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Κρατάτε στα χέρια σας μια συλλογή από κείμενα που παρουσιάστηκαν στο 
εργαστήριο «Συναντήσεις και συγκρούσεις στην πόλη της κρίσης» από τον 
Απρίλιο του 2013 ως τον Ιούνιο του 2014 στην αίθουσα ‘Θουκυδίδης Βαλε-
ντής’ της Αρχιτεκτονικής σχολής του ΑΠΘ. 

Η ιδέα για τη σύσταση του εργαστηρίου προέκυψε από υποψήφιες και υπο-
ψήφιους διδάκτορες της σχολής και σκοπός του εργαστηρίου ήταν η δημι-
ουργία μιας σειράς ανοιχτών συζητήσεων, παρουσιάσεων και διαλέξεων για 
την πόλη και το χώρο στην εποχή της τρέχουσας κοινωνικής και οικονομικής 
κρίσης.

Στη συγκυρία αυτή αναγνωρίσαμε την έλλειψη τέτοιων πεδίων συζήτησης 
εντός του πανεπιστημίου και τη συρρίκνωση των ήδη υπαρχόντων. Βρήκαμε 
κρίσιμη πια, όχι μόνο την προώθηση της ακαδημαϊκής γνώσης και έρευνας, 
αλλά και τη φυσική και πνευματική μας επιβίωση. Προσπαθήσαμε έτσι, να 
προσεγγίσουμε τις διδακτορικές μας διατριβές ως συλλογική δουλειά, μέσα 
από τη συνάντηση, τον διάλογο και την κυκλοφορία της γνώσης, με την ελ-
πίδα να αναδυθούν και να συζητηθούν περιεχόμενα και εργασίες που συχνά 
αποτελούν μοναχικές δουλειές κλειδωμένες σε βιβλιοθήκες και ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. Θεωρήσαμε καίρια την επικοινωνία των υποψήφιων διδακτόρων 
τόσο μεταξύ τους όσο και με τους προπτυχιακούς φοιτητές, ενώ παράλληλα 
κρίναμε απαραίτητη τη δικτύωση με ερευνητές εκτός συνόρων. Στο πλαίσιο 
αυτό, αναγνωρίσαμε τη διεπιστημονικότητα ως ένα απαραίτητο στοιχείο του 
εργαστηρίου απέναντι στον κατακερματισμό της γνώσης και την περιχαράκω-
ση των επιστημονικών ειδικοτήτων.

Απέναντι στην ιδιωτικοποιημένη και εμπορευματοποιημένη πανεπιστη-
μιακή γνώση αλλά και στην επιδιωκόμενη ηγεμονία των νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών, αναζητήσαμε εκείνα τα ριζοσπαστικά επιστημολογικά εργαλεία 

Πρόλογος

Εργαστήριο συναντήσεις και συγκρούσεις στην πόλη
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παραγωγής γνώσης που ενθαρρύνουν τις κινήσεις για κοινωνική χειραφέτη-
ση. Έτσι, μας ενδιέφερε να θέσουμε υπό συζήτηση κριτικά επιστημολογικά 
εργαλεία για την μελέτη των χωρικών εκφράσεων της κρίσης σε πολλαπλές 
κλίμακες. Συνεπώς θεωρούμε πως σήμερα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η ανάδειξη, 
κυκλοφορία και εμβάθυνση σε κριτικές προσεγγίσεις καθώς και η διασύνδεσή 
τους με κοινωνικούς αγώνες.

Μέσα από τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις του εργαστηρίου αναδύθη-
καν προσεγγίσεις και επιστημολογικά εργαλεία όπως αυτά, της διαλεκτικής 
κριτικής θεωρίας του χώρου, της διαθεματικότητας, των πολιτισμικών και 
μεταποικιοκρατικών προσεγγίσεων. Ταυτόχρονα, οι συζητήσεις καταδύθηκαν 
σε πλήθος θεματικών με την διάσταση του χώρου να διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο. Συζητήθηκαν έτσι, ζητήματα σχετικά με τις σύγχρονες νεοφιλελεύθερες 
χωρικές πολιτικές, τα κοινωνικά και πολιτισμικά κινήματα, τις γεωγραφίες της 
μετανάστευσης, τον ρόλο του κράτους και του έθνους και το αστικό περιβάλ-
λον. Στοχεύοντας τόσο στην διεπιστημονικότητα όσο και στην επικοινωνία με 
ερευνητές και ερευνήτριες από άλλες περιοχές ή χώρες, επιδιώξαμε οι συμμε-
τέχουσες και συμμετέχοντες του εργαστηρίου να προέρχονται κάθε φορά από 
διάφορα επιστημονικά πεδία όπως αυτά της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας, 
της χωροταξίας και της περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωγραφίας, της αρχαι-
ολογίας, της κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας, της ζωγραφικής/visual arts, 
των πολιτικών, νομικών και οικονομικών επιστημών και της παιδαγωγικής. 

Τα μεγαλύτερο μέρος των συνολικά 57 παρουσιάσεων βρίσκεται σε αυτή 
τη συλλογή. Ο τόμος προσπαθώντας να οργανώσει τις παραπάνω συζητήσεις 
χωρίζεται σε πέντε θεματικές ενότητες: Ι. Χωρικές πολιτικές και πρακτικές 
εξουσίας, και ελέγχου, ΙΙ. Σώμα, φύλο και σεξουαλικότητα στον αστικό χώρο, 
ΙΙΙ. Η διαχείριση της τέχνης και της μνήμης, ΙV. Γεωγραφίες της μετανάστευ-
σης και αμφισβητούμενοι τόποι, V. Κοινός Χώρος και κοινωνικά κινήματα 
πόλης και περιφέρειας

Το εργαστήριο ξεκίνησε από τους υποψήφιους διδάκτορες Βάσω Μακρυ-
γιάννη, Ορέστη Πάγκαλο, Χάρη Τσαβδάρογλου και Ειρήνη Ωραιοπούλου και 
σήμερα συμμετέχουν οι Κώστας Αθανασίου, Ελένη Βασδέκη, Ελίνα Καπετα-
νάκη, Μαρία Καραγιάννη, Ματίνα Καψάλη, Βάσω Μακρυγιάννη, Φωτεινή 
Μάμαλη, Ορέστης Πάγκαλος, Χάρης Τσαβδάρογλου. Ακόμη βοήθησαν με τη 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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συμβολή τους η Εύη Αθανασίου, η Λία Γυιόκα, ο Δημήτρης Κωτσάκης και η 
Σάσα Λαδά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλες και όλους όσους συμμετείχαν 
και βοήθησαν στην πραγματοποίηση των συναντήσεων.

Κλείνοντας, νιώθουμε την ανάγκη να αναφερθούμε, έστω και σύντομα, 
στον χώρο στον οποίo τα σεμινάρια έλαβαν χώρα αλλά φυσικά και στον χώρο 
σε σχέση με τον οποίο επιλέξαμε και επιδιώξαμε συνειδητά ως εργαστήριο 
να τοποθετούμαστε εντός, εκτός και εναντίον. Στην πρόσφατη ιστορία του 
ο χώρος του Πανεπιστημίου αποτέλεσε εύφορο πεδίο συλλογικών χειραφε-
τικών χειρονομιών, κοινωνικών αγώνων και ριζοσπαστικών πειραμάτων αυ-
τοοργάνωσης της παραγωγής της γνώσης. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετί-
ες  επιταχύνεται η αναδιάρθρωση του Πανεπιστημίου μέσα από την επιβολή 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών σε κάθε επίπεδο της λειτουργίας του, από τους 
τρόπους συλλογικοποίησης μέχρι τα προγράμματα σπουδών, από τους απλή-
ρωτους ερευνητές και ερευνήτριες, μέχρι τις απολυμένες εργαζόμενες και 
εργαζόμενους, τη συρρίκνωση του διδακτικού προσωπικού και την αλλαγή 
των σπουδών προς κατευθύνσεις που απορρίπτουν κριτικές προσεγγίσεις και 
ευθυγραμμίζονται με τις επιταγές της αγοράς. Στον καιρό της κρίσης, η νεο-
φιλελευθεροποίηση του δημόσιου Πανεπιστημίου φαίνεται να εντείνεται ακό-
μα περισσότερο. Απέναντι σε αυτή τη συνθήκη βλέπουμε να αναπτύσσονται 
δυναμικές αντιστάσεις σε πολλές γωνιές του κόσμου, με κοινωνικούς αγώνες 
εντός των πανεπιστημιακών χώρων που εμπνέονται, μαθαίνουν, επικοινωνούν 
και συνδέονται με κινήματα εκτός αυτών.

Σε αυτό το τοπίο, εξακολουθούμε να βλέπουμε τις εργασίες μας ως ένα 
μέσο προώθησης και επικοινωνίας της κριτικής σκέψης και τα πανεπιστήμια 
ως ένα ζωντανό ανοιχτό εργαστήριο, ως τόπο και αφετηρία συνάντησης.

 
Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015
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Ι.
ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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Οι πόλεις ανέκαθεν αποτελούσαν τόπους ετερογένειας και ποικιλομορφίας. 
Ήταν και εξακολουθούν να είναι, το πρωταρχικό πεδίο για την έκφραση πολιτι-
κών και πρακτικών εξουσίας και ελέγχου, ενώ παράλληλα αποτελούν το πεδίο 
ανάδυσης πολύπλευρων κινημάτων και εξεγέρσεων. Η έρευνα πάνω σε ζητή-
ματα όπως είναι η αστικοποίηση και τα νοήματα του αστικού χώρου δεν είναι 
κάτι καινούριο. Εξάλλου, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις πόλεις 
αποτελεί κεντρικό θέμα πολλών αναλύσεων εδώ και χρόνια.  Ήδη από το 1970,  
ο Henri Lefebvre μέσα από το βιβλίο του “The Urban Revolution” και υπό το 
πρίσμα των σημαντικών πολιτικών και κοινωνικών μετασχηματισμών της επο-
χής εκείνης, υποστήριξε πως είναι αναγκαίο να αλλάξουμε τον τρόπο με τον 
οποίο αναλύουμε τις πόλεις. Αυτό το επιχείρημα παραμένει επίκαιρο και μας 
προτρέπει να αναθεωρούμε συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνουμε 
τις πόλεις και τα χαρακτηριστικά τους. Η συνεχής και έντονη αστικοποίηση, ή 
«πλανητική αστικοποίηση» όπως έχει οριστεί από πολλούς ερευνητές είναι η 
κινητήρια δύναμη της σημερινής αστικής ανάπτυξης και δημιουργεί μια εντε-
λώς νέα χωρική τάξη.

Σύμφωνα με τον Lefebvre, ο αστικός χώρος δεν είναι ένα κενό δοχείο το 
οποίο γεμίζει με δράσεις, εικόνες, σχέσεις και ιδεολογίες αλλά μια σύνθετη 
κοινωνική κατασκευή η οποία βασίζεται στην κοινωνική παραγωγή των νοημά-
των. Από το 1990 και ιδιαίτερα κατά την δεκαετία του 2000, στο πλαίσιο μιας 
εντεινόμενης αστικοποίησης, η νεοφιλελεύθερη αστικοποίηση εδραιώθηκε 
στην βάση νέων αστικών πολιτικών ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τον χώρο ως το 
κεντρικό πεδίο για το κέρδος και την ανάπτυξη μέσω διαδικασιών όπως είναι οι 
ιδιωτικοποιήσεις, το gentrification, οι νέοι τύποι κατοικίας (gated communities) 
αλλά και μέσω διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου. Μέσω των παρα-

Χωρικές πολιτικές και πρακτικές 
εξουσίας και ελέγχου 
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πάνω διαδικασιών ενισχύεται η άσκηση εξουσίας και ελέγχου και εφαρμόζε-
ται το νεοφιλελεύθερο μοντέλο διακυβέρνησης, εγγράφοντας και στο χώρο τις 
διάφορες διαιρέσεις, αποκλεισμούς και περιφράξεις που αυτό επιδιώκει. Στα 
πλαίσια της νεοφιλελευθεροποίησης των πόλεων,  το ‘πολιτικό’ (political) συρ-
ρικνώνεται προς όφελος της ‘πολιτικής’ (police) προωθώντας ένα μεταπολιτι-
κό, μεταδημοκρατικό μοντέλο διακυβέρνησης των πόλεων και επιδιώκοντας να  
καταστείλει την έκφραση/σκηνοθέτηση της διαφωνίας (staging of dissent) στο 
δημόσιο χώρο. Ωστόσο, οι αστικοί φορείς, τα άτομα και οι συλλογικότητες δεν 
αποτελούν παθητικούς δέκτες των κυρίαρχων πειραμάτων εξουσίας αλλά μέσα 
και μέσω του αστικού χώρου επαναδιαπραγματεύονται συνεχώς τις ταυτότητες 
τους. Τα άρθρα που ακολουθούν αρθρώνονται γύρω από τα παραπάνω ζητήμα-
τα αλλά καθένα από αυτά επικεντρώνεται, μέσα από ποικιλία παραδειγμάτων, 
σε διαφορετικές πτυχές τους. 

Έτσι, η ενότητα αυτή ξεκινά με το κείμενο του Κώστα Αθανασίου, ο οποίος 
μας περιγράφει πως η δομή της μινωικής κοινωνίας μπορεί να μην ήταν ιεραρ-
χική όπως αυτή που βιώνουμε, αλλά ετεραρχική, δηλαδή μια κοινωνία η οποία 
διανέμει τα προνόμια και την εξουσία για τη λήψη των αποφάσεων της σε όλα 
τα μέλη της. Στη συνέχεια η Γεωργία Αλεξανδρή γράφει για τις πολιτικές εξευ-
γενισμού (gentrification) στο Μεταξουργείο και προτείνει πως θα πρέπει να 
ιδωθούν ως διαδικασίες που περιπλέκονται ανάμεσα στον φόβο για τον ‘Άλλον’ 
και στο hype. Στο τρίτο κείμενο της ενότητας, ο Θάνος Ανδρίτσος επικεντρώ-
νεται στο ζήτημα της κατοικίας για να υποστηρίξει πως «οι αγώνες που έχουν 
ως βάση τα ζητήματα της πόλης και της κατοικίας έχουν αποτελέσει κατά το 
παρελθόν αλλά και είναι ικανοί να αποτελέσουν και σήμερα βασικά κομμάτια 
της ταξικής αναμέτρησης και στοιχεία ενός συνολικού χειραφετητικού προτάγ-
ματος» (Ανδρίτσος, αυτός ο τόμος). Έπειτα, ο Γιώργος Βαβουρανάκης, εμπνε-
όμενος από τη θεωρία των Hardt & Negri, μελετάει τη μινωική κοινωνία μέσω 
της σχέσης που αναπτύσσει με τα «ανάκτορα» και υποστηρίζει ότι η θεσμική 
ανάδυση της πολιτικής εξουσίας βασίστηκε σε μία αντίστοιχη συγκρότηση του 
κοινωνικού συνόλου ως «πλήθους». 

Στο πέμπτο κείμενο μεταφερόμαστε στην Ιβηρική χερσόνησο, όπου η Αντι-
γόνη Γέροντα μέσα από τη συμμετοχική παρατήρηση, μια εθνογραφική μέθοδο 
έρευνας, εξερευνά τον τρόπο με τον οποίο βιώνεται ο αστικός χώρος από τους 
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ντόπιους και κινούμενους πληθυσμούς σε τρεις διαφορετικές πόλεις. Από την 
άλλη, η Ειρήνη Ηλιοπούλου παρουσιάζει τα ευρήματα της έρευνας της που 
βασίζεται στην νοητική χαρτογράφηση των χωρικών πληροφοριών που έχουν 
οι κάτοικοι της «διαιρεμένης παλιάς πόλης της Λευκωσίας». 

Στην συνέχεια, η Μαρία Καραγιάννη και η Ματίνα Καψάλη, αναλύουν την 
κρίση κατοικίας όπως αυτή εκφράζεται στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, έτσι 
ώστε να αναδείξουν την ανάδυση μιας νέας κοινωνικο-χωρικής τάξης, ως μέρος 
της πολεοδομίας της λιτότητας που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια. Μένο-
ντας στον αθηναϊκό χώρο, η Πέννυ Κουτρολίκου εξετάζει, μέσω της ανάλυσης 
του κυρίαρχου δημόσιου λόγου, τις διαπλεκόμενες τακτικές διακυβέρνησης του 
κέντρου της Αθήνας από το 2008 μέχρι σήμερα. Τέλος, ο Χρήστος Φιλιππίδης 
διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες τάσεις αστικοποίησης επηρεάζουν 
τον τρόπο συγκρότησης της «νέας πολεμικής κανονικότητας» και αναδεικνύει 
μια κατανόηση των πόλεων μέσα σε αυτές «τόσο ως τόπους φιλοξενίας δυνάμει 
Εχθρών όσο και ως Εχθρούς καθ’ εαυτές».
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το εργαστήριο «Συναντήσεις και Συγκρούσεις στην Πόλη», που διοργανώθηκε 
το 2013 και το 2014, είχε ως στόχο τη «δημιουργία μιας σειράς συζητήσεων, πα-
ρουσιάσεων και διαλέξεων για την πόλη και τον χώρο στην εποχή της παγκόσμιας 
κρίσης». Το συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο πραγματεύεται ένα φαινόμενο, αυτό 
της ετεραρχικής διάρθρωσης της κοινωνίας, το οποίο, πιθανώς, συνέβη περίπου 
4.000 χρόνια πριν, στη μινωική Κρήτη φαινομενικά δεν φαίνεται να παρουσιάζει 
κάποια σχέση με την εποχή μας. Η σημασία του συγκεκριμένου παραδείγματος 
από το απώτατο παρελθόν έχει ως στόχο να ανοίξει τη συζήτηση μεταξύ της σχέ-
σης της εξουσίας του Κράτους με το πλήθος των ατόμων που απαρτίζουν μία κοι-
νωνία. Η σχέση αυτή, υπό το πρίσμα κάτω από το οποίο εξετάζεται, θεωρείται ότι 
αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εποχή της κρίσης, επειδή ήταν μάλλον διαφο-
ρετική από τη σύγχρονη: η πολιτική εξουσία και η κοινωνία στη μινωική Κρήτη 
είναι πιθανό να μην εμπλέκονταν σε ένα ιεραρχικό σύστημα διακυβέρνησης, αλλά 
αντίθετα, σε ένα μη ιεραρχικό.

Κώστας Αθανασίου
Μεταδιδάκτορας ερευνητής στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Α.Π.Θ.

athanasioukon@gmail.com
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Πριν αρχίσει, ωστόσο, η διερεύνηση της μινωικής κοινωνίας, κρίνεται ανα-
γκαίο να μπουν τρεις επιστημολογικές οριοθετήσεις, οι οποίες αποτελούν προ-
ϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη έρευνα. Το πρώτο και, ίσως, το πιο σημαντικό 
όριο, είναι θεωρητικής φύσης και σχετίζεται με τη βασική θέση που παρου-
σιάζεται, δηλαδή με την πεποίθηση ότι στη μινωική κοινωνία ήταν κυρίαρ-
χες οι ετεραρχικές δομές. Η συγκεκριμένη θέση δεν είναι αποδεκτή από όλους 
τους μελετητές του μινωικού πολιτισμού (Warren, 2002, Betancourt, 2002). 
Είναι, ωστόσο, μια θέση, η οποία βρίσκει όλο και περισσότερους υποστηρι-
κτές, αποτελώντας ίσως, πλέον, κυρίαρχο ρεύμα, καθώς απαντά σε μια σειρά 
από ζητήματα, τα οποία οι προηγούμενες θεωρίες αδυνατούσαν να απαντήσουν 
(Cunningham 2007, Driessen 2002, 2010 και υπό έκδοση, Hamilakis 2002, 
Schoep 2002, Schoep και Knappett 2004, Vansteenhuyse 2002). 

Το δεύτερο όριο, θέτει το χρονολογικό πλαίσιο στην έρευνα. Οι ετεραρχικές 
δομές δεν ήταν κυρίαρχες καθ’ όλη τη διάρκεια της μινωικής περιόδου αλλά σε 
ένα μεγάλο κομμάτι της. Πιο συγκεκριμένα,  τέτοιες δομές παρατηρούνται από 
τα μέσα της πρωτομινωικής περιόδου, δηλαδή περίπου 2500 π.Χ. και φτάνουν 
μέχρι τις αρχές της υστερομινωικής περιόδου, κοντά στα 1700 με 1600 π.Χ.. 
Δηλαδή, έχουμε μια παράδοση σε τέτοιου είδους δομές και οργάνωση πολλών 
εκατοντάδων χρόνων (Schoep and Knappett, 2004) . Το άρθρο επικεντρώνεται 
προς το τέλος της περιόδου αυτής, στο τέλος της μεσομινωικής περιόδου, όταν 
οι ετεραρχικές δομές αποτελούσαν ένα ώριμο και δοκιμασμένο μέσο κοινωνι-
κής οργάνωσης για πολλές γενιές.

Η τρίτη, και τελευταία, οριοθέτηση σχετίζεται με τη χωρική διάσταση του 
φαινομένου της ετεραρχίας. Οι πόλεις της Κρήτης, στην περίοδο της συγκε-
κριμένης μελέτης, παρουσιάζουν εντυπωσιακή διαφορετικότητα ως προς την 
ανάπτυξη τους μέσα στο χρόνο. Είναι πολύ πιθανό, όπως η πλειοψηφία των με-
λετητών υποστηρίζει, ότι οι πόλεις αυτές δεν αναπτύχθηκαν το ίδιο κάτω από τον 
μανδύα μιας κυρίαρχης κεντρικής εξουσίας, αλλά η κάθε μια χάραξε τη δικιά της 
ανεξάρτητη πορεία (Driessen, 2001). Αυτό σημαίνει ότι οι ετεραρχικές δομές δεν 
είναι ευδιάκριτες σε όλες τις πόλεις, ούτε έχουν την ίδια μορφή, και ούτε οι δομές 
αυτές είναι ανεπτυγμένες στον ίδιο βαθμό. Παρ’όλα αυτά, σχεδόν σε όλες τις 
περιπτώσεις για τις οποίες έχουμε επαρκή αρχαιολογικά δεδομένα, η ετεραρχία 
ως σύστημα κοινωνικής οργάνωσης είναι παρούσα. 
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2. ΕΤΕΡΑΡΧΙΑ

Έχοντας θέσει το χρονικό και χωρικό πλαίσιο της έρευνας, χρήσιμο είναι να 
εστιάσουμε στην έννοια αυτή καθαυτήν της ετεραρχίας. Ο όρος πρωτοχρησιμο-
ποιήθηκε, όπως υποστηρίζει η Crumley, τo 1945 στην ιατρική από τον Warren 
McCullogh και είχε ως σκοπό να εξηγήσει τις εναλλακτικές νοητικές δομές 
του εγκεφάλου, των οποίων την οργάνωση ονόμασε ετεραρχία. O McCullogh 
απέδειξε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι δομημένος ιεραρχικά. Η ανα-
κάλυψη αυτή έφερε την επανάσταση στη μελέτη του εγκεφάλου, ενώ επηρέασε 
κι άλλους τομείς, όπως αυτόν της βιολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της 
πληροφορικής (Crumley 1995).

Η έννοια της ετεραρχίας μεταφέρθηκε στις κοινωνικές επιστήμες από την 
Carole Crumley το 1987, ορίζοντας την ως «τη σχέση μεταξύ στοιχείων τα οποία 
είναι είτε αταξινόμητα και αντιεραρχικά είτε μπορούν να ταξινομηθούν μεταξύ 
τους με διαφορετικούς τρόπους». Μια ετεραρχία διανέμει τα προνόμια και την 
εξουσία για τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα μέλη της, ενώ μια ιεραρχία δίνει 
περισσότερη εξουσία και προνόμια σε λίγα μέλη, σε αυτά που βρίσκονται ψηλά 
στην πυραμίδα εξουσίας (Crumley 1987, 1995 και 2007, Christian 2007). 

Παρότι οι ιεραρχικές δομές αποτελούν αναμφισβήτητο χαρακτηριστικό των 
σχέσεων εξουσίας σε διάφορες κοινωνίες, υπάρχουν και παραδείγματα τόσο 
ιστορικά όσο και στο παρόν από ετεραρχίες. Οι ετεραρχικές αυτές δομές, έχο-
ντας την μορφή συμμαχιών, συνομοσπονδιών, κολεκτίβων και άλλων δομών, 
έχουν αποδειχτεί επιτυχημένες με το να αντιστρέφουν τις γνωστές σε μας ιεραρ-
χικές σχέσεις εξουσίας ή με το να διαχέουν  την εξουσία στο κοινωνικό σύνολο. 
Η επιτυχία των ετεραρχικών αυτοοργανωμένων κοινωνιών βασίζεται κατά πολύ 
στην προσαρμοστικότητα του συστήματος τους και στις ευέλικτες σχέσεις εξου-
σίας που σχηματίζονται μέσα στην ίδια την κοινωνία (Crumley 1995). 

Ένα ακόμα στοιχείο, το οποίο πρέπει να επισημανθεί για την καλύτερη κατα-
νόηση της ετεραρχίας, είναι η σχέση της τελευταίας με την ιεραρχία. Οι δύο αυτές 
έννοιες δεν είναι ασύμβατες μεταξύ τους. Μια ιεραρχία μπορεί να αφήσει στους 
κόλπους της τη δυνατότητα δημιουργίας ετεραρχικών δομών, ενώ ένα ετεραρχικό 
σύστημα μπορεί να κρύβει μέσα του μικρές ιεραρχίες, χωρίς να το επηρεάζουν. Εν 
ολίγοις, είναι δύο φαινόμενα τα οποία συνυπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες και, ως 

Η διερεύνηση των ετεραρχικών δομών της μινωκής κοινωνίας  



23  Urban Conflicts

ένα βαθμό, μπορούν να λειτουργούν παράλληλα (Crumley 1995). 
Η εισαγωγή της έννοιας της ετεραρχίας στις κοινωνικές επιστήμες οδήγησε 

πλήθος ερευνητών να (επανα)εξετάσουν την οργάνωση των κοινωνιών του πα-
ρελθόντος. Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα σε πολλές κοινωνίες να αναγνωριστούν 
ετεραρχικές δομές που, πιθανώς, αποτελούσαν τον πυρήνα της οργάνωσης της 
κοινωνίας. Με τη συνοπτική παρουσίαση της έννοιας της ετεραρχίας, πλέον, 
είναι δυνατόν να παρουσιαστεί πώς οι δομές αυτές ήρθαν στο προσκήνιο της 
επιστημονικής κοινότητας και αποτέλεσαν την απάντηση σε άλυτα ζητήματα 
του μινωικού πολιτισμού.

3. «Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ» 

Αυτός ήταν ο κάπως προκλητικός τίτλος του άρθρου του Jan Driessen, που ο 
ίδιος παρουσίασε το 2000 στο συνέδριο “Monument of Minos: Rethinking the 
Minoan Palaces” (Driessen 2002). Σε εκείνο το συνέδριο, ο Driessen, o Χαμιλά-
κης, η Schoep κι άλλοι μελετητές εξέφρασαν την αμφισβήτηση τους για την κυ-
ρίαρχη άποψη της ιεραρχικής διάρθρωσης της μινωικής κοινωνίας. Υποστήριξαν 
ότι υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης των πιο βασικών όρων που χρησιμοποιούνται 
από τη μινωική βιβλιογραφία, ανάμεσα σε αυτούς και οι ευρύτατα διαδομένοι 
όροι του «μινωικού παλατιού»,  του «ανακτόρου» και της «ανακτορικής περιό-
δου». Θεωρούν, και ίσως όχι εσφαλμένα, ότι ο πρώτος ανασκαφέας της Κνωσού, 
ο Sir Arthur Evans, εκφράζοντας το πνεύμα της εποχής του και της τάξης του, 
παρουσίασε τον μινωικό πολιτισμό με στοιχεία βασισμένα στη βικτωριανή κοι-
νωνία, όπου ζούσε. Ο Evans αντί να διερευνήσει την κοινωνική διάρθρωση των 
μινωιτών, φαίνεται να την πήρε ως δεδομένη (Driessen, 2002). Αυτό, είχε ως απο-
τέλεσμα ο πολιτισμός που ανέσκαπτε να αποτελεί αντανάκλαση της σύγχρονης 
κοινωνίας, όπου ζούσε, στην προϊστορική Κρήτη, ορίζοντας με αυτόν τον τρόπο 
εξαρχής μια κοινωνία με βασιλείς, άρχουσα τάξη και λαό. 

Ο Arthur Evans ξεκίνησε την ανασκαφή στην Κνωσό την άνοιξη του 1900, 
πιστεύοντας ότι ανασκάπτει ένα μυκηναϊκού τύπου κτίριο και γρήγορα κατέλη-
ξε ότι πρόκειται για ένα «παλάτι». Το 1902, κατά την εύρεση των Διαμερισμάτων 
Κατοικίας, δήλωσε πεπεισμένος ότι ανακάλυψε «το κέντρο της οικιακής και οι-
κογενειακής ζωής του παλατιού» (Evans 1921: 28) και εξέφρασε τη σιγουριά ότι 
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«υπήρχε ένας αυστηρός διαχωρισμός των φύλων στον Οίκο του Μίνωα» (Evans 
1921: 45). Από εκείνη τη στιγμή, ο μυθολογικός Μίνωας εισάγεται στις μελέτες ως 
ένα ψευδοϊστορικό πρόσωπο και με την έκδοση του “Palace of Minos”, το 1921, 
ο θρύλος γίνεται πραγματικότητα (Evans, 1921). Ο Μίνωας, είτε ως μια ιστορική 
προσωπικότητα είτε ως ένας βασιλικός ή θρησκευτικός τίτλος, όπως μερίδα μελε-
τητών υποστηρίζει (Driessen, 2002), έχει κατακτήσει μια μόνιμη θέση στις σπουδές 
οι οποίες έχουν πάρει το όνομα του. Αυτό που είναι σίγουρο, πάντως, είναι ότι ο 
Μίνωας είναι μια μεταγενέστερη ανακάλυψη των αρχαίων Ελλήνων.

Οι βασικές υποθέσεις του Evans, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, αμφισβη-
τούνται. Οι όροι «μινωικά παλάτια» ή «ανάκτορα» αναθεωρούνται, καθώς δεν 
έχει βρεθεί ακόμα μία σίγουρη ένδειξη «βασιλείας» ή μία απόδειξη διακυβέρ-
νησης από κάποιον άρχοντα ή, έστω, από κάποια ισχυρή πολιτικά προσωπικό-
τητα, η οποία κυβερνούσε τους κατοίκους της Κρήτης. Οι μελετητές του μινω-
ικού πολιτισμού έχουν στη διάθεση τους εργαλεία δουλειάς, ώστε να κάνουν 
εκτιμήσεις για τη διάρθρωση της εκάστοτε κοινωνίας. Αυτό, μπορούν να το 
καταφέρουν μέσω της προσεκτικής μελέτης της χωροταξίας, της αρχιτεκτονι-
κής, της εικονογραφίας, των ταφικών πρακτικών, της αξίας και της διασποράς 
των τεχνουργημάτων. 

Το πιο σημαντικό επιχείρημα, το οποίο προτάσσουν οι μελετητές για τη μη 
ιεραρχική διάρθρωση της μινωικής κοινωνίας, βρίσκεται στην εικονογραφία 
(Cunningham, 2007). Η εικονογραφία αποτελεί μία από τις κατ’εξοχήν μορφές 
προπαγάνδας, διάδοσης και αναπαραγωγής της κεντρικής εξουσίας στους πο-
λιτισμούς της νοτιοανατολικής Μεσογείου και Μεσοποταμίας κατά την εποχή 
του χαλκού.  Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι, ενώ ο μινωικός πολιτισμός μάς έχει 
δώσει έναν πολύ σημαντικό αριθμό από εικονογραφικά θέματα, οι μελετητές 
αδυνατούν να βρουν κάποιο στοιχείο βασιλείας ή συγκέντρωσης εξουσίας σε 
ένα πρόσωπο. Την ίδια περίοδο, σε πολιτισμούς οι οποίοι είναι σύγχρονοι και 
γειτονικοί με τους Μινωίτες, βρίσκουμε να κυριαρχούν στα εικονογραφικά τους 
θέματα οι αναπαραστάσεις των ηγεμόνων τους και της άρχουσας τάξης. Ενδια-
φέρον είναι, επίσης, ότι η ύπαρξη κάποιου είδους βασιλιά διαφαίνεται από την 
εικονογραφία της επόμενης περιόδου στην Κρήτη, όταν η μυκηναϊκή επιρροή 
ήταν έντονη. Η μινωική τέχνη γενικά, και η εικονογραφία ειδικότερα, στην υπό 
μελέτη περίοδο, λειτουργούσαν ως μέσα διάδοσης της κυρίαρχης ιδεολογίας, 
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αλλά δεν διαφήμιζαν κάποια ηγετική θέση εξουσίας ή τη θεϊκή κατοχύρωση 
ενός άρχοντα, παρά, μάλλον, τον θεσμό και τη θεσμική κατοχύρωση της ίδιας 
της κοινοτικής τελετουργίας ή και της λατρείας (Cunningham, 2007).    

Τα κατ’εξοχήν σύμβολα της μινωικής εξουσίας, τα «μινωικά παλάτια», απο-
τέλεσαν και αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ 
των επιστημόνων. Οι  προγενέστερες απόψεις τα ήθελαν να είναι η έδρα του 
βασιλιά, ή του βασιλιά–ιερέα, και να αποτελούν τη βάση της κεντρικής εξου-
σίας (Evans 1900, Warren 1985). Ωστόσο, έχουν τόσο μεγάλες διαφορές από 
τα αντίστοιχα παλάτια της Μέσης Ανατολής, της Μεσοποταμίας, της Αιγύπτου 
και της ηπειρωτικής Ελλάδας, που ο καθαρά πολιτικός χαρακτήρας τους τίθεται 
σε αμφισβήτηση. Ίσως, η προτιμότερη ονομασία για τα κτίρια αυτά να είναι 
«Κεντρικό Συγκρότημα» (Driessen, 2002). Η πιο σημαντική ιδιαιτερότητα και 
διαφορά των Κεντρικών Συγκροτημάτων με τα παλάτια των παραπάνω περι-
οχών είναι ότι η πόλη φαίνεται να «εισβάλλει» μέσα τους, καθώς σε πολλές 
περιπτώσεις τα όρια μεταξύ πόλης και Κεντρικού Συγκροτήματος είναι δυσ-
διάκριτα. Επίσης, η αρχιτεκτονική διάταξη των Κεντρικών Συγκροτημάτων 
διαφέρει πολύ από αυτή των παλατιών. Στην Κρήτη, η κεντρική αυλή, ένας 
ανοιχτός, δημόσιος ή ημι-δημόσιος χώρος τελετουργικού ή και θρησκευτικού 
χαρακτήρα, αποτελεί τον πυρήνα όχι μόνο του Κεντρικού Συγκροτήματος αλλά 
και της ίδιας της πόλης (Palyvou 2002, Driessen 2002). Αντίθετα, στα παλάτια, 
όπως παραδείγματος χάρη σε αυτό των Μυκηνών, εξετάζοντας κάποιος τους 
δρόμους και τις διαδρομές, παρατηρεί ότι έχουν σημείο αναφοράς και εξυπη-
ρετούν την αίθουσα του θρόνου. Αν στην τελευταία περίπτωση το σημείο εστί-
ασης είναι ο ηγέτης, στην περίπτωση της Κρήτης, το κεντρικό σημείο είναι η 
πόλη και η κοινότητα. 

Την οριζόντια διασπορά εξουσιών στον αστικό ιστό την μεταφέρουν οι μελε-
τητές με αναλογικό τρόπο και σε χωροταξικό επίπεδο. Παρατηρείται, δηλαδή, 
οικισμοί σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους να σχηματίζουν ομάδα, με τον κάθε 
οικισμό σε διαφορετικό και διακριτό ρόλο. Έτσι, παραδείγματος χάρη, στην πε-
ρίπτωση της δυτικής Μεσαράς κατά τη νεοανακτορική περίοδο, στο «Μεγάλο 
Μινωικό Τρίγωνο» που ορίζεται από τρεις σημαντικούς οικισμούς, διακρίνεται 
μια δυναμική σχέση των οικονομικών, θρησκευτικών και διοικητικών εξουσιών 
ανάμεσα στη Φαιστό, την Αγία Τριάδα και τον Κομμό (Schoep 2001, 2002). Πιο 
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συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, πιθανολογείται να υπήρ-
χε για κάποια περίοδο ένα είδος διάχυσης εξουσιών, με τον Κομμό να αποτελεί 
το εμπορικό κέντρο, δεδομένου ότι ήταν το λιμάνι της περιοχής, την Φαιστό να 
είναι το θρησκευτικό και τελετουργικό κέντρο και την Αγία Τριάδα να αποτελεί το 
διοικητικό κέντρο, καθώς βρέθηκαν πλήθος από πινακίδες γραφής Γραμμικής Α.

Μία άλλη πηγή, από την οποία οι μελετητές αντλούν στοιχεία για την κοινω-
νική διαστρωμάτωση, είναι οι ταφικές πρακτικές. Οι τάφοι για τους αρχαιολό-
γους αποτελούν τον καθρέπτη της κοινωνίας, καθώς μπορούν να καταλάβουν 
από τον χώρο ταφής, από τον τρόπο ταφής και από τα κτερίσματα σημαντικές 
πληροφορίες, που πολλές φορές οδηγούν σε πολύτιμα συμπεράσματα για την 
κοινωνία. Στην Κρήτη, εν αντιθέσει με τα αντίστοιχα παραδείγματα της κυρίως 
Ελλάδας και των γύρω από την Κρήτη πολιτισμών, υπάρχει έλλειψη τάφων που 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως «βασιλικοί» (Schoep and Knappet 2004). Δη-
λαδή, ανάμεσα στους τάφους που έχουν βρεθεί, δεν φαίνεται κάποιος να είναι 
επιμελημένος παραπάνω από κάποιον άλλον κατά την κατασκευή του ή να έχει 
κτερίσματα τα οποία να δηλώνουν ότι ο ενταφιασμένος κατείχε μια θέση εξου-
σίας. Αντίθετα, συνηθισμένο φαινόμενο είναι οι ομαδικοί τάφοι, με κάποιους 
από αυτούς να λειτουργούν για πολλούς αιώνες. Παρατηρείται δηλαδή, ένα 
είδος οριζόντιας ιεραρχίας στις ταφικές πρακτικές.  

Στοιχεία ετεραρχίας μπορούν να αναζητηθούν επίσης στη μινωική γραφή 
(τη Γραμμική Α), στη σφραγιδολιθία και στα αντικείμενα γοήτρου. Σύμφωνα 
με την παλιότερη επικρατούσα άποψη, η γραφή συνδεόταν με τα ανάκτορα και 
την κεντρική εξουσία. Δηλαδή, οι αρχαιολόγοι ισχυρίζονταν ότι με την κατα-
σκευή των πρώτων ανακτόρων δημιουργείται ένα γραφειοκρατικό σύστημα για 
να μπορεί να ελέγχει την επικράτεια του βασιλιά ή του άρχοντα. Ωστόσο, σύμ-
φωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, πινακίδες Γραμμικής Α δεν έχουν βρεθεί 
μόνο σε πιθανά κέντρα εξουσίας, όπως τα «παλάτια», αλλά είναι διεσπαρμένα 
σε διάφορες θέσεις εκτός αυτών των κέντρων. Επιπλέον, έχουν βρεθεί ευρήμα-
τα γραφής αρκετούς αιώνες νωρίτερα από την κατασκευή των πρώτων «ανα-
κτόρων» (Πρώιμη Μινωική Εποχή ΙΙ), οδηγώντας, έτσι, στο συμπέρασμα ότι 
είναι πιθανό η γραφή να μην αποτελούσε ένα εργαλείο ελέγχου μιας πιθανής 
κεντρικής εξουσίας (Schoep and Knappett, 2004). 

Παρόμοια, όπως συμβαίνει με τις πινακίδες της Γραμμικής Α, έτσι και τα αντι-
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κείμενα γοήτρου στην υπό μελέτη εποχή δεν είναι συγκεντρωμένα στα πιθανά 
κέντρα εξουσίας, αλλά είναι και αυτά διεσπαρμένα μέσα στον ιστό της πόλης. 
Κατά κύριο λόγο, ο υλικός πλούτος, και ειδικότερα τα αντικείμενα γοήτρου, τεί-
νουν να συγκεντρώνονται σε αυτούς που κατέχουν την εξουσία, καθώς αποτελούν 
τη συμβολική αναπαράσταση της δύναμης τους. Στην περίπτωση της μινωικής 
Κρήτης, φαίνεται πως δεν υπήρχε ένα πρόσωπο το οποίο να είχε συγκεντρωμένο 
μεγάλο αριθμό τέτοιων αντικειμένων, πράγμα που μπορεί να σημαίνει ότι δεν 
υπήρχε κάποιο πρόσωπο που να είχε την ανώτατη εξουσία (Cunningham, 2007).   

4. ΤΑ ΕΤΕΡΑΡΧΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

Οι μελετητές του μινωικού πολιτισμού, στην προσπάθεια τους να αναπαρα-
στήσουν την ετεραρχική μινωική κοινωνία, δοκίμασαν διάφορα θεωρητικά 
μοντέλα κοινωνικής διάρθρωσης, κυρίως δανεισμένα από την ανθρωπολογία. 
Αυτά τα οποία βρήκαν την μεγαλύτερη αποδοχή έχουν ως βασικό τους χαρα-
κτηριστικό την οργάνωση της κοινωνίας σε συλλογικά σώματα, δηλαδή ομάδες 
ανθρώπων με κοινούς σκοπούς. Η εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας βασίζεται 
στην αλληλεπίδραση αυτών των ομάδων. Δύο είναι οι θεωρίες οι οποίες έχουν 
προταθεί από τους μελετητές για τη φύση αυτών των ομάδων. Η πρώτη, ονο-
μάζει τα συλλογικά αυτά σώματα ως φατρίες (factions) (Hamilakis, 2002), ενώ 
η δεύτερη, ως Οίκους (Houses) (Driessen, 2010). Στη συνέχεια, θα αναλυθούν 
οι Οίκοι, γιατί φαίνεται να δίνουν πειστικότερες απαντήσεις στους προβλημα-
τισμούς των μελετητών. 

Οι Οίκοι είναι συλλογικά σώματα, μερικές φορές σχετικά μεγάλα, οργανωμένα 
γύρω από την κοινή τους κατοικία και από τον κοινό τους τρόπο συντήρησης και 
παραγωγής, με άτομα που έχουν κοινή καταγωγή και τελούν κοινές τελετουργικές 
πράξεις. Οι Οίκοι ορίζουν και αναπαράγουν κοινωνικά τους εαυτούς τους μέσω 
τελετουργικών πράξεων, οι οποίες σχετίζονται με τη διατήρηση της υλικής τους 
υπόστασης, δηλαδή των κτιρίων αυτών καθαυτά, καθώς και των διάφορων άλλων 
κινητών αντικειμένων (Driessen, 2010). Έτσι, σύμφωνα με τον Driessen, κτίρια, 
ή και ολόκληρα τετράγωνα πόλεων, αποτελούν τη χωρική εκδήλωση των Οίκων. 
Παρ’όλα αυτά, ο Οίκος, σύμφωνα με την Gillespie (2000), δεν πρέπει να εκλαμ-
βάνεται αυστηρά μόνο ως προς την αρχιτεκτονική του υπόσταση, αλλά να θεω-
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ρείται ως μία «κοινωνική ομάδα που αντιπροσωπεύεται σε υλικό επίπεδο από μία 
κατασκευή στο χώρο, μέσα σε ένα διακριτό τόπο (locus), και ενταγμένα όλα αυτά 
στο τοπίο» (Gillespie, 2000:2-3  Η μεγαλύτερη διαφορά των Οίκων σε σχέση με 
τις φατρίες είναι η κεντρική στρατηγική τους. Ενώ οι φατρίες βασίζονται στον 
ανταγωνισμό, οι Οίκοι έχουν ως βασικό τους χαρακτηριστικό τον συναγωνισμό. 
Στην περίπτωση τους, η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική ευρυθμία επιτυγχάνε-
ται μέσω συναγωνιστικών πρακτικών (Driessen 2010). 

Το μοντέλο των Οίκων φαίνεται να δίνει απάντηση σε μια σειρά ζητημάτων 
αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής μορφής. Οι απαντήσεις αυτές, με τη σειρά 
τους, αλλάζουν και τον τρόπο που είδαν οι μελετητές τον θεσμό της οικογένει-
ας. Οι δύο πόλεις που έχουν ανασκαφεί σε μεγάλο βαθμό στην Κρήτη, ώστε 
να έχουμε μια σχετικά καθαρή εικόνα του αστικού τους ιστού, είναι το Παλαί-
καστρο και τα Γουρνιά. Κύριο χαρακτηριστικό και των δύο αυτών οικισμών 
είναι οι εκτεταμένες συμπαγείς οικιστικές μονάδες. Αυτά τα «οικοδομικά τε-
τράγωνα», σύμφωνα με τους παλιότερους μελετητές, φιλοξενούσαν τα σπίτια 
της κάθε οικογένειας (Whitelaw, 2001). Ωστόσο, σύμφωνα με επανεκτίμηση 
των αρχαιολογικών δεδομένων, φαίνεται αρκετά πιθανό να λειτουργούσαν ως 
ένα ενιαίο οικιστικό και κοινωνικό σώμα. Κάθε τέτοιο οικιστικό τετράγωνο 
αποτελούσε κι έναν Οίκο (Driessen, 2010). 

Η παραπάνω υπόθεση, δηλαδή αυτή που θέλει ως βασικό κοινωνικό και οι-
κιστικό σώμα τον Οίκο, άλλαξε και την άποψη που είχαν οι αρχαιολόγοι για 
τη μορφή της μινωικής οικογένειας. Ενώ παλιότερα ήταν γενικά αποδεκτό ότι 
η μινωική οικογένεια είχε τη δομή της οικείας σε μας πυρηνικής οικογένειας, 
σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα, η αντίληψη αυτή αναθεωρείται. Τα αρ-
χαιολογικά και τα αρχιτεκτονικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι ο τύπος μιας μη-
τροτοπικής οικογένειας φαίνεται να ταιριάζει πιο πολύ στη μορφή που έχουν 
οι μινωικές πόλεις (Driessen, 2010). Μητροτοπική θεωρείται η οικογένεια στην 
οποία το ζευγάρι μένει μαζί ή κοντά στους γονείς της γυναίκας (Perry, 1989). Σε 
τέτοιου είδους οικογένειες, είναι συνηθισμένο φαινόμενο τα εκτεταμένα σπιτικά, 
τα οποία φιλοξενούν τρεις ή τέσσερις γενιές. Τέτοιου είδους σπιτικά, μπορούν να 
αναγνωριστούν στην Κρήτη και να δώσουν απάντηση στην πολύπλοκη μορφή 
αρκετών κτιρίων και κτιριακών συγκροτημάτων (Γουρνιά, Παλαίκαστρο, Φούρ-
νου Κορυφή, Κομμό, Μυρτό, Μάλια) (Driessen, 2010). 
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Παρ’όλα αυτά, ο κάθε Οίκος δεν αποτελούνταν κατ’ ανάγκη από μια οικο-
γένεια. Το μεγάλο μέγεθος των οικοδομικών τετραγώνων στα Γουρνιά και το 
Παλαίκαστρο υποδηλώνει ότι οι κάθε Οίκος θα συνίστατο από έναν αριθμό 
μητροτοπικών οικογενειών και, πολύ πιθανά, μεμονωμένων ατόμων που υιοθε-
τούνται από αυτούς. 

5. Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΙΕ-
ΡΑΡΧΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Στις αρχές της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, το τοπίο αλλάξε στην Κρήτη και οι 
ετεραρχικές δομές σταδιακά έφθιναν. Το τι ακριβώς συνέβη, ποια είναι τα συγκε-
κριμένα γεγονότα και ποια η αλληλουχία τους είναι κάτι που προβληματίζει τους 
μελετητές του μινωικού πολιτισμού. Το σίγουρο είναι ότι η απάντηση σε αυτά 
τα ερωτήματα δεν είναι μονοδιάστατη. Μια σειρά από ενδογενείς και εξωγενείς 
παράγοντες συντάραξαν την Κρήτη για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, με 
αποτέλεσμα να αλλάξει η δομή της κοινωνίας της. Εξετάζοντας τους παράγοντες 
που επηρέασαν την αλλαγή αυτή, όπως έχει ήδη αναλυθεί παραπάνω, στη μινω-
ική κοινωνία, παρά την κυριαρχία των ετεραρχικών δομών, πάντα υπήρχαν και 
οι ιεραρχικές. Οι τελευταίες, για αρκετούς αιώνες βρισκόταν στο περιθώριο της 
κοινωνίας, δεδομένου ότι η ετεραρχία ως σύστημα διαχείρισης της εξουσίας ήταν 
πετυχημένη. Παρ’όλα αυτά, με την κατασκευή των καινούριων Κεντρικών Συ-
γκροτημάτων στις αρχές της νεοανακτορικής περιόδου, παρατηρούνται αλλαγές 
οι οποίες υποδηλώνουν αλλαγή νοοτροπίας. Οι αλλαγές αυτές αποτυπώνονται 
στην αυξημένη συγκέντρωση υλικού πλούτου, κυρίως με τη μορφή αντικειμένων 
γοήτρου, σε συγκεκριμένα κτίρια, καθώς και σε μια σειρά από άλλες εκφάνσεις 
της κοινωνίας. Γίνεται πλέον φανερό ότι, σταδιακά, μέσα στην κοινωνία, η ιε-
ραρχία ενδυναμωνόταν και, άρα, η εξουσία περνούσε από την κοινότητα σε συ-
γκεκριμένα άτομα. Αυτό, ίσως, να προκάλεσε εντάσεις μέσα στην κοινωνία. Το 
φαινόμενο, ωστόσο, δεν ήταν καθολικό για όλο το νησί. Το Παλαίκαστρο, όπου 
δεν υπάρχει Κεντρικό Συγκρότημα (ανάκτορο δηλαδή), φαίνεται να ακολουθεί 
μια δικιά του ξεχωριστή πορεία, ενισχύοντας τον θεσμό των Οίκων (Driessen, 
1999). Η εμφάνιση της λεγόμενης «Αίθουσας Παλαικάστρου», καθώς και η ρήξη 
με παραδοσιακές μινωικές μορφές, όπως είναι η Μινωική Αίθουσα, οι Δεξαμενές 
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Καθαρμών και άλλες, συμβαίνουν ακριβώς αυτή την περίοδο και έχουν αποτέ-
λεσμα, αφενός, την απόκλιση από τις αλλαγές που συμβαίνουν στην Κρήτη την 
περίοδο εκείνη, αφετέρου, την ενδυνάμωση των ετεραρχικών δομών.  

Παρά την ξεχωριστή πορεία του Παλαίκαστρου, οι αλλαγές στις κοινωνικές 
δομές που συμβαίνουν εκείνη την περίοδο στο νησί δείχνουν ότι η ιεραρχία 
και ο συγκεντρωτικός τρόπος διακυβέρνησης ενδυναμώνονται (Driessen and 
MacDonald, 1997). Καταλυτικά θα δράσουν και δύο παράγοντες εξωγενείς. 
Εκείνη την περίοδο, όλο το Αιγαίο θα συνταραχτεί από την έκρηξη του ηφαι-
στείου της Θήρας. Παρότι το νησί δεν πρέπει να υπέστη άμεσες καταστροφές 
από την έκρηξη αυτή καθαυτήν, οι έμμεσες συνέπειες πρέπει να ήταν σημαντικές. 
Το Ακρωτήρι στη Θήρα, μια ευημερούσα πόλη κάτω από την πολιτισμική σφαίρα 
επιρροής της Κρήτης, εξαφανίζεται. Αυτό, πρέπει να αποτέλεσε σημαντικό οικο-
νομικό πλήγμα για την Κρήτη και, μάλλον, όξυνε την ήδη υπάρχουσα αναταραχή 
και αβεβαιότητα στη μινωική κοινωνία. Λίγο μετά από την έκρηξη, μπαίνουν στο 
προσκήνιο και οι Μυκηναίοι. Οι Μυκηναίοι, είτε άμεσα είτε έμμεσα, που είναι 
και το πιο πιθανό, διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στην πολιτική και στην κοινω-
νική ζωή των μινωιτών. Μετά από μία καταστροφή που έπληξε όλους σχεδόν τους 
οικισμούς στο νησί (Ύστερη Μινωική Εποχή ΙΒ), η Κνωσός αναδεικνύεται ως η 
μοναδική κυρίαρχη πολιτική δύναμη με καθαρά τα μυκηναϊκά στοιχεία (Driessen 
and MacDonald, 1997). Πινακίδες της μυκηναϊκής Γραμμικής Β μας πληροφο-
ρούν για το συγκεντρωτικό σύστημα αναδιανομής των αγαθών, κάτι που έρχεται 
σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο (Driessen and MacDonald, 1997). Επί-
σης, οι αλλαγές στην αρχιτεκτονική υποδηλώνουν ότι τα Κεντρικά Συγκροτή-
ματα χάνουν τον ανοιχτό προς την κοινότητα ρόλο που είχαν, δεδομένου ότι οι 
προσβάσεις προς αυτά πλέον ελέγχονται (Palyvou, 2002). Επιπλέον, η μινωική 
εικονογραφία, από εκείνη την περίοδο και μετά, μας δίνει θέματα που είναι πιθα-
νόν να αναπαριστούν άτομα που κατείχαν εξουσία. Αυτή, είναι η περίοδος που η 
Κρήτη χάνει την πολιτική της ανεξαρτησία, καθώς φαίνεται να μπαίνει κάτω από 
τη σφαίρα επιρροής των Μυκηνών. 
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1. ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ»                       
Ή –ΑΛΛΙΩΣ- GENTRIFICATION ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Εδώ και περίπου δέκα χρόνια, ο όρος gentrification, ή η ελληνική του μεταφορά 
ως «εξευγενισμός»,1 αναφέρεται συχνά σε εγχώριες εφημερίδες και περιοδικά, 
όπως και σε διάφορες ιστοσελίδες (blogs, Facebook, Τwitter). Η διαδικασία 
περιγράφεται -ορθά- με ιδιαίτερα μελανά χρώματα, αλλά πολλές φορές οι (θε-
ωρητικές) παρανοήσεις οδηγούν σε γενικεύσεις και ασάφειες. Παράδειγμα 
σκέψης που αποπροσανατολίζει από τον θεωρητικό διάλογο, όπως και από το 
γίγνεσθαι, είναι το ότι η περιοχή των Εξαρχείων στην Αθήνα -μια περιοχή με 
ιδιαίτερα υψηλές τιμές ακινήτων, με έντονο το σχήμα του κάθετου κοινωνικού 
διαχωρισμού και χωρίς σημεία εκτοπισμού- πλήττεται από το gentrification, ή 
το ότι, λόγω κρίσης, η Ελλάδα θα υποστεί ένα συνολικό gentrification (Vradis, 
2014). Για να αποφευχθούν τέτοιες παρανοήσεις, αλλά και για να αντιμετωπί-
σουμε τις διάφορες διαδικασίες χωρο-κοινωνικής αναδιάρθρωσης με στιβαρή 
συζήτηση και αποτελεσματικές πράξεις αντίστασης, μπορούμε να ανατρέξουμε 

Γεωργία Αλεξανδρή
Ερευνήτρια με σύμβαση έργου, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Κρατίνου 9, 10552 Αθήνα

Διεκδικούμενος χώρος στο κέντρο     
της πόλης: το Μεταξουργείο    
ανάμεσα στο φόβο και το hype 
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στις αρχικές θεωρητικές ανησυχίες περί gentrification, αποδομώντας το φαινό-
μενο, ώστε να το ανατρέψουμε. 

Οι πρώτες επεξηγήσεις και θεωρήσεις gentrification προέρχονται από πόλεις 
της Αμερικής, της Βρετανίας και της Αυστραλίας. Από τα μέσα της δεκαετίας 
του 1960, διάφοροι ακαδημαϊκοί, όπως η Ruth Glass, που επινοεί τον όρο το 
1964 περιγράφοντας τη διαδικασία στο West End του Λονδίνου, αρχίζουν να μι-
λούν για το gentrification εργατικών συνοικιών στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα 
με τις περιγραφές τους, τα σπίτια σε παλιές εργατικές γειτονιές που κατοικούνται 
από χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, αγοράζονται από γόνους των ανώτερων 
και μεσαίων τάξεων. Οι φτωχότεροι πληθυσμοί εκτοπίζονται, και τη θέση τους 
λαμβάνουν νέοι κάτοικοι, οι οποίοι ανακαινίζουν το οικιστικό απόθεμα σύμφωνα 
με τις αισθητικές τους προτιμήσεις και προδιαθέσεις (Glass, 1964). Ταυτόχρο-
να, ενεργοποιείται ο μηχανισμός της αγοράς ακινήτων, προωθούνται πολιτικές 
που ευνοούν νέες επενδύσεις και εισρέουν νέες χρήσεις γης που στοχεύουν στην 
ικανοποίηση των αναγκών των νέων κατοίκων. Οι παλιές και λιγότερο αποδοτι-
κές χρήσεις εκτοπίζονται και αυτές. Μέσα από την όλη διαδικασία, οι τιμές γης 
και ακινήτων αυξάνουν σημαντικά, διαμορφώνοντας το χάσμα γαιοπροσόδου2  
(Smith, 1979). Όταν το χάσμα γαιοπροσόδου γίνει το μέγιστο δυνατό, εμφανί-
ζεται το gentrification, δηλαδή η ολική αναδιάρθρωση της κοινωνικής και αστι-
κής γεωγραφίας μιας περιοχής σε όφελος των ανώτερων κοινωνικών ομάδων, με 
απόρροια τον εκτοπισμό των ασθενέστερων. 

Ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η σκέψη γύρω από τη διαδικασία 
αυτή του gentrification διέπεται από συγκεκριμένες υποθέσεις και παραδοχές 
του αγγλοσαξονικού κόσμου. Για την κατανόηση και ερμηνεία της διαδικασί-
ας, αρχικά, διαμορφώθηκαν δύο θεωρητικές σχολές: η σχολή της προσφοράς, 
με βασικό αντιπρόσωπο τον αστικό γεωγράφο Neil Smith (1996), και η σχολή 
της ζήτησης, με βασικούς θεωρητικούς τους Damaris Rose (1984), David Ley 
(1996), Chris Hamnett (1991) κ.ά. Η σχολή της προσφοράς, εστιάζει στον τρό-
πο με τον οποίο παράγεται ο χώρος στην πόλη, και το φαινόμενο gentrification 
ερμηνεύεται με αναφορά στη συμπεριφορά των ιδιοκτητών και επενδυτών γης 
στην αγορά ακινήτων και στο χάσμα γαιοπροσόδου. Η σχολή της ζήτησης, υπο-
στηρίζει ότι μέσω του gentrification αποτυπώνονται στο χώρο οι συνέπειες της 
μεταβολής της οικονομικής βάσης από τη βιομηχανία στον τομέα των υπηρεσι-
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ών, οι αναδιαρθρώσεις στην αγορά εργασίας και η μεταβολή των καθημερινών 
προτύπων κατανάλωσης. Με την εμβάθυνση του θεωρητικού διαλόγου, πολλοί 
θεωρητικοί (Beauregaurd, 1986, Clark, 1992, Lees, 1994) άρχισαν να επικα-
λούνται την ανάγκη ολιστικής θεώρησης του φαινομένου και συμπληρωματι-
κής εξέτασης των δυνάμεων της παραγωγής και της κατανάλωσης. Στην άποψη 
αυτή, συνέβαλε και η παρατήρηση ότι το gentrification, ως διαδικασία, εκτυ-
λίσσεται διαφορετικά και εξαρτάται από τις τοπικές ιδιαιτερότητες της κάθε 
περίπτωσης (Shaw, 2005). 

Σε γενικές γραμμές, η σκέψη  για το gentrification συγκροτείται βάσει ορι-
σμένων υποθέσεων και παραδοχών του αγγλοσαξονικού κόσμου, τις οποίες οι 
ερευνητές της «περιφέρειας» καλούνται να ασπαστούν (Maloutas, 2012). Αυτό, 
δεν σημαίνει ότι σε άλλες πόλεις δεν μπορεί να αναπτυχθεί το φαινόμενο ή 
ότι οι έρευνες σε πόλεις της περιφέρειας, που δεν μπορούν να ακολουθήσουν 
per se τις αρχικές περιγραφές και διατυπώσεις, έχουν μικρότερο επιστημονικό 
κύρος (Chatzimichalis and Vaiou, 2004). Για να αποφεύγουμε, όμως, τη θεω-
ρητική γενίκευση και παρανόηση, μπορούμε να αναζητήσουμε τα σημεία που 
επικαλούνται οι Davidson and Lees (2005) σε υποβαθμισμένες περιοχές της 
πόλης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (όπως οικιστικό απόθεμα ιδιαίτερης αρχι-
τεκτονικής, γειτνίαση με τοπόσημα ή/και με αρχαιολογικούς, με πράσινους ή 
ελευθέρους χώρους, ή με υδάτινα περιβάλλοντα), στις οποίες κατοικούν ασθε-
νέστερες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σε αυτές τις περιοχές, μπορούμε 
να παρατηρήσουμε αν υπάρχει α) επανεπένδυση του κεφαλαίου και μεταβολή 
στις αξίες γης με τη διαμόρφωση του χάσματος γαιοπροσόδου, β) κοινωνική 
αναβάθμιση της περιοχής από ομάδες υψηλότερου εισοδήματος από τις υπάρ-
χουσες, γ) αλλαγή του αστικού τοπίου και δ) άμεσος ή έμμεσος εκτοπισμός των 
χαμηλότερων κοινωνικών ομάδων (Davidson and Lees, 2005: 1170). Σε αυτό 
το πλαίσιο, το τι συμβαίνει στο κέντρο των πόλεων της «περιφέρειας», όπως 
της Αθήνας, με όρους gentrification συμβάλλει στη θεώρηση της διαδικασίας 
το ίδιο σημαντικά όσο και οι θεωρήσεις από τις κυρίαρχες μελέτες περίπτωσης. 
Πόσο μάλλον, όταν το κέντρο της Αθήνας, όπως και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά της πόλης, διαφέρουν σημαντικά από αυτά που προβάλλονται στα κυρίαρχα 
μοντέλα περί gentrification.

διεκδικουμενοσ χωροσ στο κεντρο τησ πολησ
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2. ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ GENTRIFICATION

Τα γενικά χαρακτηριστικά της Αθήνας, όπως το ιδιόμορφο ιδιοκτησιακό καθε-
στώς (η μικροϊδιοκτησία γης, η οριζόντια ιδιοκτησία μέσα από το σύστημα της 
αντιπαροχής, η μείξη των χρήσεων γης) και το σχήμα του κάθετου κοινωνικού 
διαχωρισμού (Maloutas and Karadimitriou, 2001), δύσκολα επιτρέπουν ριζικές 
χωρο-κοινωνικές αναδιαρθρώσεις τύπου gentrification. Αυτό, δεν σημαίνει ότι 
στην Αθήνα δεν μπορεί να αναπτυχθεί αυτό το φαινόμενο, αλλά ότι, μάλλον, 
έχει πολύ διαφορετική υπόσταση από εκείνη των αντίστοιχων αγγλοσαξονικών 
παραδειγμάτων.

Αναφορικά με το κέντρο της πόλης, ο οικιστικός ιστός των περιοχών στο 
νοτιοδυτικό άκρο του κέντρου της πόλης, που συνδέεται με την ισχνή βιομηχα-
νική ιστορία της, παρουσιάζει διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά σε σχέση με 
τις υπόλοιπες συνοικίες του κέντρου. Το σύστημα της αντιπαροχής δεν αλώνει 
ολόκληρες τις συνοικίες και μεγάλο μέρος του οικιστικού τους αποθέματος χα-
ρακτηρίζεται από μονοκατοικίες και παλιές αθηναϊκές αυλές, ενώ ο αστικός 
ιστός διακρίνεται από χαμηλούς συντελεστές δόμησης και μικρότερες πυκνότη-
τες (Αλεξανδρή, 2013). Στα ακίνητα της περιοχής διαμένουν ευάλωτες κοινωνι-
κές ομάδες, όπως ηλικιωμένα νοικοκυριά, χειρώνακτες, μετανάστες με ή χωρίς 
χαρτιά, χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις, κυρίως ως ενοικιαστές (Τζιρτζιλά-
κη, 2009). Αυτά τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με κατάλληλες επενδυτικές 
κινήσεις και πρακτικές, κάνουν δυνατή τη διαμόρφωση τάσεων gentrification. 
Έτσι, οι δυναμικές gentrification στην Αθήνα εμφανίζονται στη μικροκλίμακα, 
στις συγκεκριμένες γειτονιές που είναι συνδεδεμένες με το ισχνό βιομηχανικό 
παρελθόν της πόλης, όπως στις όμορες της Πειραιώς περιοχές (Πλάκα, Ψυρ-
ρή, Θησείο, Πετράλωνα, Γκάζι, Μεταξουργείο), όπου διαμορφώνεται το χάσμα 
γαιοπροσόδου και οι μέχρι πρότινος κάτοικοι εκτοπίζονται. 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Για να μπορέσω να μελετήσω τον τρόπο με τον οποίο το gentrification εξελίσ-
σεται στην Αθήνα και να κατανοήσω τις ιδιαίτερες δυναμικές του, στράφηκα 
στη μελέτη της γειτονιάς του Μεταξουργείου: μια περιοχή που, ενώ μέχρι τα 
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μέσα της δεκαετίας του 1990 είχε τη φήμη μιας λαϊκής συνοικίας, από τα μέσα 
της δεκαετίας του 2000 αρχίζει να διαφημίζεται στον Τύπο ως η «νέα» καλλιτε-
χνική συνοικία της πόλης με «νέα» hype στέκια, στην οποία εγκαθίστανται δρα-
στήριοι «νέοι» κάτοικοι (Αλεξανδρή, 2013). Στην προσέγγισή μου υιοθέτησα, 
πρωτίστως, ποιοτικές μεθόδους διερεύνησης και, συμπληρωματικά, ποσοτικές. 
Οι συχνές επισκέψεις, η επιτόπια παρατήρηση, η συλλογή τεκμηρίων (έρευνες, 
μελέτες, άρθρα εφημερίδων) και φωτογραφικού υλικού, και η διαδικτυακή ανα-
ζήτηση συνοδεύτηκαν από τη διεξαγωγή 74 ανοιχτών, ημιδομημένων, σε βάθος 
συνεντεύξεων με κατοίκους (50) της περιοχής (παλιούς κατοίκους, μετανάστες 
και νεο-κατοίκους,) καθώς και με δημοτικούς συμβούλους, πολεοδόμους και 
επενδυτές (24). Η περιοχή χαρτογραφήθηκε κατά την έναρξη της έρευνας πεδίου 
(καλοκαίρι 2009) και, ξανά, κατά τη λήξη της συγγραφής της διατριβής (καλο-
καίρι 2013). Οι χαρτογραφήσεις αυτές, σε αντιπαράθεση με εκείνη της μελέτης 
του Δήμου Αθηναίων (1991), αποτυπώνουν τις χωρικές μεταβολές και συμπλη-
ρώνουν την εικόνα του gentrification της περιοχής. 

4. ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ GENTRIFICATION ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

Στην περίπτωση του Μεταξουργείου, η διαδικασία του gentrification είναι απο-
τέλεσμα κυρίως της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ενώ το κράτος δεν είναι ολότελα 
απόν, καθώς εμπλέκεται στην εξέλιξη της διαδικασίας. Οι πεζοδρομήσεις, η 
μετατροπή του εργοστασίου του Μεταξουργείου σε Πινακοθήκη του Δήμου 
(2010) και τα δημοσιεύματα περί δημιουργίας πολιτιστικού πόλου στον άξονα 
της Πειραιώς, αποτελούν πολεοδομικά εργαλεία που συνδράμουν στην ενερ-
γοποίηση του gentrification. Ιδιαίτερης σημασίας στην πολεοδομική πρακτική 
που ακολουθείται αποδεικνύεται ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στις εξαγ-
γελίες περί αναβάθμισης, τη θέσπιση νόμων και την έμπρακτη ανάληψη κρα-
τικών πρωτοβουλιών. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 έως τις αρχές του 
2000, το Μεταξουργείο αναφέρεται σε πολεοδομικά διατάγματα, καθώς και σε 
μελέτες και εκθέσεις ως περιοχή προς πολιτιστική αναβάθμιση (Χεκίμογλου, 
2013). Το 2011 θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα αποκατάστασης κτιρίων, 
ενισχύεται η παρουσία της αστυνομίας και η επιτήρηση στην περιοχή, και το 
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2013 το Μεταξουργείο προωθείται για ανάπλαση με χρηματοδοτήσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (Jessica και ΕΣΠΑ) (Το Βήμα, 25/3/2013). Ουσιαστικά, οι 
κρατικές πολιτικές και οι σημειακές παρεμβάσεις υποδεικνύουν την περιοχή, 
παρέχοντας στο ιδιωτικό κεφάλαιο το χρόνο που χρειάζεται για την εδραίωση 
του gentrification. 

Νέες χρήσεις γης εμφανίζονται στην περιοχή από τα μέσα της δεκαετίας του 
1990: αρχικά, θέατρα και καλλιτεχνικές σκηνές και, από τις αρχές της δεκαετί-
ας του 2000, «νεο-καφενεία», μπαρ, και πολυτελή εστιατόρια. Αρκετοί επιχει-
ρηματίες των νέων χρήσεων γης υποστηρίζουν ότι αποφάσισαν να επενδύσουν 
λόγω του γενικότερου «ανεβάσματος» της περιοχής, καθώς και της περιρρέου-
σας φήμης περί ανάπλασης. Ταυτόχρονα, το Μεταξουργείο έχει προσελκύσει 
το επενδυτικό ενδιαφέρον επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην αγορά 
των ακινήτων. Η ανώνυμη εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με σκοπό την προσέλκυση 
μελών των μεσαίων τάξεων, έχει κατασκευάσει το περίκλειστο πολυτελές συ-
γκρότημα κατοικιών στο ύψος του παλιού εργοστασίου του Μεταξουργείου,  
αλλοιώνοντας το οικιστικό τοπίο της περιοχής. Ενδιαφέρον στην τοπική αγορά 
ακινήτων έχει επιδείξει και η εταιρεία Oliaros, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της 
το 4% του οικιστικού αποθέματος του Μεταξουργείου. Τα κτίρια της εταιρείας 
αυτής διατίθενται για καλλιτεχνικές δράσεις, όπως η έκθεση τέχνης Re-map, 
που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από το 2007. Ο διευθύνων σύμβουλος της 
Οliaros έχει συγκεκριμένο όραμα «πολιτιστικής» αναβάθμισης της περιοχής, 
καθώς στις προτάσεις του συγκαταλέγονται clusters δημιουργικής επιχειρημα-
τικότητας και κατοικίες που απευθύνονται σε μέλη της μεσαίας τάξης. Για την 
προώθηση των σχεδίων του για το Μεταξουργείο, έχει προβεί σε συνεργασίες 
με αρχιτεκτονικά γραφεία και σχολές αρχιτεκτόνων (εντός και εκτός της χώ-
ρας), έχει ιδρύσει με τους εύπορους νεο-κατοίκους της περιοχής τον μη κερ-
δοσκοπικό οργανισμό «Πρότυπη Γειτονιά» και συνδιαλέγεται με φορείς του 
κράτους για την αναβάθμιση της περιοχής (Αλεξανδρή, 2013). Οι ιδιαίτερες 
σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε μεγαλοεπενδυτές στην περιοχή και σε 
κρατικούς φορείς δεν μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες. Επί παραδείγματι, 
μέσω «πίεσης», ή ακόμα και λόγω διασύνδεσης της εταιρείας Oliaros, θεσμοθε-
τούνται τα φορολογικά κίνητρα για την αποκατάσταση νεοκλασικών κτηρίων, 
εντατικοποιείται η αστυνόμευση και προκρίνεται η πρόταση ανάπλασης της 
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Oliaros μέσα από το χρηματοδοτικό σχήμα του Jessica3. Παράλληλα, ο Δήμος 
προκηρύσσει σχέδια που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ4 (Αλεξανδρή, 2013). 

Στο Μεταξουργείο διακρίνονται δύο εισροές νέων κατοίκων με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, στην περιοχή εγκαθί-
στανται πιο εύπορα νοικοκυριά, που διακρίνονται από οικονομικό και πολιτισμι-
κό κεφάλαιο και είναι ιδιοκτήτες ανακαινισμένων κατοικιών. Από τα μέσα της 
δεκαετία του 2000, αρχίζουν να εγκαθίστανται κάτοικοι  με έντονο πολιτισμικό 
αλλά μικρότερο οικονομικό κεφάλαιο, οι οποίοι αυτοχαρακτηρίζονται ως «εναλ-
λακτικοί». Διαμένουν με ενοίκιο σε διαμερίσματα των πολυκατοικιών της αντι-
παροχής ή σε παλιές μονοκατοικίες και, συχνά, συγκατοικούν με φίλους για να 
μοιράζονται τα έξοδα (Αλεξανδρή, 2013). Οι εισροές νέων κατοίκων, νέων χρή-
σεων αλλά και το επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή έχει συμβάλλει στην 
ανάπτυξη των κερδοσκοπικών συμπεριφορών στην αγορά γης και ακινήτων. 
Όπως αναφέρει μεσίτης που δραστηριοποιείται στην περιοχή, οι τιμές αρχίζουν 
να αυξάνονται μετά το 1998, που εκδίδεται το πολεοδομικό διάταγμα χρήσεων 
γης για την περιοχή, παγώνουν το 2007 και, στη συνέχεια, ακολουθούν μια σχε-
τικά φθίνουσα πορεία λόγω της κρίσης: από 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, σε 
παλιές και νεόδμητες πολυκατοικίες, κορυφώνονται το 2007 στα 1.700 ευρώ το 
τετραγωνικό σε νεόδμητες κατοικίες.

Οι χωροκοινωνικές αναδιαρθρώσεις και οι κερδοσκοπικές συμπεριφορές 
στην αγορά γης έχουν ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό των ασθενέστερων κοινω-
νικών ομάδων που κατοικούσαν μέχρι πρότινος στο Μεταξουργείο. Ο εκτοπι-
σμός έχει πλήξει κυρίως τους τσιγγάνους, οι οποίοι εγκαθίστανται στις όμορες 
περιοχές του Κολωνού και της Ακαδημίας Πλάτωνος. Μετανάστες που ζουν σε 
διαμερίσματα πολυκατοικιών ή σε παλιές μονοκατοικίες, όπως και καλλιτέχνες 
με πενιχρά εισοδήματα, εκτοπίζονται από τις κατοικίες τους με την πώληση 
του ακινήτου ή την εκμίσθωσή του σε νεοκατοίκους ή νέους επιχειρηματίες. 
Ηλικιωμένα νοικοκυριά που αναγκάζονται να φύγουν από την περιοχή και να 
ζήσουν με τις οικογένειες των απογόνων τους, αντικαθίστανται από νεότερους 
σε ηλικία νεοκατοίκους. Μετανάστες χωρίς χαρτιά, που αναγκάζονται να μεί-
νουν παράνομα σε εγκαταλελειμμένα κτήρια της περιοχής, εκτοπίζονται από 
το καταφύγιό τους σε περίπτωση απόδοσης του ακινήτου στη βιομηχανία της 
διασκέδασης ή σε νέους κατοίκους (Αλεξανδρή, 2013).
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5. Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΝΟΡΟΥ ΤΟΥ 
GENTRIFICATION: Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

Οι διαφορετικές καθημερινότητες λειτουργούν παράλληλα στον ίδιο χώρο, 
όπου η κάθε κοινωνική ομάδα βιώνει απομονωμένα τη δική της καθημερινό-
τητα. Κοινωνικές τεκτονικές (κατά Butler and Robson, 2001) και δυσφορία 
αναπτύσσονται απέναντι σε αυτόν που ενοχλεί, δηλαδή στον «Άλλο» που απο-
τελεί απειλή στην ομαλή λειτουργία της καθημερινότητας του Μεταξουργείου. 
Ο φόβος του «Άλλου» αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται η 
διεκδίκηση του χώρου από τις νεοεισερχόμενες ομάδες. Οι διάφοροι χρήστες 
του δημοσίου χώρου απειλούν το μέλλον της επένδυσης για τους νεοκατοί-
κους, καθώς διακυβεύεται η επιλογή μετεγκατάστασής τους στο Μεταξουργείο. 
Όπως υπογραμμίζει ο Αράπογλου (2013), η παράθεση ετερογενών ομάδων υπό 
την ετικέτα του περιθωρίου και της παραβατικότητας ή της διαφορετικότητας 
του «Άλλου», συμβάλλει στην απαξίωσή του και, ταυτόχρονα, συνεπάγεται τη 
σύσφιξη των αστυνομικών παρεμβάσεων και της καταστολής. Οι πρωτοβουλί-
ες των νέων κατοίκων και, ιδιαιτέρως, της «Πρότυπης Γειτονιάς» σε συνεργα-
σία με την εταιρεία Oliaros έχουν διπλή ανάγνωση. Τα οικονομικά κίνητρα για 
τη διεκδίκηση του δημοσίου χώρου της περιοχής είναι προφανή: οι gentrifiers 
έχουν επενδύσει κεφάλαιο και έχουν μετεγκατασταθεί από καλύτερες περιοχές 
της πόλης. Μέσα από τις δράσεις τους, προσπαθούν να διαφημίσουν τη ζωή 
στην περιοχή και να πιέσουν το δήμο να αναλάβει την ολική ανάπλαση της 
περιοχής, ώστε να έρθουν περισσότεροι άνθρωποι «σαν αυτούς». Οι απειλές 
που εμφανίζονται στο δημόσιο χώρο, όπως είναι οι μετανάστες χωρίς χαρτιά 
και οι παραβατικές συμπεριφορές, διακόπτουν την ηρεμία της ιδιωτικής ζωής. 
Στις πόλεις που αναπτύσσεται ο φόβος απέναντι στον «Άλλο», οι ψυχοκοινω-
νικές ανάγκες συνδέονται με τους εγκλεισμούς των μεσαίων τάξεων. Μορφή 
εγκλεισμού αποτελεί το gentrification, καθώς οι ιδιώτες προσπαθούν, ουσια-
στικά, μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες και διαδικασίες, να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για την «επώαση» (incubation) της περιο-
χής σε καταφύγιο της μεσαίας τάξης (Atkinson, 2006). Η «Πρότυπη Γειτονιά» 
και οι συνεργάτες της μπορεί να θεωρηθούν ως αμυντική συμμαχία προάσπισης 
της ιδιοκτησίας από τους φόβους της πόλης. Αμυντικές συμπεριφορές απένα-
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ντι στους φόβους της πόλης δεν αναπτύσσονται μόνο από νέους κατοίκους. Οι 
επιχειρηματίες των νέων χρήσεων γης, πολλές φορές, αναπτύσσουν πρακτικές 
αστυνόμευσης : οι κινέζοι επιχειρηματίες έχουν προσλάβει ιδιωτικές εταιρεί-
ες ασφάλειας (security), ενώ διάσημοι καλλιτέχνες που μένουν στην περιοχή 
έχουν εξασφαλίσει να βρίσκονται περιπολικά της αστυνομίας σταθμευμένα κο-
ντά στα σπίτια τους ή να διενεργούν συχνές περιπολίες. 

Οι πρακτικές αυτές δίνουν έντονα την αίσθηση της εκδικητικής αμυντικής 
δράσης απέναντι στους αστικούς φόβους. Όπως επισημαίνει ο Davis (2006), 
η αμυντική διάθεση και η επιδίωξη της «ασφάλειας» έχει να κάνει περισσό-
τερο με τη διαμόρφωση απομονωμένων χώρων κατοικίας, εργασίας και ανα-
ψυχής, και την απομάκρυνση του «Άλλου» που μολύνει, παρά με την προσω-
πική ασφάλεια. Οι διαφορετικές πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται μέσα από 
ιδιωτικές πρακτικές επιτήρησης, ή από κεντρικές πολιτικές, και μέσα από την 
ωραιοποίηση του δημοσίου χώρου, προτάσσοντας την αισθητική των μεσαίων 
τάξεων και τον κοινωνικό έλεγχο των «ανεπιθύμητων», σχετίζονται με την κα-
τάκτηση του κέντρου της πόλης από τις μεσαίες τάξεις. Όταν, όμως, αυτές οι 
πρακτικές αναφέρονται στον ίδιο τόπο που υφίσταται gentrification, ένα άλλου 
είδους αστικό σύνορο αρχίζει να διαμορφώνεται: το σύνορο που σχετίζεται με 
το φόβο στην πόλη, τη φοβία απέναντι στον «Άλλο» και την ανησυχία για το 
αποτέλεσμα της διεκδίκησης του χώρου. Άλλωστε, το αστικό σύνορο έχει να 
κάνει με τον ορίζοντα που ανοίγεται στην «αποικιοκρατική» διάθεση των με-
σαίων τάξεων είτε πρόκειται για τους μεγαλοαστούς είτε τους εναλλακτικούς 
της πόλης (Αλεξανδρή, 2013).

6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το gentrification αποτελεί βίαιη διαδικασία χωρο-κοινωνικής αλλαγής στο κέ-
ντρο της πόλης. Ως διαδικασία στην πόλη, το gentrification δεν σχετίζεται μόνο 
με τη μετατροπή της αξίας χρήσης σε ανταλλακτική αξία, την εμπορευματοποί-
ηση και τον κοινωνικό έλεγχο στον χώρο. Σχετίζεται με την πολιτισμική πράξη 
επιβολής των ανώτερων κοινωνικών ομάδων και την προσπάθειά τους να επι-
βάλουν τα δικά τους πρότυπα περί βελτίωσης (De Angelis, 2010), καθώς και 
τη δική τους αισθητική και ηθική στο χώρο. Το gentrification αποτελεί πράξη 
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εποικισμού στο τοπικό επίπεδο (Clark, 2005). Σε κάθε περίπτωση, η κινητήρια 
δύναμη της διαδικασίας ποικίλλει τόσο, όσο και οι διάφορες χρονογεωγραφίες 
του gentrification. Ο χρόνος αλλά και η διάρκεια που απαιτείται για την εξά-
πλωση ή την εντατικοποίησή του, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνε-
ται το gentrification, εξαρτώνται από τις ιδιαίτερες χωρο-κοινωνικές συνθήκες 
όχι μόνο της πόλης αλλά και της κάθε διεκδικούμενης περιοχής. 

Οι μικρο-γεωγραφίες της περιοχής του Μεταξουργείου αναφέρονται στον 
τρόπο με τον οποίο ο αστικός φόβος εμπλέκεται στη διεκδίκηση του χώρου από 
τις μεσαίες τάξεις. Η κρίση της πόλης και η υποβάθμιση του κέντρου απειλεί τις 
επενδυτικές στρατηγικές των μεσαίων τάξεων. Καθώς το μέλλον της περιοχής 
είναι ρευστό, διαμορφώνονται αμυντικές στρατηγικές και πρακτικές από ομά-
δες που προασπίζονται τα συμφέροντα της ιδιοκτησίας ή και συμβάλλουν στην 
καθημερινή διεκδίκηση του χώρου. Σε περιοχές που βρίσκονται σε μεταβατικό 
στάδιο gentrification, αυτοσκοπός των μεσαίων τάξεων γίνεται η προβολή της 
περιοχής για την προσέλκυση κεφαλαίου και «ατόμων σαν εμάς». Είτε πρόκει-
ται για εύπορους νεο-κατοίκους είτε για εναλλακτικούς, ο φόβος έγκειται στη 
βάση της διεκδίκησης και χαράζει το σύνορο του gentrification. Ουσιαστικά, ο 
φόβος που επικαλείται τον εκτοπισμό του «Άλλου» αποτελεί το Δούρειο Ίππο 
του gentrification της περιοχής.

Τα όρια της διεκδίκησης δεν είναι σαφή ούτε εμφανή. Τα όρια αποτελούν 
νοητικές κατασκευές και εξαρτώνται από τις συλλογικές νοητικές διεργασίες 
τις οποίες παράγουν και στις οποίες επενδύουν τα υποκείμενα (Καυταντζόγλου, 
2001). Ταυτόχρονα, τα όρια σηματοδοτούν το σημείο από το οποίο αρχίζει κάτι 
να ξεδιπλώνεται, δηλαδή τον ορίζοντα, το σύνορο (Heidegger, 1954, στο Elin, 
2001). Στις περιοχές που εκδηλώνονται δυναμικές gentrification, τα όρια που 
χαράσσουν οι χωρο-κοινωνικές διεκδικήσεις σημειώνουν το απώτατο όριο από 
το οποίο αρχίζει να ξεδιπλώνεται το gentrification. Στην ουσία, το απώτατο 
όριο αντιπροσωπεύει τον ορίζοντα των χωρικών διεκδικήσεων και των αποικι-
οκρατικών τάσεων των μεσαίων τάξεων. Ο ορίζοντας του gentrification σημει-
ώνεται από τον τρόπο που οι μεσαίες τάξεις διεκδικούν τον χώρο στο όνομα της 
βελτίωσης και της καταπολέμησης του φόβου (Alexandri, 2014). Υποδεικνύει 
το σημείο όπου το gentrification αρχίζει να νομιμοποιείται στην καθημερινή 
αντίληψη και να διεκδικεί τη μετουσίωσή του σε κανόνα (ibid). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Στο κείμενο θα προτιμήσω την αναφορά στον αγγλικό όρο, καθώς θεωρώ ότι η 
ελληνική αναφορά, όντας πολιτικά ουδέτερη, αποπροσανατολίζει τη σκέψη από την 
ουσία της διαδικασίας.
2. Πρόκειται για τη διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στην πραγματική και τη δυνητι-
κή τιμή του ακινήτου.
3. Κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποδοτικών επενδύσεων.
4. Έχει, ήδη, ξεκινήσει το έργο βιοκλιματικού βρεφονηπιακού σταθμού στη συμβολή 
των οδών Λεωνίδου και Θερμοπυλών στο πλαίσιο του έργου Αθήνα.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το κείμενο αυτό, δεν περιλαμβάνει μια επαρκή ερευνητική δουλειά γύρω από 
όλα τα ζητήματα που εγγίζει ο γενικόλογος τίτλος του αλλά την κατάθεση μιας 
μεθοδολογίας, μιας θεωρητικής–πολιτικής θέσης, βασισμένης συχνά σε γενι-
κεύσεις και υπεραπλουστεύσεις, με –ίσως ανεπίτρεπτα- ιστορικά άλματα, επι-
λεκτικές θεωρητικές «κλοπές» και, πιθανώς, άδικες κριτικές. Πάνω από όλα, 
εκκινεί από τη βαθιά πεποίθηση ότι για αυτούς που αναφέρονται στην κοινωνι-
κή χειραφέτηση, ο ειλικρινής διάλογος, ακόμα και όταν εμπεριέχει διαφωνίες, 
είναι εξαιρετικά πιο χρήσιμος τόσο από τις άγονες δογματικές πολιτικές αντι-
παραθέσεις όσο και από αποστειρωμένες ακαδημαϊκές σεμνοτυφίες.

Η προσπάθεια μου δεν κρύβει μια μεγαλομανία για τη διατύπωση της μιας και 
μοναδικής αλήθειας ή μεθοδολογίας, ούτε την αποτύπωση ενός οδικού χάρτη 
απελευθερωτικής πολιτικής. Εκκινεί από την προσωπική πολιτική και ερευνη-
τική αγωνία που προέκυψε από ερωτήματα και αντιπαραθέσεις των τελευταίων 
πέντε ετών· πέντε ετών έκτακτης ανάγκης, κοινωνικής καταστροφής και ισχυ-
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ρών, αλλά ακόμα ανολοκλήρωτων, κοινωνικών αγώνων, που θέτουν ακόμα πιο 
επιτακτικά την ανάγκη αναμέτρησης με το τεράστιο καθήκον της κοινωνικής 
χειραφέτησης. Μπορεί η αφήγηση που προτείνεται να είναι λανθασμένη, όμως 
κάθε οπτική που θέλει να διαχωριστεί από τη βαρβαρότητα του σύγχρονου 
καπιταλισμού οφείλει να καταπιαστεί και με το ερώτημα της ανατροπής του. 
Για αυτό, και σήμερα είναι που έχει ακόμα μεγαλύτερη ισχύ η φράση που χρη-
σιμοποίησε ο David Harvey τέσσερις δεκαετίες πριν: «Πες κάτι με νόημα και 
συνοχή ή μείνε σιωπηλός» (Harvey 2009, 129).

Για πολλούς λόγους, οι επιστήμες του χώρου βρίσκονται όλο και περισσότερο 
στο προσκήνιο, τόσο για την ανάλυση των αιτιών της οικονομικής κρίσης όσο 
και για την κατανόηση των αγώνων σε ολόκληρο τον κόσμο. Κινήματα με χω-
ρική βάση, όπως οι πλατείες, οι αγώνες για την κατοικία ή την υπεράσπιση των 
κοινών, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, συλλογικότητες ανέργων, όλα αυτά που συ-
μπεριλαμβάνουμε συνήθως στον όρο κινήματα πόλης, βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή της κοινωνικής αναμέτρησης. Είναι άραγε «νέα» ή όχι; Ποια η σχέση 
τους με το εργατικό κίνημα; Τα γνωστά, τουλάχιστον από τη δεκαετία του ΄60, 
ερωτήματα επανέρχονται ακόμα πιο άμεσα. Και όπως αρεσκόμαστε, σε πολι-
τικό και επιστημονικό επίπεδο, αυτά που από πριν υποστηρίζαμε, τα δίπολα 
στα οποία από πριν είχαμε ενταχθεί, προσπαθούμε να τα επιβεβαιώσουμε στις 
νέες συνθήκες. Έτσι, έκανε ξανά την εμφάνισή του ο δογματικός κομισάριος, 
χλευάζοντας τα κινήματα αυτά σαν παιδικά παιχνίδια και προφητεύοντας τον 
ερχομό ενός ρωμαλέου εργατικού κινήματος βγαλμένου μέσα από εργοστάσια 
με φουγάρα. Και απέναντι σε αυτόν, ιδέες που κλείνουν πια μισό αιώνα ζωής 
κάνουν ότι μπορούν για να επιδείξουν ότι παραμένουν έφηβες, ξορκίζοντας το 
«παλιό» εργατικό κίνημα, υψώνοντας σινικά τείχη με τα «νέα» κινήματα και 
κατηγορώντας τη διάθεση γενίκευσης και ενότητας σαν μια ξεκάθαρη προσπά-
θεια αποκλεισμού και υποταγής. Στο «βιβλίο του Ντάνιελ» (Doctorow, 2006) 
οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες των γονιών από τους εργατικούς αγώνες του με-
σοπολέμου εναλλάσσονται με τις έγχρωμες των παιδιών από το αντιπολεμικό 
κίνημα και τους αγώνες για τα πολιτικά δικαιώματα τις δεκαετίες του’60. Στο 
κολάζ των ημερών μας, και οι δύο πρέπει να φυλαχτούν με ευλάβεια, όμως στην 
εποχή του τρισδιάστατου εκτυπωτή, τόσο οι έγχρωμες όσο και οι ασπρόμαυρες 
φωτογραφίες φαντάζουν εξίσου παλιές ή εξίσου νέες.      
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2. ΤΑΞΙΚΗ ΠΑΛΗ «ΚΑΘ’ΕΑΥΤΗ» ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ΠΑΛΗ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥ-
ΤΟ ΤΗΣ» 

Το επιχείρημα μου, αν και καθόλου πρωτότυπο, είναι συγκεκριμένο: τα κινήμα-
τα για την πόλη και την κατοικία, ακόμα και οι αγώνες για τη φύση και τα κοι-
νά, αποτελούν, ή μάλλον μπορούν να αποτελέσουν, αναπόσπαστο κομμάτι της 
ταξικής πάλης. Η πάλη των τάξεων, πηγή της ιστορικής εξέλιξης της κοινωνίας 
(Μαρξ & Ένγκελς, 2004), διεξάγεται με πολλούς τρόπους, σε πολλαπλές κλί-
μακες, και δεν περιλαμβάνει μονάχα μια στενή έννοια του εργατικού κινήματος 
προσανατολισμένη στο βιομηχανικό προλεταριάτο. 

Γνωρίζοντας τον τεράστιο βαθμό γενίκευσης, υποστηρίζω ότι στην πλει-
ονότητα των κοινωνικών αναμετρήσεων που λαμβάνουν χώρα σε περιόδους 
κρίσης του καπιταλισμού, οι αιτίες συνδέονται, περισσότερο ή λιγότερο άμε-
σα, με τον κοινωνικό ανταγωνισμό και την προσπάθεια της αστικής τάξης 
να συνεχίσει και να διευρύνει τη συσσώρευση του κεφαλαίου. Αυτό, δεν ση-
μαίνει ότι όλες οι αντιθέσεις υποτάσσονται στην αντίθεση κεφαλαίου-εργα-
σίας, ούτε ότι κινήματα που βασίζονται σε ζητήματα φύλου, εθνικότητας και 
σεξουαλικότητας είναι υποδεέστερα. Τα τελευταία, έχουν τεράστια σημασία 
σε αστικά και περιβαλλοντικά κινήματα παράλληλα, ωστόσο, με μια βασική 
παράμετρο· την προσπάθεια του κεφαλαίου να υπερβεί μέσα από τον χώρο 
την κρίση του. 

Παρότι οι αιτίες εκδήλωσης των αγώνων συνδέονται με την πολιτική του 
κεφαλαίου, δεν είναι όλοι αναγκαστικά κομμάτι της ταξικής πάλης. Έτσι, 
πράγματι, η υπεράσπιση ενός δημόσιου χώρου ή η διεκδίκηση του δικαιώ-
ματος στην κατοικία για μια οικογένεια, αν και είναι αποτέλεσμα του εκμε-
ταλλευτικού χαρακτήρα της κοινωνίας, δεν αποτελεί συνειδητή προσπάθεια 
υπέρβασής της. Όμως, το ίδιο δεν ισχύει και για μια μεμονωμένη κινητοποί-
ηση ή απεργία; Δεν είναι καμιά ιδιαίτερη πρωτοτυπία αυτή η διαπίστωση. Ο 
ίδιος ο Λένιν υποστήριζε πως: «Όταν οι εργάτες ενός ορισμένου εργοστασίου, 
ενός ορισμένου επαγγέλματος, αρχίζουν να παλεύουν ενάντια στ’ αφεντικά τους 
ή ενάντια στ’ αφεντικά, είναι άραγε αυτό ταξική πάλη; Όχι… Μόνο όταν ο κάθε 
εργάτης νοιώθει τον εαυτό του μέλος όλης της εργατικής τάξης, όταν στους κα-
θημερινούς μικροαγώνες του ενάντια στα χωριστά αφεντικά και στους χωρι-
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στούς κρατικούς λειτουργούς βλέπει την πάλη ενάντια σ’ όλη την αστική τάξη 
και ενάντια σ’ όλη την κυβέρνηση, μόνο τότε η πάλη του γίνεται πάλη ταξική» 
(Λένιν 1976, 191-192). 

Άλλωστε ο Μαρξ, ήδη από το 1847, στην «Αθλιότητα της Φιλοσοφίας» 
(Μάρξ, χ.χ.), αναδεικνύει τη διάκριση ανάμεσα στην «τάξη καθ’εαυτήν» και 
στην «τάξη για τον εαυτό της» ή «τάξη δι’εαυτήν». Η εργατική τάξη προκύπτει 
μέσα από τη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος, ωστόσο, εμφανίζεται 
και δρα ως τέτοια μόνο συνειδητοποιώντας την ταξική της θέση και παλεύο-
ντας ενάντια στο κεφάλαιο για να επιτύχει τα ταξικά της συμφέροντα. Τότε, 
σταματά να είναι τάξη καθ’εαυτήν και γίνεται τάξη για τον εαυτό της. Αν μετα-
φέρουμε αυτή τη σκέψη στο επίπεδο των συγκεκριμένων αγώνων, κατανοούμε 
ότι ένας αγώνας μπορεί να είναι ταξικός καθαυτόν, δηλαδή να προκύπτει ή να 
συνδέεται με την άντληση υπεραξίας και τη συσσώρευση του κεφαλαίου, αλλά 
να μην είναι ταξικός για τον εαυτό του, δηλαδή να μη γίνεται αντιληπτός από 
τους συμμετέχοντες σε αυτόν σαν κομμάτι της ταξικής πάλης, σαν κομμάτι 
ενός συνολικού σχεδίου ανατροπής της αστικής εξουσίας, μιας συνειδητής πά-
λης για την κοινωνική χειραφέτηση. 

Υπό το πρίσμα αυτό, ακόμα και η υπεράσπιση μιας μικρής πλατείας είναι τα-
ξική πάλη, αν γίνει αντιληπτή ως συνειδητή επιλογή των εκμεταλλευόμενων με 
στόχο να την αποσπάσουν από την κερδοφορία του κεφαλαίου, αποτελώντας 
πλευρά ενός ευρύτερου αντικαπιταλιστικού σχεδίου με στόχο την κοινωνική 
ανατροπή, μαζί με εργατικές απεργίες, μαχητικές διαδηλώσεις, πρωτοβουλίες 
ανέργων κ.α. Η άρνηση του ταξικού χαρακτήρα ενός αγώνα, στη βάση της μη 
αναγνώρισής του ως ταξικού από τους συμμετέχοντες σε αυτόν, είναι ένα ανε-
παρκές επιχείρημα, ακριβώς διότι, και στον ίδιο τον μαρξισμό, ένας αγώνας 
που δεν γίνεται με ταξική συνείδηση δεν είναι ταξικός. Αυτό, δεν είναι μια 
καινοτομία της εποχής μας, η οποία βεβαίως και έχει εκρηκτικά νέα χαρακτη-
ριστικά, αλλά αφετηριακή θέση του μαρξισμού και του εργατικού κινήματος. 
Ήταν μια βάση από την οποία εκκίνησαν όλα τα μετέπειτα- συχνά αντικρουό-
μενα- μαρξιστικά και μη ρεύματα. 

Είναι δεδομένο ότι γύρω από αυτό το ζήτημα έχει γίνει τεράστια θεωρητική 
συζήτηση και αντιπαράθεση που δεν θα μπορούσε να παρουσιαστεί επαρκώς 
σε αυτό το κείμενο. Ο βασικός στόχος είναι να γίνει ορατή η οριοθέτηση  από 
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έναν μαρξισμό που αντιλαμβάνεται την ταξική πάλη στενά και δογματικά και 
από έναν ανάποδο δογματισμό που αποδέχεται τα κοινωνικά κινήματα πόλης 
ως μη ταξικά και, ίσως, ως ανταγωνιστικά με το εργατικό κίνημα. Υποστηρίζω, 
μάλιστα, ότι αυτό το δίπολο, εκτός από πολιτικά και κινηματικά άγονο και κα-
ταστροφικό, είναι θεωρητικά και ιστορικά ευάλωτο.

3. ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. ENGELS, LEFEBVRE, 
HARVEY

170 χρόνια πριν, το 1845, εκδόθηκε ένα από τα πρώτα και θεμελιώδη έργα του 
μαρξισμού, η «Κατάσταση της Εργατικής Τάξης στην Αγγλία», από τον 24χρο-
νο τότε Φρειδερίκο Ένγκελς. Είναι το αποτέλεσμα μιας αδιάκοπης δουλειάς 
ετών που έφερε εις πέρας μετά από τη μετακόμισή του στην Αγγλία, όπου τον 
έστειλε ο πατέρας του για να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση, αλλά και 
για να περιορίσει τις ανατρεπτικές συναναστροφές του στη Γερμανία. Ο νεαρός 
Φρειδερίκος βρίσκεται έτσι στην καρδιά του σύγχρονου κόσμου, στο κέντρο 
της βιομηχανίας και του νεαρού προλεταριάτου. «Αν το Βερολίνο, με τις αίθου-
σες διαλέξεων και τις συζητήσεις στις μπυραρίες, ήταν η πόλη του πνεύματος, 
τότε το Μάντσεστερ ήταν η πόλη της ύλης. Κατά μήκος της Deansgate και της 
Great Ducie Street… ο Ένγκελς συνέλεξε τα ‘δεδομένα, δεδομένα, δεδομένα’ της 
βιομηχανικής Αγγλίας, σε υπερβολικό βαθμό», γράφει ένας σύγχρονος βιογρά-
φος του (Hunt 2009, 78).  
Το πολυσέλιδο βιβλίο του αποτελεί μια από τις πιο συγκλονιστικές περιγρα-
φές της Αγγλίας των μέσων του 19ου αιώνα. Το αφιερώνει «στους εργάτες», 
συμπληρώνοντας: «Έζησα αρκετό καιρό μαζί σας, για να είμαι καλά πληροφο-
ρημένος για τις συνθήκες ζωής σας∙ αφιέρωσα όλη μου την προσοχή, για να τις 
γνωρίσω καλά …δεν με ενδιέφερε μια αφηρημένη μονάχα γνώση για λογαριασμό 
μου, ήθελα να σας δω στις κατοικίες σας, να σας παρατηρήσω στην καθημερινή 
σας ύπαρξη, να μιλήσω μαζί σας για τις συνθήκες ζωής σας και τα βάσανά σας, 
να είμαι μάρτυρας στους αγώνες σας ενάντια στην κοινωνική και πολιτική εξου-
σία των καταπιεστών σας.» (Ένγκελς 1974, 33 - υπογράμμιση στο πρωτότυπο). 

Οι γραμμές αυτές, δείχνουν ότι  τα πρώτα κείμενα των Μαρξ και Ένγκελς 
δεν βασίζονται σε μια αφ’ υψηλού μελέτη της κοινωνίας, χωρίς εστίαση στην 
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πραγματική ζωή των κοινωνικών υποκειμένων. Το πιο εντυπωσιακό είναι το 
ενδιαφέρον του για τις εργατικές συνοικίες των βιομηχανικών πόλεων, και κυ-
ρίως του Μάντσεστερ. Οι πρώτες 150 σελίδες (στην ελληνική μετάφραση) ανα-
φέρονται αποκλειστικά στις συνθήκες κατοικίας, συνοδευόμενες από εκπληκτι-
κής -για την εποχή- ακρίβειας χάρτες, σκίτσα, μέχρι και σχέδια της ρυμοτομίας 
και των κατασκευαστικών τεχνικών. 

Σαφώς, πολλές κριτικές θα μπορούσαν να ασκηθούν στο εγχείρημα του Έν-
γκελς. Μια φεμινιστική οπτική, ορθώς θα αναγνώριζε μια υποτίμηση του ρόλου 
των γυναικών. Ο Hobsbawm αναφέρει και άλλες αδυναμίες του έργου, συμπλη-
ρώνοντας, ωστόσο, ότι οφείλουμε να εντυπωσιαστούμε από τα πλεονεκτήματα, 
που δείχνουν ότι «στον τομέα των κοινωνικών ερευνών, κανένας δεν θα μπο-
ρέσει να κάνει έργο επιστημονικό, χωρίς προηγούμενα να απαλλαχθεί από τις 
αυταπάτες της αστικής τάξης.» (πρόλογος στο Ένγκελς 1974, 23). Αξίζει να επι-
μείνουμε στη σημασία που έχει αυτού του είδους η κοινωνική και οικονομική 
έρευνα που πραγματοποίησε για τη συγκρότηση των θεμελίων του μαρξισμού. 
Η μεγάλη βιομηχανική πόλη είναι ταυτόχρονα η κόλαση και ο παράδεισος της 
καπιταλιστικής κοινωνίας, είναι το επιβλητικό βασίλειο των επιτευγμάτων της 
προόδου, αλλά και ένας βάλτος δυστυχίας, ο τόπος της δύναμης και του πλού-
του, αλλά και η αρένα του διαρκούς απάνθρωπου ανταγωνισμού. Ο Ένγκελς 
κοίταζε τη σύγχρονη πόλη και τους κολασμένους της και έβλεπε τον τόπο που 
θα διεξαγόταν η κοινωνική επανάσταση που οραματιζόταν και το υποκείμενο 
που θα την έφερνε εις πέρας. Μια κοινωνική επανάσταση που θα προκύψει ως 
απάντηση στη συνεχιζόμενη εκμετάλλευση και καταπίεση που το προλεταριά-
το δέχεται στους χώρους δουλειάς, αλλά και στις πόλεις και τις κατοικίες του. 
Καθόλου δεν υποτιμούσε αυτό το δεύτερο σκέλος. 

Αυτή η πλευρά του μαρξιστικού έργου, δηλαδή η ενδελεχής ανάλυση των 
συνθηκών διαβίωσης και κατοίκησης του προλεταριάτου, αποτελεί ένα από τα 
θεμελιώδη στοιχεία του και ένα νήμα που συνδέει τα έργα των Μαρξ και Έν-
γκελς  με ορισμένες από τις σημαντικότερες εμβαθύνσεις  και επεκτάσεις του 
μαρξισμού από τον 19ο μέχρι τον 21ο αιώνα. Υποστηρίζω ότι αποτέλεσε «γέφυ-
ρα» για την «είσοδο» του μαρξισμού στη Ρωσία (βλ. αναλυτικά Ανδρίτσος, υπό 
έκδοση). Ο ίδιος ο Μαρξ έμαθε ρώσικα και ανέπτυξε έντονο ενδιαφέρον για τη 
Ρωσία μέσα από τα έργα του μεγάλου διανοητή και συγγραφέα Τσερνισέφσκι, 
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και κυρίως μέσα από το βιβλίο του Flerovsky (ψευδώνυμο του Vasily Bervi) με 
τον καθόλου τυχαίο τίτλο «Η Κατάσταση της Εργατικής Τάξης στη Ρωσία». Θε-
ωρεί ότι έργα σαν κι αυτό δείχνουν μια αλλαγή στο θεωρητικό τοπίο μιας χώρας, 
που μέχρι τότε εχθρευόταν βαθιά, και αρχίζει να δείχνει μια διαλλακτικότητα 
σχετικά με την προοπτική της επανάστασης στη Ρωσία και τη σημασία της κοι-
νοκτημοσύνης της γης. 

Θα ήταν άσκοπο να προσπαθήσω σε λίγες γραμμές να επιλέξω θεωρητικές 
συνεισφορές του μεσοπολεμικού μαρξισμού, άλλωστε, και στην ίδια την προ-
επαναστατική Ρωσία αναφέρθηκα εστιάζοντας μόνο σε μια λιγότερο γνωστή 
πλευρά. Κατανοώντας το θεωρητικό ρίσκο, θα επιχειρήσω ένα ιστορικό άλμα 
δεκαετιών, σε έναν από τους πιο διαβασμένους στοχαστές για τα ζητήματα του 
χώρου, τον Ανρί Λεφέβρ. Αμέσως μετά από τον πόλεμο, ο Γάλλος θεωρητικός 
επαναφέρει στο κέντρο της έρευνας και της πολιτικής δράσης την καθημερινή 
ζωή. Όπως αποτυπώνεται από τον πρώτο τόμο του «Critique of Everyday Life», 
του 1947, η αφετηρία της σκέψης του είναι ότι τόσο στις καπιταλιστικές όσο και 
στις «σοσιαλιστικές» χώρες η καθημερινή ζωή απείχε πολύ από το να αλλάξει 
ριζικά, όπως ήλπιζαν μετά από την απελευθέρωση. Αυτό σήμαινε ότι δεν αρκού-
σε μια αλλαγή στην παραγωγή, αν δε συνοδευόταν από μια αλλαγή στις πόλεις 
που ζούμε και σε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την καθημερινότητά μας. Μια 
τέτοια οπτική, ήταν πια αιρετική σε σχέση με ένα σώμα μαρξισμού που έθετε ως 
ανώτερες αρχές τους δείκτες παραγωγικότητας.

Την πραγματική δυναμική και ουσία του έργου των Μαρξ και Ένγκελς νομί-
ζω ότι προσπάθησε, στο μεγαλύτερο κομμάτι του ώριμου έργου του, να φέρει 
στο φως ο Ανρί Λεφέβρ. Προτείνει μια ανάγνωση του μαρξισμού ως την «‘επι-
στήμη του προλεταριάτου’. Αυτή η έκφραση μπορεί να γίνει διπλά κατανοητή: 
Ο Μαρξισμός μελετά το προλεταριάτο, τη ζωή του, την πραγματικότητά του, την 
κοινωνική λειτουργία του, την ιστορική του κατάσταση. Την ίδια στιγμή, αυτή η 
επιστήμη προέρχεται από το προλεταριάτο και εκφράζει την ιστορική του πραγ-
ματικότητα και την κοινωνική και πολιτική του ανύψωση» (Lefebvre 1991, 147).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο έργο του Ένγκελς για την κατάσταση της εργα-
τικής τάξης, θεωρώντας ότι αποτελεί το ουσιαστικό υλικό θεμέλιο πάνω στο 
οποίο πάτησε η μαρξιστική φιλοσοφία και εισηγείται μια διαφορετική διαδρο-
μή στη μελέτη της μαρξιστικής σκέψης. «Μήπως υπάρχουν πολλοί τρόποι για 
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να μπει κανείς στη μαρξιστική σκέψη; Γιατί να υπάρχει μια και μοναδική προσπέ-
λαση, μια και μοναδική υποχρεωτική διαδρομή, πάντοτε η ίδια, που να πηγαίνει 
από τα ίδια αποσπάσματα στις ίδιες αναφορές, χαραγμένη από την τάδε ή τη 
δείνα αυθεντία, και που θα έπρεπε αναγκαστικά να την ακολουθούμε με τυφλή 
υπακοή; Με το να βεβαιώνουμε ότι ο Ένγκελς συνέβαλε από δικού του στη δια-
μόρφωση της λεγόμενης μαρξιστικής σκέψης, με το να υπερασπίζουμε τη μνήμη 
του δείχνοντας ότι δεν ήταν το δεύτερο βιολί… δεν σημαίνει ότι φτωχαίνουμε 
αυτή τη σκέψη∙ μήπως σημαίνει, αντίθετα, ότι αγωνιζόμαστε ενάντια στο δογμα-
τικό και σχολαστικό φτώχεμά της;» (Λεφέβρ 1983, 12).

Αυτή η γραμμή σκέψης, ενάντια στο δογματικό φτώχεμα του μαρξισμού, 
αποτυπώνεται και στο πιο γνωστό, σε σχέση με τα κινήματα πόλης, έργο του. 
Το «Δικαίωμα στην Πόλη», που δεν είναι προφανώς συμπαθητικό σλόγκαν για 
την προεκλογική εκστρατεία του μνημονιακού Δημάρχου της Αθήνας, δεν είναι 
ούτε ένας αιρετικός μεταμαρξιστικός νεολογισμός. Είναι ένα ταξικό αίτημα, 
είναι μια επανανοηματοδότηση της ταξικής πάλης ως πάλης για τη διεκδίκηση 
της καθημερινής ζωής και της πόλης που είναι το έδαφός της. Είναι μια νέα 
διατύπωση της σοσιαλιστικής προοπτικής, για την οποία δεν αρκεί η κατάληψη 
των μέσων παραγωγής. Η «στρατηγική της πόλης», που προτείνει, «δεν μπο-
ρεί παρά να στηριχθεί στην παρουσία και τη δράση της εργατικής τάξης, μόνης 
τάξης ικανής να βάλει τέλος στο στεγανό διαχωρισμό… Αυτό, δεν σημαίνει ότι η 
εργατική τάξη θα φτιάξει από μόνη της την κοινωνία πόλης, αλλά ότι χωρίς αυτήν 
τίποτα δεν είναι εφικτό» (Lefebvre 1977, 138). 

Κάνοντας ένα ακόμα χρονικό άλμα, ας έρθουμε σε έναν από τους γνωστότε-
ρους εκπροσώπους της ριζοσπαστικής γεωγραφίας, τον David Harvey, ο οποίος 
το 2012, μετά από ένα παγκόσμιο κύμα εξεγέρσεων, εκδίδει τις «Εξεγερμένες 
Πόλεις», αφιερώνοντας το πρώτο κεφάλαιο στο «όραμα του Ανρί Λεφέβρ». 
Επισημαίνει ότι «το δικαίωμα στην πόλη είναι ένα κενό σημαίνον. Όλα εξαρτώ-
νται από το ποιος θα του προσδώσει ένα νόημα. Οι επενδυτές και οι υπερεργολά-
βοι μπορούν να το διεκδικήσουν, και έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Το ίδιο, 
όμως, ισχύει και για τους άστεγους και τους χωρίς χαρτιά» (Harvey 2013, 31). Η 
πόλη και το δικαίωμα σε αυτήν είναι πεδίο ταξικής αναμέτρησης. 

Για να επικυρώσει αυτή την άποψη, προτείνει τρεις άξονες. Πρώτον, την 
αναδιαμόρφωση του «εδάφους» της ταξικής πάλης. Αφού η συσσώρευση του 
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Κεφαλαίου δεν γίνεται μόνο μέσα από την παραγωγή αλλά μέσα από τη συνο-
λική κυκλοφορία του Κεφαλαίου μέχρι την πραγμάτωση της υπεραξίας, τότε 
οι αγώνες που εκτυλίσσονται στο σύνολο αυτής της διαδικασίας είναι εξίσου 
ταξικοί. Και αν η πόλη και η αστικοποίηση παίζουν καθοριστικό ρόλο για τις 
διαδικασίες συσσώρευσης, τότε η διεκδίκηση του δικαιώματος στην πόλη και 
την παραγωγή του χώρου βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της ταξικής αναμέ-
τρησης. Δεύτερον, την επέκταση του ορισμού της εργατικής τάξης, ώστε να 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες και τους μηχανισμούς συσσώρευσης 
του Κεφαλαίου, αναδεικνύοντας ειδικά το τεράστιο κομμάτι εργαζομένων που 
κινούν την οικονομία των πόλεων στους τομείς των υπηρεσιών, του εμπορίου, 
του επισιτισμού, των κατασκευών, των μεταφορών κ.α. Τρίτον, ένα «ξαναγρά-
ψιμο» της ιστορίας των ταξικών αγώνων, καθώς, ακόμα και στους ηρωικούς 
αγώνες του βιομηχανικού προλεταριάτου, η πάλη ποτέ δεν περιοριζόταν στου 
χώρους δουλειάς, αλλά είχαν ιδιαίτερη διάσταση στους τόπους που λάμβαναν 
χώρα. Θα σταθούμε λίγο παραπάνω στην τρίτη πρόταση.

4. ΓΙΑ ΕΝΑ ΞΑΝΑΓΡΑΨΙΜΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Σαφώς, δεν θα επιχειρηθεί σε αυτό το σημείο υλοποίηση της παραπάνω πρότα-
σης του Harvey. Ωστόσο, στην ίδια γραμμή σκέψης ,θα αναδειχθεί ένα ακόμη, 
κατά τη γνώμη μου, λανθασμένο δίπολο. Αυτό της ανάγνωσης των μεγάλων 
αγώνων του παρελθόντος είτε με την αποκλειστική ιδιότητα των κινημάτων πό-
λης είτε με μια περιορισμένη πρόσληψη της ταξικής πάλης. Η δεύτερη πλευρά 
δεν είναι τόσο δημοφιλής στα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα, ωστόσο, η πρώτη 
είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένη. Μια από τις αφετηρίες αυτών των προσεγγίσεων, 
που, βεβαίως, δεν είναι η μόνη ούτε εκφράζει συνολικά τις θεωρίες κοινωνικών 
κινημάτων, είναι το παλαιότερο έργο του Castells, «City and the Grassroots» 
(Castells, 1983). Ο γνωστός κοινωνιολόγος της πόλης επιδιώκει να κατανοήσει 
και να διαμορφώσει μια θεωρία για τα κοινωνικά κινήματα της εποχής τους 
που, κατά τη γνώμη του, αναπτύσσονταν γύρω από τρία μεγάλα θέματα: τη 
συλλογική κατανάλωση, την πολιτιστική ταυτότητα γύρω από μια ιδιαίτερη 
περιοχή και την πολιτική κινητοποίηση σε σχέση με το κράτος, με έμφαση στον 
ρόλο της τοπικής κυβέρνησης. Η προσπάθεια του εκκινεί από την εστίαση στις 
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πολλαπλές εκδηλώσεις αγώνων στις πόλεις, που συναντούσαν την αδιαφορία ή 
και την εχθρότητα των παραδοσιακών κομματιών της Αριστεράς και του οργα-
νωμένου εργατικού κινήματος. Διευρύνει τη σκέψη του σε μια σειρά ιστορικών 
παραδειγμάτων. Το πιο πολυσυζητημένο από αυτά είναι η Παρισινή Κομμούνα 
του 1871.

Το επιχείρημα που θέτει είναι ότι η Κομμούνα ήταν μια αστική-δημοτική 
επανάσταση, και όχι εργατική-σοσιαλιστική, όπως την είχαν παρουσιάσει οι 
Μαρξ και Λένιν. Την άποψή αυτή, στηρίζει στην κοινωνική σύνθεση των Κομ-
μουνάρων, που δεν προέρχονταν κατά πλειοψηφία από το βιομηχανικό προ-
λεταριάτο -ενώ πρωταγωνιστούσαν παράλληλα γυναίκες και παιδιά, στον αυ-
τοπροσδιορισμό τους περισσότερο ως πολιτών παρά ως εργατών/τριών, στα 
μέτρα της Κομμούνας σε σχέση με την πόλη, στις συνθήκες κατοικίας, στη 
διαχείριση των δανείων, και στην αναγνώριση του εχθρού στους «ελεγκτές της 
καθημερινής ζωής» και όχι στους βιομήχανους. Ο Harvey επιχειρεί μια δια-
φορετική προσέγγιση. Αναδεικνύει πώς οι μετασχηματισμοί του Παρισιού, τις 
προηγούμενες δεκαετίες, συνδέονταν άρρηκτα με την κρίση και την ανάπτυξη 
της οικονομίας της εποχής, και υποστηρίζει ότι ο αστικός-δημοτικός χαρακτή-
ρας της εξέγερσης δεν είναι αντιπαραθετικός αλλά συμπληρωματικός με τον 
ταξικό, όπως και η ταξική συνείδηση δεν αποκλείει τον αυτοπροσδιορισμό στη 
βάση της κοινότητας. «Υποστηρίζω ότι από παλιά υπήρχαν προσδιορισμοί της 
τάξης σε επίπεδο τοπικό, γειτονιάς και κοινότητας. Αυτοί οι μαρξιστές που αρ-
νούνται να αναγνωρίσουν τη σημασία της κοινότητας στη διαμόρφωση της ταξι-
κής αλληλεγγύης κάνουν σοβαρό λάθος. Αλλά, για τον ίδιο λόγο, αυτοί που υπο-
στηρίζουν ότι η κοινοτική αλληλεγγύη δεν έχει τίποτα να κάνει με την τάξη είναι 
παρόμοια τυφλοί. Σημάδια της τάξης και της ταξικής συνείδησης είναι ακριβώς 
το ίδιο σημαντικά στον χώρο της καθημερινής ζωής όσο και στον χώρο εργασίας. 
Η ταξική θέση μπορεί να εκφράζεται μέσα από τους τρόπους κατανάλωσης όσο 
και μέσα από τις σχέσεις στην παραγωγή» (Harvey 2003, 220-221). 

Μια παρόμοια προσέγγιση, αναφορικά με το υποκείμενο της Παρισινής 
Κομμούνας, φαίνεται να ασπάζεται ο Eric Hobsbawm (2006: 336): «Μπορούμε 
άραγε να μιλήσουμε για ‘τους εργάτες’ ως ενιαία κατηγορία ή τάξη; Τι κοινό 
υπήρχε ανάμεσα σε ομάδες ανθρώπων που συχνά είχαν τόσο μεγάλες διαφο-
ρές;… Τους ένωνε όλους, ωστόσο, η κοινή αίσθηση της χειρωνακτικής εργασίας 
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και της εκμετάλλευσης…η κοινή μοίρα των μεροκαματιάρηδων… ο όλο και μεγα-
λύτερος διαχωρισμός τους από μια αστική τάξη της οποίας ο πλούτος αυξανόταν 
ραγδαία, ενώ η δική τους κατάσταση παρέμενε επισφαλής…».  

Η ταύτιση της ταξικής πάλης, και συχνά και του μαρξισμού, με το οργα-
νωμένο εργατικό κίνημα των μεγάλων εργοστασίων, εκτός από τις ορθές θε-
ωρητικές κριτικές για το προβαλλόμενο μοντέλο του λευκού ετεροφυλόφιλου 
εργάτη που προκαλεί, είναι και ιστορικά ατεκμηρίωτη. Στην πραγματικότητα, 
η συνθήκη της μόνιμης και σταθερής απασχόλησης σε μεγάλες βιομηχανικές 
μονάδες για ένα πλειοψηφικό κομμάτι της εργατικής τάξης δεν ίσχυσε παρά 
μόνο για κάποιες δεκαετίες, σε συγκεκριμένες περιοχές του αναπτυγμένου κα-
πιταλισμού. Δεν ήταν, βέβαια, αυτή η πραγματικότητα που έζησαν οι Μαρξ 
και Ένγκελς, των οποίων οι παραστάσεις, ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις, να 
έμοιαζαν πιο πολύ με πλευρές της σύγχρονης εποχής, παρά, για παράδειγμα, 
με τη μεταπολεμική Γαλλία. Η επισφαλής θέση της εργατικής τάξης, η μείωση 
του εφεδρικού στρατού των ανέργων, η βελτίωση των συνθηκών κατοίκησης 
και εργασίας, δεν ήταν καμία δοσμένη σταθερή πραγματικότητα αλλά αποτελέ-
σματα επαναστάσεων και διαρκή επίδικα της ταξικής πάλης.

Ακόμα, όμως, και στους πιο σημαντικούς αγώνες του βιομηχανικού προλε-
ταριάτου, η πάλη και η οργάνωση στους χώρους της δουλειάς συνδυαζόταν με 
αντίστοιχα βήματα στο επίπεδο της πόλης, όπως δείχνει το πιο γνωστό παρά-
δειγμα των «Σπιτιών του Λαού» στην Ιταλία των Εργατικών Συμβουλίων. Ο 
Αντόνιο Γκράμσι, σε κείμενό του με τίτλο «Εργατική Δημοκρατία», προτείνει 
τη δημιουργία «συνοικιακής επιτροπής»: «θα έπρεπε να τείνουν να ενσωματω-
θούν σε αυτή την ομάδα που προέρχεται από το εργοστάσιο οι εκπρόσωποι των 
άλλων κατηγοριών εργαζομένων κατοίκων της συνοικίας: γκαρσόνια, αμαξάδες, 
σιδηροδρομικοί, οδοκαθαριστές, υπηρέτες, πωλητές κλπ. Η επιτροπή της συνοι-
κίας θα έπρεπε να είναι η εκδήλωση όλης της εργαζόμενης τάξης που κατοικεί 
στη συνοικία, μια εκδήλωση νομιμοποιημένη και με επιρροή, ικανή να εμπνεύσει 
σεβασμό σε μια πειθαρχία, περιβεβλημένη με μια εξουσία αυθόρμητα εκπροσω-
πούμενη, και σε θέση να διατάξει την άμεση παύση της εργασίας στο σύνολο της 
συνοικίας» (Gramsci, 2012).

Στα μεγαλύτερα ξεσπάσματα της ιστορίας οι διαφορετικές ταυτότητες και 
συνειδήσεις αλληλεπιδρούσαν και συνδυάζονταν. «Καθαροί» ταξικοί αγώνες, 
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προερχόμενοι από ένα πλήρως συνειδητοποιημένο προλεταριάτο που στοχεύει 
μονοσήμαντα στην οικονομική εξουσία, υπάρχουν μόνο σε εγχειρίδια, ακριβώς 
όπως «καθαρά» κινήματα πόλης που οριοθετούνται από τον ταξικό ανταγωνι-
σμό βρίσκονται μόνο σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. Τις περισσότερες φορές, 
υφίσταται μια διαρκής συνύπαρξη, που, συχνά, συνδυάζεται με μια εσωτερική 
διαπάλη μεταξύ διαφορετικών συνειδήσεων, ταυτοτήτων και πολιτικών προ-
ταγμάτων. Η καθοριστικότητα του ταξικού χαρακτήρα προκύπτει ίσως από 
αυτό που περιγράφει ο Raymond Williams (1989: 115): «Ο μοναδικός και ιδι-
όμορφος χαρακτήρας της αυτοοργάνωσης της εργατικής τάξης ήταν ότι προσπά-
θησε να συνδέσει ειδικούς αγώνες σε ένα γενικό αγώνα με έναν ξεχωριστό τρόπο. 
Σαν κίνημα, έθεσε το στόχο να κάνει αληθινό αυτό που είναι από πρώτη ματιά 
η ιδιόμορφη αξίωση ότι η υπεράσπιση και η ανάπτυξη συγκεκριμένων ειδικών 
συμφερόντων, αν συνδυαστούν κατάλληλα, είναι στην πραγματικότητα το γενικό 
συμφέρον».  

5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Το κείμενο δεν εστίασε σκόπιμα σε αγώνες που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία 
χρόνια στην Ελλάδα και διεθνώς. Μια συνοπτική και επιλεκτική αναφορά θα 
αποδυνάμωνε και δεν θα  ενίσχυε τα βασικά επιχειρήματα. Ωστόσο, αυτή η 
σύντομη θεωρητική και ιστορική αναζήτηση έχει στόχο να καταπιαστεί με ερω-
τήματα του σήμερα και του αύριο, που δεν εμφανίζονται για πρώτη φορά στην 
ιστορία. Μια μόνο γρήγορη ματιά στο παγκόσμιο κύμα των «αγανακτισμέ-
νων», των πλατειών και του Occupy, φέρνει στο προσκήνιο δύο τουλάχιστον 
κεντρικά ζητήματα. Αυτό του κοινωνικού υποκειμένου της αναμέτρησης, του 
γνωστού 99%, και αυτό της εξουσίας, της «πραγματικής δημοκρατίας». Πράγ-
ματι, αυτή η κραυγή της τεράστιας μάζας των «αποκάτω», μέσα στο καθεστώς 
της μεγαλύτερης παγκόσμιας ανισότητας στην ιστορία της ανθρωπότητας, δεν 
θυμίζει σε πολλά τον αυτοπροσδιορισμό των υποκειμένων σε μεγάλα ξεσπά-
σματα που αναφέρθηκαν παραπάνω;

Οι μικροί και μεγάλοι αγώνες που εκτυλίσσονται σε πολλαπλές κλίμακες 
στην Ελλάδα και παγκόσμια μπορούν να συνδυαστούν και να ενοποιηθούν 
ως κομμάτια μιας σύγχρονης ανανεωμένης ταξικής πάλης που στοχεύει στην 
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αντικαπιταλιστική ανατροπή (βλ. μια συνολική τοποθέτηση στο Andritsos & 
Velegrakis, forthcoming). Μέσα από μια τέτοια διαδικασία, μπορεί να επιτευ-
χθεί η μετάβαση από τους επιμέρους αγώνες και τις σποραδικές λαϊκές εξεγέρ-
σεις στον εξεγερμένο λαό, που αναμετριέται καθημερινά σε διαφορετικά επίπε-
δα με την εξουσία του κεφαλαίου, συγκροτώντας δικές του δομές και όργανα, 
και στοχεύει προς την ανατροπή του καπιταλισμού. Πιθανόν κάτι τέτοιο να 
είναι ακόμα μακριά από την πραγματική κατάσταση και βούληση των αγωνιζό-
μενων, ωστόσο, είναι καιρός η θεωρητική έρευνα να προσανατολιστεί σε αυτά 
που ενώνουν και όχι αυτά που χωρίζουν τα αγωνιζόμενα τμήματα.
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04 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μινωική Κρήτη, συχνά, θεωρείται παράδειγμα πρώιμης μορφής κράτους, 
εξαιτίας των ανακτόρων, των οποίων η εμφάνιση, συχνά και ενδεχομένως 
όχι άδικα, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα φαινόμενα της Προϊστορίας 
στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου. Το φαινόμενο των ανακτόρων χωρίζεται σε 
δύο χρονολογικές περιόδους, την Παλαιοανακτορική ή Μεσομινωική Ι-ΙΙΙ, με 
όρους τυπολογίας της κεραμικής (περίπου 2000-1700 π.Χ.), και τη Νεοανα-
κτορική ή Μεσομινωική ΙΙΙ – Υστερομινωική Ι (1700-1450 π.Χ.). Τα ανάκτο-
ρα ήσαν σχετικά εκτεταμένα και σύνθετα στη διάταξη των χώρων κτήρια με 
κεντρική, και συχνότατα, και δυτική αυλή. Διέθεταν περισσότερους του ενός 
ορόφους καθώς και μνημειακά χαρακτηριστικά, όπως κιονοστοιχίες, συστή-
ματα αιθουσών με πολύθυρα και τοιχογραφίες. Οι πτέρυγές τους κάλυπταν 
λειτουργίες διαμονής, δεξίωσης, αποθήκευσης, βιοτεχνικών, και κυρίως τελε-
τουργικών δραστηριοτήτων (Σχήμα 1). 

 Τα πρώτα ανάκτορα εμφανίσθηκαν στην Κνωσό, τη Φαιστό και τα Μάλια 
(Σχήμα 2). Ανακτορικού τύπου κτήριο, δηλαδή με αρκετά αλλά όχι όλα τα 
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Σχήμα 1: Κάτοψη του ανακτόρου της Κνωσού (Αλεξίου χωρίς έτος, πίν. ΚΘ)

Σχήμα 2: Χάρτης της Κρήτης με τις θέσεις που αναφέρονται στο κείμενο.
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διακριτικά γνωρίσματα, οικοδομήθηκε και στο Μοναστηράκι, στη δυτική Κρή-
τη, ενώ στη συνέχεια ιδρύθηκε το σχετικά μικρού μεγέθους ανάκτορο στον Πε-
τρά Σητείας. Στη Νεοανακτορική περίοδο ιδρύθηκαν και άλλα κατά το μάλλον 
ή ήττον ανάκτορα, όπως αυτά στην Κάτω Ζάκρο, στις Αρχάνες, στο Γαλατά 
Πεδιάδας και στον Κομμό. Η λεγόμενη έπαυλη στην Αγία Τριάδα συγκέντρωνε 
σαφώς περισσότερες ανακτορικές λειτουργίες από ό,τι το αντίστοιχο ανάκτορο 
της Φαιστού κατά την ίδια, Νεοανακτορική περίοδο (για πρόσφατη πραγμά-
τευση βλ. συμβολές στο Driessen et al., 2002). Τα ανάκτορα βρίσκονται πάντο-
τε μέσα σε οικισμό και ποτέ απομονωμένα. Μάλιστα, η εμφάνιση των πρώτων 
ανακτόρων είναι σύμφυτη με την ανάπτυξη των αντίστοιχων οικισμών σε σύ-
νολα αστικού μεγέθους και χαρακτήρα. Ο συσχετισμός ανακτόρου και πόλης 
ενίσχυσε την τάση ερμηνείας του ανακτορικού φαινομένου ως εμφάνισης μίας 
πρώιμης μορφής κράτους. 

Το παρόν κείμενο ξεκινά από μία κριτική ανασκόπηση επιμέρους ερμηνευ-
τικών προσπαθειών των μινωικών ανακτόρων σε σχέση, αφενός, με τον εξα-
στισμό της Κρήτης κατά τις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ. και, αφετέρου, με τη 
σύνδεση των δύο αυτών φαινομένων με την πιθανότητα συγκρότησης κρατι-
κών ή άλλων πολιτικών δομών. Σε αντίθεση με την έμφαση που έχει ως τώρα 
δοθεί στην ταυτότητα και τη δράση των ηγεμονικών ομάδων που έλεγχαν τα 
ανάκτορα, εδώ γίνεται στροφή στη βάση της κοινωνικής πυραμίδας ως απαραί-
τητου συστατικού της ανάδυσης οιασδήποτε μορφής εξουσίας. Υποστηρίζεται 
ότι η ικανότητα των μινωικών κοινοτήτων, αστικών και μη, για αυτοοργάνωση 
και κοινωνική αναπαραγωγή συντέλεσε στην ανάδυση πολιτικών θεσμών, με 
ταυτόχρονη διατήρηση μίας κοινωνικής ρευστότητας, στην οποία οφείλονται 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανακτορικού φαινομένου.

2. ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

Η σύνδεση ανακτόρου και κράτους είναι τόσο παλαιά όσο και η μινωική αρ-
χαιολογία. Όταν ο Sir Arthur Evans ανέσκαψε το ανάκτορο της Κνωσού, θεώ-
ρησε ότι βρήκε την έδρα του μυθικού βασιλέα Μίνωα, τον οποίο ερμήνευσε ως 
τίτλο επικεφαλής κράτους, ανάλογο των Φαραώ της Αιγύπτου (Evans, 1921). 
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Η ερμηνεία του Evans αποδομήθηκε με το πέρασμα του χρόνου, καθώς δεν 
ήταν επαρκώς βασισμένη σε αρχαιολογικά δεδομένα. Ενδεικτικά, μπορεί να 
αναφερθεί η απουσία της μορφής του ηγεμόνα στη μινωική εικονογραφία, ενώ 
η περίφημη τοιχογραφία του λεγόμενου «Πρίγκηπα των Κρίνων», τελικά, απο-
τελεί συνονθύλευμα άλλων τοιχογραφιών (Niemeier, 1988). 

Η έρευνα, ιδίως κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, στράφηκε από την 
ιστορική ταύτιση της ανακτορικής εξουσίας στον τρόπο λειτουργίας της, ιδίως 
στις οικονομικές και κοινωνικές συνιστώσες της. Θεωρήθηκε ότι το κάθε ένα 
από τα πρώτα ανάκτορα, δηλαδή της Κνωσού, της Φαιστού και των Μαλίων, 
ήταν έδρα ενός πρώιμου τύπου κράτους, η εξουσία του οποίου εδραζόταν στη 
διαχείριση του αγροτικού πλεονάσματος στις αποθήκες των ανακτόρων, στην 
υποστήριξη των διοικητικών τους λειτουργιών μέσω της ιερογλυφικής και της 
γραμμικής γραφής Α, στον έλεγχο των βιοτεχνικών δραστηριοτήτων μέσα από 
την ικανότητα των ανακτορικών ομάδων να χρησιμοποιούν και να καταναλώ-
νουν τροχήλατη κεραμική με περίτεχνη διακόσμηση -όπως η λεγόμενη «καμα-
ραϊκή»- και, τέλος, στην ικανότητα διατήρησης εμπορικών και άλλων επαφών 
με την υπόλοιπη ανατολική Μεσόγειο. Η συμμετοχή ευρειών πληθυσμιακών 
ομάδων στα τελετουργικά δρώμενα των ανακτορικών αυλών έδινε τη δυνα-
τότητα στις ηγεμονικές ομάδες για περαιτέρω επίδειξη πλούτου και ισχύος, η 
οποία συνδυαζόταν με το μεταφυσικό περιεχόμενο των τελετουργιών προς την 
ιδεολογική κάλυψη της εξουσίας του ανακτόρου (ενδεικτικά βλ. Cherry, 1986).

Από τη δεκαετία του 1990 και μετά, διαμορφώθηκε μία νέα ερευνητική 
τάση, η οποία, με τη σειρά της, αποδόμησε τις οικονομικές λειτουργίες του 
ανακτόρου. Διαπιστώσεις όπως η προέλευση σημαντικού μέρους της υψηλής 
ποιότητας κεραμικής της Κνωσού από τη Φαιστό (Day and Wilson, 2002) οδή-
γησαν στην άποψη ότι τα πρώιμα μινωικά κράτη ήσαν μάλλον αποκεντρωμένα 
ως προς τις λειτουργίες τους (Knappett, 1999). Έκτοτε, το ερευνητικό βάρος 
έχει πλέον μετατοπισθεί στη σημασία του ιδεολογικού εποικοδομήματος ως 
υποβάθρου της ανακτορικής εξουσίας. Έτσι, η έμφαση των ανακτορικών τελε-
τουργικών δρωμένων στην κατανάλωση του φαγητού και του ποτού θεωρείται 
μηχανισμός αναπαραγωγής της συλλογικής μνήμης, και άρα των αξιών που 
συνείχαν τον μινωικό κοινωνικό ιστό (Hamilakis, 2014).

Η προσέγγιση αυτή, σε μεγάλο βαθμό μεταθέτει την έμφαση από την ταύτι-

Ανάκτορο και κράτος στη μινωική Κρήτη



65  Urban Conflicts

ση ή τη λειτουργία της κορυφής της κοινωνικής πυραμίδας στη σχέση της τελευ-
ταίας με την κοινωνική βάση. Η μετάθεση αυτή, είναι εμφανής στην ερμηνεία των 
επαύλεων γύρω από το ανάκτορο της Κνωσού κατά τη νεοανακτορική περίοδο 
ως εδρών φρατριών, δηλαδή ετεραρχικών συνομαδώσεων εταιρικού χαρακτήρα, 
οι οποίες εναλλάσσονταν μεταξύ τους στην άσκηση της εξουσίας στο ανάκτορο 
(Hamilakis, 2002). Αντίστοιχο μοντέλο έχει προταθεί για τα παλαιοανακτορικά 
Μάλια, όπου δίπλα στο ανάκτορο αναπτύχθηκαν, αφενός, η λεγόμενη «Συνοικία 
Μ» και, αφετέρου, η λεγόμενη «Αγορά». Η Συνοικία Μ είναι ένα συγκρότημα με 
βιοτεχνικές, διοικητικές και τελετουργικές λειτουργίες, εφάμιλλες και, σε κάποιες 
περιπτώσεις, υπέρτερες σε κλίμακα του ανακτόρου, ενώ η Αγορά αποτελεί ανοι-
κτό δημόσιο χώρο στον ιστό των κατοικιών της πόλης, αλλά διαθέτει και κλει-
στούς χώρους ιερών και αποθηκών. Στα Μάλια, η προτεινόμενη ετεραρχική οργά-
νωση αφορούσε τις κοινωνικές ομάδες που έλεγχαν τους τρεις προαναφερθέντες 
χώρους (Schoep, 2002). Τα Μάλια αποτέλεσαν αφορμή για την πλήρη αποδόμηση 
της σχέσης ανάμεσα στο ανάκτορο και την πολιτική εξουσία. Έτσι, το ανάκτο-
ρο έχει αποδομηθεί πλήρως, σε βαθμό υποκατάστασης του όρου από τη φράση 
«κτήριο με κεντρική αυλή» με τελετουργική μόνο δραστηριότητα (Schoep, 2010). 

3. Η ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟ-
ΜΕΝΟΥ

Η εννοιολογική ανανέωση της μινωικής έρευνας έχει, δίκαια, τονίσει ότι τα 
κοινωνικά φαινόμενα είναι εξαιρετικά ποικίλα και πολυσχιδή, ενώ κατέστησε 
σαφές ότι η διερεύνηση των φαινομένων πολιτικής εξουσίας πρέπει να λαμ-
βάνει υπόψη της τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους οι ομάδες αρχόντων 
εξασφάλιζαν την ευρύτερη κοινωνική συναίνεση. Τα οφέλη αυτά, ωστόσο, 
αντισταθμίζονται από την πλήρη αποδόμηση του ανακτόρου, η οποία αμφι-
σβητεί την ύπαρξη, αφενός, μίας έστω ελάχιστης πολιτικής χροιάς στο ανακτο-
ρικό φαινόμενο, και, αφετέρου, την ύπαρξη του ίδιου του φαινομένου, καθώς 
έμμεσα το αντιμετωπίζει ως κατασκευή της αρχαιολογικής έρευνας του 20ου 
αιώνα, η οποία κατηγορείται ότι συνεξέτασε διαφορετικά κτήρια και αντίστοι-
χα ετερόκλητα κοινωνικά συμφραζόμενα ως δείγματα της ίδιας αρχιτεκτονικής 
και ιστορικοκοινωνικής κατηγορίας.
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Όσο και αν η μία και μοναδική αφήγηση ως προς την ερμηνεία των μινω-
ικών ανακτόρων ήταν άδικη προς την ποικιλομορφία και του αρχαιολογικού 
υλικού και του μινωικού κοινωνικού ιστού, η τρέχουσα έμφαση στις ετεραρχι-
κές συνομαδώσεις και τις τελετουργίες συλλογικής μνήμης έχει υποβαθμίσει 
το ζήτημα των πολιτικών θεσμών. Επομένως, η αποδόμηση του ανακτόρου 
καθιστά απαραίτητη μία επαναπλαισίωση του πολιτικού φαινομένου της πα-
λαιοανακτορικής Κρήτης, για την καλύτερη κατανόηση και του ανακτορικού 
φαινομένου καθ’εαυτό και της λειτουργίας της μινωικής κοινωνίας γενικότερα. 

4. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ (ΑΥΤΟ-)ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟ-
ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Η επανεξέταση της πολιτικής οργάνωσης στην Κρήτη των αρχών της 2ης χιλι-
ετίας π.Χ. οφείλει να ξεκινήσει από τη σε σημαντικό βαθμό αστικοποίηση του 
νησιού κατά την περίοδο αυτή. Υπάρχουν τουλάχιστον 24 υποψήφιες θέσεις μι-
νωικών πόλεων με έκταση από 1,5 έως 75 εκτάρια (Branigan, 2001). Αν και τα 
περισσότερα ανεσκαμμένα αστικά σύνολα χρονολογούνται στη Νεοανακτορική 
περίοδο, τα δεδομένα των ερευνών επιφανείας συνηγορούν όχι μόνο σε αύξηση 
του αριθμού των Παλαιοανακτορικών θέσεων (Driessen, 2001), αλλά και, σε 
πολλές περιπτώσεις -ιδίως στην ανατολική Κρήτη, σε μία συγκέντρωση πληθυ-
σμού από μικρές διεσπαρμένες κοινότητες σε λιγότερα αλλά εκτεταμένα κέντρα 
(Haggis, 2002). Τα αστικά σύνολα υποστηρίζουν την ύπαρξη πολιτικών θεσμών 
και η εμφάνιση των ανακτόρων θα πρέπει να τοποθετηθεί επάνω σε αυτόν τον 
βασικό καμβά αστικής εξέλιξης. Εδώ, η πρώτη διαπίστωση είναι ότι τα πρώτα 
ανάκτορα αποτελούν, κυρίως, φαινόμενο της κεντρικής Κρήτης, ενώ στην ανα-
τολική Κρήτη, και μέχρι την ίδρυση του αρκετά υστερότερου ανακτόρου του 
Πετρά, κυριαρχούν αστικά σύνολα χωρίς ανάκτορα. Επομένως, είναι δυνατόν 
να υποτεθεί ότι η θεσμική συγκρότηση του πολιτικού στοιχείου υλοποιήθηκε -εν 
μέρει τουλάχιστον- εκτός ανακτορικού πεδίου και χωρίς συσχετισμό με αυτό. 

Η δυνατότητα συλλογικής αυτοοργάνωσης των αστικών κοινωνικών συνό-
λων της Κρήτης μπορεί να φωτισθεί και με επιπλέον τρόπους. Ενδεικτικά, ανα-
φέρεται η ύπαρξη τειχών, δηλαδή μεγάλων δημοσίων έργων σε μη ανακτορικές 
θέσεις, όπως ο Μύρτος-Πύργος (Cadogan, 1977-1978) και το Παλαίκαστρο 
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(MacGillivray et al., 1984). Το τελευταίο μάλιστα, αποτελεί αστικό σύνολο 
στην άκρα ανατολική Κρήτη,  και άρα εκτός ανακτορικής εμβέλειας, για το με-
γαλύτερο μέρος της Παλαιοανακτορικής περιόδου. Άλλη ένδειξη συλλογικής 
αυτοοργάνωσης, και σε κλίμακα μεγαλύτερη της πόλης, είναι η ύπαρξη φυλασ-
σόμενου δικτύου δρόμων, επίσης στην άκρα ανατολική Κρήτη (Tzedakis et al., 
1989). Στην κεντρική Κρήτη αντίστοιχα, στην περιοχή της Πεδιάδας, δηλαδή 
νότια της Κνωσού, αναπτύχθηκε ένα παρόμοιο δίκτυο, όχι δρόμων αλλά φρυ-
κτωριών. Η εγγύτητα της Πεδιάδας με τα ανακτορικά κέντρα της Κνωσού και 
των Μαλίων, και οι απαιτήσεις συντήρησης του δικτύου φρυκτωριών έχουν 
οδηγήσει στην υπόθεση ότι το δίκτυο ελεγχόταν από μία πολύ σημαντική αρχή 
(Panagiotakis et al., 2013). Κατά την Παλαιοανακτορική όμως περίοδο, ούτε 
η Κνωσός κατίσχυε του υπόλοιπου νησιού. Επομένως, το δίκτυο της Πεδιάδας 
θα μπορούσε να έχει ως αφορμή την πίεση από τα δύο ανακτορικά κέντρα, 
αλλά να έχει υλοποιηθεί, λειτουργήσει και διατηρηθεί χάρη στην οργάνωση 
των ίδιων των κοινοτήτων της Πεδιάδας.

Τα ιερά κορυφής δείχνουν δυνατότητα συλλογικής αυτοοργάνωσης, επίσης 
πέρα από τα όρια της πόλης, σε επίπεδο λατρευτικό. Τα ιερά κορυφής ήσαν χώ-
ροι με ελάχιστη ή καθόλου αρχιτεκτονική διαμόρφωση στις κορυφές βουνών. 
Διέθεταν δυνατότητα φιλοξενίας μεγάλου αριθμού λατρευτών, των οποίων τα 
αφιερώματα δεν δείχνουν κάποια εξάρτηση από τα ανάκτορα. Όλες οι θέσεις 
ιερών κορυφής διατηρούν οπτική επαφή με κάποιες άλλες αντίστοιχες. Έτσι, η 
τέλεση των λατρευτικών δρωμένων θα επέτρεπε την οπτική σύνδεση με άλλες 
θέσεις αντίστοιχων δρωμένων και, έτσι, οι λατρευτές θα είχαν την αίσθηση ότι 
ανήκουν σε ένα εκτενές κοινωνικό δίκτυο (Peatfield, 1990).

5. Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΔΥΣΗΣ ΤΟΥ «ΠΛΗΘΟΥΣ»

Καθίσταται σαφές ότι η Παλαιοανακτορική Κρήτη χαρακτηρίζεται από την 
ύπαρξη συνομαδώσεων σε τοπικό/αστικό και  υπερ-τοπικό/αστικό επίπεδο. Οι 
συνομαδώσεις αυτές, διακρίνονταν για την ομοιομορφία αλλά και, συνάμα, 
για την ετερότητα της οργάνωσής τους, καθώς η κάθε πόλη ή το κάθε ιερό 
κορυφής διακρινόταν από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η αυξημένη φροντίδα για 
την άμυνα, την οποία προδίδουν τα τείχη, οι φυλασσόμενοι δρόμοι και οι φρυ-
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κτωρίες υποδεικνύουν ότι, ακόμη και στην κεντρική Κρήτη, όπου εντοπίζονται 
τα πρώτα και ισχυρά ανακτορικά κέντρα, οι αντίστοιχες ηγεμονικές ομάδες 
δεν κατίσχυσαν χωρίς αμφισβήτηση ή/και αντίσταση (MacGillivray, 1997). 
Επομένως, η ανακτορική εξουσία είχε ως συνομιλητή ένα οργανωμένο σύνολο 
πληθυσμού, το οποίο ωστόσο δεν είχε συγκροτηθεί σε πολιτικό σώμα. 

Η απουσία αυτή, οδηγεί σχεδόν αναπόφευκτα στο συμπέρασμα ότι η κοινω-
νική βάση στην Κρήτη είχε τη μορφή «πλήθους». Η έννοια αυτή, έχει πρόσφατα 
διερευνηθεί από τους Paolo Virno (2007 [2001]), και Michael Hardt και Antonio 
Negri (2011 [2004]). Αυτοί, ορίζουν το πλήθος ως ανοιχτό δίκτυο διακριτών 
κοινωνικών υποκειμένων, είτε ατόμων είτε και ομάδων, χωρίς ξεκάθαρη εθνική 
ή ταξική συνείδηση. Οι συνιστώσες του πλήθους συνδέονται μεταξύ τους στη 
βάση παραγωγής και κατανάλωσης πόρων κοινής χρήσης, και σύμφωνα με αντί-
στοιχα κοινά αποδεκτά συστήματα αξιών. Η έννοια του πλήθους έχει υιοθετηθεί 
για να περιγράψει την κοινωνική βάση στο σημερινό καθεστώς της παγκοσμιο-
ποίησης και της υπέρβασης ή/και κατάργησης των εθνικών κρατών. Συγκεκρι-
μένα, οι Hardt και Negri θεωρούν ότι το πλήθος είναι προσηλωμένο στην ιδέα 
της ελευθερίας και αντιστέκεται στην καταπίεση και την κάθε είδους άνωθεν 
εξουσία. Για τον λόγο αυτό, είναι η μοναδική ελπίδα χειραφέτησης από την πα-
γκοσμιοποιημένη αυτοκρατορική εξουσία, που κυριαρχεί σήμερα και απειλεί με 
προλεταριοποίηση τον πληθυσμό ολόκληρης της υδρογείου.

Οι ρίζες της σκέψης για το πλήθος ανάγονται στον Βαρούχ Σπινόζα (2000 
[1675-1676]), και συγκεκριμένα στη χρήση του όρου “multitudino”. Ο όρος 
αυτός, που αποδίδεται ως πλήθος, σημαίνει την πολλαπλότητα η οποία εμμένει 
χωρίς να συγχωνεύεται σε κάποια άκαμπτη ενότητα, όπως ο λαός, έννοια που 
υποβαθμίζει σχετικά την ατομικότητα των επιμέρους κοινωνικών υποκειμέ-
νων και αποτελεί χαρακτηριστικό κυρίως του εθνικού κράτους -καθώς ο λαός 
υπόκειται στα κελεύσματα των θεσμών της κρατικής εξουσίας, έστω και αν 
αντιδρά σε αυτά. Το πλήθος, αντίθετα, δεν δεσμεύεται με αυτόν τον τρόπο, 
διότι αποτελεί τον πραγματικό και θεμελιώδη ιδιοκτήτη της εξουσίας, και όχι 
έναν αντιπρόσωπο-κάτοχό της, όπως ο μονάρχης ή μία ηγεμονική ομάδα, είτε 
κοινοβουλευτικά είτε αριστίνδην διαμορφωμένη. Μάλιστα, το πλήθος για τον 
Σπινόζα, και σε αντίθεση με τη σύγχρονη εννοιολόγησή του, συμπεριλαμβάνει 
και τους άρχοντες και τους αρχόμενους. Η δυνατότητα αυτή, εξηγείται με την 
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παρατήρηση του Τόμας Χόμπς (2006 [1651]), ότι το πλήθος ανήκει στη φυσική 
κατάσταση των πραγμάτων, πριν από την παγίωση του (σύγχρονου δυτικού) 
κράτους και, επομένως, πριν από την αυστηρή διάκριση εξουσιών και την αντί-
στοιχη κοινωνική περιχαράκωση των σχετικών θεσμικών ρόλων. 

Η παλαιότερη, και αρχική, εννοιολόγηση του πλήθους αναφέρεται σε ρευστά 
κρατικά ή άλλα πολιτικά μορφώματα και, επομένως, ταιριάζει καλύτερα στη μι-
νωική Κρήτη, με βάση την ανάλυση που έχει προηγηθεί εδώ.  Από τη σκέψη των 
Virno, Hardt και Negri ωστόσο, μπορεί κανείς να κρατήσει την ενεργητική διάθεση 
για διατήρηση της ελευθερίας και για αντίσταση κατά φαινομένων που την αμφι-
σβητούν. Η διάθεση αυτή, μπορεί να βρίσκεται πίσω από τα φαινόμενα συλλογικής 
αυτοοργάνωσης στην Παλαιονακτορική περίοδο που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΑΝΑΚΤΟ-
ΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ανάδειξη της σημασίας του πλήθους για την πολιτική οργάνωση της Παλαι-
οανακτορικής Κρήτης συνεπάγεται ότι η εικόνα των ανακτόρων και των λίγων 
ηγεμονικών ομάδων που ώθησαν ολόκληρη την κοινωνία του νησιού σε μία 
-έστω και ατελώς- θεσμισμένη κοινωνία πρέπει να αντικατασταθεί από αυτο-
οργανωμένες συνομαδώσεις με θεσμισμένες σχέσεις, παράλληλο σεβασμό στη 
διαφορετικότητα και την πολλαπλότητα (Σχήμα 3).

Σχήμα 3: Ανάκτορο και πλήθος στην Υστερομινωική τοιχογραφία της 
«ανακτορικής γιορτής» (Grand Stand Fresco) από το ανάκτορο της Κνωσού 

(Evans 1930: pl. XVI).
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Εάν στόχος των συνομαδώσεων αυτών ήταν η μεγιστοποίηση της ισχύος και 
της ελευθερίας του πλήθους, τότε τα ανάκτορα υπήρξαν η απάντηση κάποιων 
παραδοσιακά προνομιακών κοινωνικών ομάδων οι οποίες θέλησαν να διατη-
ρήσουν τη θέση τους -όπως η Κνωσός (Tomkins, 2011) και η Φαιστός (Todaro, 
2013), αφενός, από τα αρχαιότερα κέντρα του νησιού με  κατοίκηση από τη 
Νεολιθική περίοδο και, αφετέρου, με υπερτοπική ακτινοβολία κατά την Προ-
ανακτορική περίοδο, μέσα από τελετουργικά δρώμενα με ευρεία συμμετοχή 
στους χώρους των μετέπειτα ανακτόρων.

Το παραπάνω αφήγημα για την Παλαιοανακτορική πολιτική οργάνωση και 
τη γενικότερη ιστορική και κοινωνική εξέλιξη της προϊστορικής  Κρήτης, δεν 
τοποθετεί το ανακτορικό φαινόμενο στη θέση του κύριου μοχλού των εξελί-
ξεων αλλά του αντίθετου πόλου στη γενικευμένη τάση για ευρείας κλίμακας 
θεσμισμένη αυτοοργάνωση και δράση της Παλαιοανακτορικής Κρήτης. Ως 
δυνάμεις της ιστορίας δεν αναγνωρίζονται μόνο οι τάσεις συγκρότησης ηγε-
μονικών ομάδων, αλλά το σύνολο των πολιτικών και ευρύτερα κοινωνικών 
συνομαδώσεων του μινωικού κοινωνικού ιστού. Η ρευστότητα στην πολιτική 
οργάνωση δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως αδυναμία των ηγεμονικών ομάδων να 
ολοκληρώσουν το έργο τους αλλά ως χαρακτηριστικό ενός καθολικού κοινω-
νικού μετασχηματισμού με κύριο όχημα τον εξαστισμό της κοινωνικής ζωής.
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Δραματικές ανισότητες δύναμης 
διαμορφώνουν διαφορετικές αντιλήψεις  

για τον τόπο – εντέλει διαφορετικούς τόπους.
(Hadjimichalis και Vaiou, 2012: 190)

Στις σημερινές συνθήκες παγκοσμιοποίησης και κρίσης, η νοηματοδότηση του 
τόπου μεταβάλλεται, καθώς αποτελεί την προβολή των νέων, συνεχώς επανα-
προσδιοριζόμενων, κοινωνικών διαδράσεων και ταυτοτήτων, που οι σύγχρο-
νοι τόποι ενσωματώνουν. Προσεγγίζοντας κοινωνιολογικά τις παραμέτρους 
που διαμορφώνουν την αίσθηση του τόπου, διακρίνουμε δύο έννοιες: τη σχέση 
με τον τόπο, και την προσκόλληση στην κοινότητα (Tsoukala, 2009). Η πρώτη, 
όπως αναλύεται από τη Jennifer Cross, περιλαμβάνει έξι τύπους σχέσεων: τον 
βιογραφικό, τον πνευματικό, τον ιδεολογικό, τον αφηγηματικό, τον πρακτικό και 
τον εξαρτημένο. Η δεύτερη, διακρίνεται σε τέσσερις υποκατηγορίες: το ρίζω-
μα, τη σχετικότητα του τόπου, την αποξένωση από τον τόπο και την απώλεια 
του τόπου (Cross, 2001). Το βίωμα του εκάστοτε τόπου, ως μια συγκεκριμένη 
χωροχρονική εμπειρία, σχετίζεται άμεσα με την ταυτότητα, την ύπαρξη και τη 
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συμβίωση διαφορετικών ταυτοτήτων, που με τη σειρά τους συμβάλλουν στην 
κοινωνική κατασκευή του τόπου. Στη διαλεκτική της ταυτότητας έχει διακριθεί 
το ρίζωμα από τη ρίζα (Deleuze και Guattari, 2010), ως μία διαδικασία πολ-
λαπλότητας (Lefebvre, 2004) που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος και βρίσκεται 
πάντα στο ενδιάμεσο. Η διαμόρφωση της αντίληψης του τόπου και η σχέση με 
αυτόν αποτελούν διαδικασίες που εξελίσσονται στον χρόνο και που δεν είναι 
απαραίτητα ομοιογενείς για τα μέλη μιας κοινότητας. Διέπονται, άλλωστε, από 
αντιφατικές έννοιες, όπως τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις, η κοινή ιστορία 
και τα βιώματα (που πολλές φορές επιβιώνουν μέσα από τους μύθους), και η 
συλλογική μνήμη. Η νοητική κατασκευή του τόπου (Lynch, 1972) σχετίζεται 
άμεσα με την κινητικότητα των πληθυσμών σήμερα και την παραγωγή του χώ-
ρου (Lefebvre, 2007), καθώς και τη λεγόμενη πολιτική του χώρου, ενώ προέκτα-
ση της προσέγγισης αυτής αποτελεί και η εξέταση της έμφυλης εμπειρίας του 
χώρου (Shields, 1999).

Το βίωμα συγκεκριμένων ετεροτοπιών, δηλαδή το βίωμα των νοημάτων και 
της σηματοδότησης των νέων μορφών δημόσιου χώρου (των λεγόμενων μη-
τόπων που περιγράφει ο Augé (2000), και η υπαγωγή του περιεχομένου της ζωής 
σε εξωτερικές ανάγκες, με τον υποβιβασμό της ζωής σε απλή επιβίωση (Jappe, 
2007), προσδιορίζεται μέσα από το πλαίσιο της σχέσης πολεοδομίας (ως πολιτι-
κή και πρακτική) και αστικού χώρου. «Η καπιταλιστική ανάγκη που ικανοποιείται 
με την πολεοδομία, που είναι ορατή παγίωση του βίου, δύναται να εκφραστεί -με 
εγελιανούς όρους- ως η απόλυτη κυριάρχηση της ‘ήρεμης συνύπαρξης του χώρου’ 
επί του ‘ανήσυχου γίγνεσθαι της διαδοχής του χρόνου’» (Debord, 2000). Αυτή 
ακριβώς η ήρεμη συνύπαρξη, έχει πυροδοτήσει τακτικές εξευγενισμού αστικών 
περιοχών και ανάπλασης, θέτοντας ένα καίριο ερώτημα για το πότε ακριβώς ο 
δημόσιος χώρος άρχισε να αποτελεί κεντρικό ζήτημα για τις πολιτικές και δι-
οικητικές αρχές (Delgado, 2004). Οι δημόσιοι χώροι και η αρχιτεκτονική τους 
αποτελούν, σαφώς, το σκηνικό στο οποίο εκτυλίσσεται η συλλογική καθημερινή 
ζωή, αλλά και τους τόπους αλλαγής παραστάσεων (Pellegrino, 2000) και διαθε-
σιμότητας του ελεύθερου χρόνου, δηλαδή της διαθεσιμότητας του χρόνου ως 
παραμέτρου οικειοποίησης, παρουσίας στο δημόσιο χώρο και συνύπαρξης. 

Βέβαια, «ο ελεύθερος χρόνος έχει τα δικά του γκέτο. Στις περιπτώσεις όπου 
κάποια συνειδητή πράξη επιχείρησε να αναμείξει κοινωνικά στρώματα και τά-
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ξεις, μια αυθόρμητη μετάγγιση τις ξεχωρίζει σύντομα» (Lefebvre, 2007). Άλ-
λωστε, «η ιστορία της αρχιτεκτονικής και των πραγματοποιημένων αστικών 
συντελεστών είναι πάντα η ιστορία της αρχιτεκτονικής των κυρίαρχων τάξεων. 
Θα άξιζε να βλέπαμε μέσα σε ποια όρια και με τι αποτελέσματα οι δυνάμεις που 
δρουν στις επαναστατικές περιόδους αντιπαραθέτουν ένα δικό τους συγκεκριμένο 
τρόπο οργάνωσης της πόλης» (Rossi, 1985). 

Σε αυτό το πλαίσιο, το παρόν άρθρο εξετάζει τον ρόλο των αρχιτεκτονικών 
πρακτικών και των κοινωνικών και πολιτισμικών διεργασιών που παρουσιάζο-
νται στην Afurada, ένα πορτογαλικό χωριό και τόπο μιας κοινότητας ψαράδων, 
η οποία διανύει, αναμφισβήτητα, μια πολύ καθοριστική στιγμή στην ιστορία 
της. Η Afurada βιώνει ένα σημαντικό κοινωνικοοικονομικό μετασχηματισμό, 
λόγω της μείωσης της αλιευτικής δραστηριότητας (ως αποτέλεσμα της επιβο-
λής ευρωπαϊκών κανονισμών), καθώς και μια διαδικασία αστικής μεταμόρφω-
σης, με μια σειρά έργων «ανάπλασης και αναβάθμισης», που εφαρμόζεται από 
το 2001 με το πρόγραμμα «Programa Polis» (στο εξής Πρόγραμμα Πόλις). Το 
πρόγραμμα αυτό, εκπονείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 
και αφορά αστικές αναπλάσεις σε 22 πόλεις της Πορτογαλίας. 

Επιχειρώντας, λοιπόν, μια ανάλυση της χωρικότητας και της χωροχρονικής 
εμπειρίας στο δημόσιο χώρο, προσεγγίζουμε, αρχικά, τις αστικές επεμβάσεις 
μέσω των δυναμικών που διέπουν τις πολιτισμικές πολιτικές των μητροπόλεων 
και τον αντίκτυπό τους στην ευρύτερη κλίμακα της πόλης. Στη συνέχεια, επι-
κεντρωνόμαστε στον ρόλο των επεμβάσεων αυτών σε επίπεδο γειτονιάς, παρα-
τηρώντας τη δυναμική τους στο εκάστοτε περιβάλλον, και καταλήγουμε στην 
περιοχή της Afurada. Εξετάζουμε εν συντομία την εξέλιξή της, τη διαίρεσή της 
σε επιμέρους γειτονιές και τα χαρακτηριστικά τους, εστιάζοντας, τέλος, στη 
γειτονιά της Afurada de Baixo, που αποτελεί και το κύριο αντικείμενο μελέ-
της. Αντί επιλόγου, συνοψίζουμε, αποδίδοντας την ερμηνεία της χωροχρονικής 
εμπειρίας στο δημόσιο χώρο στη σημασία της επιτόπιας εθνογραφικής έρευνας. 

1.  

Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, η πολιτική των αστικών επεμβάσεων με-
λετάται σε δύο κλίμακες. Μία πρώτη, ευρεία, που επικεντρώνεται στην παρα-
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τήρηση των κοινωνικοοικονομικών και πολιτισμικών μεταβολών σε μεσαίου 
μεγέθους πόλεις, όπως η Βαρκελώνη, η Βαλένθια και το Πόρτο. Μια δεύτερη, 
συγκεκριμενοποιημένη, που εστιάζει στην παράδοση, την αρχιτεκτονική και 
την ιστορία τριών αλιευτικών περιοχών, γειτονιών ψαράδων και ναυτικών: της 
Barceloneta στη Βαρκελώνη, του Cabanyal στη Βαλένθια και της Afurada στο 
Πόρτο. Από τις τρεις, η Afurada αποτελεί την κύρια περιοχή μελέτης, καθώς 
είναι η μόνη κοινότητα που μελετάται με βάση την επιτόπια εθνογραφική πα-
ρατήρηση, ενώ οι άλλες δύο εξετάζονται με βάση το διαθέσιμο αρχειακό υλικό 
και την υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

Η συγκριτική έρευνα2, ως προς τις αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές προ-
τάσεις που έχουν διεξαχθεί με επιτυχία ή όχι σε αυτές τις γειτονιές, αποσκοπεί 
στη σύνθεση δύο παραμέτρων ανάλυσης. Από τη μία πλευρά, παρουσιάζει τις 
ομοιότητες και τις αναλογίες που υπάρχουν μεταξύ αυτών των παραδειγμάτων. 
Αξίζει να σημειωθεί πως παρατηρούνται σύγχρονες «μοντέρνες» επεμβάσεις στο 
αστικό τοπίο, χωρίς σεβασμό ή συνέπεια στο υπάρχον περιβάλλον, κτισμένο ή 
άκτιστο, ωστόσο, με κοινή στρατηγική των προγραμμάτων αυτών την προβολή 
και ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του τόπου ή της τοπικής κοινότητας. Πρόκειται 
για τον ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς (Reventós, 2007) και της άυλης πολι-
τιστικής κληρονομιάς (Santamarina, 2013) στον ολοένα και περισσότερο κερδο-
φόρο τουριστικό μηχανισμό. Από την άλλη πλευρά, στόχος είναι να εντοπιστούν 
οι διαφορές, εφιστώντας την προσοχή στο γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις 
της Ισπανίας, οι τοπικές κοινότητες στράφηκαν εναντίον των μέτρων που προμή-
νυαν την οριστική μεταμόρφωση, έως και καταστροφή του τόπου, και αντιστά-
θηκαν με μαζικές κινητοποιήσεις και πολύχρονες συγκρούσεις. Στην περίπτωση 
της Afurada, η τοπική κοινότητα –σχεδόν αποκλειστικά ομοιογενής ως προς τον 
πληθυσμό της ακόμη– επέτρεψε και εξακολουθεί να επιτρέπει την υλοποίηση 
των έργων, ιδωμένη, κατά γενική παραδοχή, ως «ευλογία» για τον τόπο. Σε αυτό 
το πλαίσιο, εισέρχονται στη συζήτηση τα εννοιολογικά δίπολα των ταυτόχρονα 
επιθυμητών πρακτικών, της ομογενοποίησης και της ετερογένειας, καθώς και 
της εδαφικοποίησης και της απεδαφικοποίησης (Hernandez i Marti, 2006). 

Οι πρακτικές αυτές, συνοδεύονται, σχεδόν πάντα, από τακτικές εξευγενισμού 
των περιοχών, και εδώ ακριβώς βρίσκεται η σημασία του παραδείγματος της 
Afurada. Εξακολουθεί να αποτελεί κυριολεκτικά μια παραδοσιακή εστία, περιτρι-
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γυρισμένη από το μοντέρνο αστικό παρόν. Βρίσκεται ακριβώς στο σημείο και τη 
στιγμή πριν από (αν όχι ήδη βιώνοντας) τη διαδικασία εξευγενισμού. Το ερώτημα, 
λοιπόν, που τίθεται είναι σε ποιο βαθμό οι επεμβάσεις αυτές, όντας καθορισμένες 
(από τη σύλληψή τους έως την υποτιθέμενη μορφή λειτουργίας και χρήσης τους), 
είναι και καθοριστικές; Με άλλα λόγια, κατορθώνουν να καθορίσουν και να δια-
μορφώσουν μία νέα αστική συμπεριφορά στον τόπο εφαρμογής τους ή ο τρόπος 
ζωής και η νοοτροπία των ντόπιων μπορεί να καθορίσει τον βαθμό αφομοίωσης, 
ενσωμάτωσης, ή ακόμη και πραγματοποίησης των επεμβάσεων αυτών;  

Οι αναλογίες που συναντούμε μεταξύ των τριών προς σύγκριση πόλεων βα-
σίζονται σε χαρακτηριστικά που συνδέονται άμεσα με το πολιτικό σκηνικό των 
δύο χωρών. Αναφερόμαστε τόσο στο γεγονός των αποικιοκρατικών πρακτικών 
εντυπωσιακής γεωγραφικής εμβέλειας των δύο κρατών όσο και στα επιβληθέ-
ντα απολυταρχικά καθεστώτα επί σειρά δεκαετιών, τα οποία συνέβαλαν σε με-
γάλο βαθμό στην αστική φυσιογνωμία των πόλεων. Ως προς τις ίδιες τις πόλεις, 
παρατηρούμε σημαντικές ομοιότητες. Κύριο γνώρισμα αποτελεί ο ορισμός 
τους ως πόλεις-λιμάνια και η παρουσία ισχυρών δεσμών μεταξύ θάλασσας και 
πόλης. Επίσης, χαρακτηρίζονται για την παραδοσιακή, αλλά και τη σύγχρονη 
αρχιτεκτονική τους, συντηρώντας «ανέπαφο» το ιστορικό κέντρο της πόλης και 
αναπτύσσοντας πολιτικές ανάδειξής του σε κύριο τουριστικό πόλο έλξης. Ήδη 
με την προαστιοποίηση των τριών πόλεων, διαφαίνεται η πρώτη τάση υποβάθ-
μισης της σημασίας του ιστορικού κέντρου και η επιδίωξη βέλτιστης σύνδεσης 
των προαστίων με τη θάλασσα. Ως εκ τούτου, τα λεγόμενα στη διεθνή βιβλιο-
γραφία «waterfronts» έρχονται στο προσκήνιο με μια σειρά διαγωνισμών που 
εκπονούνται και αφορούν σε επεμβάσεις στο θαλάσσιο μέτωπο. 

Παράλληλα, πληθώρα ανταγωνιστικών αστικών επεμβάσεων υλοποιείται 
στο πλαίσιο πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων παγκόσμιας ή τοπικής 
εμβέλειας. Ξεκινώντας από τις Διεθνείς Εκθέσεις (1888 και 1929 στη Βαρκε-
λώνη) και την τοπική έκθεση της Βαλένθια το 1909, φτάνουμε σε μια σειρά από 
γεγονότα της τελευταίας 20ετίας, όπως η ανακήρυξη του Πόρτο σε Πολιτιστική 
Πόλη της Ευρώπης για το 2001, η διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων (1992, 25η 
Θερινή Ολυμπιάδα) και το Παγκόσμιο Φόρουμ Πολιτισμού το 2004 στη Βαρ-
κελώνη, το Ευρωπαικό Gran Prix της Formula 1 το 2008, και, μεταξύ άλλων, οι 
ιστιοπλοϊκοί αγώνες Copa America το 2010 στη Βαλένθια.
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Τα έργα αυτά, συμβάλλουν στη μεταβολή της φυσιογνωμίας της πόλης, με-
τατοπίζοντας τα «στερεότυπα» και τα σύμβολα που πλαισίωναν την εικόνα της 
μέχρι πριν. Επικρατεί το μοντέλο της μάρκας της πόλης, καθώς παρατηρούμε 
το συλλογικό φαντασιακό να μετατοπίζεται από το ιστορικό κέντρο της πό-
λης στις νέες αστικές μεταμορφώσεις (Cucó, 2013). Οι μεταμορφώσεις αυτές, 
πολλές φορές αναπτύσσονται και καταλαμβάνουν ολόκληρες ζώνες, όπως στην 
περίπτωση του παραθαλάσσιου μετώπου της Βαρκελώνης (Villa Olympica, 
1992) και της Πόλης των Τεχνών και των Επιστημών στη Βαλένθια (Ciudad de 
Artes y Ciencias, 1998). Άλλες φορές, συνιστούν σημειακές επεμβάσεις, κτί-
ρια ή αρχιτεκτονικά συγκροτήματα που μετατρέπονται στα νέα σύμβολα του 
μάρκετινγκ πόλεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Casa de Música, 
του Koolhaas στο Πόρτο. Κοινό στοιχείο, και στις δύο περιπτώσεις, αποτελεί 
ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας των επεμβάσεων αυτών, καθώς και η ανάπτυξη 
των τουριστικών υποδομών που συνήθως τις συνοδεύει.

2. 
 
Η Afurada βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Douro στον Ατλαντικό ωκεανό 
και ανήκει στην πόλη Vila Nova de Gaia, που με τη σειρά της ανήκει στην ευρύ-
τερη μητροπολιτική περιοχή του Πόρτο. Αποτελεί τόπο εσωτερικής μετανάστευ-
σης πληθυσμών προερχόμενων από τα γύρω χωριά (Espinho, Ovar, Furadouro 
Murtosa), οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε αυτή την περιοχή (στη σημερινή γειτο-
νιά της Afurada de Baixo), εξαιτίας της ευνοϊκής της γεωγραφικής θέσης για την 
αλιευτική δραστηριότητα (Araújo, 1992). Οι πληθυσμοί αυτοί, αναγκάστηκαν να 
προσαρμοστούν στις αντίξοες συνθήκες του τόπου (συνεχείς πλημμύρες, απουσία 
βασικών υποδομών και δικτύων, μηδενική κρατική μέριμνα) και, σταδιακά, δη-
μιούργησαν τις επιθυμητές συνθήκες διαβίωσης. Το 1952 εγκαινιάζεται η ενορία 
Freguesia de S. Pedro de Afurada, που σήμερα απαρτίζεται από 3.500 κατοίκους. 

Κατά την εξέλιξη της παρούσας έρευνας, παρατηρείται μια διάκριση μετα-
ξύ του γεωγραφικού ορισμού της Afurada, όπως οριοθετείται στους επίσημους 
χάρτες και όπως διαμορφώνεται από την χωρική αντίληψη των ντόπιων σε έναν 
νοητικό χάρτη. Επισήμως, η Afurada αποτελείται από τρεις γειτονιές. Afurada de 
Baixo, είναι ο αρχικός τόπος εγκατάστασης των ψαράδων. Bairro dos Pescadores, 
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είναι η πρώτη περιοχή επέκτασης του πληθυσμού και, παρά την ονομασία της ως 
«γειτονιά των ψαράδων», στην πραγματικότητα, δεν κατοικείται ιδιαίτερα από 
ψαράδες, εξαιτίας της απόστασής του από το ποτάμι. Afurada de Cima, είναι η πε-
ριοχή που, κατά η δεκαετία του ‘90, αρχίζει να κατοικείται κυρίως από πληθυσμό 
μεσαίας τάξης. Οι τρεις γειτονιές παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφορές, ως προς 
την αρχιτεκτονική τους, αλλά και ως προς τη δομή της κοινοτικής ζωής, τόσο της 
δημόσιας όσο και της ιδιωτικής.

Εντοπίζοντας τις διακρίσεις στην αστική συγκρότηση και στην καθημερι-
νότητα μεταξύ των τριών, εστιάζουμε στη γειτονιά της Afurada de Baixo για 
τρεις κύριους λόγους. Αρχικά, αποτελεί την περιοχή που επηρεάζεται άμεσα 
από τις νέες αστικές επεμβάσεις, εξαιτίας της εγγύτητάς της στην παραποτάμια 
ζώνη, ενώ, ταυτόχρονα, επιβεβαιώνει την υπεροχή του παραδοσιακού πλάι στο 
μοντέρνο, σε μια παράταιρη και παράδοξη συνύπαρξη. Δεύτερο κριτήριο, αποτε-
λεί το γεγονός πως η Afurada είναι ένα τοπωνύμιο που στο συλλογικό φαντασιακό 
(Castoriadis, 1975) οριοθετείται στην περιοχή της Afurada de Baixo. Η αντίλη-
ψη αυτή, συμπίπτει και με την προσωπική πεποίθηση των ντόπιων, οι οποίοι δεν 
ταυτίζονται με τους νέους γείτονες της Afurada de Cima. Στην Afurada de Baixo 
επιβιώνουν ιδιαίτεροι θεσμοί και αξίες, όπως το ρίζωμα της κοινότητας στον τόπο 
(πρόκειται, άλλωστε, για την ενορία του Αγίου Πέτρου της Afurada), οι θρησκευ-
τικές τελετές (Γιορτές του Αγίου Πέτρου) και οι ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί 
(δεκαετίες ενδογαμικών σχέσεων συντελούν σε πολυδιάστατες σχέσεις μεταξύ 
των συγγενών και γειτόνων, που αντιμετωπίζονται ως μία εκτενής οικογένεια). Σε 
αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο ρόλος της γυναίκας και του 
άντρα στην κοινότητα, τόσο στον ιδιωτικό χώρο της κατοικίας και στη ρύθμιση 
της οικογενειακής ζωής όσο και στο δημόσιο χώρο (Malpique, 1980).

Τρίτο κριτήριο, αποτελεί η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει ως προς την ορ-
γάνωση και τη χρήση του δημόσιου χώρου. Ο δημόσιος χώρος εμφανίζεται αλ-
ληλένδετος με τις δραστηριότητες που εκτυλίσσονται, πρωτίστως, στον ιδιωτικό 
χώρο του σπιτιού. Το κατώφλι του σπιτιού, το πεζοδρόμιο και, πολλές φορές, 
ο ίδιος ο δρόμος συνθέτουν το σκηνικό όπου οι ντόπιοι  μαγειρεύουν, τρώνε, 
πλένουν και απλώνουν τα ρούχα τους (Costa, 2003). Η συνήθεια αυτή, συνιστά 
ένα ιδιαίτερο μοτίβο οικειοποίησης του δημόσιου χώρου που αναπαράγεται επί 
δεκαετίες και ανακαλεί μνήμες και εικόνες που συναντούσαμε χρόνια πριν ή βρί-
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σκουμε σε ανάλογα κλειστές κοινότητες σήμερα. Η ιδιωτική και η οικιακή ζωή 
προβάλλονται μέσα από τη συλλογική καθημερινότητα. Και πράγματι, ο δημό-
σιος χώρος αποτελεί την προέκταση του σπιτιού. Το ερώτημα που τίθεται στην 
ερμηνεία του φαινομένου αυτού, είναι εάν αποτελεί κατά κύριο λόγο μια ανάγκη 
ή μια συνήθεια. Και επιπλέον, πώς σχετίζονται οι παλαιότερες και οι σύγχρονες 
ανάγκες/συνήθειες στέγασης με τον τρόπο που διαμορφώνεται η κοινοτική ζωή 
στο δημόσιο χώρο;

Μελετώντας το αρχειακό υλικό της ιστορικής εξέλιξης των μορφών και των 
τύπων κατοικίας στην Afurada, καθώς και των συνθηκών κατοίκησης (κοινω-
νική διαστρωμάτωση, διάθεση υλικών κατασκευής, κλιματικές συνθήκες), δια-
πιστώνουμε πως ο βασικός παράγοντας που συνδέεται με την οργάνωση και τη 
χρήση του δημόσιου χώρου είναι η τυπολογία της κατοικίας, και συγκεκριμένα 
οι πρακτικές της αυτοστέγασης. Οι κατοικίες στην Afurada de Baixo, που αρχι-
κά κτίζονται με ξύλο και λάσπη και αργότερα αντικαθίστανται από πέτρινες κα-
τασκευές,  είναι συνήθως μικρές, διαθέτουν δύο ή τρεις εσωτερικούς χώρους, 
ενώ απουσιάζουν στοιχεία, όπως αποθηκευτικοί χώροι, διάδρομοι, αυλή, κήπος 
ή εξωτερικές σκάλες. Κατά συνέπεια, ένα μεγάλο μέρος της οικιακής δραστηρι-
ότητας και εργασίας αναπτύσσεται στον «περι-οικιακό» χώρο (Tapada, 2002), 
ο οποίος συμπίπτει με τον δημόσιο χώρο. Στη συγκεκριμένη χωρική οργάνω-
ση, το βίωμα του δημόσιου χώρου είναι  αλληλένδετο τόσο με τις έννοιες της 
συλλογικότητας και των κοινών, της γειτνίασης και της οικειότητας, όσο και με 
ζητήματα κοινωνικού ελέγχου, προσωπικής έκθεσης και επιτήρησης (Jacobs, 
1992). Επιπλέον, δεν απουσιάζουν οι πρακτικές επίδειξης κοινωνικής και οι-
κονομικής ευημερίας, όπως και οι συγκρούσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός. 
Στη μεταγενέστερη γειτονιά του Barrio de Pescadores, όπου οι κατοικίες δια-
θέτουν πλέον υπαίθριους χώρους, παρατηρούμε πώς η τυπολογική αυτή συν-
θήκη επηρεάζει τη δημόσια ζωή. Τα όρια μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου είναι 
αυστηρώς καθορισμένα και ο δρόμος δεν πρωταγωνιστεί στην κοινοτική καθη-
μερινότητα και τις οικιακές εργασίες. Βλέπουμε, λοιπόν, πώς οι συνθήκες και 
οι συνήθειες κατοίκησης συνδέονται άμεσα με το βίωμα του δημόσιου χώρου, 
που αποτελεί συνέπεια των σχεδιαστικών πρακτικών.

Στην παρούσα πραγματικότητα, η κοινότητα της Afurada de Baixo εκτίθεται 
σε μια «αναγκαστική» συμβίωση με τα νέα έργα του Προγράμματος Πόλις, τα 
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οποία μετατρέπουν τόσο τη φυσιογνωμία του τόπου όσο και την καθημερινότη-
τα του. Το Πρόγραμμα Πόλις στη Vila Nova de Gaia αποτελεί μια εκτεταμένη 
επιχείρηση αστικής ανάπλασης, όντας η «αναδιάρθρωση» της Afurada, ένας 
από τους κύριους άξονες επέμβασης. Η αναδιάρθρωση αυτή, περιλαμβάνει την 
ανάπλαση του αλιευτικού λιμένα, την κατασκευή νέων αποθηκών αλιείας, τη 
μαρίνα που προορίζεται να φιλοξενήσει 300 θέσεις για ιδιωτικά σκάφη και την 
ευρύτερη ανάπλαση των δημόσιων χώρων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η 
δημιουργία της Reserva Natural Local do Estuário do Douro (Τοπικό Πάρκο 
στις Εκβολές του Douro) για την προστασία και τη διατήρηση της φύσης και 
της βιοποικιλότητας της περιοχής, καθώς και το Μουσείο –Κέντρο Ερμηνείας 
της Κληρονομιάς της Afurada (CIPA - Centro Interpretativo do Patrimonio da 
Afurada). Οι επεμβάσεις αυτές, ανεξάρτητα από τη φύση τους και τις προθέσεις 
τους, έχουν ως αποτέλεσμα την κατάληψη και την ιδιωτικοποίηση περιοχών της 
παραποτάμιας ζώνης, που μέχρι πριν ήταν δημόσιοι, στερώντας τους πλέον από 
την κοινότητα και διαθέτοντας τους στον τουρισμό. Συνεπώς, παρά τη διατή-
ρηση του παραδοσιακού τρόπου ζωής στον τόπο, ήδη παρατηρείται η ανάγκη 
προσαρμογής με βάση τη νέα χωρική διαμόρφωση.        

3.  

Συμπερασματικά, η διερεύνηση των παραδειγμάτων αμφισβήτησης και σύ-
γκρουσης ή ενσωμάτωσης και αποδοχής των σχεδιαστικών πρακτικών από τις 
κοινότητες που πλήττονται άμεσα από τη νέα διαχείριση του χώρου αποδεικνύ-
ει τη σημασία της επιτόπιας καταγραφής των συνθηκών διαβίωσης μέσω των 
άμεσων συνεντεύξεων και της συμμετοχικής παρατήρησης. Για την ανάλυση 
και την ερμηνεία του εκάστοτε πλαισίου μελέτης, θεωρούμε πως απαιτείται μια 
μεθοδολογική προσέγγιση που θα βασίζεται σε δύο μέρη. Ένα θεωρητικό, που 
περιλαμβάνει την έρευνα ιστορικού αρχειακού υλικού της περιοχής, την ιστο-
ρία της αρχιτεκτονικής της πόλης, όπως και της ανθρωπολογίας του ψαρέματος. 
Ένα πρακτικό, που αφορά στην προσωπική εμπειρία και την επιτόπια διαμονή 
για τη διεξαγωγή της εθνογραφικής μεθόδου της συμμετοχικής παρατήρησης. 
Ο συνδυασμός αυτός, μπορεί να παράσχει αποτελέσματα που κατορθώνουν να 
έρθουν σε ρήξη με τις διαδεδομένες προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. 
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Είναι ακριβώς αυτή η στιγμή της ρήξης, στην οποία επιχειρούμε να αντιλη-
φθούμε και να ερμηνεύσουμε τους ρυθμούς και την αίσθηση του τόπου. Επι-
πλέον, η Afurada παρουσιάζει μια ιδιαίτερη σχέση με τον χρόνο και κρίνεται 
ενδιαφέρουσα μια προσπάθεια χαρτογράφησης αυτής της σχέσης. Η μεταβλητή 
του χρόνου συμβάλλει στη σύνθεση της έρευνας με τους εξής τρόπους. Αρχικά, 
μέσω της ιστορίας και της μνήμης, που αποτελούν βασικά ένα σύνολο στιγμών, 
επιμελώς επιλεγμένων. Έπειτα, μέσω της χωρικότητας, οι μεταμορφώσεις της 
οποίας αποτελούν τον μοναδικό τρόπο για να συλλάβουμε το πέρασμα του χρό-
νου. Τέλος, μέσω της εθνογραφίας, που αποτελεί το βιωμένο χρόνο σε κατά-
σταση ταυτόχρονης δράσης/ενεργητικότητας και στάσης/παθητικότητας, ώστε 
να μπορέσουμε να αφουγκραστούμε τα συμβάντα και τις καταστάσεις στον 
χώρο. Η ανάλυση αυτή, προβάλλεται ως μια συμπληρωματική μορφή ψυχογεω-
γραφικής ανάγνωσης της πόλης, όπου η πραγματικότητα και το περιβάλλον δεν 
παύουν να διαμορφώνονται και να αναδιαμορφώνονται συνεχώς.

Αυτό που μένει είναι η σημασία των καταστάσεων και του ανθρώπινου πα-
ράγοντα στον συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, σε αντιδιαστολή με το βίωμα μιας 
διαμεσολαβημένης πραγματικότητας, ή όπως επισημαίνει ο Lefebvre (2004) 
στη ρυθμανάλυσή του: η σημασία της διάκρισης μεταξύ του παρόντος (present 
- ως χρόνου) και της παρουσίας (presence - στο χώρο). 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1. Η έρευνα αυτή, πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής 
«Tiempografía en São Pedro da Afurada. Construcción y composición de una villa 
pesquera», Τομέας Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης - Θεωρία και Ιστορία της Αρχιτεκτο-
νικής, της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου της Καταλονίας, στη Βαρκε-
λώνη. Παράλληλα με τη βιβλιογραφική έρευνα και την έρευνα αρχείου, διεξάγεται 
επιτόπια έρευνα, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2013 και βρίσκεται σε εξέλιξη 
μέχρι σήμερα. Βασίζεται στην εθνογραφική μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρη-
σης: προσωπικές συνεντεύξεις και επιτόπια παρατήρηση, σε συνδυασμό με διαμονή 
και εργασία στον τόπο από τον Φλεβάρη του 2014 έως σήμερα.
2. Δεν θεωρείται σκόπιμο στο παρόν άρθρο να αναφέρουμε εκτενώς τις πολιτικές του-
ριστικοποίησης, κερδοσκοπίας, ανταγωνισμού και εξευγενισμού που βιώνουν τόσο η 
Barceloneta όσο και το Cabanyal. Συνοπτικά, να πούμε πως η Barceloneta έχει βρεθεί τα 
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τελευταία είκοσι χρόνια στο στόχαστρο πολλαπλών πολεμικών στρατηγικών, με σκοπό 
την εκδίωξη των κατοίκων και τη μετατροπή των διαμερισμάτων τους σε τουριστικά 
διαμερίσματα (2012 - Ψήφιση νόμου περί αλλαγής χρήσεων στο κέντρο της πόλης και 
εισαγωγή περισσότερων τουριστικών υποδομών). Μέσα από οργανωμένους συλλόγους 
πολιτών (Asociación de la Ostia) και συνεχόμενους αγώνες, οι κάτοικοι υπερασπίζο-
νται και διεκδικούν τον χώρο και την καθημερινότητά τους. Αντίστοιχα, το Cabanyal 
απειλείται από τη διάνοιξη μιας λεωφόρου πλάτους 100μ., ως προέκταση της κεντρικής 
λεωφόρου που επιχειρεί να συνδέσει το κέντρο με την παραθαλάσσια ζώνη. Υπολογίζε-
ται η ισοπέδωση 1600 κατοικιών, εκ των οποίων οι 500 ανήκουν στο διατηρητέο τμήμα 
της περιοχής, γεγονός που έχει επιφέρει τον διχασμό της κοινής γνώμης και τη δημι-
ουργία συγκρούσεων μεταξύ πολιτών και κράτους, αλλά και των ίδιων των γειτόνων 
μεταξύ τους. Χάρη στις συνεχείς προσπάθειες της Asociación de Vecinos Cabanyal-
Canyamelar, τον Απρίλιο του 2012, η περιοχή συμπεριλαμβάνεται στην «Lista Roja del 
Patrimonio» της Hispania Nostra. Τον Ιούλιο του 2012, η Audiencia Nacional της Ισπα-
νίας εγκρίνει την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού (που εκκρεμεί από το 2009) για 
αναστολή του έργου που θα κατεδάφιζε ένα μεγάλο τμήμα της γειτονιάς.     
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε ένα τοπίο σύγκρουσης, σε μια πόλη πολλαπλών διαιρέσεων, όπου τα σύνορα 
και η χωρική ασυνέχεια ορίζουν την πρόσβαση καθορίζοντας την ίδια την καθη-
μερινότητα, κατασκευάζεται ένα ιδιαίτερο και, επιπλέον, ενδιαφέρον κοινωνικό 
φαντασιακό. Οι μη προσβάσιμοι τόποι ερεθίζουν τη φαντασία, ενώ το «άγνωστο» 
λαμβάνει μυθικές διαστάσεις. Όπως θα σημειώσει ο Joseph Campbell (1972:13), 
«οι μύθοι είναι δημόσια όνειρα, τα όνειρα είναι ιδιωτικοί μύθοι». Τα παραδείγματα 
μέσα στην ιστορία είναι πολλά για τον τρόπο που το «ανεξήγητο» γίνεται πυρή-
νας θρύλων και μύθων, επηρεάζοντας την ιστορία, τη θρησκεία, την πολιτική ή 
την τέχνη, δημιουργώντας αυτό που οι Karlins, Coffman και Walters (1969:1) θα 
ονομάσουν «μια μεγάλη πολιτισμική μήτρα, στην οποία οι εικόνες αναπτύσσονται 
και επιμένουν ανεξάρτητα από την πραγματικότητα την οποία αναπαριστούν». 

Ο διαιρεμένος χώρος είναι υλικός και συγκεκριμένος, αφού ορατά οδοφράγ-
ματα απαγορεύουν ή επιτρέπουν την κίνηση, μα είναι και φαντασιακός, όσο η 
άλλη πλευρά παραμένει ένας απρόσιτος τόπος, κατειλημμένος από τον εχθρικό, 
άγνωστο «άλλο». Όμως τι συμβαίνει, όταν αυτός ο «άλλος» δεν είναι πια απρό-
σιτος ή μακρινός; Στην περίπτωση της Λευκωσίας, τα σύνορα παρέμεναν κλειστά 
μέχρι και το 2003, όταν τα πρώτα οδοφράγματα άνοιξαν και η συνοριογραμμή με-
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τατράπηκε σε ένα διαπερατό όριο. Σχεδόν δέκα χρόνια μετά, έχει ενδιαφέρον να 
εξετάσει κανείς σε ποιο βαθμό αλληλεπιδρούν οι δράστες των δύο πλευρών, αλλά 
και πώς μια τέτοια αλληλεπίδραση, ή η απουσία της, καθορίζουν την παραγωγή 
του κοινωνικού χώρου της σύγκρουσης και τη διαμόρφωση ενός νέου κοινωνικού 
φαντασιακού. Με τον όρο αλληλεπίδραση πηγαίνω πέρα από τις διαπροσωπικές 
σχέσεις, τις συναλλαγές ή τις επίσημες διαπραγματεύσεις και τα μακρο-γεωπο-
λιτικά σχέδια, προς μια διερεύνηση της χωρικής πληροφορίας που κατέχουν οι 
καθημερινοί δράστες μέσα στα χρόνια της (ημι-)ελεύθερης πρόσβασης. 

Το άρθρο αυτό, συζητά για τις «νοητικές αναπαραστάσεις των χωρικών σχέ-
σεων» (McNamara, 1986), ως κομμάτι της παραγωγής του κοινωνικού χώρου 
της σύγκρουσης1. Πιο απλά, υποστηρίζω πως οι νοητικές αναπαραστάσεις του 
χώρου παρέχουν πληροφορία για την ποικιλία των διαχωρισμών και των επα-
φών τόσο ως προς το χώρο όσο και ως προς τις κοινωνικές σχέσεις. Το πεδίο 
που λαμβάνουν τούτα χώρα είναι ο χώρος της αναπαράστασης ως στιγμή του 
κοινωνικού χώρου, όπως το διατυπώνει ο Ανρί Λεφέβρ. Ο Λεφέβρ (1991:39) 
μας οδηγεί προς την έννοια του χώρου της αναπαράστασης ως χώρο «κατοί-
κων» και «χρηστών», που «λίγο πολύ τείνει σε συνεκτικά συστήματα μη λεκτικών 
συμβόλων και σημείων». Στο τριμερές του χώρου2, ο χώρος της αναπαράστασης 
αποτελεί μια πτυχή του που αγγίζει τον πυρήνα του βιωμένου χώρου, πηγαί-
νοντας πέρα από συγκεκριμένες συλλήψεις, ιδέες και σχέδια, προς μια στιγμή 
όπου πραγματώνεται η χωροποίηση των κοινωνικών σχέσεων.

Ακόμη, το περιεχόμενο των παρακάτω γραμμών μπορεί να συμπυκνωθεί 
μέσα στη σχέση της συναισθηματικής εμπλοκής με την «άλλη» πλευρά και 
της χωρικής πρόσληψης των δραστών, μια σχέση που μελέτησε σε βάθος ο 
Claus Christian Carbon (2007) στην έρευνά του για την πρώην διαιρεμένη 
Γερμανία. Η χωρική πρόσληψη αποτυπώνεται μέσα από μια διαδικασία νοη-
τικής χαρτογράφησης, η οποία είναι στην πραγματικότητα η αναπαράσταση 
«της χωρικής έκφρασης των ανθρώπινων αποφάσεων», όπως θα σημειώσει ο 
Gould (1970:261)3. Η διερεύνηση και η ανάλυση των παραπάνω προσφέρουν 
ευρήματα τέτοια, που επιβεβαιώνουν την υπόθεση πως υπάρχουν ποικίλες «δι-
αιρέσεις», πέραν της ορατής-υλικής, ενώ, νοητά, η συνοριογραμμή μεταμορ-
φώνεται, μετακινείται, δυναμώνει ή αναιρείται.
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87  Urban Conflicts

2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Αρχικά, έχει σημασία να θέσουμε ένα πλαίσιο συζήτησης. Υπό αυτήν την έν-
νοια, έχει αξία να συζητηθεί η κατασκευή και η ανάπτυξη των χωροκοινωνικών 
συστημάτων πρόσληψης. Προτείνω μια διαλεκτική εικόνων και στερεοτύπων 
που διαμορφώνει χωροκοινωνικά συστήματα πρόσληψης σε δύο βασικά, δι-
αλεκτικά δεμένα, επίπεδα: προσωπικό/γνωσιακό και κοινωνικο/πολιτικό επί-
πεδό. Η Burgess (1974:167) το σημειώνει με ακρίβεια, εισάγοντας μια δια-
φοροποίηση στερεοτύπων και αστικών εικόνων, λέγοντας πως «τα στερεότυπα 
είναι εικόνες που ενέχουν αλλοιωμένη ή λανθασμένη πληροφορία». Πίσω στην 
προτεινόμενη διαλεκτική, το προσωπικό/γνωσιακό επίπεδο αναφέρεται στις 
χωροκοινωνικές προσλήψεις των ατόμων –φτιαγμένες με εικόνες και στερεό-
τυπα, που αποτυπώνουν πρωτογενή εμπειρία, αλλά και δευτερογενή (Collison 
και Kennedy, 1981), μέσα από κατασκευές που επιβάλλουν ο κυρίαρχος λόγος, 
το κεφάλαιο, η κρατική εξουσία ή τα Μέσα. 

Βασισμένος στη διαλεκτική προσωπικού/γνωσιακού - κοινωνικού/πολιτι-
κού, καθώς και πραγματικότητας – φαντασιακού, ο Fredric Jameson (1990) 
υποστηρίζει πως η χωρική ανάλυση του Kevin Lynch (1960) στο έργο του για 
την Εικόνα της Πόλης μπορεί να επεκταθεί στη σφαίρα της κοινωνικής δομής. 
Προτείνει μια χαρτογράφηση των κοινωνικών και ταξικών σχέσεων -μια χαρτο-
γράφηση πληρέστερων και ανώτερων μορφών πρόσληψης του κόσμου και των 
ανθρώπινων εμπειριών. Με άλλα λόγια, μια χαρτογράφηση της ολότητας της 
κοινωνικής ζωής, όπου το κενό ανάμεσα στο πραγματικό και το φαντασιακό, τη 
θεωρία και την πράξη, το συνειδητό και το ασυνείδητο, γεφυρώνεται.

Γυρνώντας πίσω στο ρόλο των στερεοτύπων στην κατασκευή των συστη-
μάτων πρόσληψης, ο Walter Lippmann (1922) είναι εκείνος που εισάγει την 
έννοια πίσω στο 1922 και στο έργο του για την Κοινή Γνώμη. Σύμφωνα με τον 
ίδιο (1922:90), «έχουμε μάθει για τον κόσμο, πριν τον δούμε. Φανταζόμαστε τα 
περισσότερα πράγματα, πριν τα βιώσουμε. Και αυτές οι προκαταλήψεις, εκτός αν 
η παιδεία μας το έχει κάνει γνωστό, κυβερνούν βαθιά όλη τη διαδικασία της πρό-
σληψης. Σημαδεύουν τα αντικείμενα ως γνωστά ή άγνωστα, υπογραμμίζοντας τη 
διαφορά, έτσι ώστε το ελάχιστα γνωστό να μοιάζει πολύ γνωστό και το κάπως ξένο, 
οξύτατα αλλότριο». Ακόμα, τα στερεότυπα είναι κομμάτι του προσωπικού και του 
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κοινωνικού φαντασιακού, χωρίς να είναι αυστηρά «ψευδή», από τη στιγμή που 
αποτυπώνουν συγκεκριμένες αντιλήψεις, ιδιαίτερες εμπειρίες, αλλά και συσχετι-
σμούς στο ιδεολογικό πεδίο. Ο Fishman (1956:54) σημειώνει πως «τα στερεότυπα 
γίνονται αυτόνομα, ακριβώς γιατί η ακρίβειά τους δεν μπορεί να μετρηθεί». 

Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες πίσω από την κατασκευή συστημάτων 
πρόσληψης που εμπεριέχουν εικόνες και στερεότυπα: η ανάγκη των κυρίαρχων 
να διατηρήσουν την εξουσία μέσα από τον κυρίαρχο λόγο και την ιδεολογία, 
η ανάγκη καθορισμού του «εαυτού» σε αντίθεση με τον «άλλο» ή η ανάγκη 
προστασίας μιας «ταυτότητας σε απειλή» (Calame και Charlesworth, 2009) 
και ενός αξιακού συστήματος, και, τέλος, η ανάγκη συγκέντρωσης ομάδων και 
εμπειριών, κάτω από μία ενιαία ομπρέλα που παρέχει αυτόματες και κοινές 
κατανοήσεις. Οι παράγοντες αυτοί, υπογραμμίζουν την προαναφερόμενη δια-
λεκτική, ενώ δείχνουν πως τα στερεότυπα λειτουργούν ως κρίσιμα στοιχεία του 
περιβάλλοντος και του ψευδοπεριβάλλοντός μας.

Σε αυτήν τη διαδικασία κατασκευής, κεντρικό ρόλο παίζουν ο φόβος και η 
κατασκευή του «άλλου». Εδώ, χρησιμοποιώ την έννοια του φόβου ως προς το 
κοινωνικά κατασκευασμένο συναίσθημα, αφήνοντας έξω μεταφυσικές και υπαρ-
ξιακές πτυχές, ενώ ενδιαφέρομαι για τις πλευρές εκείνες που αναδεικνύουν το 
φόβο ως προϊόν και παραγωγό κοινωνικών συμπεριφορών. Αντιμετωπίζω τον 
«φοβισμένο» κατά τον «φυλακισμένο» του Μισέλ Φουκώ (1977), ως υποκείμενο 
φτιαγμένο από συγκεκριμένες ιδέες (έγκλημα, τρομοκρατία, θάνατος κ.λπ.), θε-
σμούς και ειδικούς (κρατική εξουσία, αστυνομία, Μέσα κ.λπ.). Πρόκειται για τον 
φόβο - εργαλείο παρακολούθησης, πειθάρχησης και κοινωνικού ελέγχου, αλλά 
και για τον φόβο - κέντρο ενός ολόκληρου εμπορίου, μιας οικονομίας. 

Ωστόσο, επιχειρώ να προσθέσω τον παράγοντα του κοινωνικού χώρου στο 
σημείο αυτό, ώστε να συζητήσω για τη χρήση του φόβου σε σχέση με συγκε-
κριμένους τόπους. Οι Matei κ.α. (2007:198) υποστηρίζουν πως «τα χωρο-κοι-
νωνικά στερεότυπα δημιουργούν το αίσθημα του πόθου και της αποφυγής ως 
προς συγκεκριμένες συνιστώσες μιας αστικής περιοχής. Αυτό το αίσθημα, βάζει 
στιγματισμένες περιοχές σε ένα φαύλο κύκλο δημόσιας αποεπένδυσης, κοινωνι-
κής παρακμής και περισσότερων στερεοτύπων». Μέσα από το έργο τους, δεί-
χνουν τον φόβο στο πλαίσιο της επικοινωνιακής δράσης, αποδεικνύοντας ότι 
σε δεδομένες περιοχές που υφίστανται εθνοφυλετικό στιγματισμό ο φόβος δεν 
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συμπίπτει με αντικειμενικά επίπεδα εγκληματικότητας. Στο σκεπτικό τους δια-
βάζω πως οι διαλεκτικές του χώρου και οι διαλεκτικές της επικοινωνίας δημι-
ουργούν ένα είδος «νοητικής χαρτογράφησης» της πραγματικότητας, η οποία, 
όπως σημειώνουν (2007:198), «απορροφά μνήμες σύγκρουσης και σχηματίζει 
την κοινωνική πραγματικότητα, τοποθετώντας την μέσα σε μια πληθώρα χωρι-
κών στερεοτύπων».

Ο δεύτερος παράγοντας που ανέφερα, είναι η κατασκευή του «άλλου». Στέ-
κομαι στη σκέψη του Homi K. Bhabha (1983), ο οποίος εξετάζει αναλυτικά την 
κατασκευή και τη λειτουργία των στερεοτύπων στο πλαίσιο του αποικιοκρα-
τικού λόγου, εισάγοντας μια κατανόηση των στερεοτύπων ως μια διαδικασία 
υποκειμενικοποίησης ως προς τον λόγο, και ως παράγοντα-κλειδί στα χέρια 
της εξουσίας για τις διακρίσεις, την προκατάληψη, την παρακολούθηση και την 
καταπίεση. Για τον Bhabha (1983:18), τα στερεότυπα είναι «μια μορφή γνώσης 
και ταυτοποίησης, η οποία ταλαντεύεται ανάμεσα σε αυτό που είναι πάντα ‘στη 
θέση του’, ήδη γνωστό, και σε αυτό που πρέπει να επαναλαμβάνεται με αγωνία». 

Η άρχουσα τάξη και το παγκόσμιο κεφάλαιο κατασκευάζουν, μέσα από τον 
κυρίαρχο λόγο, κανονικότητες και μια αδιαμφισβήτητη «αλήθεια», που θολώνει 
τις φυλετικές, πολιτισμικές, σεξουαλικές διακρίσεις, υιοθετώντας ιδέες όπως η 
«διαφορετικότητα» και ο «σεβασμός» της ταυτότητας του «άλλου», όλες ανα-
πτυσσόμενες αρμονικά σε μια σύγχρονη «πολυπολιτισμικότητα». Η πολυπο-
λιτισμικότητα αυτή, όπως σημειώνει ο Σλάβοϊ Ζίζεκ (1997:44), αποτελεί την 
ιδανική ιδεολογία του παγκόσμιου κεφαλαίου, «που αντιμετωπίζει κάθε τοπική 
κουλτούρα με τον τρόπο που ο αποικιοκράτης αντιμετωπίζει τους άποικους –ως 
‘γηγενείς’, των οποίων τα ήθη πρέπει προσεκτικά να μελετήσει και να ‘σεβαστεί’». 

Στον πυρήνα της κατασκευής του «άλλου», βρίσκεται η κατασκευή ενός 
αντικειμένου έκθετου στην έλξη και την αποφυγή. Κάτι τέτοιο, δεν αφορά μόνο 
σε πρόσωπα αλλά και σε τόπους. Είναι η κατασκευή κανονικοτήτων που είτε 
απειλούνται από είτε συνυπάρχουν με «διαφορετικότητες», οι οποίες πρέπει 
είτε να εξαφανιστούν είτε να υπάρχουν με «σεβασμό», ώστε συνεχόμενα να 
υπενθυμίζουν –επιβεβαιώνοντας- την υπεροχή των κυρίαρχων.

Γυρνώντας στο συγκεκριμένο παράδειγμα που θα μας απασχολήσει εδώ, τε-
λικά, είναι όλα αυτά το πραγματικό Τείχος που χωρίζει στα δυο την πόλη της 
Λευκωσίας;  
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3. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

Η περίπτωση που εξετάζω είναι η διαιρεμένη Λευκωσία, και συγκεκριμένα η 
παλιά, εντός των Τειχών, πόλη, ένα ιδιαίτερο χωρικό όλον ή, σωστότερα, ένα 
χωρικό σύστημα που ορίζεται από τα κυκλικά Ενετικά Τείχη4, και το οποίο είναι 
διαιρεμένο στα δύο, φτιάχνοντας τον Τουρκοκυπριακό Βορρά και τον Ελληνο-
κυπριακό Νότο. Στο σήμερα, και μετά από την πρώτη διαίρεση της πόλης το 
1963 με την Πράσινη Γραμμή και την de facto διαίρεση του νησιού το 1974, η 
Πράσινη Γραμμή και η Νεκρή Ζώνη, στο ενδιάμεσο των δύο συνοριογραμμών, 
αποτελούν ένα Τείχος μέσα στο Τείχος· δυο ποιότητες που αντανακλούν τόσο 
το φόβο όσο και την ασφάλεια, όπως σημειώνει και ο Πέτερ Μαρκούζε (Ellin, 
1999). Από τη μία, το Τείχος περιμετρικά της πόλης και, από την άλλη, το Τεί-
χος εντός της· το Τείχος που εμπερικλείει, που περιλαμβάνει για να προστατέ-
ψει, και το Τείχος που κόβει, που διαιρεί, αυξάνοντας την ανασφάλεια, το φόβο 
και την απουσία της εμπιστοσύνης. Το κυκλικό σχήμα της αγκαλιάς και το 
γραμμικό σχήμα του κοψίματος ή της ρήξης συνυπάρχουν, μετατρέποντας την 
παλιά Πόλη της Λευκωσίας από ένα κλειστό σύστημα στη μέση του νησιού σε 
ένα διεκδικούμενο τόπο στην άκρη δύο κοινοτήτων, κρατών, κόσμων. Ωστόσο, 
σε αυτό ακριβώς το σημείο, συντελείται η κορύφωση τόσο του διαχωρισμού 
όσο και της επαφής μεταξύ των δύο πλευρών, λόγω και της μεγάλης χωρικής 
εγγύτητας στο σημείο του ανοιχτού οδοφράγματος στη Λήδρα/ Lokmaci, όπου 
η μία από την άλλη πλευρά απέχουν μόλις μερικά βήματα. 

Αυτός ακριβώς ο τόπος, έχει οριστεί ως τόπος έρευνας, ενώ ως πληθυσμιακό 
δείγμα επιλέχθηκαν κάτοικοι, θαμώνες, ιδιοκτήτες μαγαζιών και, γενικά, αυτό 
που θα λέγαμε «η γειτονιά» ή «ο κόσμος» της παλιάς πόλης και από τις δύο πλευ-
ρές. Στόχος του άρθρου σε αυτό το σημείο της συζήτησης είναι να δώσει μια γεύ-
ση των διαφορετικών εικόνων των πλευρών της πόλης, όπως αυτές προκύπτουν 
από μια διαδικασία νοητικής χαρτογράφησης. Επιχειρώ με πυκνό τρόπο να δώσω 
μια εικόνα αυτής της διαδικασίας, παρουσιάζοντας πέντε διαφορετικά σημεία του 
χαρτογραφημένου χώρου, αφήνοντας για την ώρα έξω το κομμάτι των αφηγη-
ματικών συζητήσεων και των ημιδομημένων συνεντεύξεων. Μέσα από αυτό το 
κομμάτι, επιθυμώ να δέσω το πλαίσιο συζήτησης που προηγήθηκε ως προς τα 
συστήματα χωρικής πρόσληψης με τη συγκεκριμένη περίπτωση του τοπίου της 
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διαίρεσης, προς μια κατανόηση των χωρικών αναπαραστάσεων της σύγκρουσης, 
όπως τις αποδίδουν οι καθημερινοί δράστες. Τα πέντε σημεία του χαρτογραφη-
μένου χώρου επιχειρούν μια μετάφραση των πέντε σημείων του Λιντς (1960): i) 
πράσινη γραμμή ως άκρο, ii) κατοικία/ κατάστημα/ τόπος διασκέδασης ως συνοι-
κία, iii) χαρακτηριστικά σημεία της μίας και της άλλης πλευράς ως ορόσημα, iv) 
ρουτίνες/ πορείες ως διαδρομές και v) εντοπισμός στο χώρο ως κόμβος.

3.1 ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΑΚΡΑ) 

Η Πράσινη Γραμμή και ο τόπος της νεκρής ζώνης, ως άκρα, αποτυπώνουν μέχρι 
ποιό σημείο εκτείνεται ο «κόσμος» των δραστών, ως κοινός ή εν δυνάμει κοι-
νός, προσφέροντας τη δυνατότητα να ελεγχθεί το κρίσιμο, δηλαδή, αν το όριο 
της Πράσινης Γραμμής είναι και το όριο του κάθε προσωπικού ή συλλογικού 
χώρου, ή αν η διαπερατότητά του φτιάχνει έναν κόσμο που το συμπεριλαμβά-
νει μεν, αλλά το ξεπερνά δε. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες έδωσαν 
χάρτες με την Πράσινη Γραμμή στο όριο του χαρτιού, δείχνοντας πως η άλλη 
πλευρά είναι εκτός του σχεδιαστικού πλαισίου, με άλλα λόγια δεν υπάρχει. Ο 
κόσμος τους τελείωνε στο όριο, ενώ τους ενδιέφερε να αποδώσουν στοιχεία 
μόνο της δικής τους πλευράς. Άλλες εκδοχές χαρτών απέδιδαν τα κυκλικά Τείχη 
ως το «όλον» της παλιάς πόλης, αλλά η Πράσινη Γραμμή είτε δεν τοποθετού-
νταν με τέτοιο τρόπο, ώστε να δείχνει τη διχοτόμηση σε δύο ίσα μέρη, είτε 
τοποθετούνταν εκτός των κυκλικών Τειχών. Με αυτόν τον τρόπο, διατύπωναν 
την ύπαρξη της άλλης πλευράς, αλλά αυτή ήταν είτε πολύ μικρότερη ως μέρος 
-συγκριτικά με τη δική τους-  είτε κάπου έξω από το χωρικό σύστημα που δη-
μιουργούν τα Ενετικά Τείχη και που προσέδιδαν στη δική τους πλευρά. Τέλος, 
σε άλλες αποδόσεις χαρτών, η Πράσινη Γραμμή αποδόθηκε σωστά, διαιρώντας 
την Παλιά Πόλη στα δύο, ενώ σε άλλες προτιμήθηκε να μη σχεδιαστεί, ώστε ο 
συμμετέχων να υπογραμμίσει πως δεν αναγνωρίζει το χωρικό σύνορο. 

Την ίδια στιγμή, η Νεκρή Ζώνη είναι πολιτικός χώρος. Ένας πολιτικός χώρος 
που αναζητά έναν κοινό χώρο διεκδίκησης, με αναφορά στα κοινωνικά κινή-
ματα, στις πλατφόρμες επαναπροσέγγισης ή στις ΜΚΟ, και συγκρούεται με 
το κράτος και τα Ηνωμένα Έθνη. Συγκεκριμένα, η Νεκρή Ζώνη είναι ο τόπος 
όπου λάμβαναν χώρα όλες οι δικοινοτικές συναντήσεις (στο Λήδρα Πάλας), 
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πριν από το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, ενώ στη συνέχεια φιλοξενεί από θε-
σμικού χαρακτήρα δικοινοτικές πρωτοβουλίες μέχρι το κίνημα του Occupy the 
Buffer Zone, που σημάδεψε το «από τα κάτω» επαναπροσεγγιστικό κίνημα στην 
Κύπρο τη χρονιά 2011-2012. Απαντώντας στο διεθνές κάλεσμα του «Occupy 
movement», ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι νέοι καταλαμβάνουν μέρος της 
Νεκρής Ζώνης τον Οκτώβρη του 2011, μεταφράζοντας το κάλεσμα στο τοπικό 
λεξιλόγιο με κεντρικό σύνθημα την επανένωση του νησιού, την αποστρατικο-
ποίηση και την ειρηνική συνύπαρξη. Το γραμμικό κενό -πέρασμα της νεκρής 
ζώνης- μετατρέπεται σε πλατεία, όπου για μήνες πραγματοποιούνταν συνελεύ-
σεις, συναυλίες, κουζίνες, παιχνίδια, δημόσιες συζητήσεις, κάμπινγκ κλπ. Έτσι, 
ο τόπος εκείνος, από κενός χώρος που δεν ανήκει σε κανέναν («no man’s land») 
γίνεται κοινός χώρος διεκδίκησης, όπου το αίτημα της επανένωσης γίνεται βιω-
ματική εμπειρία στον χώρο εδώ και τώρα. Ή, όπως αναγράφεται στο κεντρικό 
πανό της κατάληψης, «Ζούμε τη λύση». Το τέλος των δράσεων θα δοθεί από το 
κράτος με μια πρωτοφανώς βίαιη, για την περιοχή, επέμβαση της αστυνομίας, 
αφού είχε προηγηθεί μια εξίσου βίαιη επίθεση στο κίνημα και τους διοργανω-
τές σε επίπεδο κυρίαρχου δημόσιου λόγου μέσω των ΜΜΕ. 

Συμπερασματικά, έχουμε ήδη πολλαπλές χωρικές αναπαραστάσεις: μια αδι-
απέραστη -αν και διαπερατή- συνοριογραμμή, ένα μετατοπισμένο σύνορο υπο-
βάθμισης της άλλης πλευράς, ένα σύνορο που είναι ασθενέστερο μπροστά στην 
ένταση του «όλου» που αντιπροσωπεύει η αγκαλιά των Τειχών, αλλά και ένα 
σύνορο που μετατρέπεται σε γέφυρα, όπου συγκρούονται διαφορετικές χωρο-
κοινωνικές διεκδικήσεις.

3.2 ΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ (ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ)

Σε αυτήν την κατηγορία, ανάλογα με τη δραστηριότητα του ατόμου, εννοείται 
η κατοικία, το κατάστημα, κάποιο στέκι και ούτω καθεξής. Ο ιδιωτικός χώρος, 
ως χώρος που περιλαμβάνει το σπίτι και τη συνοικία, κατανοείται ως ο χώρος 
του εαυτού αλλά και της προέκτασής του, ως ο τόπος που το ίδιο το άτομο ορίζει 
γύρω του. Ο δεύτερος, μπορεί να είναι δημόσιος, προσωπικός ή κοινόχρηστος, 
σε κάθε περίπτωση όμως, είναι το σημείο αναφοράς, από το οποίο οι δράστες 
ξεκινούν αφετηριακά να σκιαγραφούν το νοητό «κόσμο» τους. Το στοιχείο της 
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συνοικίας είναι επίσης σημαντικό, ώστε να κατανοηθεί ο αυτοπροσδιορισμός 
του ατόμου ως προς το βαθμό απομόνωσης ή συνάφειας, εγγύτητας ή απόστα-
σης, οικειότητας ή αποξένωσης. Κατά τη μελέτη της συνοικίας, αποδόθηκαν 
πληροφορίες για τον περιβάλλοντα χώρο της «συνοικίας», δημιουργώντας ένα 
χώρο μέσα στον οποίο συμπεριελάμβαναν και τοποθετούσαν το σπίτι, το μαγαζί 
ή το στέκι τους. Το ενδιαφέρον σε αυτές τις αποδόσεις είναι το σημείο που το-
ποθετείται ο προσωπικός χώρος σε συνάρτηση με υπόλοιπα στοιχεία του χάρτη. 
Άλλοτε με μια εγγύτητα, ή συνηθέστερα απόσταση, που μαρτυρά το διαχωρισμό 
ή τη συνάφεια του προσωπικού χώρου με όσα διαδραματίζονται έξω από αυτόν. 

Εδώ, πρέπει να σημειωθεί ξανά ο ισχυρός πολιτικός χαρακτήρας τούτης της 
χωρικής ποιότητας. Ο κόσμος της παλιάς πόλης, ενώ βρίσκεται στο κέντρο του 
νησιού και της ευρύτερης επαρχίας, αποδίδει στον εαυτό του ακριτική ταυτότη-
τα, αφού το σύνορο είναι και το όριο ως τέλος του εαυτού και αρχή του άλλου. 
Πολλοί είναι εκείνοι που απέδωσαν στον εαυτό τους αλλά και στο χώρο που 
ορίζουν, και άρα προστατεύουν, ηρωική στάση, αφού υπερασπίζονται έναν ιδι-
ωτικό χώρο, που γίνεται πολιτικός/συλλογικός, σε διαρκή απειλή. 

3.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 
(ΟΡΟΣΗΜΑ)

Το ζητούμενο της σχεδίασης βασικών ορόσημων της μίας και της άλλης πλευ-
ράς ήταν, ίσως, το πιο κατανοητό και βατό ζητούμενο. Σε αυτό το ζητούμενο, 
συμπεριλαμβάνονται χαρακτηριστικοί δρόμοι, μνημεία, κτιριακά σύνολα, ορό-
σημα και τόποι-σύμβολα που, ως τέτοια, συγκροτούν την ταυτότητα του χώ-
ρου, αλλά και συμβάλλουν στον προσανατολισμό του ατόμου. Στην κατηγορία 
αυτή, ενδιαφέρει η διερεύνηση της ύπαρξης μιας πιο αποστασιοποιημένης, ορ-
θολογικής χωρικής αναπαράστασης, όπως αυτή του «τουρίστα», ο οποίος, για 
παράδειγμα, χαρτογραφεί την πόλη μέσα από ορόσημα που ήδη γνωρίζει ή έχει 
πληροφορηθεί για αυτά από τουριστικούς οδηγούς, ιστορικά βιβλία ή τουριστι-
κούς χάρτες. Κατά αυτήν την έννοια, σε αυτό το σημείο, μας απασχολεί, από 
τη μία, ο βαθμός της δομημένης, και όχι μόνο της εμπειρικής, χωρικής πληρο-
φορίας αλλά και, από την άλλη, ο τρόπος που θα συμβολισθεί η άλλη πλευρά. 

Ο χώρος που σχεδιάζεται είναι ξανά πολιτικός. Είναι το συμβολικό τοπίο της 
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σύγκρουσης, όπως το περιγράφουν οι Kliot & Mansfield (1997) και όπως δια-
μορφώνεται με κυρίαρχο τρόπο από την κρατική εξουσία μέσα από μνημονικές 
πρακτικές. Αξιοσημείωτος είναι ο χάρτης μιας νεαρής Ελληνοκύπριας που δεν 
είχε επισκεφτεί την άλλη πλευρά και συμβόλισε τον «άλλο» σχεδιάζοντας την 
τουρκοκυπριακή σημαία στην πλαγιά του Πενταδάκτυλου, ορατή στον Ελλη-
νοκυπριακό Νότο. Άλλοι ελληνοκύπριοι κάτοικοι σημειώνουν χαρακτηριστικά 
μνημεία και πλατείες, ενώ στον τουρκοκυπριακό Βορρά συνηθέστερες είναι οι 
σημειώσεις πολυκαταστημάτων και χώρων αναψυχής, που αποτελούν και κύ-
ριους πόλους έλξης στις επισκέψεις τους. Αξιοσημείωτο είναι ακόμα, πως από 
τα ορόσημα λείπουν οι αναμενόμενοι λατρευτικοί χώροι. Το γεγονός αυτό εξη-
γείται, αν αναλογιστεί κανείς πως η μεν τουρκοκυπριακή πλευρά έχει ακολου-
θήσει μια κοσμική κοινωνικοπολιτική συγκρότηση, ενώ, για τους Ελληνοκύ-
πριους, οι χριστιανικοί ναοί που έχουν μετατραπεί σε τζαμιά είναι μικρότερης 
συναισθηματικής αξίας, μιας και αυτοί ήταν προηγουμένως καθολικοί.

Συμπερασματικά, τα ορόσημα είναι σε συνάφεια με τον τρόπο που οι δρά-
στες κάνουν χρήση του χώρου και κατά πολύ λιγότερο με ευρύτερες γνώσεις 
για τον ιστορικό χώρο και τα σύμβολα της μίας και της άλλης πλευράς, γεγονός 
που προκύπτει τόσο από τη χαρτογράφηση όσο και από τη διαδικασία των συ-
νεντεύξεων. Με μια πρόταση, θα λέγαμε πως ως ορόσημα γίνονται αντιληπτά 
αυτά που αφορούν τους ίδιους και τη δραστηριότητά τους και όχι τον «άλλο». 
Οι μνημονικές πρακτικές εγγράφουν τις κυρίαρχες αφηγήσεις στον χώρο, αλλά 
αυτές φαίνεται να υπερβαίνονται μέσα στην καθημερινή πρακτική.

3.4 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ/ΠΟΡΕΙΕΣ (ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ) 

Οι διαδρομές, ως στοιχείο της πόλης, μπορούν να κατανοηθούν ως ίνες του 
ίδιου του αστικού ιστού. Είναι κομμάτι της οικειοποίησης, της ρουτίνας του 
χρήστη μέσα στη δραστηριότητά του, άρρηκτα δεμένο με την καθημερινότητα, 
την αίσθηση του οικείου, τη μνήμη, αλλά και με χωρικές ποιότητες, όπως η κλί-
μακα, η άνεση, το πλάτος των δρόμων, οι υποδομές, η αίσθηση της ασφάλειας, 
οι αποστάσεις, το δομημένο περιβάλλον και άλλα. Ένα χαρακτηριστικό που 
διέπει την ενότητα αυτή είναι η υπερβολή στην κλίμακα, μιας και η οικειότη-
τα, ως προς τη διαδρομή που ακολουθείται, παράγει ένα «ζουμ» στο χάρτη με 
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λεπτομέρειες που δε θα βρούμε σε άλλα του σημεία. Ακόμα, στις περισσότε-
ρες εκδοχές, η ποιοτική διαφορά που κυριαρχεί στην απόδοση των διαδρομών 
μαρτυρά πως οι χρήστες γνωρίζουν ποια διαδρομή να ακολουθήσουν για να 
φτάσουν κάπου, αλλά η σπάνια επίσκεψή τους τούς κάνει να διαφοροποιούν 
την κλίμακα, την απόσταση και το εύρος της πληροφορίας σε σχέση με άλλα 
σημεία που ανήκουν στη ρουτίνα χρήσης. 

Εδώ, πρέπει να σημειωθεί πως οι διαδρομές είναι και ραφές της νοητής χω-
ρικής ουλής που δημιουργεί το σύνορο της Πράσινης Γραμμής. Η διάσχιση 
του οδοφράγματος από εκατοντάδες εργαζόμενους, φίλους, επισκέπτες, παίχτες 
των καζίνο ή πελάτες των οίκων ανοχής, είναι ένα νοητό καθημερινό γάζωμα 
που παρακάμπτει τη διαίρεση για επαγγελματικούς, οικονομικούς και παραοι-
κονομικούς, προσωπικούς, ψυχαγωγικούς ή άλλους λόγους. Έτσι, παράγεται 
χώρος πέραν του υλικού, με κίνητρα στα οποία η προσωπική εμπειρία έχει πολ-
λά περισσότερα να καταδείξει από τις θεσμικές αφηγήσεις και ιστοριογραφίες. 

3.5 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ (ΚΟΜΒΟΙ)

Κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας όπως η νοητική χαρτογράφηση, όπου οι 
δράστες καλούνται να φανταστούν, να δομήσουν και να αποτυπώσουν το χώρο 
στο χαρτί, το ερώτημα «που βρίσκονται αυτή τη στιγμή» είναι, ουσιαστικά, 
η παρότρυνση να πλάσουν αόρατα ένα πλέγμα κόμβων μέσα στο οποίο θα 
τοποθετηθούν οι ίδιοι. Κοιτούν από μακριά τη διαδικασία και τα όσα μόλις 
προηγουμένως έχουν αφηγηθεί μέσα από τη σχεδίαση; Βρίσκονται εντός της 
διαδικασίας, ομολογώντας πως είναι μέρος των όσων σχεδιάζουν, έχοντας την 
κοντινή εποπτεία του περιπλανώμενου που τη στιγμή της περιπλάνησης και της 
νοητικής χαρτογράφησής της παράλληλα παράγει χώρο; Αυτό το ζητούμενο 
ζητήθηκε τελευταίο στη διαδικασία της χαρτογράφησης. Ίσως, αυτή η ενότητα 
ήταν και η πιο ακριβής ως προς την πιστότητά της. Συνήθως, οι ερωτώμενοι 
μπορούσαν να αυτοχωροθετηθούν με σχετική ακρίβεια, γεγονός που εντείνει 
την ταυτότητά τους ως ο «κόσμος» της παλιάς πόλης. Γνώριζαν που βρίσκο-
νται, με μια ματιά στον περιβάλλοντα χώρο μπορούσαν να εντοπίσουν τον εαυ-
τό τους στο ευρύτερο πλέγμα και να αναγνωρίσουν το γύρω χώρο μέσα από 
οικεία σημάδια και χαρακτηριστικά τοπόσημα.
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  Σχήμα 1. Παραδείγματα νοητικών χαρτών

4. ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Ο Σ. ζει σε μια «οριακή» κατοικία στη νότια πλευρά, όπου την περίφραξη σε 
σημεία συμπληρώνουν συρματοπλέγματα και αμυντικά βαρέλια, όμοια με 
αυτά που συνθέτουν την οριογραμμή κατά μήκος. Από την αυλή της «ορι-
ακής» τούτης κατοικίας, δίνεται η δυνατότητα να ακούει κανείς καθαρά τα 
γέλια, τις φωνές και τις ομιλίες των «άλλων», κάνοντας την άλλη πλευρά 
μέρος της γειτονιάς στις καθημερινές δραστηριότητές της. Ο Σ. λέει: «για 
χρόνια άκουγα γέλια, φωνές, παιδιά να παίζουν, μανάδες να τους φωνάζουν. 
Δεν τους είχα δει και ούτε πίστευα ότι θα τους δω ποτέ. Για μένα δεν υπήρ-
χαν. Τόσο πολύ δεν υπήρχαν, που κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν 
οι θερμοκρασίες ήταν πολύ υψηλές, συνήθιζα να βγαίνω στην αυλή μου και 
να κάνω μπάνιο εντελώς γυμνός. Δεν ντρεπόμουν καθόλου. Παρόλο που ήξε-
ρα την παρουσία άλλων ανθρώπων κοντά, που τους άκουγα, για μένα ήταν 
σα να μην υπάρχουν». Ο Bourdieu (1990:137) θα σχολίαζε πως «η μικρότε-
ρη αντικειμενική απόσταση στον κοινωνικό χώρο μπορεί να συμπίπτει με τη 
μεγαλύτερη υποκειμενική απόσταση», μετατρέποντας μια χωρική απόσταση 
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λίγων μέτρων σε πολύ μεγαλύτερη, αν όχι χαοτική. Το αντίστροφο μπορούν 
να ισχυριστούν άλλες αφηγήσεις και είναι, ίσως, αυτό που μπορεί να δίνει 
την ελπίδα στο σήμερα για την οριστική άρση των συνόρων στο χώρο και το 
μυαλό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Στο παρόν άρθρο, παραθέτω μια γενική γεύση της παραπάνω σχέσης, την οποία 
μελετώ εκτενέστερα στο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής.
2. Ο Λεφέβρ προτείνει μία τριμερή διαλεκτική του χώρου, όπου ο πραγματικός, ο 
νοητός και ο βιωμένος χώρος αλληλοδιαπλέκονται. Συγκεκριμένα, το τριμερές του 
χώρου, κατά τον Λεφέβρ, συνίσταται, πρώτον, στον αντιληπτό, σαφή, υλικό χώρο, 
όπου οι δράστες ζουν, ενεργούν και πράττουν στην καθημερινή ζωή. Δεύτερον, στον 
νοητικό χώρο ή αλλιώς στις αναπαραστάσεις, ιδέες και κατασκευές του χώρου και, 
τέλος, στον χώρο της αναπαράστασης ή αλλιώς στον βιωμένο χώρο, όπου συντελεί-
ται η χωροποίηση της κοινωνικής ζωής.
3. Η πτυχή της συναισθηματικής εμπλοκής ιχνηλατείται μέσα από μια διαδικασία 
ημιδομημένων συνεντεύξεων που φτιάχνουν το προφίλ των δραστών, αλλά δεν θα 
σταθούμε σε αυτήν εδώ.
4. Η πρώτη εκδοχή των Τειχών εντοπίζεται την περίοδο των Λουζινιάν, όπου κατά 
βάση προστάτευαν από την αναρχία της υπαίθρου και πιθανές εισβολές. Από τους 
Ενετούς στους Οθωμανούς, ως τους Βρετανούς, τα κυκλικά Τείχη λειτουργούσαν 
ως προστατευτική μεμβράνη, πορώδης στις πύλες και, την ίδια στιγμή, σταθερή και 
προστατευτική σε άλλα σημεία. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Gordon και Townsend (2000) γράφουν πως «η ταχύτητα της κοινωνικής πό-
λωσης φαίνεται να έχει αυξηθεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα πε-
ρισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περίοδο, επειδή οι μισθοί και η αγορά εργασίας 
έχουν απορρυθμιστεί, η κοινωνική ασφάλιση έχει αποδυναμωθεί και οι δημόσιες 
επιχειρήσεις και υπηρεσίες έχουν ιδιωτικοποιηθεί» (2000: 9). Στόχος αυτού άρ-
θρου είναι να προχωρήσει ένα βήμα πέρα από τις θεωρήσεις της κρίσης κατοι-
κίας ως αποτέλεσμα της έλλειψης ενός επαρκούς κράτους-πρόνοιας, υποστη-
ρίζοντας πως πρέπει να γίνει κατανοητή ως μια διαδικασία ενσωματωμένη στο 
πλαίσιο της νέας κοινωνικό-χωρικής τάξης που δημιουργείται στη νεοφιλελεύ-
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θερη πόλη. Μέσω αυτής, και στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης αστικής αναδι-
άρθρωσης, δημιουργούνται δύο κατηγορίες πολιτών, αυτοί που δικαιούνται την 
παρουσία τους στην πόλη, καθώς συνδέονται με την οικονομική ανάπτυξη, και 
αυτοί που δεν την δικαιούνται, και παραμένουν περιθωριοποιημένοι. 

Όσον αφορά τη μεθοδολογία της έρευνας, ακολουθώντας τη μετααποικιακή 
θεωρία, η έρευνα βασίζεται στην παραδοχή πως συνθήκες που έως σήμερα 
χαρακτήριζαν τις πόλεις του Παγκόσμιου Νότου1, όπως γενικευμένη φτώχεια, 
αστεγία και περιθωριοποίηση, σήμερα μπορεί κανείς να τις συναντήσει σε χτυπη-
μένες από την κρίση πόλεις του Ευρωπαϊκού Νότου. Έτσι, κινούμαστε πέρα από 
διαχωρισμούς όπως Βορράς/Νότος και υιοθετούμε μια προσέγγιση συγκριτικής 
πολεοδομίας (McFarlane και Robinson, 2012) που βασίζεται σε μια διατοπική 
ανάγνωση της κίνησης των αστικών φαινομένων. Εξάλλου, ο McFarlane υπο-
στηρίζει πως η εμπειρία από πόλεις του Παγκόσμιου Νότου μπορεί να προσφέρει 
ένα χρήσιμο υπόβαθρο, έτσι ώστε να μετακινηθούμε προς μια «μετααποικιακή 
παγκόσμια συζήτηση» (McFarlane, 2011:167). Σε αυτή της διερεύνηση, λοιπόν, 
δεν στοχεύουμε στο να εξετάσουμε και να συγκρίνουμε εμπειρικά διαφορετικές 
περιπτώσεις, αλλά χρησιμοποιούμε τη συγκριτική πολεοδομία ως έναν «ευρε-
τικό» μηχανισμό με στόχο να ξανασκεφτούμε κάποιες έννοιες-κλειδιά και την 
έκφρασή τους σε συγκεκριμένα πλαίσια. Η έρευνα πεδίου έγινε τον Ιούνιο και 
Ιούλιο του 2013, και τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2014, στην Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποιήθηκαν πρωτεύουσες και δευτερεύουσες πηγές, 
και πιο συγκεκριμένα: (i) δευτερεύοντα αριθμητικά στοιχεία (από την απο-
γραφή πληθυσμού του 2011, ερευνητικές εργασίες ΜΚΟ και Υπουργείων), (ii) 
επίσημα έγγραφα από ΜΚΟ, το Υπουργείο Υγείας, το ΥΠΕΚΑ, από νόμους και 
ανάλυση λόγου των τοπικών ΜΜΕ και εφημερίδων και (iii) ημι-δομημένες συ-
νεντεύξεις με φορείς χάραξης πολιτικής, εκπροσώπους από δήμους, το ΕΚΚΕ, 
τον ΟΕΚ, μέλη και εθελοντές ΜΚΟ και ανεξάρτητους ερευνητές.

2. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Το δικαίωμα σε επαρκή κατοικία έχει ερμηνευτεί από πολλές διαφορετικές 
πλευρές τις τελευταίες δεκαετίες. Απομακρυνόμενες από ερμηνείες που βλέ-
πουν το δικαίωμα στην κατοικία ως ένα δικαίωμα στην ιδιοκτησία ή ως ένα 

Η ανάδυση μιας νέας χωροκοινωνικής τάξης
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αγαθό του κράτους πρόνοιας (King, 2003), προτείνουμε μια πιο ευρεία ερμη-
νεία του, ως «το δικαίωμα του καθένα να ζει κάπου με ασφάλεια, ειρήνη και αξι-
οπρέπεια»2 (Un-Habitat, 2009:3). Το να ζει κάποιος/α σε συνθήκες ανασφαλούς 
κατοικίας συμπεριλαμβάνει την περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσί-
ες, ανεπαρκείς υποδομές, και πιο σημαντικά, την διαρκή απειλή και πιθανότητα 
αναγκαστικής έξωσης (UN-Habitat, 2007). 

Oι αναγκαστικές εξώσεις μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες και να 
εκφράζονται ως αποτέλεσμα: (i) αστικής ανάπτυξης, (ii) φυσικών καταστρο-
φών και κλιματικής αλλαγής και (iii) οικονομικών δυσκολιών, και πιο συγκε-
κριμένα αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης (UN-Habitat, 2004; 
UN-Habitat, 2007; du Plessis, 2005; Audefroy, 1994). Ο τύπος, η βαρύτητα και 
οι επιπτώσεις τους εξαρτώνται άμεσα από τις εκάστοτε ευρύτερες κοινωνικές, 
πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Ωστόσο, στο κείμενο αυτό θα επικεντρω-
θούμε στις οικονομικές εξώσεις στην παρούσα κρίση. 

Η κρίση κατοικίας αναγνωρίζεται ως ένα εγγενές στοιχείο του καπιταλιστι-
κού συστήματος στο οποίο η γη και η κατοικία εμπορευματοποιούνται όλο και 
περισσότερο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Marcuse (2009:352), η κρίση 
κατοικίας «δεν συμβαίνει επειδή [το σύστημα] αποτυγχάνει, αλλά επειδή δου-
λεύει». Σε καιρούς οικονομικής κρίσης, οι κυβερνήσεις τείνουν να μειώνουν 
τις δαπάνες τους (Leckie, 1989), κάτι που οδηγεί στη μείωση των κοινωνικών 
προγραμμάτων και στην αύξηση των εξόδων γύρω από την κατοικία (ενοίκιο, 
ρεύμα, νερό κ.λπ.). Κάτω από την πίεση των μέτρων λιτότητας, οι πόλεις υπο-
βάλλονται σε διαρκείς μετασχηματισμούς που κινούνται «πάνω και πέρα από 
τις ανάγκες των κατοίκων τους» (Leontidou, 2010:1194). Ως αποτέλεσμα, οι πό-
λεις είναι εκτεθειμένες σε μια δυναμική διαδικασία «συσσώρευσης δια υφαρ-
παγής» (Harvey, 2012:55) και μια νέα συνθήκη περιθωριοποίησης εμφανίζεται. 

3. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΦΙΛΕ-
ΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Στην ανάλυση μας βασιζόμαστε στις πιο πρόσφατες θεωρήσεις του νεοφιλελευ-
θερισμού. Αυτές, δεν τον αναλύουν ως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αλλά ως μια 
δυναμική, ιστορικά εξελισσόμενη και αντιφατική διαδικασία (Springer, 2010; 
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Brenner and Theodore, 2002). Επίσης, η νεοφιλελευθεριοποίηση των πόλεων 
δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και πολιτική διαδικασία, η οποία ενσωματώνει 
τις άνισες σχέσεις της εξουσίας του κάθε χωροκοινωνικού πλαισίου. Σημείο-
κλειδί αυτής της διαδικασίας είναι η αλλαγή της σχέσης κράτους-κεφαλαίου 
και η ανάδυση νέων συμμαχιών μεταξύ τους (Fernandes, 2004; Schmalz and 
Ebenau, 2012). Δεν πρόκειται, όμως, για μια υποχώρηση του κράτους αλλά για 
μια αλλαγή στον τρόπο που αυτό ασκεί εξουσία (Fernandes, 2004), η οποία 
προβάλλεται συχνά ως μια α-πολιτική, τεχνοκρατική διαδικασία. 

Η πολιτικο-οικονομική αναδιάρθρωση εν μέσω κρίσης ενισχύει την ανάδυση 
νέων περιθωριοποιημένων υποκειμένων. Η αστική περιθωριοποίηση εξαρτάται 
από τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, και τα εκάστοτε υποκεί-
μενα παίρνουν διαφορετικά ονόματα, όπως φτωχοί, χωρίς δικαιώματα, κατώτερη 
τάξη, πρεκαριάτο ή περιθωριοποιημένοι (Wacquant, 1996). Κατά τη διάρκεια της 
παρούσας κρίσης, οι πόλεις του Ε. Νότου χαρακτηρίζονται από μία νέα συνθήκη 
περιθωριοποίησης η οποία, όπως ισχυριζόμαστε και αναλύουμε παρακάτω, συνδυ-
άζει χαρακτηριστικά του φαινομένου στις χώρες του Π. Νότου και του Π. Βορρά. 

Η νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση των χωρών του Π. Νότου, που είναι απο-
τέλεσμα των νεοφιλελεύθερων αστικών πολιτικών και των Προγραμμάτων Δι-
αρθρωτικής Προσαρμογής, επηρέασε πολύ τον φτωχό πληθυσμό και έθεσε σε 
κίνδυνο την ασφάλεια της κατοικίας του (Bayat, 2000). Η διαφορά μεταξύ των 
προηγούμενων και των νέων περιθωριοποιημένων, είναι κυρίως η αλλαγή των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών τους. Μετά από την αναδιάρθρωση, ο περιθωριο-
ποιημένος πληθυσμός δεν περιελάμβανε μόνο τους «παραδοσιακά φτωχούς» 
(Bayat, 2000), όπως τους κατοίκους των παραγκουπόλεων, τους πλανόδιους 
πωλητές ή τους πρόσφυγες. Οι νεόπτωχοι είναι άτομα «μορφωμένα, πρώην εύ-
πορα, της μεσαίας τάξης», των οποίων η παρούσα κατάσταση είναι αποτέλεσμα 
μιας συνθήκης «γενικευμένης ανεργίας και εξαιρετικά χαμηλών μισθών» (Auyero, 
1999:65). Παράλληλα, για να ορίσουμε τον περιθωριοποιημένο πληθυσμό του 
Π. Βορρά, στηριζόμαστε στην ανάλυση του Wacquant (2007, 2008). Σύμφωνα 
με αυτή, ο περιθωριοποιημένος πληθυσμός έχει τρία κύρια χαρακτηριστικά: (i) 
είναι έκφραση μια γενικευμένης «επισφαλειοποίησης και από-προλεταριοποί-
ησης» (Wacquant, 2007:72) (ii) είναι συγκεντρωμένος σε συγκεκριμένες, σα-
φώς ορισμένες περιοχές της πόλης, οι οποίες, στη συνέχεια, στιγματίζονται και 
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απομονώνονται (2008; 2007) και (iii) δεν έχει μια συλλογική ταυτότητα, με 
βάση την οποία να ενοποιηθεί συμβολικά (ο.π.). Όσον αφορά το τελευταίο, οι 
νέοι περιθωριοποιημένοι πληθυσμοί δεν μοιράζονται ένα «ρεπερτόριο κοινών 
εικόνων» (Wacquant, 2007:72) και οι μεταξύ τους δεσμοί είναι πολύ χαλαροί. 

4. Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη αποτελούν τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της 
Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, η Αθήνα είναι το μεγαλύτερο κοινωνικοοικονομι-
κό και πολιτικό κέντρο της χώρας (Maloutas, 2007; Gospondini, 2001), με πλη-
θυσμό 27.7% επί του συνολικού πληθυσμού (EL.STAT., 2013). Η Θεσσαλονίκη 
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και σημαντικό οικονομικό κέντρο 
(ΟΡΘ, 2008). Ο πληθυσμός της έφτανε τους 878.194 κατοίκους το 2011 (ΕΛ-
ΣΤΑΤ, 2011). Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς στις ελληνικές πόλεις, το 
2011, το 77.2% του πληθυσμού της χώρας ζούσε σε ιδιόκτητη κατοικία, ενώ μόνο 
το 22.8% σε ενοικιαζόμενη (EUROSTAT, 2013). Προφανώς, η ιδιοκατοίκηση 
είναι ιδιαίτερα αυξημένη στην Ελλάδα, αλλά ούτε η ιδιόκτητη κατοικία ούτε 
η ενοικιαζόμενη προσδίδουν εξ ορισμού ένα συγκεκριμένο βαθμό ασφάλειας.

Για να προχωρήσουμε την ανάλυσή μας, πρέπει, αρχικά, να αναφερθούμε στα 
επίπεδα της φτώχειας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (Ματσαγγάνης και Λεβέντη, 2013), το ποσοστό φτώχειας 
με σταθερό όριο αυξήθηκε από 19,4% το 2009 σε 44,3% το 2013 (ο.π.). Στην 
Αθήνα συγκεκριμένα, αυτά τα ποσοστά ήταν 16,1% και 40,4% αντίστοιχα 
(ο.π.). Από την άλλη, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σήμερα το 35,7% του πληθυ-
σμού της χώρας (3,904,000 κάτοικοι) διαβιούν υπό τον κίνδυνο φτώχειας ή σε 
κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ το 2007 το ποσοστό αυτό έφτανε το 27,7% (2014)3. 
Αξίζει να σημειωθεί πως ο κίνδυνος φτώχειας δεν επηρεάζει μόνο τα ήδη φτω-
χά νοικοκυριά αλλά και τα μη φτωχά. Εξαιτίας της μείωσης του εισοδήματος 
των νοικοκυριών, το 2012 το 36.9% του συνολικού πληθυσμού αντιμετώπιζε 
υπερκείμενο κόστος στέγασης  (ELSTAT, 2014). Τέλος, είναι σημαντικό το ότι 
ο αριθμός όσων έχουν καθυστερούμενες πληρωμές ενοικίου ή στεγαστικού δα-
νείου αυξήθηκε από 8.1% το 2009 σε 42% το 2013, ενώ το 33,3% δεν μπορεί να 
εξοφλήσει λογαριασμούς κοινής ωφέλειας4 (ο.π.).
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Η κρίση κατοικίας γίνεται εντονότερη λόγω της απουσίας προγραμμάτων 
κοινωνικής κατοικίας. Στην Ελλάδα, δεν υπήρχαν ποτέ προγράμματα κοι-
νωνικής κατοικίας, όπως αυτά που υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
(Mantouvalou et al., 1995). Τον ρόλο αυτό κάλυπτε ο Οργανισμός Κοινωνικής 
Κατοικίας. Ωστόσο, το 2012 η λειτουργία του διακόπηκε στο πλαίσιο του 2ου 
μνημονίου, σύμφωνα με το οποίο ο ΟΕΚ αποτελούσε «μια κοινωνική δαπάνη 
που δεν αποτελεί προτεραιότητα» (European Comission, 2012: 110). Η έλλει-
ψη προσιτής κατοικίας και η διάλυση του ΟΕΚ οδήγησαν στην αναζήτηση 
υπηρεσιών για άστεγους, που αυξήθηκαν κατά 20% σε ολόκληρη την χώρα 
(FEANTSA, 2011). 

5. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΝΕΩΝ 
ΤΟΠΙΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι αναγκαστικές εξώσεις στην Ελλάδα σχετίζονταν 
περισσότερο με διακρίσεις απέναντι σε Ρομά κοινότητες και με μεγάλα αθλη-
τικά ή πολιτιστικά γεγονότα (πχ. Ολυμπιακοί Αγώνες) (UN-Habitat, 2004; 
Delladetsima, 2003), ενώ υπήρχαν και κάποια περιστατικά αναγκαστικών εξώ-
σεων λόγω ανεπαρκούς αστικού σχεδιασμού και αστικής ανάπτυξης. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, οι οικονομικές εξώσεις αναδεικνύο-
νται σε ζήτημα εξαιρετικής σημασίας, επηρεάζοντας έντονα όλο και μεγαλύτε-
ρο μέρος του πληθυσμού, και ιδιαίτερα το πιο ευάλωτο τμήμα του. 

Το δικαίωμα σε επαρκή κατοικία προστατεύεται από το άρ.21 του Ελληνι-
κού Συντάγματος. Σύμφωνα με αυτό, «η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που 
την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο της ειδικής 
φροντίδας του Κράτους» (Σύνταγμα της Ελλάδας, 1975:36). Παρά τη συμμε-
τοχή της Ελλάδας σε διεθνείς συνθήκες (π.χ. την Παγκόσμια Διακήρυξη των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) και την ύπαρξη ενός εθνικού πλαισίου το οποίο 
προστατεύει το δικαίωμα σε επαρκή κατοικία, κατά τη διάρκεια της οικονομι-
κής κρίσης ποικίλες, και πολλές φορές αντιφατικές, αλλαγές συνέβησαν στο 
νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις οικονομικές εξώσεις.

Αρχικά, όσον αφορά την ενοικιαζόμενη κατοικία, το 2012 ένας νέος νόμος 
(Ν. 4055/12, 2012) εισήχθηκε και μετέτρεψε τη διαδικασία έξωσης ενοικια-

Η ανάδυση μιας νέας χωροκοινωνικής τάξης
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στών σε μια πολύ πιο εύκολη, γρήγορη και οικονομική διαδικασία. Συγκρίνο-
ντας τον νέο με τον παλιό νόμο, τρεις κεντρικές διαφορές εντοπίζονται. Αρχικά, 
η προθεσμία για τη διαχείριση των χρωστούμενων μειώθηκε από 30 σε 15 ημέ-
ρες. Δεύτερον, ο ένοικος πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι μέσα σε 20 ημέρες, 
χωρίς τη διεξαγωγή δίκης, και η συνολική διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί 
σε 40-50 ημέρες. Τέλος, ο ένοικος υποχρεώνεται να καταβάλει, εκτός από τα 
οφειλόμενα ενοίκια, και πιθανές άλλες καθυστερήσεις πληρωμών, όπως λογα-
ριασμούς νερού, ρεύματος κ.λπ. Οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με 
τις οικονομικές εξώσεις οδηγούν σε μια εκρηκτική κατάσταση. Η Ομοσπονδία 
Ιδιοκτητών Ακινήτων (2012) εκτιμά πως το 50% των ενοικιαστών στο κέντρο 
της Αθήνας δεν μπορεί να πληρώσει το ενοίκιο του, και τα χρέη του φτάνουν, 
πολλές φορές, τα 3.500 ευρώ (όπως αναφέρεται στην  Καλαμά, 2013). 

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ιδιόκτητη κατοικία εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτικές των τραπεζών και του κράτους. Η χειρο-
τέρευση των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών και ο εκτενής δανεισμός 
των προηγούμενων ετών δημιουργούν μια εκρηκτική κατάσταση. Εξάλλου, η 
κατοικία αποτελούσε εδώ και χρόνια ένα σημαντικό κεφάλαιο για τις οικογέ-
νειες στην Ελλάδα. Μεταφερόταν ως κληρονομιά από γενιά σε γενιά ή χρησι-
μοποιούνταν για την εξασφάλιση ενός στεγαστικού δανείου. Από το 2008, τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν λόγω της αδυναμίας πολλών να αποπληρώ-
σουν τις δόσεις των στεγαστικών δανείων, κάτι το οποίο καταλήγει στον πλει-
στηριασμό της ιδιοκτησίας. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια υπολογίζονται πάνω 
από 320.000, και αντιστοιχούν στο ποσό των 80 δις. ευρώ (τα 2/3 του συνολικού 
ΑΕΠ). Από αυτά, τα 110.000 είναι «κόκκινα» δάνεια, δηλαδή παρουσιάζουν κα-
θυστέρηση εξυπηρέτησης μεγαλύτερη των τριών μηνών (Τριανταφυλλόπουλος 
και Κανδύλα, 2010). 

Από την αρχή της κρίσης, η πρώτη κατοικία προστατεύεται από τον γνωστό 
νόμο για τα «υπερχρεωμένα νοικοκυριά» (Ν. 3986/08, 2008). Ο νόμος αυτός 
ανανεωνόταν κάθε χρόνο. Ωστόσο, το 2013 και 2014 υπήρξε μια εκτενής συ-
ζήτηση γύρω από την πιθανότητα άρσης της προστασίας της πρώτης κατοικίας 
από τους πλειστηριασμούς. Η κοινωνική πόλωση που δημιουργείται είναι τε-
ράστια. Από την 1η Ιανουαρίου απελευθερώθηκαν οι πλειστηριασμοί για όλα 
τα περιουσιακά στοιχεία, καθώς καταργήθηκε το όριο προστασίας για οφειλές 
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μέχρι 200.000 ευρώ προς τις τράπεζες. Η πρώτη κατοικία συνεχίζει να προ-
στατεύεται για ένα χρόνο, με αυστηρότερους όμως όρους και προϋποθέσεις, οι 
οποίες συντρέχουν σωρευτικά. Αυτά τα μέτρα αφήνουν εκτεθειμένους όλους 
τους δανειολήπτες, καθώς οι τράπεζες μπορούν ανενόχλητες να προβαίνουν σε 
πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων, και οι δανειολήπτες πρέπει να απο-
δείξουν στο δικαστήριο πως πρόκειται για την πρώτη κατοικία τους. 

Όλα τα παραπάνω έχουν οδηγήσει σε μια ραγδαία αύξηση του αριθμού των 
αστέγων. Η αστεγία είναι ένα ευρύ ζήτημα που έχει προσεγγιστεί από πολλές 
και διαφορετικές πλευρές στις αστικές σπουδές. Όπως αναφέρουν οι Minnery 
και Greenhalg (2007), ως πρόσφατα, θεωρούνταν ότι χαρακτηρίζει μόνο τις 
πόλεις του Π. Νότου. Ωστόσο, πιο πρόσφατες έρευνες επιτυγχάνουν μια ευρύ-
τερη κατανόηση της και η αστεγία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως μέ-
ρος των ευρύτερων κοινωνικών ανισοτήτων (Edgar et al., 2000). Όπως φάνηκε 
στην παραπάνω ανάλυση, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αναδύεται μια νέα 
συνθήκη περιθωριοποίησης, που διαφέρει από τις προϋπάρχουσες μορφές της. 
Είναι ο γείτονας μας που έμεινε άστεγος, είμαστε εμείς που ζούμε σε διαρκή 
επισφάλεια (Kaika, 2012). 

Ο επίσημος ορισμός του ελληνικού κράτους για την αστεγία είναι αρκετά 
περιοριστικός και δεν επιτρέπει την ολοκληρωμένη κατανόηση της (άρθρο 
29 Ν.4052/ΦΕΚ Α’ 41/01.03.2012). Παρόλο που θεωρητικά είναι βασισμένος 
σε εκείνον του ευρωπαϊκού οργανισμού FEANTSA (European Federation of 
National Associations Working with the Homeless) και στην τυπολογία ETHOS5 
(Ευρωπαϊκή Τυπολογία για την Έλλειψη Στέγης και τον Αποκλεισμό από την 
Κατοικία) που αυτός έχει δημιουργήσει (FEANTSA, 2005), ο ορισμός του ελλη-
νικού κράτους αποκλείει ευρείες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι μετανάστες 
χωρίς χαρτιά. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη απαντώνται όλες οι κατηγορί-
ες αστέγων της τυπολογίας ETHOS, αλλά η έμφαση, με ελάχιστες εξαιρέσεις, 
δίνεται από τους επίσημους φορείς μόνο στη διαβίωση στο δρόμο. Ωστόσο, 
κάτι τέτοιο δεν σκιαγραφεί το ζήτημα στην ολότητα του, καθώς, τα τελευταία 
χρόνια, τα περιστατικά ανεπαρκούς ή μη ασφαλούς κατοικίας έχουν αυξηθεί. 
Η αυξημένη φορολογία στο ηλεκτρικό ρεύμα και τη θέρμανση (Alexandri και 
Chatzi, 2012) έχει αυξήσει το ποσοστό του πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύ-
ψει επαρκώς βασικές καθημερινές ανάγκες. 

Η ανάδυση μιας νέας χωροκοινωνικής τάξης



107  Urban Conflicts

Ορμώμενες από την παραπάνω ανάλυση, προτείνουμε πως θα πρέπει να υι-
οθετήσουμε μια πιο διευρυμένη οπτική και να αναφερόμαστε σε εκείνες τις 
ομάδες του πληθυσμού που ζουν στο περιθώριο και σε γενικευμένη επισφά-
λεια. Έτσι, πέρα από τους ανθρώπους που συνεχώς ζουν υπό την απειλή της 
έξωσης λόγω του βάρους των στεγαστικών δανείων ή των ενοικίων (δηλαδή 
σε επισφαλείς συνθήκες κατοικίας), και με βάση τις πληροφορίες που συλλέ-
χθηκαν μέσω των συνεντεύξεων, οι προτεινόμενες κατηγορίες του περιθωριο-
ποιημένου πληθυσμού σε σχέση με την κατοικία έχουν ως εξής: άνθρωποι που 
(i) έχουν χάσει την κατοικία τους και φιλοξενούνται προσωρινά από τρίτους 
(στερούμενοι κατοικίας), (ii)  ζουν στα αυτοκίνητα, τα τροχόσπιτα, τις σκηνές 
τους ή σε κατοικίες με ελλείψεις σε βασικές υποδομές και/ή ανέσεις (άνθρωποι 
με ανεπαρκή-ακατάλληλη κατοικία) και (iii) ζουν στον δρόμο, σε αεροδρόμια 
ή σιδηροδρομικούς σταθμούς (άστεγοι/ες). Ο/η νεοάστεγος/η έχει κοινά με τον/
την «παραδοσιακό/ή» άστεγο/η, αλλά παρουσιάζει και πολλές διαφορές. Κα-
ταρχάς, η νέα μορφή περιθωριοποίησης με κριτήριο την κατοικία συνδέεται 
στενά με την ανεργία. Σύμφωνα με μια έρευνα της ΜΚΟ Κλίμακα (Αλαμάνου 
κ.ά., 2011), ο νεοάστεγος χαρακτηρίζεται από μεσαίο ή υψηλό μορφωτικό επί-
πεδο και έχει υψηλά επίπεδα κοινωνικής ενσωμάτωσης. Επιπλέον, ο νεοάστε-
γος και περιθωριοποιημένος πληθυσμός απασχολούνταν την προηγούμενη πε-
ρίοδο σε οικονομικούς κλάδους που επηρεάστηκαν από την κρίση. Πρόκειται, 
λοιπόν, για μια κοινωνική ομάδα με ρευστά όρια που προέκυψε στο πλαίσιο της 
γενικευμένης επισφάλειας που επέφερε η κρίση. 

6. ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΧΩΡΙΚΗ ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Στόχος της ανάλυσης ήταν να δείξει πως η κρίση κατοικίας στις ελληνικές πό-
λεις είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αστικής και κοινωνικής πόλωσης, και 
άνισης αστικής ανάπτυξης, που στοχεύει στο να καταστήσει τον με χαμηλό 
εισόδημα πληθυσμό αδύναμο και αόρατο στο νέο αστικό τοπίο. Για να επιτευ-
χθεί αυτό, υποστηρίζουμε πως η αναδιαμόρφωση του χαρακτήρα του κράτους 
στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης κοινωνικής και αστικής αναδιάρθρωσης μει-
ώνει το ζήτημα της κρίσης κατοικίας από κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα σε 
οικονομικό και νομικό. Στην Ελλάδα, η νεοφιλελευθεροποίηση δεν βασίζεται 
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μόνο σε ένα πλαίσιο ευνοϊκό για την αγορά, αλλά έρχεται ως συνδυασμός τρι-
ών παράλληλων διαδικασιών: (i) υποχώρηση του κοινωνικού χαρακτήρα του 
κράτους, (ii) νέα σχέση μεταξύ κράτους και ιδιωτικής πρωτοβουλίας και (iii) 
αυξανόμενη παρέμβαση του κράτους μέσω νόμων και φόρων. Με βάση τα δυο 
πρώτα στοιχεία, η κρίση κατοικίας μετατρέπεται από κοινωνική και πολιτική 
διαδικασία σε οικονομική και νομική, και με βάση το τρίτο, ο περιθωριοποιη-
μένος πληθυσμός γίνεται αόρατος και ανύπαρκτος στον κυρίαρχο λόγο. 

Δυο διακριτές ομάδες πληθυσμού δημιουργούνται στις ελληνικές πόλεις, 
αυτή που αξίζει την παρουσία της εκεί, καθώς είναι συνδεδεμένη με την οι-
κονομική ανάπτυξη, και αυτή που δεν την αξίζει και παραμένει περιθωριοποι-
ημένη και υποβαθμισμένη (Βαταβάλη και Σιατίτσα, 2011). Αυτό είναι που η 
Fernandes (2004: 2446) ορίζει ως «πολιτική της λήθης» μελετώντας την πε-
ρίπτωση του Δελχί, όπου ο περιθωριοποιημένος αστικός πληθυσμός γίνεται 
«αόρατος και ξεχασμένος από τον κυρίαρχο πολιτικό πολιτισμό» (Fernandes, 
2004:2416). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο των πολιτικών της χωρικής καθαρότη-
τας, οι άνθρωποι του περιθωρίου προβάλλονται ως απειλή στη νεοφιλελεύθερη 
πόλη, καθώς προκαλούν φόβο κοινωνικής αναταραχής, απειλή για τη δημόσια 
υγεία και την αγορά ακινήτων (ο.π.). Με βάση αυτό το επιχείρημα, μια νέα 
αντίληψη για το αστικό τοπίο αναζητά να «μετατοπίσει τις πολιτικές απαιτήσεις 
των κοινωνικά περιθωριοποιημένων ομάδων σε πόρους όπως εργασία και κα-
τοικία»  (ο.π.: 2428). 

Αυτού του είδους η ανάλυση μας βοηθά να καταλάβουμε την παρούσα κατά-
σταση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι 
ο φτωχός πληθυσμός των δύο πόλεων είναι περισσότερο απαρατήρητος (καθώς 
στην πλειοψηφία του αποτελείται από νόμιμους –sic- πολίτες), παρά άμεσα 
ποινικοποιημένος. Η ιδιότητα τους, όμως, του πολίτη αρχίζει να αμφισβητεί-
ται. Ή αλλιώς, όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Caldeira (2000) μελετώντας την 
περίπτωση της Βραζιλίας, «η ανισότητα δεν χρειάζεται πλέον να κρύβεται ή να 
δικαιολογείται» (όπως αναφέρεται στον Bhan, 2009). Από εδώ και στο εξής, οι 
φτωχοί είναι απλά μια ανεπιθύμητη εικόνα και όχι ένα ζήτημα πολιτικής, και η 
ύπαρξή τους δεν συνδέεται ούτε με την αποτυχία του κράτους να εξασφαλίσει 
χαμηλού κόστους κατοικία ούτε με διαρθρωτικές ανισότητες και αποκλεισμούς. 

Η ανάδυση μιας νέας χωροκοινωνικής τάξης
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7. ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Οι αυξανόμενες παραβάσεις στον τομέα της κατοικίας θέτουν ως καίριο το ζή-
τημα της απάντησής τους. Η σε εξέλιξη κρίση βασίζεται στην «υπαρξιακή κα-
τάσταση του χρεωμένου ανθρώπου, που είναι παράλληλα υπεύθυνος και ένοχος 
για την ίδια του την μοίρα» (Lazzarato, 2011). Έτσι, προβάλλεται ως αναγκαίο 
να προσπεράσουμε τις ανθρωπιστικού τύπου προσεγγίσεις που απο-πολιτικο-
ποιούν το ζήτημα και στιγματίζουν τα χρεωμένα νοικοκυριά. Δράσεις όπως η 
δημιουργία ομάδων πληροφόρησης και άμεσης υποστήριξης των χρεωμένων 
νοικοκυριών (Solidarity for All, 2013) είναι αδιαμφησβήτητα χρήσιμες. Ωστό-
σο, τα αιτήματα δεν θα πρέπει να περιστρέφονται γύρω από την επιστροφή στο 
«κοινωνικό» κράτος της προηγούμενης περιόδου. 

Για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η εντατική νεοφιλελεύθερη αναδι-
άρθρωση των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας, απαιτείται μια κίνηση 
πέρα από ατομικιστικές προσεγγίσεις, προς μια ριζοσπαστικοποίηση των αιτη-
μάτων. Οι νέες περιφράξεις νομιμοποιούνται μέσω ποικίλων τρόπων: από την 
εμπορευματοποίηση της κατοικίας και τις ποικίλες ιδιωτικοποιήσεις, μέχρι την 
επισφαλειοποίηση της εργασίας και την ποινικοποίηση συγκεκριμένων πλη-
θυσμιακών ομάδων. Ωστόσο, το προνόμιο της παραγωγής του αστικού χώρου 
ανήκει στους κατοίκους που επιτελούν την καθημερινή τους ζωή μέσα σε αυ-
τόν (Lefebvre, 1974). Έτσι, χρειάζεται να ενσωματώσουμε το δικαίωμα στην 
κατοικία σε μια ευρύτερη κοινωνική και πολιτική συζήτηση, ιδωμένο μέσα από 
διαθεματικές προσεγγίσεις και συνδεδεμένο με συλλογικούς αγώνες, σχετικούς 
με την εργασία, την υγεία και την εκπαίδευση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο όρος «Παγκόσμιος Νότος» αναφέρεται σε χώρες της Αφρικής, της Ασίας, της 
Λατινικής Αμερικής και σε χώρες της Καραϊβικής, ενώ ο όρος «Παγκόσμιος Βορ-
ράς» σε χώρες της Ευρώπης και των ΗΠΑ. 
2. Η μετάφραση των αποσπασμάτων από ξενόγλωσσες πηγές στο παρόν άρθρο έχει 
γίνει από τις συντάκτριες του κειμένου.
3. Αυτά τα ποσοστά έχουν υπολογιστεί με βάση το σημερινό κατώφλι της φτώχειας. 
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Αν χρησιμοποιήσουμε εκείνο του 2005, δηλαδή με τα δεδομένα που ίσχυαν πριν την 
κρίση, το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό 
ανέρχεται στο 40% (ΕΛΣΤΑΤ, 2014).
4. Το κόστος στέγασης θεωρείται υπερκείμενο όταν ισούται με ή ξεπερνά το 40% 
του συνολικού εισοδήματος του νοικοκυριού. 
5. Ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, φυσικό αέριο κτλ. 
6. Σύμφωνα με αυτόν, υπάρχουν τέσσερις υποκατηγορίες αστέγων. Οι άστεγοι στο 
δρόμο, οι άνθρωποι στερούμενοι κατοικίας (π.χ. όσοι μένουν σε ξενώνες αστέγων), 
οι άνθρωποι που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης (π.χ. όσοι ζουν υπό την 
απειλή έξωσης) και, τέλος, τα άτομα που διαβιούν σε ανεπαρκή-ακατάλληλα κατα-
λύματα (π.χ. όσοι αναγκάζονται να ζουν χωρίς θέρμανση ή ηλεκτρικό ρεύμα) (ο.π.).
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1. ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

Ήδη από τις αρχές του 21ου αιώνα παρατηρείται μια αύξηση «κρίσιμων συμβά-
ντων» και ολοένα και εντονότερη συζήτηση σχετικά με τις στρατηγικές διακυ-
βέρνησής τους. Όπως γράφουν οι Hall κ.α. (1978), σπάνια οι κρίσεις αποτελούν 
μονοθεματικές καταστάσεις, αλλά αντίθετα διαμορφώνονται από πολλαπλό-
τητες στιγμών που ξεδιπλώνονται παράλληλα και σε διαφορετικές κλίμακες. 
Παρόλο που κατά την πρόσφατη κρίση, η κυρίαρχη προσέγγιση (συζήτησης, 
ερμηνείας και επίλυσης) είναι η οικονομική, η κρίση αυτή είναι πολύπλευρη, 
εμπεριέχοντας πολιτικές, κοινωνικές ακόμη και ηθικές διαστάσεις. Αλλά είναι 
ταυτόχρονα και αστική κρίση (Harvey 2012; Peck 2011). Οι πόλεις γίνονται 
ένα προνομιακό πεδίο έκφρασης των συνεπειών της κρίσης ενώ παράλληλα 
αποτελούν τόπους εξουσίας και επίδικο πολιτικών που σχετίζονται με την κρί-
ση. Κατά τους Hall και Massey (2010:38) «οι κρίσεις μπορούν να θεωρηθούν 
και ως ‘συγκυρίες’ (conjunctures) που διαμορφώνονται μέσω κρίσιμων ‘στιγ-
μών’ (moments) και διαπλεκόμενων διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε δια-

Πέννυ (Παναγιώτα) Κουτρολίκου
Επίκουρη καθηγήτρια, Σχολή Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών ΕΜΠ 

pennykk@gmail.com   

Τακτικές διακυβέρνησης διαπλεκόμενων 
κρίσεων στο κέντρο της Αθήνας

08



116

φορετικές κλίμακες αλλά «συμπυκνώνονται» στο ίδιο σημείο. 
Εξετάζοντας «κρίσιμες στιγμές» οι οποίες συμπυκνώνονται στην κατάσταση 

που ονομάστηκε «κρίση του κέντρου της Αθήνας», συζητούνται διαπλεκόμε-
νες τακτικές διακυβέρνησης οι οποίες εκφράστηκαν κατά τα τελευταία χρόνια 
στο χωρο-κοινωνικό πεδίο της πόλης1. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν: (α) τη 
ρητορική της έκτακτης ανάγκης (με τα συνεπακόλουθα «αναγκαία» μέτρα), (β) 
πολιτικές με έμφαση στο φόβο (που ενίοτε μετατρέπονται σε γεωγραφίες του 
φόβου), (γ) προσδιορισμούς «εχθρών» και «απειλών» του «δημοσίου συμφέρο-
ντος», (δ) επανακαθορισμούς του τι θεωρείται ή/και είναι (μη) νόμιμο ή άνομο.2 

1.1 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ

Οι Shirlow and Pain (2003) ισχυρίζονται ότι «ο φόβος είναι ένας όρος ο οποί-
ος ελέγχεται μέσω διαδικασιών νομιμοποίησης, αποκλεισμού και προδιαγε-
γραμμένης ερμηνείας». Οι πολιτικές του φόβου νομιμοποιούν συγκεκριμένους 
φόβους και αιτήματα, αντικατοπτρίζοντας την νομιμοποίηση των ομάδων που 
τους εκφράζουν. Παράλληλα, υποδεικνύουν ή κατασκευάζουν και την απειλή, 
η οποία συχνά μετουσιώνεται στο «Άλλο» ενώ διαδικασίες ετεροποίησης δια-
χωρίζουν τους «άξιους» πολίτες3 από τους Άλλους  (Altheide, 2003). Αντίθε-
τα, όποια ομάδα μετατρέπεται στο υποκείμενο του φόβου αντιμετωπίζεται ως 
απειλή και στιγματίζεται, αντιμετωπίζοντας συχνά πολλαπλούς αποκλεισμούς. 
Επιπρόσθετα, διαδικασίες προδιαγεγραμμένης ερμηνείας επηρεάζουν πραγμα-
τικότητες, εγκαθιδρύοντας «καθεστώτα αλήθειας» (Foucault, 1991), προδια-
γράφοντας έτσι τις «εφικτές» λύσεις σε κρίσιμα προβλήματα. 

Οι πολιτικές του φόβου δύναται να μετατραπούν σε ηθικούς πανικούς 
(Cohen, 2011), να «κατασκευάζουν» δημόσια συναίνεση (Gramsci, 1971), να 
κανονικοποιούν έκτακτα μέτρα και να νομιμοποιούν την καταπίεση και την 
«υπερβάλλουσα άσκηση ελέγχου» μέσω κρίσεων (Hall κ.α. 1978:221). Ταυτό-
χρονα αφορούν τόσο το καθημερινό όσο και το έκτακτο, καθώς η συνεχής χρή-
ση του φόβου μετατρέπεται σε κανονικότητα στην καθημερινή ζωή (Altheide 
2003) «κανονικοποιώντας το έκτακτο» (Clarke, 2010). 

Τέλος, οι πολιτικές του φόβου τείνουν να διαμορφώνουν γεωγραφίες του 
φόβου, οι οποίες συχνά αποτελούν τη χωρική έκφραση των αστικών κρίσεων. 
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Οι γεωγραφίες αυτές, συχνά καταλήγουν στον στιγματισμό περιοχών και αν-
θρώπων αλλά και σε αυξημένα μέτρα ελέγχου ή εκτοπισμού χωρίς να επιλύουν 
τα υπάρχοντα προβλήματα (Wacquant, 2008; Tissot, 2007). 

1.2 ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΟΙ «ΕΧΘΡΟΙ» ΤΟΥ

Παρόλο που η έννοια του δημοσίου έχει πολλαπλά νοήματα, στο πλαίσιο της 
κρίσης έχει συνυφανθεί (ιδιαίτερα στον πολιτικό λόγο) με αυτή του δημοσί-
ου συμφέροντος. Έτσι, τα μέτρα που λαμβάνονται λόγω της παρουσιαζόμενης 
«έκτακτης ανάγκης» συχνά επικαλούνται το «δημόσιο» για την δικαιολόγηση 
και νομιμοποίησή τους. 

Σε ανάλογες περιόδους, η δικαιολόγηση πράξεων «για το δημόσιο συμφέ-
ρον» υποδηλώνει προειλημμένες προσεγγίσεις για την «επίλυση» της κρίσης 
άσχετα με τις συνέπειες που μπορεί να έχουν. Το δημόσιο συμφέρον θέτει ερω-
τήματα σχετικά με το ποια άτομα αποτελούν αυτό το δημόσιο και ποιων συμ-
φέροντα αντικατοπτρίζονται σ’ αυτό. Υπό τους παραπάνω όρους, η επίκληση 
του δημοσίου συμφέροντος τείνει να εμπεριέχει διαχωρισμούς και αποκλει-
σμούς ανάμεσα σε άτομα που θεωρούνται μέλη του «Δήμου» και Άλλους (που 
συχνά στιγματίζονται και από-νομιμοποιούνται). Παράλληλα με την υπεράσπι-
ση αυτού του «δημόσιου συμφέροντος» ξετυλίγεται και μια διαδικασία καθο-
ρισμού «εχθρών», όπου ένα γενικευμένο «δημόσιο» αντιπαρατίθεται με άτομα 
ή κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζονται ως απειλή προς αυτό –ομάδες οι 
οποίες προσωποποιούνται ως η αιτία της κρίσης, της χειροτέρευσής της, ή της 
αποτυχίας των μέτρων. Σε κάθε περίπτωση, μια τουλάχιστον ομάδα συνδέε-
ται αρνητικά με την έκτακτη ανάγκη ενώ παράλληλα αποσυνδέεται από τους 
νομιμόφρονες, «άξιους πολίτες». Ηθικές αναπαραστάσεις και νομικές διατά-
ξεις ενισχύουν (ή χτίζονται) πάνω σ’ αυτούς τους διαχωρισμούς (Clarke 2010). 
Κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε μια τακτική διαφοροποίησης, από-οικειοποίη-
σης και διαμόρφωσης εχθρών, η οποία χωρίζει τους πολίτες ανάμεσα σε «εμείς 
και αυτοί», ανάμεσα σε «άξιους» πολίτες και συμφέροντα, και «απειλητικούς 
Άλλους» (Bianchi 2001) ενώ παράλληλα αυτή η διχαστική τακτική επιβοηθάει 
την «κατασκευή ενός διακυβερνήσιμου υποκειμένου» (Rose 1999:47).
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2. ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ4 

Μέσα από την οπτική της κρίσης, αναλύεται η πύκνωση κρίσιμων αστικών ζη-
τημάτων, λόγων, πρακτικών και τεχνικών διακυβέρνησης που έχουν διαμορφώ-
σει αυτό που γενικά ονομάζεται «κρίση του κέντρου της Αθήνας». Παρόλο που 
η κρίση αυτή εκδηλώνεται εν μέσω της παγκόσμιας κρίσης (και συσχετισμένα 
με αυτή) τρεις διαπλεκόμενες κρίσιμες στιγμές μπορούν να αναγνωρισθούν5:

(α) Κρίση του κέντρου της Αθήνας Ι: «Ακυβέρνητη χώρα στο έλεος κουκου-
λοφόρων» (ΝΕΑ, 09/12/2008) (Δεκέμβρης 2008-2009)

(β) Κρίση του κέντρου της Αθήνας ΙΙ: «Φόβος και τρόμος στα γκέτο του 
Κέντρου» (2008-2012)

(γ) Κρίση του κέντρου της Αθήνας ΙΙΙ: Δομικές αναπροσαρμογές ανάμεσα 
στη «σωτηρία της χώρας» και την «ανθρωπιστική κρίση» (2010 – 2014)

Βέβαια, και πριν από τις συγκεκριμένες στιγμές, λαμβάνανε χώρα διεργασίες 
και μετασχηματισμοί οι οποίοι συμπυκνώνονται και επικαιροποιούνται κατά τα 
τελευταία χρόνια (π.χ. οι νομοθετικές αλλαγές της περιόδου των Ολυμπιακών 
Αγώνων, η οικονομική κρίση που αρχίζει να εκδηλώνεται από το 2007 και μετά).

2.1 ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ι: «ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟ 
ΕΛΕΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΩΝ» (ΔΕΚΕΜΡΗΣ 2008-2009) 

Μετά τη δολοφονία του Α. Γρηγορόπουλου από την αστυνομία στα Εξάρχεια 
(6/12/2008) διαδηλώσεις/εξεγέρσεις λαμβάνουν χώρα αρχικά στο κέντρο της 
πόλης, οι οποίες γρήγορα εξαπλώνονται και σε άλλες περιοχές της Αθήνας, κα-
θώς και σε άλλες πόλεις. Παρόλο που δεν ήταν η πρώτη ανάλογη δολοφονία, η 
συμμετοχή κόσμου από όλες τις ηλικίες ήταν μεγάλη, όπως και ο οργή που ήταν 
αισθητή (για πολλούς λόγους). Από τότε, και για εβδομάδες μετά, διαδηλώσεις, 
πολιτικές συζητήσεις, καταλήψεις, δράσεις ανυπακοής, συγκρούσεις με την 
αστυνομία και επιθέσεις σε σύμβολα της καπιταλιστικής οικονομίας γινόντου-
σαν σε ολόκληρη την πόλη καθώς και σε άλλες ελληνικές (και όχι μόνο) πόλεις. 
Το κέντρο της Αθήνας ήταν ένα από τα βασικά πεδία των δράσεων αυτών με τα 
Εξάρχεια να αποτελούν ένα σημαντικό σημείο αναφοράς.

Η αρχική αντιμετώπιση της κατάστασης από την τότε κυβέρνηση ήταν να 
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προσπαθήσει να δικαιολογήσει τόσο το γεγονός, όσο και τον πυροβολισμό από 
τον ειδικό φρουρό. Παρόλα αυτά, τις πρώτες μέρες η κυβέρνηση δεν ακολού-
θησε πολύ σκληρή πολιτική καταστολής, πιθανά φοβούμενη περαιτέρω «ατυ-
χήματα» και ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση της έντασης (ΒΗΜΑ, 14/12/2008).  
Καθώς η πολιτική πίεση και η πίεση από τα ΜΜΕ αυξανόταν, η κυβέρνηση 
έπρεπε να φανεί ότι ελέγχει την κατάσταση.

Για πολλές ημέρες εικόνες συγκρούσεων με την αστυνομία και καμένων αυ-
τοκινήτων και μαγαζιών αναπαράγονταν συνεχώς από τα ΜΜΕ (και διεθνώς), 
παράγοντας ένα «θέαμα της βίας». Το πορτραίτο του κέντρου της Αθήνας ως 
κατεστραμμένη ή ακόμη και ‘εμπόλεμη’ ζώνη τροφοδότησε τους φόβους του 
κόσμου για την έκταση της βίας (σε πολλές περιπτώσεις μεγεθυμένη από τα 
ΜΜΕ) και για την καθημερινότητά του.

Στο πλαίσιο αυτό, πλήθαιναν οι φωνές (στα ΜΜΕ και στη Βουλή) που 
απαιτούσαν τη λήψη σκληρών μέτρων «για τη δημόσια ασφάλεια». Έτσι, με 
υποτιθέμενη δημόσια συναίνεση, η εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και άλλων 
τεχνολογιών, αστυνομικής καταστολής και βίας έγινε συνεχής. Πέρα από τον 
φόβο και την τιμωρία των συμμετεχόντων, αυτή η συνεχής αναπαραγωγή αστυ-
νομικής βίας και συγκρούσεων από τα ΜΜΕ στόχευε και τους συμπαθούντες, 
καταδεικνύοντας τι θα μπορούσε να τους συμβεί αν τελικά συμμετείχαν.

Αυτή η πολιτική του φόβου «μεταφράστηκε» χωρικά σε γεωγραφίες του φόβου 
με επίκεντρο τα Εξάρχεια. Όπως αναφέρθηκε και στη δίκη των θυτών, τα Εξάρχεια 
αποτελούν άβατο (ακόμη και γκέτο) το οποίο δύναται να αναιρέσει την αθωότητα 
οποιουδήποτε συχνάζει εκεί (Νικολόπουλος, 2010). Οι πανεπιστημιακές σχολές 
της περιοχής παρουσιαζόντουσαν να συντελούν στη δημιουργία ενός άβατου ανο-
μίας ενώ η συζήτηση για την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου (και της 
μεταφοράς των κεντρικών σχολών) ήταν ευρεία (Παπαχελάς, 2009). Επιπρόσθετα, 
έδωσε έναυσμα για νομοθετικές αλλαγές που τέθηκαν σε εφαρμογή αργότερα.

2.1.1 ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ, ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ 
ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ

Τόσο τα ΜΜΕ, όσο και οι πολιτικοί διαμέσου αυτών, προσπάθησαν να διαχωρί-
σουν τους «καλούς», νομιμόφρονες πολίτες των οποίων η θέληση να διαδηλώ-
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σουν ήταν, αρχικά, «κατανοητή», από τους «κουκουλοφόρους» οι οποίοι ήθελαν 
μόνο την καταστροφή ή/και το πλιάτσικο. Από τη μία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 
στην καταστροφή ιδιωτικής περιουσίας προκαλώντας τη συμπάθεια του κοινού 
και την αντίθεσή του στους «κουκουλοφόρους» και από την άλλη σε κλοπές που 
συνέβησαν, προσπαθώντας έτσι να απαξιώσουν τα αιτήματα και τις δράσεις της 
περιόδου εν γένει. Με ιδιαίτερη αναφορά στη Χριστουγεννιάτικη περίοδο, ως μια 
ευκαιρία για να βγάλουν κάποιο κέρδος οι επιχειρήσεις του κέντρου που ήδη είχαν 
αρχίσει να πλήττονται από την οικονομική κρίση, οι διαδηλώσεις παρουσιάζονταν 
και ως επιθέσεις στο ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο συμφέρον. Σε συνδυασμό με 
δημοσιεύματα περί διεθνών συστάσεων για όσους επισκέπτονταν την Αθήνα, οι 
διαδηλώσεις (και οι συμμετέχοντες) παρουσιάζονταν ως επίθεση στην εικόνα της 
χώρας και στην τουριστική της βιομηχανία, ως «εσωτερικός εχθρός» (Ιός, 2009). 
Παράλληλα, ο τότε δήμαρχος καλούσε τους πολίτες να κατέβουν στο κέντρο για 
ψώνια, εξασκώντας το «δικαίωμά τους στην κατανάλωση» και ανακοινώνοντας 
την ανάλογη πρωτοβουλία («ΠΑΜΕ ΑΘΗΝΑ / Πάμε Κέντρο»). Έτσι, η διαχωρι-
στική γραμμή ανάμεσα σε «άξιους» πολίτες και «κουκουλοφόρους» εδραιώθηκε, 
με τους τελευταίους να παρουσιάζονται ως «εχθροί του κράτους». 

Πέρα από τον πολιτικό και μιντιακό λόγο, μια άλλη ομάδα εναντιώθηκε σ’ 
αυτούς τους «εχθρούς»: οι «αγανακτισμένοι πολίτες» (οι οποίοι δεν σχετίζο-
νται με το Σύνταγμα), οι οποίοι παρουσιάζονταν στα ΜΜΕ ως εξαγριωμένοι 
κάτοικοι και μαγαζάτορες οι οποίοι ήταν εκεί «για να προστατευόσουν τις πε-
ριουσίες εαυτών και άλλων» και να εμποδίσουν τις καταστροφές από «αλήτες» 
που το μόνο που θέλουν είναι να κλέψουν και να καταστρέψουν». Παρόλο που 
ανάλογες ομάδες «αγανακτισμένων πολιτικών» προϋπήρχαν του Δεκέμβρη, η 
συσπείρωση των ομάδων αυτών τη συγκεκριμένη περίοδο καθώς και η ανά-
δειξή τους από τα ΜΜΕ, άφησε σημαντική κληρονομιά για την εξέλιξη μιας 
παράλληλης και επερχόμενης κρίσιμης στιγμής.

2.2 ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΙΙ: «ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΑ 
ΓΚΕΤΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» (2008-2012)

Ήδη από το 2005, εμφανίζονται λίγα άρθρα τα οποία μιλάνε συγκεκριμένα για 
το ή τα «γκέτο» της Αθήνας ενώ από το 2008 πρωτοβουλίες κατοίκων ζητούν 
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να ληφθούν μέτρα για την υποβάθμιση και την «γκετοποίηση» γειτονιών του 
κέντρου της πόλης (αρχικά για το εμπορικό τρίγωνο ή Γεράνι, τον Άγιο Παντε-
λεήμονα και το Μεταξουργείο). Η περίοδος του Δεκεμβρίου του 2008 έστρεψε 
τη δημόσια συζήτηση σε άλλα, πιο επίκαιρα, ζητήματα αλλά παρόλα αυτά το 
κέντρο της Αθήνας δεν εξαφανίστηκε από το δημόσιο λόγο. Αντίθετα, από το 
2009, το «γκέτο του κέντρου της Αθήνας» έγινε μια από τις κυρίαρχες αναπα-
ραστάσεις και θέσφατα του δημόσιου λόγου, ενώ η «κρίση του κέντρου της 
Αθήνας» ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα (μαζί με την οικονομική κρίση).

Η κυρίαρχη αφήγηση παρουσίαζε συγκεκριμένες γειτονιές, αλλά και το κέντρο 
της Αθήνας εν γένει, ως γκέτο που κυριαρχείται από χιλιάδες μετανάστες με ανε-
ξέλεγκτες συμμορίες και εγκληματικότητα, υποβαθμισμένο, εγκαταλειμμένο και, 
ενίοτε, ως απειλή για την υγεία όσων μένουν εκεί. Ως ένας τόπος στον οποίο οι 
«ντόπιοι» δεν μπορούν «να βγουν από τα σπίτια τους», που «ακόμη και η αστυνο-
μία δεν μπορεί να εισέλθει». Παράλληλα με το «καθεστώς αλήθειας» του «γκέτο» 
του κέντρου, ολοένα και περισσότερες φωνές στα ΜΜΕ απαιτούν τη λήψη μέτρων. 

Το ζήτημα του φόβου και της (αν)ασφάλειας ήταν το κυρίαρχο συναίσθημα 
αλλά και βασική επίκληση του συγκεκριμένου δημόσιου λόγου. Ακόμη και μια 
μικρή περιήγηση σε τίτλους άρθρων της περιόδου είναι αρκετά αντιπροσωπευ-
τική του τρόπου με τον οποίο ο φόβος χρησιμοποιήθηκε, εμπλέκοντας πολιτι-
κές και γεωγραφίες του φόβου και εγκαθιδρύοντας «καθεστώτα αλήθειας». Η 
κυρίαρχη αναπαράσταση του γκέτο (όρος αμφισβητούμενος στη συγκεκριμένη 
περίπτωση), ανακαλεί στο μυαλό κινηματογραφικές αφηγήσεις κυρίως από τις 
ΗΠΑ. Συνδυαζόμενη με συνεχείς αναφορές στον –ανεπιβεβαίωτο– αριθμό με-
ταναστών που ζούσαν στις συγκεκριμένες γειτονιές, σε γενικόλογα στοιχεία 
εγκληματικότητας και ειδικότερα στην εγκληματικότητα που αποδίδεται σε 
μετανάστες και με την συνεχή τηλεοπτική παρουσία συγκεκριμένων «επιτρο-
πών κατοίκων» που αναπαρήγαγαν όλα τα παραπάνω με εμφατική απελπισία, 
η δραματουργία του κέντρου της Αθήνας ως ενός τόπου φόβου εδραιώθηκε.

Καίρια σ’ αυτήν την αφήγηση ήταν η προνομιακή τηλεοπτική παρουσία συ-
γκεκριμένων ομάδων «αγανακτισμένων κατοίκων», που για ακόμη μια φορά 
παρουσιάζονταν ως θύματα μιας ανεξέλεγκτης κατάστασης «απειλών» και 
απουσίας κρατικής παρέμβασης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση συγκε-
κριμένης επιτροπής κατοίκων του Αγίου Παντελεήμονα, στην οποία είχε δοθεί 
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ιδιαίτερος τηλεοπτικός χρόνος (Jungle Report, 2010; Press Project 2012), ενώ η 
κριτική τόσο στον λόγο όσο και στις πράξεις της, όσο και η αναγνώριση σχέσε-
ών της με την ήδη ανερχόμενη άκρα δεξιά ήταν περιορισμένη. 

Καθώς οι φωνές που απαιτούσαν δράσεις για την επίλυση αυτής της «κρί-
σης» αυξάνονταν, παρείχαν και την αναγκαία «δημόσια συναίνεση» για τη λήψη 
«σκληρών αλλά αναγκαίων» μέτρων από την εκάστοτε κυβέρνηση. Αφού τα 
βασικά προβλήματα αφορούσαν την «λαθρομετανάστευση» και την εγκληματι-
κότητα, τα περισσότερα μέτρα που εφαρμόστηκαν σχετίζονταν με αυτά. Έγιναν 
εκτεταμένες επιχειρήσεις «σκούπα» παρέχοντας ακόμη ένα «θέαμα επιβολής 
και βίας», ενώ τα δικαιώματα μεταναστών παραβιάζονταν συχνά και εμφανώς. 
Περαιτέρω μέτρα που ανακοινώθηκαν περιλάμβαναν αναπλάσεις πλατειών και 
κίνητρα «επανακατοίκησης» του κέντρου από «επιθυμητές ομάδες κατοίκων» 
καθώς και απομάκρυνση δομών βοήθειας σε τοξικο-εξαρτημενα άτομα.

2.2.1. Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΩΝ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ «ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ»

Όπως προαναφέρθηκε, οι μετανάστες –ιδιαίτερα οι μετανάστες από την Αφρι-
κή και τη Ν.Α. Ασία– προσδιορίστηκαν ως οι βασικοί υπαίτιοι της κρίσιμης κα-
τάστασης του κέντρου της Αθήνας (εγκληματικότητα, εγκατάλειψη, πρόβλημα 
υγιεινής, κρίση εμπορίου). Οι συνθήκες διαβίωσής τους καθώς και η σχετική 
συγκέντρωσή τους σε συγκεκριμένες γειτονιές παρουσιάστηκαν ως απειλή για 
τη γειτονιά, για την δημόσια υγεία και τη δημόσια ασφάλεια. Η εγκληματικό-
τητα που τους αποδόθηκε αποτέλεσε κυρίαρχο χαρακτηριστικό και συνόδευε 
την «λαθραία» ύπαρξη τους (δηλ. την πιθανή έλλειψη νομιμοποιητικών εγγρά-
φων), μετατρέποντάς τους σε «εγκληματικούς Άλλους». 

Σε ένα κλίμα κρίσης, η συνεχόμενη στοχοποίηση και ο στιγματισμός μετα-
ναστευτικών ομάδων ενέτεινε το αυξανόμενα αντι-μεταναστευτικό και ρατσι-
στικό κλίμα και εν μέρει διευκόλυνε ή δικαιολόγησε τις αυξανόμενες επιθέσεις 
εναντίων τους. Οι μετανάστες έγιναν ένα από τα βασικά πολιτικά «χαρτιά» 
κατά την τελευταία προεκλογική περίοδο που χαρακτηρίστηκε από δηλώσεις 
όπως «θα ανακαταλάβουμε τις πόλεις και τις γειτονιές μας, θα απομακρύνουμε 
τα γκέτο των λαθρομεταναστών τις συμμορίες των παρανόμων»  (Σαμαράς, 
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07/04/2012), από την είσοδο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή και από την αυξη-
μένη επιρροή της ακροδεξιάς στη διαμόρφωση πολιτικών και νομοθετημάτων.

Όμως η αφήγηση για το «κέντρο του φόβου και τρόμου» περιλάμβανε και 
άλλες κοινωνικές ομάδες όπως τοξικο-εξαρτημένα άτομα και εκδιδόμενες γυ-
ναίκες (αλλά όχι τους εκμεταλλευτές τους). Με πρόσχημα την «υγειονομική 
βόμβα» του AIDS που «έφυγε από τα γκέτο των αλλοδαπών» και μεταδίδεται 
στην ελληνική κοινωνία (ΕΘΝΟΣ, 01/05/2012) ο τότε υπουργός Υγείας Λοβέρ-
δος ξεκίνησε ένα ακόμη κυνήγι παραβιάζοντας κατάφορα τα δικαιώματα των 
γυναικών που συνελήφθηκαν. Έτσι, εν μέσω αυξημένης διεθνούς κριτικής για 
τις παραβιάσεις δικαιωμάτων μεταναστών, ένας νέος «εχθρός» και υπαίτιος της 
κρίσης της Αθήνας δημιουργήθηκε.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γειτονιές και κάτοικοι του κέντρου της 
Αθήνας ήταν και είναι σημαντικά, και η συγκεκριμένη ανάλυση δεν ισχυρίζεται 
ότι το κέντρο της Αθηνάς δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Όμως, καθό-
σον «κατασκευαζόταν» το αντικείμενο του φόβου και ο δημόσιος λόγος λάμβανε 
χώρα υπό αυτούς τους όρους, άλλα ουσιαστικά ζητήματα έμεναν στο περιθώριο 
αφήνοντας παράλληλα χιλιάδες ανθρώπους ιδιαίτερα ευάλωτους στη βία και την 
εκμετάλλευση, διευκολύνοντας παράλληλα την άνοδο της Χρυσής Αυγής. 

2.3 ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΙΙΙ: ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ-
ΜΟΓΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» ΚΑΙ ΤΗΝ «ΑΝΘΡΩ-
ΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» (2010-2014)

Η πιο «διάσημη» κρίση που αφορά την Αθήνα σχετίζεται με την κρίση χρέους 
της Ελλάδας. Παρόλο που αναφορές στην επιδεινούμενη οικονομική κατάστα-
ση γίνονται ήδη από το 2007-8, ως αρχή της καθορίζεται το 2010 και ειδικότερα 
η υπογραφή του Μνημονίου με την Τρόικα.  Η «έκτακτη ανάγκη» του δημόσιου 
χρέους και η επικείμενη απομόνωση από τις αγορές αποτέλεσαν βασικά σημεία 
των τότε κυβερνητικών ανακοινώσεων, παράλληλα με την «ανάγκη» του προ-
γράμματος βοήθειας. Έτσι το 1ο Μνημόνιο υπογράφηκε, περιλαμβάνοντας μια 
σειρά μέτρων λιτότητας και «αναπροσαρμογών» και σημαντικές νομοθετικές 
αλλαγές, ενώ ταυτόχρονα μεγάλες διαδηλώσεις λάμβαναν χώρα στην πλατεία 
Συντάγματος (και αλλού). 
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Από νωρίς η Αθήνα βίωσε τόσο τα παιχνίδια εξουσίας για την ψήφιση και 
εφαρμογή των μέτρων, όσο και τις αντιδράσεις στα μέτρα αυτά αλλά και τις 
συνέπειες τους. Παράλληλα, η πόλη βιώνει το ολοένα αυξανόμενο κλείσιμο μα-
γαζιών, τρομερή αύξηση ανεργίας και φτώχειας, ενώ οι άστεγοι αυξάνονται και 
η πρόσβαση σε πρόνοια και κοινωνικές παροχές μειώνεται συνεχώς. Ήδη από 
το 2010, το τοπικό γραφείο των Γιατρών του Κόσμου προειδοποιούσε για την 
ανθρωπιστική κρίση της Αθήνας. Παρόλα αυτά, η έμφαση παρέμενε (και πα-
ραμένει) στην αναδιαμόρφωση του οικονομικού και δημόσιου τομέα και στην 
εδραίωση της νεοφιλελευθεροποίησης.

2.3.1. ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ

Ο φόβος υπήρξε ουσιαστικός στη διακυβέρνηση (και) αυτής της κρίσης, ακόμη 
και πριν την υπογραφή του Μνημονίου. Η απειλή της χρεοκοπίας και της κα-
τάρρευσης του τραπεζικού συστήματος (υποδηλώνοντας την πιθανή ανικανό-
τητα πληρωμών του κράτους) ήταν συνεχείς αναφορές σε έναν κυρίαρχο λόγο 
διαμορφωμένο γύρω από δίπολα όπως Μνημόνιο ή χρεοκοπία, ευρώ ή δραχμή 
και βασισμένο στη μη ύπαρξη εναλλακτικής. Χαρακτηριστικά εκφρασμένο από 
το «Μαζί τα φάγαμε», καλλιεργήθηκε ένα αίσθημα συλλογικής (συν)ενοχής 
που ενισχύθηκε τόσο εσωτερικά όσο και διεθνώς.

Αρχικά, αυτός ο συνδυασμός άμεσης απειλής, στιγματισμού και συνενοχής 
ήταν κρίσιμος για την αδρανοποίηση ευρύτερων αντιδράσεων και υποστήριξης 
εναλλακτικών πρωτοβουλιών (παράλληλα με την έλλειψη εμπιστοσύνης στους 
πολιτικούς). Καθώς οι συνέπειες των «αναπροσαρμογών»  άρχισαν να φαίνο-
νται πιο ξεκάθαρα, το παραπάνω επιχείρημα άρχισε να αποδυναμώνεται και 
άλλοι φόβοι έπρεπε να κινητοποιηθούν. 

Οι διαδηλώσεις ενάντια στο Μνημόνιο, αρχικά κατάφεραν να προσελκύσουν 
σημαντικό αριθμό ανθρώπων και να ξεκινήσουν συζητήσεις για πιθανές εναλλακτι-
κές (Σταυρίδης, 2011). Σε κάποιες περιπτώσεις κατάφεραν να μεταφερθούν και στις 
γειτονιές και να δημιουργήσουν τοπικές πρωτοβουλίες. Όμως, για τους παραπάνω 
λόγους καθώς και λόγω έλλειψης άμεσων αποτελεσμάτων αλλά και λόγω διασπα-
στικών τακτικών «από τα πάνω» η δυναμική αυτών των κινητοποιήσεων άρχισε 
να μειώνεται. Η εκτεταμένη αστυνομική καταστολή των διαδηλώσεων έπαιξε ση-
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μαντικό ρόλο σ’ αυτό. Παρόλο που στην αρχή δεν ήταν όσο σκληρή αναμένονταν, 
σύντομα έγινε. Τρεις κρίσιμες στιγμές υπήρξαν καθοριστικές για αυτό, και πιθανά 
συνεισέφεραν στη μείωση της συμμετοχής και στον διαχωρισμό του κόσμου: η δι-
αδήλωση τον Μάιο του 2010 κατά την οποία τρεις άνθρωποι πέθαναν παγιδευμένοι 
σε μια τράπεζα (Marfin) που πήρε φωτιά, μια διαδήλωση τον Φεβρουάριο του 2012 
κατά την οποία κάηκε το κτίριο του Αττικόν και η υπέρμετρη αστυνομική κατα-
στολή και βία στις διαδηλώσεις στο Σύνταγμα κατά τον Ιούνιο του 2011. Τα πρώτα 
δύο περιστατικά προκάλεσαν εντονότατη κριτική ενάντια στη βία και σε όσους συ-
σχετίστηκαν με αυτή, από-νομιμοποιώντας εν μέρη τους διαδηλωτές. Επιπρόσθετα 
ενίσχυσαν τον κυρίαρχο λόγο περί «γενικευμένης ανομίας» και συνέβαλαν σ’ αυτό 
που ονομάστηκε «θεωρία των δύο άκρων». Κατά αυτόν τον τρόπο, εγκαθιδρύθη-
καν επιπλέον διαχωριστικές γραμμές ενώ αυξήθηκε η «κοινή» συναίνεση για αυ-
ξημένη αστυνομική παρουσία και καταστολή. Ή τουλάχιστον έτσι παρουσιάστηκε 
σε μεγάλη μερίδα των ΜΜΕ και μέσω πολιτικών ανακοινώσεων. 

2.3.2. ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ

Κατά τα τελευταία χρόνια υπήρξε εκτεταμένη χρήση τακτικών διχασμού μέσω 
των οποίων μια συγκεκριμένη ομάδα στοχοποιούνταν ως διεφθαρμένη ή συμ-
φεροντολόγα (μέσω παραδειγματικών περιπτώσεων) και ως εχθρός του «δημο-
σίου», ενώ συχνά άλλες ομάδες ή η κοινή γνώμη εν γένει στρεφόταν εναντίον 
αυτής και των διεκδικήσεων της. «Παίζοντας» έτσι τη μία ομάδα ενάντια στην 
άλλη, μειώθηκε η πιθανότητα συμμαχιών ή συμπαράστασης ενώ τα προτεινό-
μενα μέτρα υιοθετούνταν με μειωμένη αντίσταση. 

Σε μία συγκυρία που χαρακτηρίζεται από ευρεία δυσαρέσκεια, άνοδο ακρο-
δεξιών κομμάτων και αστυνομική και ακροδεξιά βία, στη δημόσια συζήτηση 
κυριάρχησε το θέμα της βίας και της ανομίας και ενίσχυσε την παραπάνω δι-
χαστική τακτική. Ο κυρίαρχος αυτός λόγος απαιτούσε την καταδίκη του οτι-
δήποτε κρινόταν (μιντιακά) ως βία («καταδικάζοντας τη βία από όπου κι αν 
προέρχεται») και προσπάθησε να εξισώσει πράξεις αντίστασης ή ανυπακοής 
με ακροδεξιά ή κρατική βία. Κατά αυτόν τον τρόπο έθεσε το πλαίσιο για αυτό 
που ονομάστηκε «θεωρία των δύο άκρων» (Ζενάκος, 2012; Πουλής, 2013) όπου 
ακροδεξιά βία και ακροαριστερές/αριστερές δράσεις εξισώνονταν και παρουσι-



126

άζονταν ως απειλές στη δημοκρατία και συνεπώς και στο δημόσιο συμφέρον και 
την κοινωνία. Όπως χαρακτηριστικά εκφράστηκε από γνωστούς δημοσιογρά-
φους «όταν νομιμοποιείται η έστω χαμηλής έντασης πολιτική βία, στη συνείδη-
ση των ανθρώπων νομιμοποιείται κάθε βία» (Μανδραβέλης στον Πουλή, 2013).

Τέλος, καθ’ όλη την τελευταία περίοδο, η έννοια του δημοσίου και ειδικό-
τερα του δημοσίου συμφέροντος, εξισώθηκε με την αποπληρωμή του χρέους 
και με την υλοποίηση των αναπροσαρμογών, άσχετα από τις συνέπειες τους 
στον «Δήμο». Έτσι, «για το δημόσιο συμφέρον», έκτακτα μέτρα, πολιτικές και 
αναπροσαρμογές κρίθηκαν απαραίτητα και επείγοντα –πολλά από αυτά αμφι-
σβητούμενα ή ακόμη και παράνομα.

Με τις συνέπειες της κρίσης και των πολιτικών της ολοένα και πιο εμφανείς, 
ο φόβος της επιδείνωσης των συνθηκών διαβίωσης αυξανόταν ενώ η δυσπιστία 
στη «βοήθεια από το εξωτερικό» εντείνονταν. Για το λόγο αυτό, θετικές ειδή-
σεις και επιτυχίες έπρεπε να κινητοποιηθούν για να ελαττώσουν τη δυσπιστία 
και τη δυσαρέσκεια. Παράλληλα, διαφορετικοί φόβοι επικαλούνται όποτε είναι 
χρήσιμο –όπως π.χ. την τελευταία περίοδο σχετικά με την (αν)ασφάλεια και την 
τρομοκρατία ή ξανά με τη μετανάστευση. 

3. ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Γινόμενη αντιληπτή ως «ρωγμή» σε ένα κατά τα άλλα λειτουργικό σύστημα, η 
επίκληση της κρίσης σπάνια εξετάζει ουσιαστικά τις υποθέσεις ή «αλήθειες» 
του συγκεκριμένου συστήματος και των τρόπων λειτουργίας του. Αυτό έγινε εμ-
φανές και κατά την τελευταία –χρηματο-οικονομική– κρίση κατά την οποία οι 
αναφορές στα δομικά προβλήματα του ευρύτερου συστήματος είναι ελάχιστες. 

Η παραπάνω ανάλυση δεν στοχεύει να απαξιώσει ατομικές, συλλογικές ή 
δημόσιες ανασφάλειες ισχυριζόμενη ότι όλα είναι μια χαρά, αλλά να αποδομή-
σει κάποιες από τις διαδικασίες και «τεχνολογίες» εξουσίας που εμπλέκονται 
στη διακυβέρνηση αστικών κρίσεων και συγκεκριμένα στην περίπτωση της 
Αθήνας από το 2008 και μετά.

Όπως αναφέρουν διεθνείς οργανισμοί και οργανώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο 
και σε άλλες χώρες «σε κρίση», οι ακολουθούμενες πολιτικές έχουν οδηγήσει ή 
φαίνεται να οδηγούν σε παραβιάσεις ή και καταργήσεις εδραιωμένων δικαιωμά-
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των. Από την άλλη, ακριβώς σε αυτό το κλίμα, πολλά από αυτά τα δικαιώματα 
(καθώς και άλλα νέα) αναδύονται ξανά ως διεκδικήσεις (και όχι μόνο μέσω νό-
μων). Και όπως έγραφαν οι Shirlow και Pain (2003), η πολιτικοποίηση του φό-
βου και των πολιτικών του είναι αναγκαία ώστε να αποκαλυφθούν οι συνέπειες 
τέτοιων πολιτικών σε ανθρώπους και τόπους. Το ίδιο ισχύει και για τις κρίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Το θεωρητικό αυτό πλαίσιο δεν υποδηλώνει μια συνειδητή και οργανωμένη δη-
μιουργία και χειραγώγηση των καταστάσεων, αλλά δίνει έμφαση στην έννοια της 
συγκυρίας (conjuncture) και στα «καθεστώτα διακυβέρνησης κρίσεων». 
2. Το τμήμα της μελέτης που παρουσιάζεται εδώ εστιάζει σε δύο από τις τεχνικές: 
τις πολιτικές με έμφαση τον φόβο και τον καθορισμό ‘εχθρών’ και ‘απειλών’ για το 
δημόσιο συμφέρον. 
3. Ο όρος ‘άξιοι’ πολίτες χρησιμοποιείται για να σημάνει τη διαφοροποίηση ανάμεσα σε 
πολίτες που προβάλλονται (από πολιτικούς και ΜΜΕ) ως  άξιοι σημασίας και άλλους 
που αντιμετωπίζονται ως πρόβλημα ή απλά αγνοούνται (μετάφραση από deserving).
4. Η μελέτη αυτή βασίζεται σε κριτική ανάλυση πολιτικού λόγου και ΜΜΕ καθώς 
και σε ανάλυση προτεινόμενων ή εφαρμοζόμενων πολιτικών και μέτρων και νομο-
θετικών αλλαγών. 
5. Οι φράσεις που περιγράφουν καθεμία από τις κρίσιμες στιγμές έχουν επιλεγεί με 
βάση το πώς είχαν περιγραφεί στον κυρίαρχο δημόσιο λόγο για να αναδείξουν της 
κυρίαρχες αναπαραστάσεις.
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1. ΠΟΛΕΙΣ ΑΓΡΙΕΣ, ΠΟΛΕΙΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ – Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΕΞΕΓΕΡΣΗΣ

Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου συνιστά μία κομβική στιγμή για τον τομέα της 
στρατιωτικής παραγωγής/έρευνας. Και ένα μέρος αυτής της έρευνας καταπιά-
στηκε εξαρχής με την επίδραση των χαρακτηριστικών του αστικού περιβάλλο-
ντος στη διεξαγωγή των στρατιωτικών επιχειρήσεων (US Army Field Manual 
3-06 2006: 1-7). Πριν, καλά-καλά, φανούν λοιπόν οι γεωπολιτικές επιπτώσεις 
του πολυδιαφημιζόμενου «Τέλους της Ιστορίας», οι Jennifer Morrison Taw και 
Bruce Hoffman θα εξέδιδαν, για λογαριασμό της RAND Corporation, μία σύ-
ντομη μελέτη πάνω στις αστικές διαστάσεις των ασύμμετρων συγκρούσεων. Η 
πραγματεία με το χαρακτηριστικό τίτλο The Urbanization of Insurgency απο-
τελεί μία πρώτη προσπάθεια χαρτογράφησης των προκλήσεων που συνεπάγε-
ται για τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις η ανεξέλεγκτη διόγκωση των 
μητροπόλεων του «αναπτυσσόμενου» κόσμου. «Μία δημογραφική αναταραχή 
με πρωτοφανείς ρυθμούς μετατρέπει σήμερα το σύνολο σχεδόν του αναπτυσ-
σόμενου κόσμου […] από μία επικρατούσα αγροτική κοινωνία σε μία αστική. 

Χρήστος Φιλλιπίδης
ch.krumel@gmail.com

Πόλεις άγριες, πόλεις ανθεκτικές:           
Η αστικοποίηση ως αντικείμενο έρευνας 
της αντιεξέγερσης
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Για πρώτη φορά, εξαιτίας της απρόσκοπτης πληθυσμιακής αύξησης και μίας 
σχετικής μετάβασης από αγροτικές σε αστικές κοινωνίες, ζουν περισσότεροι 
άνθρωποι σε πόλεις του αναπτυσσόμενου παρά σε πόλεις του βιομηχανικού 
κόσμου» (Taw 1994: 1). Οι δύο συγγραφείς εστιάζουν, καταρχάς, στην έκταση 
που λαμβάνει το φαινόμενο της αστικοποίησης στο δεύτερο μισό του 20ού αιώ-
να. Οι ρυθμοί που περιγράφουν γνώρισαν μία περαιτέρω επιτάχυνση εκεί στην 
αλλαγή του αιώνα, οδηγώντας κάποιες σύγχρονες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο 
για πέντε δισεκατομμύρια κατοίκους πόλεων μέχρι το 2025, εκ των οποίων 
τα δύο τρίτα θα κατοικούν σε «αναπτυσσόμενα» κράτη (Graham 2010: 1-3). 
Οι Taw και Hoffman, όμως, δεν αρκούνται απλώς σε μία ανάγνωση ρυθμών, 
λόγων και ποσοστών. Επισημαίνουν, επιπλέον, τους κινδύνους που κυοφορεί 
αυτή η ανεξέλεγκτη οικιστική τάση αναφορικά με τις πιθανότητες ξεσπάσμα-
τος κοινωνικών ταραχών και εξεγέρσεων. «Η πιθανότητα αστικής εξέγερσης 
[…] αυξάνεται στο βαθμό που η διπλή δημογραφική τάση της ραγδαίας πλη-
θυσμιακής αύξησης και της αστικοποίησης συνεχίζει να αλλάζει την εικόνα 
του αναπτυσσόμενου κόσμου», γράφουν χαρακτηριστικά (Taw 1994: ix). Στη 
βάση αυτής της παραδοχής, η μικρή αυτή πραγματεία επιχειρεί να αναδείξει τα 
ελλείμματα στις μέχρι τότε τρέχουσες αντιλήψεις των αμερικανικών δυνάμεων 
αναφορικά με τις επιχειρήσεις σε αστικό έδαφος και κυρίως με τις επιχειρήσεις 
αστικής αντιεξέγερσης. Τα ζητήματα κλίμακας, ποικιλομορφίας και πολυπλο-
κότητας που εγείρονται μέσα από την ανεξέλεγκτη εξάπλωση των αστικών πε-
ριοχών του «αναπτυσσόμενου» κόσμου καθιστούν, πλέον, τις αντιλήψεις αυτές 
επικίνδυνα ανεπαρκείς, σύμφωνα με τους δύο συγγραφείς. 

Εν τούτοις, στον πυρήνα αυτής της φιλολογίας που εγκαινίαζε, κατά μία έν-
νοια, αυτή η μικρή πραγματεία μπορούσε κανείς να παρατηρήσει μία διεύρυν-
ση των σημασιών που χαρακτηρίζουν τη σχέση της πόλης με τις ασύμμετρες 
συγκρούσεις. Καθώς οι δημογραφικές τάσεις της εποχής συνοδεύονται από μία 
ανεξέλεγκτη αστικοποίηση της φτώχειας, οι Taw και Hoffman επιλέγουν να 
μην εστιάσουν τόσο στις επιχειρησιακές δυσκολίες που συνεπάγεται η αναγκα-
στική «μετακόμιση των εξεγερμένων» στο αστικό περιβάλλον, όσο στο κατά 
πόσο το φαινόμενο της εξέγερσης, και άρα της όποιας ασυμμετροποίησης, 
μπορεί να ερμηνευθεί ως (παρα)προϊόν ακριβώς αυτού του περιβάλλοντος. Δεν 
πρόκειται, επομένως, για μια πραγματεία που διερευνά μόνο τις τύχες και τους 
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μετασχηματισμούς της ασυμμετροποίησης στην αναπόφευκτη μετάβασή της 
από τα αγροτικά τοπία στα σύγχρονα πολύπλοκα αστικά πεδία. Αλλά για ένα 
κείμενο που επιπλέον περιγράφει το αστικό περιβάλλον ως παραγωγό ασύμ-
μετρων προκλήσεων. Σε πρώτο βαθμό όμως, όχι το αστικό περιβάλλον γενικά 
και αφηρημένα. Μέσα από την ανάγνωση αυτής της σύντομης μελέτης δια-
φαίνεται η κρίσιμη σημασία που διατηρούν για το σχεδιασμό των σύγχρονων 
χερσαίων επιχειρήσεων κάποιες συγκεκριμένες και ταχύτατα αναπτυσσόμενες 
εκδοχές του κτισμένου περιβάλλοντος κυρίως σε περιοχές του παγκόσμιου Νό-
του. Παραδείγματα που, όπως επισημαίνει ο Mike Davis, δεν μπορούν παρά 
να γίνουν κατανοητά τόσο μέσα από τις πολιτικές αγροτικής απορρύθμισης 
και τα προγράμματα δομικής προσαρμογής που δοκιμάστηκαν σε χώρες του 
«αναπτυσσόμενου» κόσμου όσο και μέσα από την ανάγνωση των διαδικασιών 
αναδιάρθρωσης που χαρακτηρίζουν τη σχέση εργασίας/Κεφαλαίου σε πλανητι-
κή κλίμακα, από τις αρχές του ’80 και έπειτα (Davis 2004a). 

Οι παραγκουπόλεις ―τα περιβόητα slums― φιλοξενούν, σήμερα, περισσό-
τερους από ένα δισεκατομμύριο κατοίκους, από τα 3,5 δισεκατομμύρια που 
ζουν συνολικά σε αστικά περιβάλλοντα (Sörensen 2012: 8-9). Μια συγκέντρω-
ση που θα συνεχίζει να αυξάνεται, μιας και εκτιμάται πως το μεγαλύτερο πο-
σοστό της παγκόσμιας πληθυσμιακής αύξησης μέχρι το 2050 θα απορροφηθεί 
στις αστικές περιοχές των φτωχότερων χωρών του πλανήτη (Kilcullen 2013: 
29). Πρόκειται, λοιπόν, για παραδείγματα που διαμορφώνονται ταχύτατα και 
άτυπα στις περιφέρειες επίσημων αστικών πυρήνων, κυρίως σε περιοχές του 
παγκόσμιου Νότου, και συνιστούν μία διακριτή οικιστική κατηγορία με τα δικά 
της μορφολογικά χαρακτηριστικά και τα δικά της επιχειρησιακά αδιέξοδα στο 
πλαίσιο αυτής της στρατιωτικής φιλολογίας. Μελέτες, λοιπόν, όπως αυτή της 
RAND, φωτίζουν τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν αυτούς τους άτυπους 
αστικούς σχηματισμούς, υποστηρίζοντας πως η ίδια τους η ασαφής μορφολογία 
σε συνδυασμό με τις «εκρηκτικές» κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στο 
εσωτερικό τους, δημιουργούν ένα περιβάλλον αφενός πολλαπλάσιων εξεγερ-
τικών πιθανοτήτων/δυνατοτήτων, αφετέρου ένα πεδίο επιχειρήσεων υψηλού 
κινδύνου. Οι παραγκουπόλεις, ως «τόπος και μορφή κατοικίας εξαθλιωμένης 
εργατικής τάξης», επί της ουσίας περιγράφουν τη συσσώρευση ενός ακραί-
ου πλεονάσματος εργατικού δυναμικού που σχετίζεται κυρίως με «τη διάλυση 
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και κατάρρευση της προκαπιταλιστικής ή πρώιμης καπιταλιστικής αγροτικής 
οικονομίας, και την αναγκαστική εισροή των κατεστραμμένων αγροτών στις 
πόλεις, που επιβιώνουν μέσα σε μία γενικώς παρασιτική οικονομία» (Σαρη-
γιάννης 2008).1 Οι Taw και Hoffman προσθέτουν πως «οι μετανάστες από 
αγροτικές περιοχές φτάνουν στις πόλεις του αναπτυσσόμενου κόσμου για να 
συνειδητοποιήσουν πως αντί να έχουν διαφύγει της πείνας, της απελπισίας και 
της φτώχειας, ακόμη χειρότερες συνθήκες τους περιμένουν εκεί» (Taw 1994: 4, 
Rosenau 1997: 374). Τα callampas σε όλη την έκταση της Λατινικής Αμερικής, 
οι favelas στη Βραζιλία, τα villas miseria στην Αργεντινή, τα pueblos jóvenes 
στο Περού και τα gecekondu στην Τουρκία αποτελούν κάποιες από τις βασικές 
τους αναφορές (Taw 1994: 11).

Η άτυπη κατασκευαστική διαδικασία που δίνει τη γνωστή χαοτική και αχαρ-
τογράφητη μορφή στις παραγκουπόλεις και οι συνθήκες γενικευμένης επιθε-
τικής φτωχοποίησης που χαρακτηρίζουν την κοινωνική τους καθημερινότητα, 
είναι τα στοιχεία εκείνα που απασχολούν τα στρατιωτικά επιτελεία. Δεν πρό-
κειται, επομένως, απλώς για ένα επιχειρησιακό πεδίο ανάμεσα σε άλλα, αλλά 
για ένα κοινωνικό, πρώτα απ’ όλα, περιβάλλον με συγκεκριμένες μορφολογικές 
και τοπογραφικές ιδιαιτερότητες. Ο όρος «παραγκουπόλεις» πρώτα περιγράφει 
μία γενικευμένη κοινωνική συνθήκη ―και άρα και τις αυξημένες πιθανότητες 
κοινωνικών εντάσεων και βίαιων διεκδικήσεων που αυτή παράγει― και έπει-
τα μία χωρική συνθήκη ―και άρα και τις επιχειρησιακές δυσκολίες που αυτή 
συνεπάγεται για τις συμβατικές στρατιωτικές δυνάμεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο 
μέσα από τις παρατηρήσεις της RAND, η οποία αντιλαμβάνεται τις εν λόγω 
γειτονιές ως «δεξαμενές ανυπότακτων», περιγράφοντας την κοινωνική ανέχεια 
και φτώχεια καταρχάς ως το γονιμότερο έδαφος για αστικές εξεγέρσεις και κατά 
δεύτερον ως ένα δύσκολα διαχειρίσιμο πεδίο στρατιωτικής επέμβασης (Taw 
1994: 4,19). «Οι μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου…», γράφει επιπλέον ο Paul 
Hirst, «…τα αληθινά γιγαντιαία είδη της σύγχρονης πολεοδομίας, είναι αντι-
πόλεις ―αν δεχτούμε πως η πόλη είναι πάνω απ’ όλα ένας αποτελεσματικός 
πολιτικός θεσμός. […] Η ίδια τους η εξάπλωση, που καθορίζεται από την ανε-
ξέλεγκτη αγροτική μετανάστευση τις καθιστά κάθε άλλο παρά κυβερνήσιμες» 
(Hirst 2005: 25). Ενώ ο Davis παραπέμποντας στις συζητήσεις που βρίσκονταν 
σε εξέλιξη στο εσωτερικό του αμερικανικού στρατού, εκεί στα τέλη του 20ού 
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αιώνα, τονίζει: «Το μέλλον των πολέμων […] βρίσκεται στους δρόμους, στα 
σοκάκια, στα ψηλά κτίρια και στους λαβύρινθους των σπιτιών που σχηματίζουν 
τις αποτυχημένες πόλεις του κόσμου» (Davis 2004b: 42)· εκείνα τα περιβόητα 
«μεταμοντέρνα ισοδύναμα της ζούγκλας και του βουνού» (Peters 1996: 43,44). 

Βλέπουμε, λοιπόν, πως η εστίαση της στρατιωτικής φιλολογίας στο φαινό-
μενο της αστικοποίησης, και κυρίως σε επίλεκτες εκδοχές του όπως τα slums, 
είναι πολυδιάστατη. Θα μπορούσε, όμως, κανείς να διακρίνει τρία βασικά ση-
μεία που οργανώνουν τη φιλολογία αυτή. Καταρχάς, τις κοινωνικές συνθή-
κες που χαρακτηρίζουν τις παγκόσμιες παραγκουπόλεις, και άρα και ένα λόγο 
(discourse) σχετικά με τις κοινωνικές προκλήσεις που κυοφορούν και τα αιτή-
ματα επέμβασης που αυτές εγείρουν. Κατά δεύτερον, τους ίδιους τους τρόπους 
με τους οποίους σχηματίζονται, και που καθιστούν τις παραγκουπόλεις εμβλη-
ματικά παραδείγματα ενός χωρικά και δημογραφικά αχαρτογράφητου, αν όχι 
μη χαρτογραφήσιμου, πεδίου. Και τρίτον, τις μορφολογικές τους ιδιαιτερότη-
τες, που τις μετατρέπουν σε ένα επιχειρησιακό πεδίο υψηλού ρίσκου και που 
επιβάλλουν τροποποιήσεις στα τρέχοντα επιχειρησιακά δόγματα. Η αστικοποί-
ηση εισάγεται, λοιπόν, στην καρδιά της στρατιωτικής συζήτησης, καταρχάς, 
μέσα από τις απροσδιόριστες αστικές γεωγραφίες των παραγκουπόλεων. Εν 
τούτοις, τα slums δε αποτελούν μόνο ένα φυσικό πεδίο πραγματικών επιχειρη-
σιακών προκλήσεων. Συνιστούν, κατά μία έννοια, και ένα προνομιακό ορμητή-
ριο στρατιωτικών προβληματοποιήσεων, καθώς όπως θα δούμε, ο ρόλος τους 
σε αυτή τη φιλολογία διατηρεί επιπλέον μία συγκεκριμένη λειτουργικότητα, 
που επιτρέπει σε μεγάλο βαθμό την προσαρμογή των προτάσεων ως προς τις 
πολιτικές δημόσιας ασφάλειας γενικά, στα ιδιαίτερα δεδομένα τους. 

Μερικά χρόνια μετά τους Taw και Hoffman, ο καθηγητής Υποθέσεων Εθνι-
κής Ασφάλειας στο Naval War College των ΗΠΑ Richard Norton, θα δοκίμα-
ζε να συμπυκνώσει τα βασικότερα σημεία της συζήτησης. Στο άρθρο του με 
τον τίτλο Άγριες Πόλεις (Feral Cities) επιχειρεί να αναδείξει τη φύση των δυ-
σκολιών που εγείρουν για τον αμερικανικό στρατό οι σύγχρονες μητροπόλεις, 
εστιάζοντας εκ νέου στα παραδείγματα των slums. Όμως, αυτό που προκαλεί 
εντύπωση είναι πως η ανάλυση του Norton, αν και συγκροτείται εμφανώς στη 
βάση των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν τις παραγκουπόλεις, είναι ταυτό-
χρονα σε θέση να προτείνει μία γενικότερη μεθοδολογία ταξινόμησης των σύγ-
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χρονων πόλεων, με κεντρικό άξονα τη δημόσια ασφάλεια και κάποιους ακόμη 
επιμέρους δείκτες. «“Άγρια πόλη”…», γράφει ο Αμερικανός στρατιωτικός, «…
είναι μία μητρόπολη με πληθυσμό μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου, σε ένα 
κράτος του οποίου η κυβέρνηση έχει χάσει την ικανότητα να διαφυλάξει την 
έννομη τάξη μέσα στα όρια αυτής της πόλης» (Norton 2003: 98). Ο Norton 
σπεύδει εξαρχής να διευκρινίσει πως η άγρια πόλη ενδέχεται να περιγράφει 
ένα φαινόμενο που δεν εμφανίζεται ποτέ στην πραγματικότητα. Εν τούτοις, 
η χρησιμότητα του όρου είναι εμφανής, στο βαθμό που αποδίδει μία απτή και 
κατανοητή μορφή σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών δυσκολιών και ιδεοτυπικών 
προκλήσεων ως προς τη χάραξη αποτελεσματικότερων πολιτικών ασφαλείας. 

Μέσα από τη μεθοδολογία που αυτό το άρθρο προτείνει, οι πόλεις χωρίζο-
νται σε τρεις κατηγορίες, αξιολογούμενες στη βάση των τεσσάρων δεικτών της 
διακυβέρνησης, της οικονομίας, των υπηρεσιών, και της ασφάλειας. Το αποτέλε-
σμα είναι μία ταξινόμηση σε πράσινες (υγιείς), κίτρινες (οριακές), και κόκκινες 
(που τείνουν προς άγριες) πόλεις. Οι τελευταίες θα έλεγε κανείς πως εκφράζο-
νται παραδειγματικά μέσα από τις περιπτώσεις των slums. Αλλά αν κάτι έχει 
σημασία στη συγκεκριμένη μεθοδολογία, αυτό είναι το γεγονός πως μέσα από τη 
φασματική της φύση, και συγκεκριμένα με την πρόβλεψη μιας ενδιάμεσης και 
απεριόριστης «κίτρινης» ζώνης, επιτυγχάνεται η σύνδεση των δύο άκρων, και 
επομένως η τρομακτική διεύρυνση του πεδίου μέσα στο οποίο προβληματοποιεί-
ται η σχέση των πόλεων εν γένει με τις στρατιωτικές εφαρμογές και τα ζητήματα 
δημόσιας ασφάλειας.2  Τόσο η φασματικότητα της συγκεκριμένης μεθοδολογίας 
όσο και ο υποθετικός χαρακτήρας του όρου «άγρια πόλη», περιγράφουν ένα χω-
ρίς όρια πεδίο προβληματοποίησης και επέμβασης στη βάση ενός μόνιμου «κιν-
δύνου» για την εθνική και δημόσια ασφάλεια, που συγκεκριμενοποιείται μέσα 
στα όρια και τις λειτουργίες των σύγχρονων μητροπόλεων. Και μέσα σε τούτο 
το σκόπιμα διευρυμένο περιβάλλον που διαμορφώνουν οι χαρακτηριστικοί αυτοί 
«κίνδυνοι» είναι που οφείλει κανείς να διακρίνει τα βασικά γνωρίσματα της ση-
μερινής εμπλοκής του στρατιωτικού κλάδου τόσο σε επίπεδο μορφής όσο και σε 
επίπεδο λειτουργίας των σύγχρονων πόλεων. Ενός κλάδου που, όπως χαρακτη-
ριστικά τονίζει ο Norton, θα πρέπει να αντικαταστήσει σταδιακά τις αστυνομι-
κές δυνάμεις, εξαιτίας της νέας κλίμακας και της νέας φύσης των προκλήσεων 
που αντιμετωπίζει ο τομέας της δημόσιας ασφάλειας (Norton 2003: 100).
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Μέσα από την οριστική μετακόμιση των ασύμμετρων συγκρούσεων στα 
αστικά πεδία φαίνεται έτσι να αοριστικοποιείται το ίδιο το αντικείμενο των 
στρατιωτικών εφαρμογών, για τις οποίες σήμερα η έμφαση στον αυστηρό 
προσδιορισμό του Εχθρού φαντάζει, εν πολλοίς, ως μία αναχρονιστική εμμο-
νή μη λειτουργική και μη παραγωγική. Απεναντίας, το μοντέλο που φαίνεται 
να κατευθύνει τους βασικούς σχεδιασμούς της αντιεξέγερσης περιγράφει τον 
Εχθρό ως ένα πεδίο σχέσεων, πιθανοτήτων, πληθυσμών και χώρων, οδηγώντας 
σε μία νέα αντίληψη του πεδίου επέμβασης που εστιάζει στις λειτουργίες και 
τις δομές εκείνου του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ο Εχθρός ζει και κινείται. 
Οδηγώντας, με άλλα λόγια, σε μία επιχειρησιακή κουλτούρα που δεν μπορεί να 
αντιληφθεί τον Εχθρό παρά μόνο ως σύμπτωμα του ίδιου του αστικού περιβάλ-
λοντος, μετατρέποντας, εν τέλει, εξ ολοκλήρου την πόλη και τις λειτουργίες της 
σε κατεξοχήν στρατιωτικά αντικείμενα.3 Επισημαίνοντας, για παράδειγμα, τη 
σχέση της ραγδαίας αστικοποίησης με τις χώρες του Μουσουλμανικού κόσμου 
―μια σχέση που διατηρεί τις δικές της αναλυτικές και ιδεοτυπικές διαστάσεις 
μέσα σε αυτό το στρατιωτικό λόγο ― ο David Kilcullen, ο σημαντικότερος 
ίσως θεωρητικός της αντιεξέγερσης σήμερα, τονίζει πως αναμένονται στο μέλ-
λον μεγαλύτερες επιχειρησιακές προκλήσεις στα αστικά κέντρα των Μουσουλ-
μανικών χωρών συγκριτικά με άλλες περιοχές του πλανήτη. Εν τούτοις, όπως 
υποστηρίζει χαρακτηριστικά, «[ο]μάδες όπως η Al Qaeda θα εξακολουθούν να 
υφίστανται και να εγείρουν κινδύνους που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με 
τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Όμως, η κύρια δέσμη απειλών, τόσο για τα 
άτομα (γνωστές, μερικές φορές, ως απειλές για την ανθρώπινη ασφάλεια) όσο 
και από μία συλλογική σκοπιά (απειλές για τη δημόσια ή την εθνική ασφάλεια), 
θα προέλθει από το ίδιο το περιβάλλον, όχι από κάποια ομάδα μέσα σε αυτό» 
(Kilcullen 2013: 30). 

Οι πολυπλοκότητες που συνοδεύουν την αποδόμηση της διάκρισης Φίλος/
Εχθρός διαπλέκονται έτσι με τις πολυπλοκότητες που περιγράφουν τις μορφές 
και τις λειτουργίες των σύγχρονων μητροπόλεων. Σε τέτοιο βαθμό που θα δι-
καιούταν κανείς να αντιληφθεί σήμερα την ασυμμετροποίηση των συγκρούσε-
ων ως υπόθεση κατεξοχήν αστική και τα αινίγματα που βασάνιζαν τον κλάδο 
της αντιεξέγερσης, ήδη από τη συγκρότησή του, ως απευθείας ερωτήματα προς 
τους πολεοδόμους και τους γεωγράφους της πόλης. Οι νέες, λοιπόν, πολεμικές 
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ασυμμετρίες μπορούν και μιλούν σήμερα για τον αστικό χώρο, αν όχι κατε-
ξοχήν γι’ αυτόν.5 Και το κάνουν με τρόπο τέτοιο που επιβάλλει μια συνολική 
στρατιωτική διαχείριση του αστικού φαινομένου. Κάπως έτσι, μπορεί κανείς να 
συναντήσει, στο πλάι των προαναφερθέντων «άγριων» τοπίων, κάποια χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα «πρωτοκοσμικών» αστικών γεωγραφιών. Οι αμερικανικές 
«μαύρες» συνοικίες, τα γαλλικά banlieues, οι βραζιλιάνικες φαβέλες, διεκδικούν 
σήμερα μια ισότιμη θέση δίπλα στις αχαρτογράφητες αστικές εκφάνσεις του 
«αναπτυσσόμενου κόσμου» στη σύγχρονη ατζέντα της αντιεξέγερσης. Μια διεκ-
δίκηση που είχε ήδη διατυπωθεί μέσα από τη  χοντροκομμένη μεθοδολογία του 
Norton, όταν αυτός πρότεινε να αντιληφθούμε τις  πόλεις ως μωσαϊκά (βλ. τον 
όρο city mosaics). Να αντιληφθούμε, με άλλα λόγια, τα εν λόγω παραδείγματα 
ως «άγριες» πόλεις μέσα σε «εύρωστα» κράτη ή ως «άγριες» περιοχές μέσα σε 
«υγιείς», κατά τ’ άλλα, πόλεις. O Norton σπεύδει να σημειώσει πως κρίνεται πιθα-
νότερη η εμφάνιση τέτοιων «άγριων» αστικών μορφωμάτων σε αναπτυσσόμενα 
παρά σε ανεπτυγμένα κράτη. Εν τούτοις, αναφερόμενος προφανώς στις ιδιαιτερό-
τητες που χαρακτηρίζουν τις φαβέλες, ξεκαθαρίζει πως «ακόμη και ανεπτυγμένα 
κράτη, όπως η Βραζιλία, αντιμετωπίζουν την απειλή των άγριων πόλεων» (Norton 
2003: 105). Μέσα σε αυτό το απροσδιόριστο φάσμα αστικής «αγριότητας» οι 
παραπάνω περιπτώσεις συνιστούν μία κατηγορία που σχεδόν διεκδικεί τη δική 
της αναλυτική αυτονομία. Οι τρομακτικές ανισότητες και διακρίσεις που δομούν 
τη βραζιλιάνικη μητροπολιτική καθημερινότητα χάνονται εσκεμμένα μέσα στην 
έπαρση που κυριεύει τη στρατιωτική ματιά. Και στη βαριά σκιά της (νεο)φιλελεύ-
θερης πολιτικής παράδοσης τα αποτελέσματά τους ερμηνεύονται ως φυσικά φαι-
νόμενα που πρέπει να δαμαστούν. Μια φυσικότητα που δικαιώνει σήμερα τόσο 
τις στρατιωτικές επεμβάσεις της όψιμης laissez faire κουλτούρας, όσο και την ίδια 
την επιλογή του Norton να εξορίσει τα «επικίνδυνα» αυτά μητροπολιτικά τοπία 
από τις «προνομιακές» ιδιότητες του πολιτισμού, φυσικοποιώντας τα τελικά μέσα 
από μια εικονογραφία της «αγριότητας».

Τα (περι)αστικά παραδείγματα της Βραζιλίας μας βοηθούν να κατανοήσουμε 
βαθύτερα τα επίδικα και τους θεωρητικούς ελιγμούς της σύγχρονης στρατιωτι-
κής ατζέντας. Και θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως συνιστούν τον ιδε-
ότυπο των σύγχρονων στρατιωτικών προκλήσεων και προβληματοποιήσεων. 
Ακραίες κοινωνικές πολώσεις, μεγάλη πυκνότητα κατασκευών, άτυπη αστικο-
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ποίηση, ανεξέλεγκτη πληθυσμιακή συγκέντρωση, επιμέρους περιοχές μη ελεγ-
χόμενες από το κράτος και πρωτοφανείς χωρικές κλίμακες, είναι μόνο μερικά 
από τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Στο φυσικοποιημένο συγκείμενο της φιλε-
λεύθερης ερμηνευτικής οι παραπάνω ενδείξεις περιγράφουν ένα φυσικό οργα-
νισμό που δυσλειτουργεί. Ή για να το διατυπώσουμε με τα ευφάνταστα λόγια 
του Kilcullen, περιγράφουν ένα «οικοσύστημα σύγκρουσης ―τον μη γραμμι-
κό, πολύπλευρο, άγριο και ακατάστατο κόσμο της πραγματικής σύγκρουσης» 
(Kilcullen 2013: 17). Η προσκόλληση του Kilcullen σε οργανικές ερμηνείες ―
βλ. για παράδειγμα τους όρους microecology of urban violence και urban social 
metabolism (Kilcullen 2013: 17,41,43)― αφενός αξιοποιεί μια μακρά παράδοση 
βιολογικοποίησης των λειτουργιών της πόλης,6 αφετέρου παραμένει συνεπής 
στη γενικότερη επιλογή του φιλελευθερισμού να αποδίδει φυσικές ιδιότητες στις 
δυνάμεις και τα αποτελέσματα του οικονομικού ανταγωνισμού. Οι πόλεις, λοι-
πόν, συνιστούν φυσικά συστήματα (οικοσυστήματα ή βιολογικούς οργανισμούς) 
και ως τέτοια μεταβολίζουν.7 Η σχηματική αυτή απόδοση περιγράφει τα αστικά 
περιβάλλοντα μέσα από μοντέλα «που εξερευνούν ροές πληθυσμών, χρήματος, 
εμπορικών αγαθών και πληροφοριών μέσα σε μια πόλη, προσπαθώντας να κατα-
νοήσουν το πώς η αστική περιοχή μετασχηματίζει αυτά τα εισαγόμενα δεδομένα 
(inputs) και αναλύοντας τους τρόπους με τους οποίους αυτές οι πόλεις διαχει-
ρίζονται τα παραπροϊόντα αυτού του μετασχηματισμού», όπως είναι οι οικονο-
μικές ανισότητες, το έγκλημα, οι συγκρούσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός. 
Και όπως υποστηρίζει ο Kilcullen, «αναλύσεις αυτού του είδους μας βοηθούν να 
κατανοήσουμε τη φέρουσα ικανότητα των συστημάτων διακυβέρνησης μιας πό-
λης, παράλληλα με τη φυσική της υποδομή, και περαιτέρω να κατανοήσουμε τη 
σταθερότητα, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητά της» (Kilcullen 2013: 43). 

Στη συγκεκριμένη ανάγνωση η πόλη αναπαρίσταται ως ένας αυτόνομος φυ-
σικός οργανισμός, που λειτουργεί με βάση την απολύτως δική του διάνοια και 
μετασχηματίζει τα inputs που χρειάζεται σύμφωνα με τις απολύτως δικές του 
λειτουργίες. Αυτό που δε δείχνει αυτή η ανάγνωση είναι πως ο εν λόγω «με-
τασχηματισμός» δεν προκύπτει και δεν εξελίσσεται φυσικά, αλλά καθοδηγεί-
ται προσεκτικά από συγκεκριμένες πολιτικές και απ’ τις δυνάμεις της αγοράς, 
κάνοντας έτσι τις όποιες «οικονομικές ανισότητες» και τον όποιο «κοινωνικό 
αποκλεισμό» να φαίνονται ως απλά παραπροϊόντα αυτού του μετασχηματισμού 
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και όχι ως βασική του στοχοθεσία. Η έννοια της ανθεκτικότητας (resilience) 
εισάγεται σε αυτό το σημείο ως εγγυητής αυτής της οργανικής παραπλάνη-
σης. Και μας εκπαιδεύει να ζούμε με αυτά τα «παραπροϊόντα», όπως ζούμε 
με τη σκέψη μιας φυσικής ενδεχομενικότητας που ενίοτε εκδηλώνεται κατα-
στροφικά, υποδεικνύοντας εν τέλει έναν τρόπο να σχετιζόμαστε με την ίδια 
μας την ευαλωτότητα.8 Η επιλογή των ερευνητών της πόλης να καταφύγουν 
στα μυστήρια του μεταβολισμού δεν εκπλήσσει. O Tom Slater μας θυμίζει, για 
παράδειγμα, την ισχυρή επίδραση που άσκησαν ήδη από την εποχή της Σχολής 
του Σικάγο τα βιολογικά σχήματα αναφορικά με τις προβληματοποιήσεις των 
πόλεων.9  Εστιάζει, όμως, για λίγο στην ειδική θέση που καταλαμβάνει η έννοια 
της ανθεκτικότητας στις σύγχρονες κοινωνικο-αστικές φυσικοποιήσεις. Όπως 
τονίζει χαρακτηριστικά, «[σ]την περίπτωση της ανθεκτικότητας, μια παγκό-
σμια ύφεση μεταμορφώνεται από πολιτικό δημιούργημα σε φυσικό φαινόμενο, 
που απαιτεί ένα πρόγραμμα καταστροφικής περικοπής δημόσιων δαπανών για 
να επιστρέψει πίσω στη φυσική του πορεία» (Slater 2014).

Με φόντο τις ευρηματικές ατζέντες της φιλελεύθερης πολιτικής οικονομίας, 
η ανθεκτικότητα επιμελείται σήμερα και τις κυρίαρχες αφηγήσεις της δημό-
σιας ασφάλειας (Sörensen 2012: 13-14, Neocleous 2013: 5). Η επιλογή του 
Kilcullen να περιγράψει τις σύγχρονες μητροπόλεις μέσα από τη θεωρία των 
(φυσικών) συστημάτων κάθε άλλο παρά τυχαία μπορεί να θεωρηθεί. Και δεν 
είναι ο μόνος. Στην έκθεση με τίτλο Megacities and the United States Army, 
που ετοίμασε τον Ιούνιο του 2014 η Ομάδα Στρατηγικών Μελετών του Αρχη-
γού του Αμερικανικού Στρατού, μπορεί να διαβάσει κανείς: «Ανεξάρτητα από 
την ευθραυστότητα ή την ανθεκτικότητα μιας πόλης, η σταθερή της λειτουργία 
εξαρτάται από συστήματα πεπερασμένης δυνατότητας. Όταν αυτά τα συστή-
ματα […] έρθουν αντιμέτωπα με απαιτήσεις που υπερβαίνουν τη δυνατότητά 
τους, τότε το φορτίο που ασκείται πάνω τους διαβρώνει τους υποστηρικτικούς 
τους μηχανισμούς, αυξάνοντας την ευθραυστότητά τους». Και παρακάτω: «Η 
ικανότητα της πόλης να ανασυγκροτήσει τα συστήματά της ή να προσαρμοσθεί 
σε μία νέα κανονικότητα συνιστά ένα μέτρο ως προς την ικανότητά της για 
ανθεκτικότητα» (Chief of Staff of the Army 2014: 12,13).10 Βλέπουμε, λοιπόν, 
πως η ανθεκτικότητα των πόλεων μετατρέπεται σταδιακά σε πρωταρχική μέ-
ριμνα των αντιεξεγερτικών δεξαμενών σκέψης. Και τούτο γιατί ως έννοια έχει 
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την ικανότητα να μας «συμφιλιώνει» με τη προσχεδιασμένη καταστροφικότητα 
αυτού του κόσμου, μέρος της οποίας καταλαμβάνουν και οι ίδιες οι στρατιωτι-
κές εφαρμογές. Όπως γράφουν οι Sörensen και Söderbaum, οι κυρίαρχες αφη-
γήσεις περί δημόσιας ασφάλειας κατευθύνονται σήμερα από «μια πολιτική που 
εστιάζει στην ανθεκτικότητα και στη διαρκή διαχείριση των παγκόσμιων κατα-
στροφών, όπου η επέμβαση γίνεται μία κανονικοποιημένη πρακτική» (Sörensen 
2012: 13). Η κανονικοποίηση αυτή αποτελεί, λοιπόν, έναν από τους βασικούς 
στόχους πίσω από τις «αθώες» θεωρητικές χρήσεις της ανθεκτικότητας.11 Και 
επενδύει στην παραγωγή ενός προσαρμοστικού υποκειμένου. Στην προσαρμο-
στικότητα αυτή εντοπίζεται, εν τέλει, η σημασία της συνειδητής προσφυγής 
στη θεωρία των φυσικών συστημάτων και της ανθεκτικότητας (Reid 2012: 71). 
Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Marc Neocleous, «[ε]κκινώντας από την ιδέα 
ενός συστήματος και με ρίζες στην οικολογική σκέψη, ο όρος περιγράφει την 
ικανότητα ενός συστήματος να επιστρέφει σε μια προηγούμενη κατάσταση, να 
ανακάμπτει έπειτα από ένα σοκ ή να αναρρώνει έπειτα από μία κρίση ή ένα 
τραύμα» (Neocleous 2013: 3).  

Ποιο είναι όμως αυτό το τραύμα στην περίπτωση των πόλεων που μελετά ο 
Kilcullen και οι υπόλοιποι θεωρητικοί του στρατού; Είναι οτιδήποτε μπορεί να 
προκαλέσει απορρύθμιση στις βασικές τους λειτουργίες, εγείροντας ζητήματα 
διακυβέρνησης και δημιουργώντας «κενά» στον τομέα της ασφάλειας. Και κυ-
ρίως, είναι αυτό που ο Kilcullen αποκαλεί μη κρατική βία (Kilcullen 2013: 21)· 
ήτοι, οι εσωτερικές συγκρούσεις, οι βίαιες διεκδικήσεις και οι κοινωνικοί αντα-
γωνισμοί που προκαλεί η ίδια η (νεο)φιλελεύθερη κουλτούρα των διαχωρισμών 
και της εκμετάλλευσης, που στα μάτια των γκουρού της αντιεξέγερσης συνιστά 
το μοναδικό δείκτη φυσικής υγείας και ευρωστίας ενός αστικού συστήματος.12 
Επομένως, η ανθεκτικότητα των πόλεων απέναντι στα ξεσπάσματα βίας που 
οι ίδιες παράγουν δεν μπορεί παρά να σημαίνει, στη στενή αυτή διαχειριστική 
ορολογία, μια στωική ανθεκτικότητα των ευάλωτων μητροπολιτικών υποκει-
μένων απέναντι στα καταστροφικά αποτελέσματα της ίδιας της καπιταλιστικής 
ανάπτυξης και των φυλετικών διακρίσεων. Δεν μπορεί, με άλλα λόγια, παρά να 
συνεπάγεται γι’ αυτά ένα είδος εξοικείωσης με τη δυστοπική τους αστική μοί-
ρα. Είτε αυτό σημαίνει προσαρμοστικότητα απέναντι στη δομική τους υποτίμη-
ση είτε προσαρμοστικότητα απέναντι στη συστημική βία που αναλαμβάνει να 
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καταστείλει τις αντιδράσεις που αυτή η υποτίμηση γεννάει, για να «επουλώσει» 
τελικά τα όποια αφηρημένα «τραύματα» του αστικού συστήματος.  Όπως επι-
σημαίνουν σωστά οι Sörensen και Söderbaum, «το να παράγεις ανθεκτικά υπο-
κείμενα προϋποθέτει έναν καταστροφικό κόσμο· έναν κόσμο συνεχούς έκθεσης 
στη συμφορά και την καταστροφή» (Sörensen 2012: 14). Όταν ο στρατιωτικός 
κλάδος αναλαμβάνει, λοιπόν, να καταστήσει τα σύγχρονα αστικά συστήματα 
ανθεκτικότερα, αναλαμβάνει επί της ουσίας να εξασφαλίσει τις συνθήκες μιας 
απρόσκοπτης πρόκλησης πραγματικών κοινωνικών τραυμάτων. Αναλαμβάνει, 
με άλλα λόγια, να παράσχει πλήρη κάλυψη στην όξυνση των αποκλεισμών και 
να αποκαταστήσει το συντομότερο τις ροές της εκμετάλλευσης, παράγοντας 
ανθεκτικές υποκειμενικότητες. Έτσι, οι κοινωνικές ασυμμετρίες, φυσικοποιημέ-
νες και απο-ιστορικοποιημένες, μετατρέπονται σε πολεμικές ασυμμετρίες. Και 
τότε, είναι δουλειά των θεωρητικών του ασύμμετρου πολέμου να φανταστούν, 
να σχεδιάσουν και να κτίσουν τις ανθεκτικές πόλεις.13 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ο Davis κάνει λόγο συγκεκριμένα για informal economy (άτυπη οικονομία) και 
informal sector (άτυπος τομέας) (Davis 2004a: 23-27).
2. Βλ. για παράδειγμα τις απροσδιόριστες υβριδικές περιπτώσεις που περιγράφονται 
μέσα από τους όρους patchwork governance και diurnal governance που ο Norton 
χρησιμοποιεί (Norton 2003: 101).
3. Ως προς αυτό, είναι ενδεικτικό το γεγονός πως το αμερικανικό εγχειρίδιο πεδίου 
για αστικές επιχειρήσεις δεν εστιάζει τόσο στην έννοια του Εχθρού όσο σε εκείνη 
της Απειλής, καταδεικνύοντας πως η διχοτομία Φίλος/Εχθρός δεν επαρκεί, πλέον, 
τόσο για την κατανόηση του πολύπλοκου αστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο διεξάγονται οι χερσαίες επιχειρήσεις, όσο και για τον ίδιο τους το 
σχεδιασμό (US Army Field Manual 3-06 2006: viii).
4. Ενδεικτικά, ο Stephen Graham τονίζει πως ο αμερικανικός στρατός μελέτησε, για 
παράδειγμα, σχολαστικά την εισβολή του Ισραηλινού στρατού στην Jenin τον Απρίλιο 
του 2002, αντλώντας χρήσιμα συμπεράσματα και συμβουλές τακτικής για τη διαχείρι-
ση των πυκνοδομημένων και λαβυρινθωδών Ισλαμικών πόλεων, που θα αποτελούσαν 
το βασικό στόχο του «Πολέμου κατά της Τρομοκρατίας» (Graham 2004: 211).
5. Στη σκιά αυτής της παρατήρησης δεν προκαλεί καμία απορία το γεγονός πως τόσο 
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το αμερικανικό εγχειρίδιο πεδίου για αστικές επιχειρήσεις FM 3-06 όσο και εκεί-
νο για επιχειρήσεις αντιεξέγερσης FM 3-24 εκδόθηκαν μέσα στην ίδια χρονιά, με 
απόσταση μόλις ενάμιση μήνα μεταξύ τους. Η έκδοσή τους οφείλει να ιδωθεί μέσα 
στο περιβάλλον που διαμόρφωναν εκείνη την εποχή οι αντιεξεγερτικές εκστρατείες 
στο Ιράκ και το Αφγανιστάν· με την πρώτη περίπτωση μάλιστα να εξελίσσεται κατά 
κύριο λόγο σε αστικό περιβάλλον (Petraeus 2013). Επιπλέον, στο αναθεωρημένο 
FM 3-24, που εκδόθηκε το Μάιο του 2014, φιλοξενείται μια ειδική προσθήκη περί 
παγκόσμιας αστικοποίησης και δημογραφικής εξάπλωσης, ως εισαγωγική μάλιστα 
για την κατανόηση του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος (US Army Field 
Manual 3-24 2014: 2-2).
6. Βλ. σχετικά Sennett 1994: 255-270, αναφορικά με τις οργανικές εμπνεύσεις των 
σχεδιαστών της πόλης του Διαφωτισμού, και Foucault 2007: 17, σχετικά με τη ση-
μασία της κυκλοφορίας για τον αστικό σχεδιασμό του 18ου αιώνα και την υπαγωγή 
της στον κλάδο της βιολογίας.
7. Ας μην ξεχνάμε σε αυτό το σημείο πως ο Kilcullen είχε επιχειρήσει να περιγράψει 
και το ίδιο το φαινόμενο των εξεγέρσεων με όρους οικοσυστημάτων και βιολογικών 
οργανισμών· και να το εξαρτήσει, συγκεκριμένα, από το περιβάλλον μέσα στο οποίο 
εμφανίζεται και αναπτύσσεται (Kilcullen 2010: 196-198)
8. Η φυσικοποίηση των κοινωνικών διαχωρισμών επιβεβαιώνεται και από το γεγο-
νός πως η κοινωνική (αντι)βία που προκαλούν συγκαταλέγεται σε μια μακρά λίστα 
καταστροφικών αστικών συμβάντων που συντάσσει ο κλάδος της δημόσιας ασφά-
λειας, ένα μεγάλο μέρος των οποίων αφορά φυσικές καταστροφές. Τα κύματα βίας 
που μπορεί να απορρυθμίσουν τα αστικά συστήματα, μαρτυρώντας την ευθραυστό-
τητά τους, ξεσπούν λοιπόν όπως ξεσπά μια πυρκαγιά, μία πλημμύρα ή ένας σεισμός.
9. Ευχαριστώ την Πέννυ Κουτρολίκου για την υπόδειξη της συγκεκριμένης πηγής 
και για τα γενικότερα σχόλιά της πάνω σε μια πρώτη μορφή αυτού του κειμένου.
10. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Πετειναρέλη για την υπόδειξη της συγκεκριμένης πηγής.
11. Είναι ενδεικτικό το γεγονός πως, αναφορικά με τις πολιτικές αντιμετώπισης κρί-
σεων στην αφρικανική ήπειρο, ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιεί, ήδη από τα 
μέσα του 2013, την έννοια New Normal. Μια έννοια που του προσφέρει την ευ-
καιρία να τροποποιήσει τους όρους εμπλοκής του, αυξάνοντας τη δυνατότητα τού 
να επεμβαίνει στρατιωτικά για να προστατεύσει τα αμερικανικά συμφέροντά, όπου 
αυτά κρίνεται πως απειλούνται (Reeve 2014: 4,13).
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12. Ο Neocleous γράφει πως «η ανθεκτικότητα είναι εξ’ ορισμού ενάντια στην αντί-
σταση» (Neocleous 2013: 7).
13. Βλ. για παράδειγμα τη δουλειά της ιδιωτικής εταιρείας Caerus Assosiates που 
διευθύνει ο Kilcullen (Hughes)
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Ιι.
Σώμα, φύλο 

και σεξουαλικότητα 
στον αστικό χώρο 
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Στην ενότητα αυτή ανοίγει η συζήτηση για το χώρο και τις έμφυλες διαστάσεις 
της καθημερινής ζωής και της τρέχουσας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. 
Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουμε να προσθέσουμε σημαντικές οπτικές για την 
ερμηνεία της σημερινής κατάστασης, εμπλουτίζοντας την ίδια στιγμή τις προ-
σεγγίσεις για την κρίση, το χώρο, τις σχέσεις εξουσίας, αντίστασης και χειρα-
φέτησης που αναλύονται διεξοδικά στις άλλες θεματικές του τόμου. Παρά την 
ενδυνάμωση των κινημάτων για τα ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας τα τε-
λευταία χρόνια, και την εισαγωγή τέτοιων θεματικών σε ένα ευρύ πεδίο της σύγ-
χρονης επιστημονικής σκέψης, η συζήτηση παραμένει ακόμη όχι μόνο ελλιπής 
αλλά και συχνά υποτιμημένη. Θεωρούμε πως μέσα από αυτή τη θεματική αναδύ-
ονται προσεγγίσεις και θέσεις που όχι μόνο είναι εξαιρετικά επίκαιρες αλλά και 
ιδιαίτερα χρήσιμες για την κατανόηση και το ξεπέρασμα της τωρινής συνθήκης.

Βρίσκουμε χρήσιμο να σημειωθεί και σε αυτή την ενότητα o τρόπος με τον 
οποίο αντιλαμβανόμαστε την έννοια «χώρος». Ως μια σύνθεση δηλαδή του «βι-
ωμένου», του «νοητού» και του «αντιληπτού» όπως μας εξηγεί ο Lefebvre, ως 
ο «σχεσιακός χώρος» όπως μας δίνει να καταλάβουμε ο Harvey, ως το αποτέ-
λεσμα πράξεων και υποκειμένων στο φυσικό χώρο. Υπό αυτό το πρίσμα, τα 
υποκείμενα και οι πράξεις τους κατέχουν σημαίνοντα ρόλο στην έννοια «χώ-
ρος» και μάλιστα γίνεται αντιληπτό πως ο χώρος εκτείνεται ως και το σώμα 
των εν λόγω υποκειμένων. Στο σημείο αυτό, ξεκινά και η κατάδυσή μας στις 
συναντήσεις και συγκρούσεις των υποκειμένων, των σωμάτων, των φύλων που 
νοηματοδοτούν και διαμορφώνουν χώρους πολλούς και διαφορετικούς στις 
σύγχρονες πόλεις.

Τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, όταν τα κινήματα αντίστασης και αμφι-
σβήτησης ταρακουνούσαν τον δυτικό κόσμο, αναδύθηκαν κρίσιμες προβλημα-
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τικές σχετικά με το σώμα, το φύλο και τη σεξουαλικότητα. Μέσα στο λεγόμενο 
‘’δεύτερο κύμα’’ του φεμινισμού, και με ιδιαίτερα κομβική τη συμβολή των 
μαύρων φεμινιστριών, προέκυψε μια ριζοσπαστική νέα θεώρηση που έθετε στο 
επίκεντρο τις διαφορετικές ταυτότητες των υποκειμένων με σκοπό τον εντο-
πισμό και τη ρήξη των πολλαπλών συστημάτων καταπίεσης και των σχέσεων 
εξουσίας που τα διαμορφώνουν. Η διαθεματικότητα (Intersectionality) όπως εν-
νοιολογήθηκε από τις Angela Davis, bell hooks, Patricia Hill Colins, Kimberle 
Crenshaw εκκινούσε από τις εμπειρίες τους ως έμφυλα, φυλετικά και ταξικά 
υποκείμενα και διατύπωσε την αντίληψη πως οι ταυτότητες, οι κατηγορίες, οι 
διαδικασίες και τα συστήματα κυριαρχίας δεν λειτουργούν απομονωμένα το 
ένα από το άλλο. Παράλληλα, μέσα σε αυτές τις διαδικασίες ριζοσπαστικής 
θεώρησης, αναπτύχθηκε ένας πολιτικός λόγος που στόχευε την αμφισβήτηση 
της κυρίαρχης ετεροκανονικής σεξουαλικότητας. Αναδείχθηκε ίσως για πρώτη 
φορά σε τέτοιο εύρος, ο θεμελιώδης ρόλος της στη διαμόρφωση της πατρι-
αρχικής καπιταλιστικής συνθήκης, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους αυτή 
η σεξουαλικότητα δημιουργεί χώρους αποκλεισμού και συμπερίληψης στην 
πόλη. Συνολικά, οι χειραφετικές κινήσεις που αναπτύχθηκαν τις δύο αυτές δε-
καετίες, αποτέλεσαν κομβικά σημεία στην εξέλιξη των τρόπων με τους οποί-
ους κατανοούνται τα υποκείμενα και οι πρακτικές τους στον αστικό χώρο. 
Ταυτόχρονα έθεσαν τις βάσεις για την δημιουργία ριζοσπαστικών λόγων και 
πρακτικών ενάντια στις σχέσεις εξουσίας μεταξύ των υποκειμένων. Οι σύγ-
χρονες προσεγγίσεις τονίζουν τη σημασία μιας πολυδιάστατης επισκόπησης 
των σχέσεων επικοινωνίας εξουσίας, χειραφέτησης και αντίστασης που πε-
ριλαμβάνουν παραπάνω από ένα υποκείμενο, παραπάνω από μια ταυτότητα, 
παραπάνω από έναν χώρο. 

Χρειάζεται να παρατηρήσουμε πως οι θέσεις των κινημάτων αλλά και των 
θεωρητικών ρευμάτων που έχουν κατατεθεί τις τελευταίες δεκαετίες, δύσκολα 
περιχαρακώνονται και κατηγοριοποιούνται. Αυτό που μπορούμε με βεβαιότη-
τα να πούμε όμως, είναι πως τουλάχιστον από το δεύτερο κύμα του φεμινι-
σμού και ύστερα αναδύθηκε ένας πολύ χρήσιμος και πλούσιος διάλογος γύρω 
από έννοιες όπως φύλο, σώμα, χώρος, πόλη και κρίση. Η φεμινιστική πολιτι-
κή θεωρία προσέφερε επιστημολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που 
αντιμετωπίζουν κριτικά την ανάλυση και κατανόηση των σχέσεων γνώσης και 
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εξουσίας, εφιστούν την προσοχή στη θέση της ερευνήτριας και του ερευνη-
τή (positionality/standpoint theory) και θέτουν ερωτήματα για την εγκυρότη-
τα των κοινωνικών συμβάσεων και εξουσιαστικών δομών που οργανώνουν το 
χώρο της καθημερινής ζωής. Τα άρθρα που ακολουθούν αρθρώνονται γύρω 
από τα παραπάνω ζητήματα και επιχειρούν να φωτίσουν αθέατες πλευρές μέσα 
από το πρίσμα του χώρου.

Το άρθρο της Βάσως Μακρυγιάννη επιχειρεί να αναδείξει μια ακόμη διάστα-
ση του χώρου και της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, 
την έμφυλη. Μέσα από την μελέτη παραδειγμάτων σε πόλεις της ελληνικής 
επικράτειας αναδεικνύεται η  «κοινοτοπία του σεξισμού» και σηματοδοτείται 
η πόλη ως πεδίο έμφυλης αντιπαράθεσης. Εξετάζοντας τις συγκρούσεις στο 
χώρο με έναυσμα το φύλο και τη σεξουαλικότητα επισημαίνεται  πως οι χώροι 
του εθνικισμού, του φασισμού και του σεξισμού ως γνήσια τέκνα της καπιτα-
λιστικής συνθήκης, επικαλύπτονται κι αυτό είναι πια παραπάνω από ορατό στο 
δημόσιο χώρο  της σύγχρονης πόλης.

Στη συνέχεια, το άρθρο της Φωτεινής Μάμαλη αναδεικνύει τις κοινωνικές 
εντάσεις, συγκρούσεις και νέες σχέσεις που αναδύονται σε έναν δημόσιο χώρο, 
που παράγεται στο κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομιικό περιθώριο. Παράλ-
ληλα μας θυμίζει πως το ζήτημα του φύλου δεν μπορεί να ταυτίζεται με τη 
γυναικεία ταυτότητα. Διερευνά έτσι την πολιτική σημασία της έννοιας ‘’queer 
χώρος’’, ως έναν όρο που μπορει να περιγράψει την δυναμική ρευστότητα και 
εφήμερη κατάσταση υποκειμένων, δράσεων και τόπων απέναντι στην ταξινό-
μηση σταθερών ταυτοτήτων και την ενσωμάτωση πρακτικών και επιθυμιών 
εντός του κανονιστικού πλαισίου της καθημερινής ζωής.

Το τρίτο άρθρο της Χαράς Τσαντίλη μας φέρνει αντιμέτωπες με ερωτήματα 
κρίσιμα σχετικά με την έννοια του δημοσίου χώρου, την ιδιότητα της πολίτιδας, 
τη διαπλοκή των συστημάτων εξουσίας στα σώματα των γυναικών. Εννοιολο-
γώντας της σχέσεις εξουσίας ως πολλαπλές ,αξεδιάλυτες, δυναμικές, από κοι-
νού παραγόμενες και δρώσες, έστω και αν δεν είναι πάντα ορατές, επιχειρείται 
μια κατάδυση στο χώρο όπου η εξουσία (εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική) 
υπαγορεύει συμπεριφορές, επιχειρώντας να κανονικοποιήσει τα υποκείμενα 
αλλά και εκεί που τα υποκείμενα συχνά αρνούνται να πειθαρχήσουν παρα-
νομώντας εκ νέου.»
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Και τα τρία κείμενα επιχειρούν μια επισκόπηση στην σχέση του χώρου της 
πόλης με το σώμα, το φύλο και την σεξουαλικότητα. Όπως θα δούμε, οι έμ-
φυλες συγκρούσεις είναι διαρκείς στο χώρο, παρότι σπάνια αναφέρονται σε 
ακαδημαϊκά κείμενα και στον δημόσιο πολιτικό λόγο. Βρισκόμαστε μπροστά 
σε μια αορατότητα την οποία και τα τρία κείμενα επιχειρούν να σπάσουν μέσα 
από παραδείγματα που αφορούν τον πιο «ορατό» χώρο της πόλης, τον δημόσιο. 
Ταυτόχρονα στρέφουν την προσοχή σε σχέσεις εξουσίας, αντίστασης και χειρα-
φέτησης και επιχειρούν να διαπραγματευτούν έννοιες όπως αυτές του φύλου και 
της σεξουαλικότητας μέσα από τις χωρικές αποτυπώσεις τους αναδεικνύοντας 
έτσι μια ακόμη πτυχή του, συχνά συγκρουσιακή και εν δυνάμει χειραφετική.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Την ίδια στιγμή που η πόλη φωτίζεται ως ο χώρος των αντιστάσεων, των εξεγέρ-
σεων και των αγώνων για ελευθερία και χειραφέτηση (Harvey 2012, Merrifield 
2014), πλήθος έμφυλων, φυλετικών, εθνοτικών και ταξικών συγκρούσεων γεννά 
και αναπαράγει αποκλεισμούς και σχέσεις επιβολής και εξουσίας. Η σύγχρονη 
Αθήνα λοιδορείται και παράλληλα υμνείται ως μια εμπόλεμη ζώνη, ως ο χώρος 
των συγκρούσεων, των εξεγέρσεων, των αγώνων, αλλά και της παρακμής και 
του φόβου (Harvey 2012, Κουτρολίκου 2015, Brekke et al. 2014). Ο αστικός 
χώρος δεν προκύπτει μονομερώς από την αλλαγή μιας οικονομικής συνθήκης 
αλλά από τις συναντήσεις και συγκρούσεις πλήθους υποκειμένων με διαφορε-
τικά έμφυλα, φυλετικά εθνικά, εθνοτικά ή ταξικά χαρακτηριστικά (Athanasiou 
2014, Carastathis 2015,Vaiou 2014). Στον αστικό χώρο της ελληνικής επικράτει-
ας, κατά την τρέχουσα κοινωνική και οικονομική κρίση, είναι χαραγμένα τα ση-
μάδια ρατσιστικών, σεξιστικών και ομοφοβικών επιθέσεων. Αναδεικνύεται έτσι 
μια ακόμη διάσταση της κρίσης που αφορά τις έμφυλες συγκρούσεις και μάλιστα 
στους πιο ορατούς χώρους της πόλης, τους δημόσιους. Η συνθήκη της κρίσης 
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είχε ως αποτέλεσμα την όξυνση των συγκρούσεων, φέρνοντας στην επιφάνεια 
καλά κρυμμένες σχέσεις εξουσίας (που προϋπήρχαν της κρίσης), γέννημα των 
πιο καθημερινών ανθρώπων, των πιο ευυπόληπτων και «κανονικών» πολιτών. 

Καθώς η μελέτη και έρευνα των σπουδών για το φύλο και τη σεξουαλικότητα σε 
σχέση με το χώρο έχουν συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, το άρθρο 
επιχειρεί να συμβάλλει στη συζήτηση αναδεικνύοντας τον έμφυλο χαρακτήρα της 
τρέχουσας κρίσης. Το άρθρο αναφέρεται σε έμφυλες συγκρούσεις στους δημόσιους 
χώρους της «ελληνικής» πόλης με στόχο όχι μόνο να επισημάνει μια ακόμη διά-
σταση του αστικού χώρου αλλά και να αποτελέσει μέσο αμφισβήτησης, αποστα-
θεροποίησης και επαναπροσδιορισμού της στατικής έννοιας του δημόσιου χώρου 
της κανονικότητας. Όπως επισημαίνουν αρκετές μελετήτριες (Athanasiou 2014, 
Carastathis 2015, Vaiou 2014), ο χώρος της κρίσης είναι ταυτόχρονα ο χώρος του 
ρατσισμού, του σεξισμού και του αποκλεισμού όσων αποκλίνουν από την κανονι-
κότητα που επιβάλει η κυριαρχία. Αρχικά παρουσιάζονται τα αναλυτικά εργαλεία 
προσέγγισης που συνεισφέρουν στην κατανόηση του αστικού χώρου. Με βάση 
αυτά, αναπτύσσεται η έννοια του δημόσιου χώρου ως πεδίο συνάντησης, αντιπαρά-
θεσης και σύγκρουσης των υποκειμένων μέσα από έμφυλες, φυλετικές, ταξικές και 
εθνοτικές σχέσεις. Στη συνέχεια εξετάζονται διαφορετικά παραδείγματα πρόσφα-
των συγκρούσεων σε δημόσιους χώρους της ελληνικής επικράτειας και αναλύονται 
τα χωρικά τους χαρακτηριστικά. Τέλος, αντλώντας από τη σκέψη της Άρεντ, όπως 
αυτή παρουσιάζεται στην «Κοινοτοπία του κακού», αλλά και από τους Schmit και 
Agamben, γίνεται ορατό πως η επανάληψη τέτοιων χωρικών πράξεων στην κα-
θημερινή ζωή δεν αποτελεί αυτοτελές σύμπτωμα μιας συνθήκης εξαίρεσης αλλά 
κανόνα και μάλιστα συστατικό στοιχείο της συνθήκης του καπιταλισμού, δημιουρ-
γώντας έτσι μια κοινοτοπία του σεξισμού στον αστικό χώρο της καθημερινής ζωής.

2.ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ, ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

2.1 ΧΩΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   

Στη δουλειά αρκετών μελετητριών και μελετητών όπως του Harvey, του 
Lefebvre, της Massey ή του Soja,  ο αστικός χώρος θεωρείται παράγωγο των 
καθημερινών σχέσεων, μεταβαλλόμενος και εν δυνάμει φορέας ανατροπών. Συνι-
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στά το πεδίο συνάντησης των υποκειμένων, φέρνει στην επιφάνεια υλικότητες και 
γίνεται αναλυτικός φακός για την επισκόπηση σχέσεων εξουσίας και χειραφέτη-
σης. Ο Lefebvre επισημαίνει πως ο χώρος δεν είναι ένα «κενό δοχείο», αλλά κα-
θορίζεται από τις κοινωνικές σχέσεις και τις ανθρώπινες πράξεις, είναι αποτέλε-
σμα μιας ακολουθίας και ενός συνόλου ενεργειών και δεν μπορεί να υποβαθμιστεί 
στη θέση ενός απλού αντικειμένου» (Lefebvre [1974]1991) Προχωρώντας πέρα 
από τον οικονομισμό της Β’Διεθνούς, στα χνάρια του Γκράμσι, προσέγγισε το 
κοινωνικό ζήτημα μέσα από τη μελέτη του χώρου της καθημερινής ζωής. Επηρε-
ασμένος από τη μαρξιστική σκέψη ανέπτυξε μια τριμερή διαλεκτική για τη θεώ-
ρηση του χώρου περιγράφοντας τον ως νοητό, αντιληπτό και βιωμένο (conceived- 
perceived- lived) (Lefebvre [1974]1991). Πρότεινε έτσι το χώρο ως παράγωγο 
των κοινωνικών σχέσεων, της αντίληψης της φαντασίας και του βιώματος. 

Στην κατεύθυνση αυτή η γεωγράφος Massey επεσήμανε τη σπουδαιότητα της 
φαντασίας και του ανοίγματος των κλειστών συστημάτων σημειώνοντας πως «Ο 
κόσμος τον οποίον αντικρίζουμε απαιτεί από εμάς μια νέα γεωγραφική φαντασία» 
(Massey 2005:38). Παρατηρεί πως «Η επινόηση του χώρου ως ενός στατικού κομ-
ματιού μέσα στο χρόνο, ως αναπαράστασης, ως ενός κλειστού συστήματος απο-
τελούν όλα τρόπους υποταγής του» (Massey 2005:105) και εντοπίζει το έδαφος 
των χειραφετικών κινήσεων στο άνοιγμα του μέλλοντος επιμένοντας στο χώρο 
ως ένα διαρκές γίγνεσθαι και όχι ως ένα κλειστό σύστημα. Ακόμη, αναδεικνύει τη 
σημασία της διαρκούς εναλλαγής των κλιμάκων (η αλλαγή κλίμακας δεν σημαίνει 
μόνο ποσοτική αλλά και ποιοτική αλλαγή) ώστε να οδηγηθούμε στην καλύτερη 
κατανόηση των μορφών καταπίεσης και των χώρων που δημιουργούνται από αυ-
τές. Όπως σημειώνει η Βαΐου: «η επιλογή της κλίμακας (..) αποκαλύπτει περιοχές 
γνώσης που αλλιώς θα παρέμεναν στο σκοτάδι, όπως υποστήριζαν δυνατά φεμινί-
στριες για πολλά χρόνια. H αλλαγή της εστίασης (όπως στη φωτογραφία) δεν ση-
μαίνει ενίσχυση ή μείωση του υποκειμένου καθεαυτού αλλά μια αλλαγή θέασης 
γι αυτό.» (Vaiou 2014:86). Η εναλλαγή της κλίμακας βοηθά στην κατανόηση της 
σχέσης  χώρου, φύλου και σεξουαλικότητας. Ο χώρος εδώ εκτείνεται από το σώμα 
(όταν για παράδειγμα το γυναικείο σώμα γίνεται δημόσια κτήση και η απόφαση 
για έκτρωση βρίσκεται στα χέρια της νομοθετικής και θρησκευτικής εξουσίας), το 
σπίτι, την πλατεία, το χώρο εργασίας, ως τις συνοριακές ζώνες και τους δρόμους 
μεταξύ εθνών κρατών όπου εκατομμύρια βρίσκονται  διωκόμενες και διωκόμενοι 
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εξαιτίας έμφυλων συστημάτων καταπίεσης.
Με δεδομένη, εδώ, την σπουδαιότητα των κοινωνικών σχέσεων στην παραγωγή 

του χώρου, οι διαθεματικές προσεγγίσεις έρχονται να φωτίσουν την πολυπλοκότη-
τα των σχέσεων εξουσίας και τα διαφορετικά συστήματα καταπίεσης που γεννούν 
φαινόμενα όπως η κρίση. Η συζήτηση για την σημερινή κρίση έχει πυροδοτήσει 
αναλύσεις γύρω από τις κινήσεις της αγοράς και τις οικονομικές πολιτικές των 
εθνών-κρατών. Πρόκειται όμως για μια οικονομική συνθήκη που επιφέρει μόνο 
ταξικές διαφοροποιήσεις ή μήπως οι σχέσεις εξουσίας είναι τελικά πιο βαθιές και 
σύνθετες; Η διαθεματικότητα προήλθε από τα φεμινιστικά κινήματα των δεκαετι-
ών του ‘60 και του ‘70 και αναπτύχθηκε ως έννοια για να εξηγήσει τη εμπειρία της 
καταπίεσης των μαύρων γυναικών (Combahee River Collective 1977, hooks 1981, 
Davis 1983). Οι μαύρες φεμινίστριες επεσήμαναν πως η γυναικεία καταπίεση δεν 
προέκυπτε μόνο με βάση τις έμφυλες σχέσεις αλλά και με βάση τις φυλετικές δια-
κρίσεις. Στη συνέχεια, η διαθεματικότητα συνέβαλλε καθοριστικά σε μετα-αποικι-
ακές και μετα-στρουκτουραλιστικές προσεγγίσεις που στόχευαν να διαταράξουν 
ομοιογενείς κατηγορίες όπως αυτή της «γυναίκας». Στόχο έχει να εξερευνήσει τις 
διαπλοκές, τις αλληλοτομίες, τις διαθλάσεις και τις διασταυρώσεις μεταξύ των 
πολλαπλών συστημάτων εξουσίας αλλά και την αλληλεπίδραση μεταξύ των δι-
αφορετικών αναλυτικών κατηγοριών όπως αυτές της φυλής, του έθνους, του φύ-
λου, της σεξουαλικότητας της τάξης ή της κουλτούρας. (Crenshaw 1991, Collins 
1990,Yuval-Davis 2006). Αρκετές μελετήτριες τόνισαν πως οι αναλυτικές κατηγο-
ρίες και τα συστήματα καταπίεσης πρέπει να γίνονται αμοιβαία κατανοητά ώστε 
να αποφευχθούν ουσιοκρατικές θεωρήσεις. (McCall 2005, Davis 2008,Yuval-
Davis 2006;). Όπως εξηγεί η Yuval-Davis «έχουμε απορρίψει την πατριαρχία ως 
διακριτό κοινωνικό σύστημα, αυτόνομο και ανεξάρτητο από τους άλλους τύπους 
κοινωνικών συστημάτων όπως τον καπιταλισμό ή τον ρατσισμό (…) δεν μπορούν 
να αντιμετωπισθούν ούτε προσθετικά ούτε αφαιρετικά και δεν μπορεί να δοθεί 
προτεραιότητα σε καμία από αυτές τις έννοιες.» (Yuval-Davis 2013:30 [1997])

Κι ενώ η διαθεματική προσέγγιση δημιούργησε ένα ευρύ πεδίο σκέψης στην 
φεμινιστική θεωρία, μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε να απασχολεί τις επι-
στήμες του χώρου (McDowell 1993, 2008, Valentine 2007), παρά τις ενδιαφέ-
ρουσες χωρικές συνεκδοχές που υποδηλώνει. Όπως επισημαίνει η Valentine 
(2007), καθώς η διαθεματικότητα εξηγεί θαυμάσια τη βιωμένη εμπειρία, μπο-
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ρεί να συμβάλλει στην ανάλυση της παραγωγής του χώρου και της εξουσίας 
ενώ προσφέρει ένα σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση των ενδόμυχων 
σχέσεων μεταξύ της παραγωγής του χώρου και της παραγωγής εξουσίας. 

Συνοψίζοντας, για τη μελέτη του αστικού χώρου προτείνονται εδώ οι εξής 
παραδοχές: α) προκύπτει από τις κοινωνικές σχέσεις και τον τρόπο επικοινω-
νίας των υποκειμένων, β) η επισκόπηση διαφορετικών κλιμάκων είναι κρίσιμη 
για να τον κατανοήσουμε, να τον φανταστούμε και να τον αλλάξουμε, γ) είναι 
εν τη γενέσει του διαθεματικός καθώς προκύπτει από την καθημερινή ζωή πλή-
θους υποκειμένων κι συνεπώς από τις αντιφάσεις και την ταυτόχρονη συνύπαρ-
ξη σχέσεων εξουσίας, καταπίεσης και χειραφέτησης.

2.2 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΛΟ 

Οι παραπάνω τρόποι προσέγγισης συμβάλλουν στην κατανόηση του δημόσιου χώ-
ρου, βοηθούν στην επαναδιαπραγμάτευση παγιωμένων αντιλήψεων για τον ρόλο 
και τη «φύση» του ενώ φωτίζουν τη σχέση του με τα φύλα και τη σεξουαλικότητα. 

Κατά τον Κωτσάκη, «ο δημόσιος αστικός χώρος είναι ο χώρος όπου οι κοι-
νωνικές σχέσεις αναπαράγονται κατά δύο τρόπους. Πρώτον μέσω της νομο-
θετικής, εκτελεστικής και πολιτικής εξουσίας. Δεύτερον μέσω της δημόσιας 
επικοινωνίας (…) [ο δημόσιος] είναι ο χώρος σύνθεσης της πολιτικής εξουσίας 
και της δημόσιας επικοινωνίας στην αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων» 
(Κωτσάκης 2012: 173). Υποστηρίζει πως ο κοινωνικός χώρος αναδύεται από 
τον χώρο της ανθρώπινης επικοινωνίας και έτσι κάνει τη διάκριση μεταξύ προ-
σωπικού και δημόσιου χώρου. Αποδεσμεύει δηλαδή την έννοια του χώρου από 
το καθεστώς ιδιοκτησίας  (τον δημόσιο χώρο  από το χώρο του κράτους και τον 
προσωπικό από τον ιδιωτικό) δίνοντας έμφαση στον τρόπο επικοινωνίας, στην 
παρουσία και στις σχέσεις των υποκειμένων.

Στη συζήτηση για το δημόσιο χώρο, κρίσιμη είναι η συμβολή φεμινιστικών 
κριτικών απέναντι στον κυρίαρχο τρόπο προόσληψης της δημόσιας σφαίρας. 
Η Pateman επισημαίνει πως «η πολιτική ελευθερία βασίζεται στο πατριαρχικό 
δικαίωμα» (Pateman 1988:4) ενώ το γνωστό φεμινιστικό επιχείρημα «το προ-
σωπικό είναι πολιτικό» επιχειρεί να σπάσει την διχοτομία δημόσιας-ιδιωτικής 
σφαίρας. Η διάκριση αυτή υπήρξε συχνά απόλυτη και άκαμπτη με τον δημόσιο 
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χώρο να αποτελεί τη σφαίρα του ορθού λόγου και της εξουσίας στη νεωτερική 
σκέψη. Η Αθανασίου παρατηρεί πως έχουμε «από τη μια πλευρά μια δημόσια 
σφαίρα ανοιχτή σε όλους και βασισμένη στην αντικειμενική και αμερόληπτη 
επίτευξη του κοινού καλού και, από την άλλη, μιας ιδιωτικής σφαίρας βασι-
σμένης στο φυσικό δίκαιο, την αγάπη και το ειδικό συμφέρον» (Αθανασίου 
2006:44). Σε αυτή τη διχοτομία χωροθετήθηκε και το δίπολο άντρα-γυναίκας. 

Είναι πλέον κατανοητό πως η σκληρή διάκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτι-
κού χώρου είναι αμφιλεγόμενη καθώς ο ένας χώρος βρίσκεται πάντα σε σχέση 
με τον άλλο. Ωστόσο, τέτοιοι διαχωρισμοί όχι μόνο δεν τελείωσαν οριστικά 
αλλά επαναλαμβάνονται συχνά στο λόγο και τις πρακτικές αρκετών «κανονι-
κών» ανθρώπων. Για παράδειγμα, στη συζήτηση για το φύλο και τη σεξουαλι-
κότητα παρατηρείται η μεταφορά της προβληματικής στον ιδιωτικό/προσωπικό 
χώρο καθώς αυτό που φαινομενικά ενοχλεί είναι η παρουσία μη ετεροκανονι-
κών συμπεριφορών στο δημόσιο. 

Αρκετές φεμινίστριες μελετήτριες έχουν υποστηρίξει πως ο χώρος της πόλης 
έχει φύλο κατά τρόπο που τείνει είτε να αποκλείει τις γυναίκες από τον δημόσιο 
χώρο ή να τις συμπεριλαμβάνει σε οριοθετημένους ρόλους. (Jarvis et al.2009, 
Λαδά 2009). Η παρουσία σε δημόσιους χώρους δεν σημαίνει το ίδιο για γυναίκες 
και άνδρες. Για παράδειγμα, τα αγόρια είναι λιγότερο ελεγχόμενα από τα κορί-
τσια στη χωρική κινητικότητα τους καθώς το φύλο καθορίζει τους ρόλους και την 
πειθαρχία των σωμάτων. Ακόμη, η εμπειρία των γυναικών στο δημόσιο χώρο, 
δεδομένου ότι οι τα σώματά τους φιλτράρονται από το αρσενικό βλέμμα, μπορεί 
να είναι αρκετά διαφορετική. Κι αν αυτές οι παρατηρήσεις φαντάζουν αναχρο-
νιστικά δευτεροκυματικες, υπάρχουν και άλλες δομές εξουσίας που καθορίζουν 
τη χωρική εμπειρία. Η σχέση μεταξύ φύλου και σεξουαλικότητας και η απόδοσή 
της στο χώρο γίνεται αντιληπτή όταν ο δημόσιος χώρος διαμορφώνεται ως χώρος 
ετεροκανονικότητας μέσα από την επανάληψη καθορισμένων πρακτικών (Butler 
[1990]2014, Bhattacharyya [2002]2008, Taylor et all. 2010). Ακόμη, φύλο και σε-
ξουαλικότητα διαπλέκονται καθώς όπως εξηγεί η De Zárate η θέση λεσβιών στο 
δημόσιο χώρο δεν καθορίζεται μόνο από τη σεξουαλική τους ταυτότητα αλλά και 
από κανόνες και πρότυπα των φύλων (gender norms) (De Zárate 2014).

Ο δημόσιος χώρος, ακολουθώντας μια διαθεματική προσέγγιση, κατασκευά-
ζεται όχι μόνο με βάση την ετεροκανονονικότητα (heteronοrmativity) αλλά και 
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τη φυλή, το φύλο την ηλικία και πλήθος άλλων χαρακτηριστικών και σχέσεων 
που αποδίδονται στα υποκείμενα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση έθνους, 
φυλής, φύλου, σεξουαλικότητας και χώρου. Όπως προκύπτει, σεξισμός και 
ρατσισμός είναι αλληλοσυμπληρούμενα συστήματα κυριαρχίας ( Yuval Davis 
[1997]2013, Anthias 1991). Η Yuval Davis παρατηρεί πως «Οι γυναίκες είναι 
αυτές που αναπαράγουν πολιτισμικά, βιολογικά και συμβολικά ένα έθνος» ενώ 
«είναι συμβολικά οι φρουροί των συνόρων» (Yuval Davis [1997] 2013:19, 60). 
Αντίστοιχα κάθε άλλη σεξουαλική δραστηριότητα που δεν στοχεύει στην ανα-
παραγωγή του έθνους κρίνεται εχθρική, ντροπιαστική και προδοτική. Οι εθνικι-
στικές, σεξιστικές και ρατσιστικές ρητορικές αντιλαμβάνονται την γυναίκα και 
την ετεροκανονικότητα ως θεματοφύλακες του έθνους και της επικράτειάς του 
ενώ την ίδια στιγμή αποφαίνονται πως η ελληνική φυλή τα σύνορα και η εθνική 
κυριαρχία καταλύονται από τους «λαθρομετανάστες».

3. ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΦΟΒΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ 

Χάρτης 1. επιθέσεις στην καρδιά της Αθήνας
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2007 
ως σήμερα

Διώκεται ιδιοκτήτης μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων (αρτοποιεία) για μια απ΄τις 
μεγαλύτερες υποθέσεις ανθρώπινης εμπορίας και διακίνησης (τράφικινγκ) στην Ελ-
λάδα. Η επιχείρηση του παρόλα αυτά ανθεί ως σήμερα και τα 19 καταστήματα βρί-
σκονται διάσπαρτα σε πολλά σημεία  της Αττικής. Πλήθος παρεμβάσεων έξω από τα 
καταστήματα έχει πραγματοποιηθεί για να δημοσιοποιηθεί η υπόθεση.

2/11/2008
Γκάζι

Τρεις άνδρες επιτέθηκαν και χτύπησαν άσχημα έναν έφηβο γκέι λίγα μέτρα από γνω-
στό γκέι κλάμπ στο Γκάζι. Τον άφησαν αιμόφυρτο στο πεζοδρόμιο ενώ η μουσική στα 
γύρω μαγαζιά συνεχίστηκε κανονικά. Ακολούθησαν παρεμβάσεις από αλληλέγγυες 
και αλληλέγγυους στην περιοχή. 

27/12/2008
Πετράλωνα

Επιστρέφοντας στο σπίτι της στα Πετράλωνα αργά το βράδυ η βουλγάρα εργάτρια 
Κonstadinka Κuneva δέχθηκε επίθεση με oξύ εξαιτίας της συνδικαλιστικής της δρά-
σης. Κατάφερνε να επιζήσει και ένα μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης αναπτύχθηκε σε 
πολλά σημεία της χώρας.

2011-2012
Σε λύκειο 
της Αθήνας

Μαθήτρια υπέστη διακρίσεις λόγω της ταυτότητας φύλου της, τρανσφοβικές παρε-
νοχλήσεις και εκφοβισμό τόσο από μαθητές όσο και από διδάσκοντες σε λύκειο της 
Αθήνας. Η μοναδική καθηγήτρια που στάθηκε στο πλευρό της, πέρασε από ΕΔΕ και 
τέθηκε σε αργία. Οργανώθηκαν δράσεις αλληλεγγύης από το Σωματείο Υποστήριξης 
Διεμφυλικών (ΣΥΔ). 

5/2012
Kέντρο 
Αθήνας

Παραμονές των εθνικών εκλογών, το ελληνικό κράτος οργάνωσε μία επιχείρηση 
σύλληψης και διαπόμπευσης τοξικοεξαρτημένων γυναικών στους δρόμους του κέ-
ντρου της Αθήνας. Οι γυναίκες, κάποιες από τις οποίες μετανάστριες, κατηγορήθη-
καν ως οροθετικές που εν γνώσει τους εκδίδονταν. Ακολούθησε ένα δυνατό κίνημα 
αλληλεγγύης σε πολλά σημεία της χώρας.

11/10/2012
Κεραμεικός

Περίπου 300 άτομα, μέλη της χρυσής αυγής και θρησκευτικών οργανώσεων συγκε-
ντρώθηκαν έξω από θέατρο στον Κεραμεικό για να εμποδίσουν τη διεξαγωγή πα-
ράστασης. Τραυμάτισαν έναν ανταποκριτή ενώ άσκησαν ρατσιστική και ομοφοβική 
λεκτική βία στον σκηνοθέτη της παράσταση που έχει καταγωγή από την Αλβανία.

8/2013
Αθήνα και 
Θεσ/νικη

Οργανώθηκε πογκρόμ με κρατική εντολή  εναντίον τρανς ατόμων σε δρόμους της Αθή-
νας και της Θεσσαλονίκης. Οι τρανς οδηγήθηκαν παράνομα στο αστυνομικό τμήμα, με 
σκοπό σύμφωνα τον αρμόδιο υπουργό, τη «βελτίωση της εικόνας της περιοχής». 

17/1/2014
Πλατεία 
Εξαρχείων

Αργά τη νύχτα δύο τρανς γυναίκες δέχτηκαν λεκτική επίθεση και απειλές από άντρες. Το 
επόμενο απόγευμα, μια τρανς γυναίκα ξυλοκοπήθηκε και διασύρθηκε από ομάδα ατόμων 
στη στάση του μετρό «Πανεπιστήμιο», επειδή αντέδρασε στην τρανσοφοβική επίθεση 
που δέχτηκε. Ακολούθησαν συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στην πλατεία Εξαρχείων.

23/8/2014
Πλατεία 
Βαρνάβα 
στο 
Παγκράτι

Το βράδυ ομάδα 15 περίπου ακροδεξιών επιτέθηκε σε ζευγάρι ομοφυλοφίλων. Η 
επίθεση ξεκίνησε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς, συνεχίστηκε με ρίψη χλωρίνης 
στους δύο άνδρες, και κατέληξε στον άγριο ξυλοδαρμό τους. Ακολούθησαν δράσεις 
αλληλεγγύης στην πλατεία.

29/9/2014
Σταθμός 
ηλεκτρικού 
στο Θησείο

Το μεσημέρι, στο σταθμό του ηλεκτρικού στο Θησείο μια 17χρονη δέχθηκε βίαιη 
επίθεση από έναν 55χρονο. Βλέποντας την να αγκαλιάζεται με τη φίλη της απαίτησε 
να φύγουν από το χώρο του σταθμού και στη συνέχεια τη χτύπησε. Παρευρισκόμενοι 
τον σταμάτησαν.
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Τα παραδείγματα που αναφέρονται εδώ είναι ενδεικτικά της καθημερινής συν-
θήκης σεξισμού και ομοφοβίας που κυριαρχεί στον αστικό χώρο. Τα περισ-
σότερα έγιναν γνωστά χάρη στην άμεση αλληλεγγύη από άτομα, δομές και 
συλλογικότητες που εξέλαβαν όσοι και όσες δέχθηκαν επίθεση αλλά και στην 
πρωτοβουλία των αποδεκτών της βίας να δημοσιοποιήσουν τα περιστατικά. 
Είναι παραπάνω από βέβαιο πως πλήθος άλλων, τελεσμένων σε απόμερα στενά 
ή σε κλειστούς, μη ορατούς χώρους δεν δημοσιοποιούνται. Ενδεικτική είναι η 
κατακόρυφη αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας εντός των τειχών του σπιτιού 
αν και συχνά οι φωνές τα διαπερνούν.

Στα παραδείγματα που επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν, οι πρωταγωνιστές 
επιβολής σεξιστικής και ομοφοβικής βίας ήταν κατά κύριο λόγο λευκοί άντρες 
έλληνες πολίτες (τα γνωστά παλικάρια). Τα περισσότερα έγιναν στη θέα αρκε-
τών περαστικών και συχνά υπό την ανοχή της αστυνομίας (όταν αυτή δεν ήταν 
ο φορέας της βίας). Όπως επισημαίνει η Άρεντ «είναι άλλο πράγμα να ξετρυπώ-
νεις εγκληματίες και δολοφόνους από την κρυψώνα τους και άλλο να τους βρί-
σκεις να διαπρέπουν και να ακμάζουν στη δημόσια σφαίρα» ([1963] 2009: 22). 

Οι επιθέσεις έγιναν απέναντι σε μη κανονικές (για αυτούς) συμπεριφορές, 
όπως το δημόσιο φιλί ή η αγκαλιά μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Οι αποδέ-
κτες της βίας από τη μεριά τους, με την παρουσία τους στο χώρο αλλά και την 
επιτέλεση χαρακτηριστικών του φύλου ή της σεξουαλικότητας τους όχι μόνο 
διεκδίκησαν το χώρο τους στην πόλη, αλλά επιχείρησαν να επέμβουν στα χα-
ρακτηριστικά του, να αλλάξουν το φύλο του, να αποσταθεροποιήσουν τις αξίες 
του, να αμφισβητήσουν την εθνικότητά του, να αψηφήσουν δηλαδή τον νόμο 
και την κανονικότητα του δημόσιου χώρου. 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως τα παραπάνω περιστατικά συνέβησαν 
σε κεντρικούς δημόσιους χώρους της πόλης, σε μεσοαστικές και όχι υποβαθ-
μισμένες γειτονιές (πιθανότατα γι’ αυτό πήραν και την ανάλογη δημοσιότητα), 
ενώ μια επίθεση συνέβη στην καρδιά των Εξαρχείων μια γειτονιά γνωστή- κατά 
τα άλλα- για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στις κινήσεις αντίστασης και χειρα-
φέτησης. Το Γκάζι, το Παγκράτι, οι δρόμοι γύρω από την Ομόνοια, ο Κεραμει-
κός, η πλατεία Εξαρχείων είναι κεντρικές περιοχές με κατοίκους της πάλαι ποτέ 
μεσαίας τάξης ενώ αποτελούν βραδινό στέκι για αρκετές νέες και νέους. Ακόμη 
και στις περιπτώσεις όπου οι περιοχές θεωρούνται υποβαθμισμένες όμως, ο δι-
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ωγμός των τρανς έγινε ώστε να «βελτιωθεί η εικόνα της περιοχής».Ο τρόπος 
με τον οποίο τέτοιες πρακτικές νομιμοποιούνται στον αστικό χώρο είναι ενδει-
κτικός. Στην περίπτωση του επιχειρηματία κατηγορούμενου για τράφικινγκ, τα 
καταστήματά που χρησιμοποιούσε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και απ’ όπου 
εκατοντάδες πελάτες παίρνουν ως σήμερα το πρωινό τους, είναι χωροθετημένα 
σε κεντρικά σημεία πολλών γειτονιών της πόλης. Παρότι η πόλη χαρακτηρίζεται 
από υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και έντονη μίξη χρήσεων,- στοιχεία που 
προσδίδουν ζωντάνια στον αστικό χώρο ακόμη και κατά τις βραδινές ώρες- σε-
ξιστικές και ομοφοβικές συμπεριφορές σημειώνονται ακόμη και στα πιο πολυ-
σύχναστα μέρη.

Όπως προκύπτει, στην Αθήνα, μια πόλη περίπου τριών εκατομμυρίων κα-
τοίκων, το πέρασμα ή η παραμονή στο δημόσιο χώρο με χαρακτηριστικά άλλα 
από εκείνα του έλληνα λευκού μεσοαστού άντρα, δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε 
αυτονόητη ούτε ακίνδυνη. Ο χώρος της πόλης, καθώς προκύπτει από τα υπο-
κείμενα, ορίζεται από το φύλο, τη σεξουαλικότητα, την τάξη, την εθνότητα ή 
τη φυλή και γίνεται ακόμη μια φορά τόπος ανάδειξης του σεξισμού αλλά και 
διεκδίκησης της παρουσίας. Οι συναντήσεις και συγκρούσεις αποτελούν χωρικές 
πράξεις διεκδίκησης που δημιουργούν την εμπόλεμη ζώνη του δημόσιου χώρου. 
Το κορίτσι στο σταθμό του Θησείου, η τρανς στο μετρό «Πανεπιστήμιο» ή η 
τρανς μαθήτρια στο λύκειο της Αθήνας διακινδύνευσαν με την επίμονη παρου-
σία τους στους χώρους της καθημερινότητάς τους. Η αποπομπή από τον δημόσιο 
χώρο γίνεται είτε με την επίκλησης της διαφοράς του από τον ιδιωτικό («ας κάνει 
ότι θέλει ο καθένα στο κρεβάτι του, αλλά όχι σε κοινή θέα») ή με την επιθυμία 
ολοκληρωτικής εξόντωσης της διαφορετικότητας. Τα παιδιά στο Παγκράτι ως 
μυαρά στοιχεία «καθαρίστηκαν» με χλωρίνη και ύστερα ξυλοκοπήθηκαν. Στην 
περίπτωση της Kuneva η επίθεση παραλίγο να της στοιχήσει τη ζωή, ενώ στην 
περίπτωση των κατηγορούμενων ως οροθετικών μια κοπέλα αυτοκτόνησε πριν 
λίγο καιρό. 

Οι συγκρούσεις στο δημόσιο χώρο με αφορμή το φύλο και τη σεξουαλι-
κότητα συνδέονται με την εμμονή για ηγεμονία στο χώρο αυτό. Η συμβολι-
κή σημασία του είναι κρίσιμη καθώς (νοούμενος ως η σφαίρα της εξουσίας) 
όποιος τον κατέχει, ελέγχει τεράστιο μέρος του συμβολικού χώρου και της φυ-
σικής έκτασης της πόλης. Με την παρουσία όλων αυτών που αποκλίνουν της 
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κανονικότητας, ο δημόσιος χώρος (και κατ’ επέκταση το κράτος) μοιάζει να 
χάνει τον ανδρισμό του. Ακόμη και στην πλατεία Εξαρχείων όπου φαινομενικά 
αποπέμπονται από το χώρο εξουσιαστικές συμπεριφορές στην περίπτωση των 
τρανς διώχθηκε η διαφορετικότητα. Ο ηγεμονικός χαρακτήρας του κλονίζεται 
καθώς αμφισβητείται το φύλο του, δηλαδή το φύλο της εξουσίας. Ο κυρίαρχος 
στο δημόσιο χώρο οφείλει να ορίζει ποια χαρακτηριστικά αναγνωρίζονται ως 
νόμιμα και θεμιτά, ποιες σχέσεις και παρουσίες δικαιούνται να δημοσιοποιού-
νται, ποιές ανθρώπινες ζωές θεωρούνται άξιες θρήνου και μνημόνευσης (Butler 
[1990]2014). Και όταν ο κυρίαρχος ταυτίζεται με την καπιταλιστική συνθήκη 
τότε τα παραπάνω ορίζονται ανάλογα με την θεμιτή τάξη, τα θεμιτά φύλα, τη 
θεμιτή φυλή, και την θεμιτή εθνότητα.

4. Η ΚΟΙΝΟΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΣΕΞΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ

Οι χωρικές συγκρούσεις με αφορμή το φύλο ή τη σεξουαλικότητα δεν προέκυ-
ψαν λόγω της τρέχουσας κρίσης αλλά ήταν ήδη εκεί όταν η κρίση τις ανέδειξε 
ως πυροκροτητής. Τα παραπάνω παραδείγματα αφορούν την επανάληψη και 
διατήρηση μιας κανονικότητας. Δεν συνέβησαν σε κάποιο απόμερο, σκοτει-
νό και καλά κρυμμένο στενό αλλά σε κεντρικές πλατείες και δρόμους υπό το 
βλέμμα δεκάδων άλλων. Οι επιθέσεις δεν αφορούν παραβατικές συμπεριφορές 
σεσημασμένων αλλά καθημερινές πρακτικές «φιλήσυχων» και «ευυπόληπτων» 
πολιτών εναρμονισμένες με την καπιταλιστική συνθήκη, και τις πρόσφατες πο-
λιτικές λιτότητας. Η κρίση δεν λειτούργησε ως μια κατάσταση εξαίρεσης αλλά 
ως μια συνθήκη όξυνσης των κανόνων της καθημερινής ζωής στον καπιταλισμό.

Στην προσπάθεια της να κατανοήσει τη θηριωδία του Β’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου ως ανταποκρίτρια στην δίκη του ναζιστή Άντολφ Άιχμαν στο Ισραήλ, 
η Άρεντ  καταλήγει πως «για να διαπραχθούν τερατωδίες δεν χρειάζονται τέ-
ρατα» (Άρεντ [1963]2009). Διαπιστώνει πως ο Άιχμαν δεν ήταν παράφρων ή 
σαδιστής, (όπως μάλιστα αναφέρει «μισή δωδεκάδα ψυχίατροι βεβαίωναν πως 
ήταν «φυσιολογικός» ([1963]2009: 28) ενώ τα εγκλήματα για τα οποία δικά-
στηκε συνέβησαν στο πλαίσιο της κανονικότητας του Γ’ Ράιχ. Παρατηρεί πως 
«με δεδομένες τις συνθήκες στο Γ’ Ράιχ, μόνο όποιοι αποτελούσαν «εξαίρεση» 
θα ήταν δυνατόν να αντιδράσουν κανονικά.» ([1963]2009: 29).
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Η Άρεντ θέτει το ζήτημα ευρύτερα προκαλώντας μας να συλλογιστούμε τις 
κανονικότητες εντός των οποίων βρισκόμαστε και με βάση τις οποίες σκεπτό-
μαστε και πράττουμε. Όπως αναφέρει «το πρόβλημα με τον Αϊχμαν ήταν ότι 
υπήρχαν πολλοί σαν κι αυτόν και ότι οι περισσότεροί τους δεν ήταν διεστραμ-
μένοι ούτε σαδιστές αλλά ήταν, και εξακολουθούν να είναι, φοβερά και τρο-
μερά φυσιολογικοί. Από την άποψη των νομικών θεσμών μας και των ηθικών 
αξιολογήσεων, το γεγονός ότι είναι φυσιολογικοί είναι ακόμα πιο τρομακτικό 
από όλες τις θηριωδίες, γιατί υποδείκνυε (…) ότι αυτός ο εγκληματίας (…) 
hostis generis humani, διαπράττει τα εγκλήματά του σε συνθήκες στις οποίες 
αδυνατεί να ξέρει και να νιώθει πως κάνει κάτι κακό. ([1963]2009: 215). 

Αν η κανονικότητα της καθημερινής ζωής στον καπιταλισμό και μάλιστα, 
σε μια συνθήκη κρίσης συμπεριλαμβάνει τον σεξισμό, τον ρατσισμό, την ομο-
φοβία και την πατριαρχία τότε χρειάζεται να σκεφτούμε εκτός του προκαθορι-
σμένου πλαισίου. Επιστρέφοντας στην παραγωγή του χώρου εντός της κρίσης, 
η σκέψη της Άρεντ στέκεται ιδιαίτερα χρήσιμη. Η κανονικότητα του δημόσιου 
χώρου συνυφαίνει με τον σεξισμό, τον ρατσισμό και την ομοφοβία. Εγκλωβι-
σμένα σε έναν ορισμένο τρόπο σκέψης, σύλληψης φαντασίας και παραγωγής 
χώρου από κανονικές σχέσεις τα κανονικά υποκείμενα, δημιουργούν την «κοι-
νοτοπία του σεξισμού» στο δημόσιο χώρο της ελληνικής επικράτειας.

5. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ: ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΕΙΣ

Οι έμφυλες συγκρούσεις στην κρίση γίνονται ορατές όχι μόνο γιατί η καταπί-
εση γίνεται περισσότερο έντονη και δολοφονική αλλά και γιατί οι αντιστάσεις 
σε αυτή πληθαίνουν και ριζοσπαστικοποιούνται. Κι ενώ έμοιαζε οι φεμινισμοί 
να εγκαταλείφθηκαν από πολλές και πολλούς που επιζητούσαν την υποστήριξη 
του κράτους για την επίτευξη των στόχων της φεμινιστικής πολιτικής, η πολι-
τική αντίθεση να μετατράπηκε σε νομική αξίωση και τα κινήματα να αντικατα-
στάθηκαν από σπουδές (Μαρνελάκης 2014), εντός της κρίσης και στον πλούτο 
των κοινωνικών πρακτικών φανερώθηκαν αντιστάσεις και χειραφετήσεις έξω 
και πέρα από λογικές συνδιαλλαγής με την κρατική εξουσία. Έγινε κατανοητό 
πως η γυναικεία χειραφέτηση αλλά και η σεξουαλική ελευθερία συμβαδίζουν 
με την κοινωνική απελευθέρωση και πως ο χώρος παίζει καθοριστικό ρόλο σε 

Εμφύλ(ι)ες συγκρούσεις σε κρίσιμους χώρους



163  Urban Conflicts

αυτή την διαδρομή. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του αγώνα ενάντια στα με-
ταλλεία στις Σκουριές της Χαλκιδικής όπου με αφορμή τον αγώνα ενάντια στην 
υφαρπαγή της γης και την καταστροφή του περιβάλλοντος αναδύθηκαν φεμι-
νιστικά, αντισεξιστικά και αντιρατσιστικά χαρακτηριστικά αναδεικνύοντας την 
διαθεματικότητα των αγώνων. Τέτοιες διαδικασίες απογύμνωσαν τη συνθήκη 
της κρίσης και μας επέτρεψαν να φανταστούμε περάσματα.

Σ’ ένα άλλο τοπίο, πιο εξωτικό από το αθηναϊκό κέντρο αλλά εξίσου συ-
γκρουσιακό, στην Χαλκιδική, κάποιες γυναίκες αναφέρουν: «Δεν μπορώ να φα-
νταστώ ότι του χρόνου τέτοιες μέρες, αν έχουμε κερδίσει, εγώ θα γυρίσω σπίτι 
και θα κάνω τις δουλειές του Πάσχα», λέει η Λόλα. «Αυτός ο αγώνας μάς αλλά-
ζει όλους, κι εμάς και τους άντρες μας. Όταν γυρίσουμε στα σπίτια μας, θα γνω-
ριστούμε ξανά». «Αν δεν είχαμε τα δικά μας, θα ήθελα να είμαι στην Μανωλάδα. 
Που όταν έσκασε το 2008 ούτε που είχα καταλάβει τι συμβαίνει» λέει η Μελα-
χρινή. «Τώρα έχουν σταματήσει τα “που πας’’, “τι ώρα θα γυρίσεις’’, “με ποιον 
είσαι’’. Κι όταν ζήσεις έτσι ελεύθερα, δεν γυρίζεις πίσω», συμπληρώνει η Βάσω. 
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1. ΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ (ΕΤΕΡΟ)ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Η ανάπτυξη των σύγχρονων πόλεων δεν συνοδεύτηκε μόνο από μια πρωτοφα-
νή αλλαγή στον τρόπο αντίληψης και παραγωγής του χώρου των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων αλλά και από μια ανάλογα πρωτοφανή μεταβολή στον τρόπο 
ύπαρξης των σωμάτων εντός του νέου αστικού περιβάλλοντος (βλ. Colomina 
and Bloomer, 1992). Ο έλεγχος του ανθρώπινου σώματος και των δραστηριοτή-
των στις οποίες αυτό εμπλέκεται, αποτέλεσε από την ανάδυση των σύγχρονων 
πόλεων κομμάτι μιας σειράς αστικών ζητημάτων που έπρεπε να συμπεριλη-
φθούν εντός ενός ρυθμιστικού συστήματος λειτουργίας. Αυτό συμπεριέλαβε 
τον καθορισμό των τόπων και τον χρόνων εντός των οποίων ταξινομούνται 
όλες οι λειτουργίες της καθημερινής ζωής, από την εργασία μέχρι την έκφρα-
ση της σωματικής επιθυμίας. Η επιβαλλόμενη τάξη εντός του αστικού χώρου 
συγκροτήθηκε σε συνεργασία με πρακτικές αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας, 
αλλά και με την κατασκευή ταυτοτήτων που ανέλαβαν ένα τμήμα του κοινω-
νικού ελέγχου. Σε αυτό το πλαίσιο,  επιστράτευση της «αντικειμενικής» αλή-
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θειας από επιστήμες όπως η βιολογία και η ιατρική, λειτούργησε καθοριστικά 
στην διατύπωση δογμάτων που έθεταν στο επίκεντρο τον έλεγχο των ανθρώ-
πινων ορμών στο σωματικό επίπεδο και την φυσικοποίηση χαρακτηριστικών 
ή τη δαιμονοποίηση συμπεριφορών και πράξεων που χαρακτηρίζονται «εκτός 
του φυσιολογικού». Πιο συγκεκριμένα, όπως περιγράφει ο Foucault (1998), 
η επιτήρηση και ο έλεγχος της σεξουαλικότητας βρίσκονται σε άμεση σύνδε-
ση με την επιθυμητή κοινωνική οργάνωση και τάξη την οποία επιδιώκουν να 
εγκαταστήσουν οι καπιταλιστικοί θεσμοί εξουσίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 
η δομή της οικογένειας, αυτή που συγκροτείται από το ετεροσεξουαλικό ζεύ-
γος και τους απογόνους του που αναπαράγονται, παράγουν και καταναλώνουν, 
αναδείχθηκε σε πυλώνα της σύγχρονης καπιταλιστικής δυτικής κοινωνίας. Πα-
ράλληλα, ο κατακερματισμός σώματος και δραστηριοτήτων, όρισε όχι μόνο 
τον χώρο, αλλά και τον χρόνο μέσα στον οποίο αναπτύσσεται η πρακτική της 
καθημερινής ζωής (Lefevbre, 1991:49). Με αυτό τον τρόπο, σώματα, ανάγκες 
και επιθυμίες αποδιαρθρώνονται και τοποθετούνται εντός ενός κανονιστικού 
πλαισίου που ορίζει τον κατάλληλο τόπο και την κατάλληλη στιγμή για να συμ-
βεί το «κανονικό». Το σύνολο αυτών των χωρικών και χρονικών όρων ένταξης 
και λειτουργίας στην κοινωνική ζωή, διαμόρφωσε την συνθήκη που ορίζεται με 
τον όρο ετεροκανονικότητα. Όπως αναφέρει η Νast (2005): «ο όρος ετεροκανο-
νικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει την κανονικοποίηση του 
άντρα/γυναίκα ως αντίθετα που είναι “γραφτό” να βρεθούν σε ετεροσεξουαλι-
κές σχέσεις που βασίζονται σε συγκεκριμένες ταξικές και φυλετικές σχέσεις.»

Αλλά σε αυτό το πλαίσιο, οι ιδέες της ετεροσεξουαλικότητας και ετεροκα-
νονικότητας είναι αντιλήψεις που παράγονται και «εγκαθίστανται μέσω επα-
ναλαμβανόμενων κοινωνικών ρόλων και ροών επιθυμίας. Αυτά συμβαίνουν σε 
ποικίλα κοινωνικά/ηθικά και νομοθετικά κανονιστικά πλαίσια που καθορίζουν 
ποιες σεξουαλικές ταυτότητες και πρακτικές είναι επιτρεπτές ή ανεκτές σε δη-
μόσιους ή ιδιωτικούς χώρους» (Hubbard, 2000). 

Η εξερεύνηση των χώρων στην πόλη εντός των οποίων η διαφορά αποκτά 
μια ορατή χωρική οντότητα έχει ιδιαίτερη σημασία. Με σημείο εκκίνησης την 
Λεφεβριανή θεώρηση παραγωγής του χώρου έχει διατυπωθεί επανειλημμένα η 
ανάπτυξη πρακτικών και πολιτικών  εντός του καπιταλιστικού συστήματος με 
στόχο την κατασκευή χώρων ομοιογενών, ελεγχόμενων και κερδοφόρων (βλ. 
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για παράδειγμα Grosz, 1992). Αυτή η διαδικασία ελέγχου αγγίζει, όπως ανα-
φέρθηκε, κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας. Υπό αυτή την έννοια, 
τα ζητήματα που προκύπτουν από τον έλεγχο της σεξουαλικότητας αποτε-
λούν κομμάτι ενός ευρύτερου δικτύου εξουσίας και ηγεμονίας που διατρέχει 
όλη την κοινωνική ζωή. Η επιβολή αυτών των θεσμών, συνδεδεμένων από τη 
μία με μια μακρά ιστορία πατριαρχικής κυριαρχίας και απ’ την άλλη με εγκα-
τεστημένες ιδέες του «κανονικού», έχουν εμπεδωθεί κοινωνικά σε τέτοιο 
βάθος ώστε φαίνεται σαν να λειτουργούν σε ένα αόρατο επίπεδο, σχεδόν σαν 
μια αυτοματοποιημένη, αδιαμφισβήτητη διαδικασία. Μπορεί λοιπόν, όπως 
αναφέρει ο Lefebvre (1991:49), ο καπιταλιστικός χώρος να αρνείται το αι-
σθησιακό (sensual) και το σεξουαλικό, αλλά οι πρακτικές και οι στρατηγικές 
που αναπτύσσονται για την εγκαθίδρυση μιας αστικής τάξης, καταδεικνύουν 
πως ο έλεγχος της σωματικής επιθυμίας, σαν κομμάτι του κατακερματισμέ-
νου σώματος, συνιστά έναν από τους πυλώνες που υποστηρίζουν την τάξη 
αυτή. Η οικογενειακή μονάδα και η οικία της, η υπόθεση ότι η αναπαραγωγή 
ως φυσική αποστολή και η ευτυχία ταυτίζονται, αλλά και η ιδέα του ανώ-
μαλου ή του «άλλου», συνιστούν στοιχεία που συμβάλλουν στην δόμηση 
της ετεροκανονικότητας, ως κοινωνικής διαδικασίας που εγγυάται ένα είδος 
εσωτερικού ελέγχου των υποκειμένων. Η κατηγοριοποίηση των σωμάτων 
και των πράξεών τους εγγυάται την χωροθέτηση της (ετερο)σεξουαλικής έκ-
φρασης στο πεδίο της ατομικής ιδιοκτησίας, διασφαλίζοντας την μη- ή υπό 
όρους ορατότητά της- στον αστικό δημόσιο χώρο, και την τοποθέτηση των 
παρεκκλίσεων αυτού του μοντέλου στο περιθώριο. Θα πρέπει βέβαια να ση-
μειωθεί, πως το σεξουαλικά παράνομο, το «ανήθικο», ή το «ανώμαλο» δεν 
εντοπίζονται μόνο στην αστική ζωή. Αυτό που όμως αλλάζει, σε σύγκριση 
με άλλα περιβάλλοντα, είναι οι τρόποι με τους οποίους οι εκφράσεις αυτών 
αναδύονται και αντιμετωπίζονται σε ένα περιβάλλον όπου μια πλειάδα δια-
φορετικών υποκειμένων βρίσκονται σε διαρκή επαφή. 

2.  «ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΕΣ» ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ

Τα μέσα και οι μέθοδοι που όρισαν και τοποθέτησαν στο χώρο σεξουαλικές 
επιθυμίες και πρακτικές, τέθηκαν υπό αμφισβήτηση από τα κινήματα που ανα-
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πτύχθηκαν μετά την δεκαετία του 1970, στον αγώνα για την αναγνώριση των 
δικαιωμάτων των gay και λεσβιών στην πόλη. Από την ίδρυση της περιοχής 
Castro στο San Francisco μέχρι την εξέγερση του Stonewall, τα αστικά κέντρα 
αντιμετώπισαν μια άνευ προηγουμένου κοινωνική και χωρική μεταμόρφωση. 
Η δυναμική και ριζοσπαστική διεκδίκηση των ομοφυλοφίλων για την πολιτι-
κή αναγνώριση της ύπαρξης και ορατότητάς τους, οδήγησε στην κατάληψη 
κομματιών του αστικού χώρου και εγκατέστησε μια χωρική πρακτική που κι-
νούνταν ενάντια σε μια από τις βασικές διχοτομίες του καπιταλιστικού συστή-
ματος, το αρσενικό/θηλυκό και την συμπληρωματικότητά τους, την πυρηνική 
οικογένεια. Μέσα από το εύρος των πρακτικών που ακολουθήθηκαν, αυτή η 
ρήξη οδήγησε στην ανάδυση υποκειμένων από τα πεδία της παραβατικότητας, 
της «ανωμαλίας», της «ασθένειας» σε αυτά του δημόσιου χώρου, της κοινοτι-
κής συνύπαρξης και της ανεκτικότητας. Και ήταν αυτό το κομμάτι του κινήμα-
τος που έφερε στην επιφάνεια μια πραγματικότητα που έμενε κρυμμένη υπό 
την απειλή νομοθετικών ή θρησκευτικών απειλών και τιμωριών.1 Παρά όμως 
την ριζοσπαστική προσέγγιση του ζητήματος όχι μόνο της ομοσεξουαλικότητας 
αλλά της σεξουαλικής διαφοράς εν γένει, μια άλλη τάση αναδύθηκε γρήγορα 
διαμορφώνοντας μια διαφορετική συνθήκη· αυτή της ενσωμάτωσης εντός των 
μηχανισμών του πατριαρχικού καπιταλιστικού συστήματος. Είναι αυτό που η 
Duggan2 περιγράφει ως «ομοκανονικότητα», την υιοθέτηση δηλαδή ρόλων και 
συμπεριφορών εντός του πλαισίου αξιών και συμπεριφορών που τίθεται από 
την καπιταλιστική πατριαρχία.

Αρκετοί σύγχρονοι μελετητές έχουν τοποθετηθεί κριτικά σε σχέση με τον 
ρόλο των gay περιοχών στην διαδικασία μεταμόρφωσης του αστικού χώρου. 
Ένας μεγάλος όγκος βιβλιογραφίας έχει αναπτύξει όχι μόνο μια πολεμική προς 
την ενσωμάτωση του κάποτε ριζοσπαστικού κινήματος3, αλλά και προς την πα-
ραγωγή νέων χώρων και ταυτοποιήσεων που έρχονται να υιοθετήσουν υπάρχο-
ντες αποκλεισμούς και να τους αναπαράξουν. Αυτές οι κριτικές υπογραμμίζουν 
την αποκλειστική αναγνώριση και αποδοχή των μεσοαστών λευκών γκέι και 
λεσβιών, σε τόπους απογυμνωμένους από κάθε πολιτική προσέγγιση του ζητή-
ματος της σεξουαλικότητας και διαμορφωμένους εντός μιας ευρύτερης τάσης 
που προωθεί τις θεματικές περιοχές διασκέδασης, κατοικίας και κατανάλωσης. 
(βλ. Browne, 2006, Oswin, 2008) Έτσι, για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώ-
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σεις, η δημιουργία τέτοιων χώρων βρίσκεται άμεσα συνδεδεμένη με φαινόμενα 
όπως αυτό του gentrification και, εν συνεχεία, με τις επιπτώσεις αυτού στους 
τοπικούς πληθυσμούς με όρους ταξικούς, πολιτισμικούς, και κοινωνικής σύν-
θεσης. Τελικά, σε πολλά από αυτά τα νέα τοπία  που συντίθενται από προνομι-
ούχα υποκείμενα που δομούν δικά τους δίκτυα σε άμεση σύνδεση με σύγχρονες 
αναδιαρθρώσεις της αστικής ζωής4, παρατηρείται η ανάπτυξη συνθηκών απο-
κλεισμού με όρους τάξης ή φυλής, αλλά και συμπεριφοράς ή εμφάνισης. 

3. ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΕΞ

Η πρακτική της σεξουαλικής δραστηριότητας σε χώρους που θα μπορούσαν 
να χαρακτηριστούν δημόσιοι, ή καλύτερα όχι ιδιωτικοί, είναι ένα φαινόμενο 
που αναπτύχθηκε σε διάφορους τόπους στις πόλεις. Λουτρά, “σκοτεινοί θάλα-
μοι”, παρκινγκ, δημόσιες τουαλέτες και πάρκα χαρτογραφούν τα σημεία όπου 
η σεξουαλική επιθυμία και έκφραση μπορεί να οργανωθεί εκεί που η διαφορά, 
η περιθωριοποίηση και η  «αμαρτία» διασταυρώνονται και συνυπάρχουν. Αυτές 
οι συναντήσεις συχνά συμβαίνουν τόσο εκτός κοινωνικών όσο και νομοθετικών 
κανόνων. 

«Για αυτούς τους παραβάτες, η είσοδος στο δημόσιο πεδίο είναι πολύ δύ-
σκολη: είναι ξεκάθαρα αποκλεισμένοι από κυρίαρχες αισθήσεις του ποιες 
εκφράσεις της σεξουαλικότητας επιτρέπονται στον δημόσιο χώρο και όποια 
δημοσιοποίηση της σεξουαλικής ζωής τους είναι πιθανό να καταλήξει στην 
αποδοκιμασία ή σε κάτι χειρότερο.» (Bell, 1995:140) 
Στην περίπτωση των δημόσια σεξουαλικών «παραβατών», αμφισβητείται 

η  ιδέα μιας ιερής –ή κολάσιμης- πράξης που πρέπει να παραμείνει πίσω από 
κλειστές πόρτες ή να συμβεί σε μη-παραγωγικές ώρες της ημέρας, και το σώμα 
ανασυγκροτείται σαν μια συνεκτική οντότητα που μπορεί να λειτουργήσει σαν 
σύνολο έξω από χρονικούς και χωρικούς διαχωρισμούς. 

«Τοποθετώντας την ομοερωτική δραστηριότητα στη δημόσια σφαίρα, σε ση-
μεία cruising, σε λουτρά και σε sex clubs αμφισβητείται η πατριαρχική και 
ετεροκανονική υπόθεση ότι η σεξουαλική δραστηριότητα (ειδικά αυτή των 
«παραβατών») πρέπει να κρατιέται για την «ιδιωτικότητα» της οικίας» (Brown 
in Lees, 2004). 

Ξεπερνώντας την κανονικότητα
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Σε κάθε περίπτωση, το δημόσιο σεξ παραμένει ριζοσπαστικό ακριβώς επειδή 
επιδεικνύει την ανεξέλεγκτη σωματική επιθυμία με τέτοιο τρόπο ώστε ακόμα 
και στις περιπτώσεις που «διαφημίζεται»- όπως για παράδειγμα στα sex clubs- 
παραμένει μια πράξη που συντελείται εκτός χωροχρονικών και κοινωνικών 
συμβάσεων. Στους χώρους όπου συντελείται, εκεί όπου το δίπολο δημόσιο/
ιδιωτικό αποδιαρθρώνεται και η εκπλήρωση της επιθυμίας διαπερνά τα όρια 
της ετεροκανονικότητας, διαμορφώνονται τοπικότητες πέραν της κατεστημέ-
νης αστικής τάξης. Όπως αναφέρει και ο Hubbard, οι χώροι αυτοί της σεξουα-
λικής παράβασης μπορεί να λειτουργήσουν προσωρινά σαν τόποι ελευθερίας 
και ελέγχου των υποκειμένων επάνω στα σώματα και τον χώρο όπου δρουν. 

4. Ο QUEER ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Παρά το γεγονός ότι το «queer» ξεκίνησε τις τελευταίες δεκαετίες να χρη-
σιμοποιείται σαν εκείνος ο γενικόλογος όρος που θα μπορούσε να περιγρά-
ψει κάθε σεξουαλική διαφορετικότητα, χαρακτηρίστηκε από τους πολέμιους 
αυτής της χρήσης ως ουδέτερος επειδή ακριβώς επιχειρεί να συμπεριλάβει 
και να λειτουργήσει ομογενοποιητικά σε μια σειρά σαφώς ορισμένων ταυ-
τοτήτων και συμπεριφορών. Το ερώτημα που τέθηκε ήταν το εξής: γιατί 
εκείνοι που έχουν βιώσει το περιθώριο να προσπαθούν να εφεύρουν νέες 
γενικεύσεις αν όχι για να γίνουν κομμάτι του ίδιου συστήματος αξιών που 
τους έθεσε στο περιθώριο εξ’αρχής; 

Οι υποστηρικτές αυτής της πολεμικής, ανάμεσα στην ανερχόμενη ομοκανο-
νικότητα και την υπάρχουσα και άρχουσα ετεροκανονική κοινωνία δεν μπορού-
σαν να βρουν θέση για τον όρο queer. Αντίθετα, πρότειναν τον όρο αυτόν ως 
συνώνυμο της ρευστότητας, της μη-ταξινόμησης και ταυτοποίησης, του εφήμε-
ρου, σε ένα κόσμο όπου η ομοιότητα και η σταθερότητα παρουσιάζονται σαν το 
αντίδοτο για την «εξομάλυνση» της διαφορετικότητας. (Oswin,2008, Browne, 
2006) Την ίδια στιγμή, η χρήση του όρου queer για την περιγραφή γκέι η λεσβι-
ακών περιοχών, δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να 
πληρούνται προκειμένου να χαρακτηριστεί ένας χώρος ως τέτοιος. Το βασικό 
επιχείρημα των μελετητών αλλά και ακτιβιστών που αντιτίθεται στη χρήση του 
όρου με αυτό τον τρόπο μπορεί να εντοπιστεί στα στοιχεία που συγκροτούν 
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μια περιοχή ως τόπο κατανάλωσης, ιδιωτικοποίησης και τελικά επιτήρησης και 
ενσωμάτωσης. (βλ. Doan and Higgins, 2011) Αναφέρονται δηλαδή, στο κατά 
πόσο οι ίδιες οι πρακτικές που αναπτύσσονται σε έναν τόπο λειτουργούν σε 
μια κατεύθυνση αναγνώρισης και εγκατάστασης της διαφορετικότητας ή κατά 
πόσο συμβάλλουν στην διαιώνιση της επιβολής σωματοποιημένων προτύπων 
και ρόλων, αποκλείοντας επί της ουσίας εκ νέου ήδη περιθωριοποιημένα υπο-
κείμενα. Αντί να επιχειρηθεί λοιπόν η περιγραφή μιας νέας ταυτότητας, ή να 
συμπεριληφθούν σε μια ταξινόμηση οι ήδη υπάρχουσες, το «queer» είναι ένας 
όρος που θα μπορούσε να εκφράσει την ριζοσπαστική προσέγγιση της σεξου-
αλικότητας και των αντιλήψεων της κανονικότητας καθώς και των κοινωνικών 
και χωρικών πρακτικών που συνδέονται με αυτές. Από την άλλη, η σημασία 
του τι μπορεί να οριστεί σαν queer χώρος, δεν χαρτογραφεί μόνο μια συνει-
δητή πολιτική επιλογή που στοχεύει στην διατάραξη του «κανονικού» ή του 
κανονιστικού  αλλά και μια αυθόρμητη και ανεξέλεγκτη χωρική πρακτική που 
αναπτύσσεται στο περιθώριο. Υπό αυτή την έννοια, ο queer χώρος μπορεί να 
εκκινείται από και πάντα να διατηρεί μια αμφίδρομη σχέση με την έκφραση 
της σεξουαλικής διαφοράς, αλλά καταφέρνει μέσω της χωρικής πρακτικής των 
υποκειμένων να δημιουργεί πεδία αντίστασης που συμπεριλαμβάνουν την αμ-
φισβήτηση ενός ευρέος φάσματος κοινωνικών συμβάσεων. Όπως αναφέρει η 
Doderer (2011): «το queering των αστικών χώρων συνδέεται με ερωτήματα που 
αναφέρονται στην ταυτότητα και την διαφορά, το σώμα  και την σεξουαλικότη-
τα, καθώς και με την καθημερινή ύπαρξη και την κοινωνική ζωή, την οικονομία, 
τον πολιτισμό και τις πολιτικές της συγκρότησης κοινοτήτων- πράγματι με όλο 
το θεματικό πρίσμα αντίστασης στην σεξουαλική και έμφυλη κανονικότητα.»

5. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ABNEY PARK CEMETERY5  

Το Abney Park Cemetery κατασκευάστηκε το 1840 σαν ένα πρότυπο non-
denominational6 νεκροταφείο στο οποίο παράλληλα λειτουργούσε και ένα μι-
κρό φυτώριο δέντρων. Το 1880 πέρασε στα χέρια μιας εταιρείας η οποία ξήλω-
σε μεγάλο κομμάτι του φυτώριου και το αντικατέστησε με τυπικό landscaping 
σχεδιασμό που συναντάται σε πολλά πάρκα και κήπους του Λονδίνου. Η εται-
ρεία έκλεισε το 1978 και το πάρκο πέρασε στο δήμο του Hackney. Η συστημα-
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τική παραμέλησή του για τα επόμενα 20 χρόνια έδωσε την ευκαιρία στη φύση 
να αναπτυχθεί ανεξέλεγκτα δημιουργώντας μια μικρή ζούγκλα· είναι χαρακτη-
ριστικό ότι αναγκάστηκαν να κόψουν μεγάλο κομμάτι της βλάστησης για να 
δημιουργήσουν μονοπάτια. (Joyce, 1994) Αυτή η φυσική συνθήκη δημιούρ-
γησε και το σκηνικό που ξεκίνησε να φιλοξενεί και να προστατεύει μια απο-
κλίνουσα δραστηριότητα· εκτός από βικτωριανό νεκροταφείο και οικολογικά 
προστατευόμενη περιοχή, το Abney Park έγινε ένας χώρος cruising7 για τους 
άντρες της περιοχής και όχι μόνο. 

Το πάρκο αυτό είναι ένας ακόμα δημόσιος χώρος μιας μητρόπολης και ως 
τέτοιος, ορίζει ταυτότητες και δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν 
μέσα σε αυτόν. Ανήκει, θεωρητικά τουλάχιστον, στην κατηγορία των ομογενο-
ποιημένων χώρων της μητρόπολης, ως η αναπαράσταση ενός μηχανισμού ελέγ-
χου και κατεύθυνσης συμπεριφορών και αναγκών. Πέρα από τον διαχωρισμό 
δημόσιου/ιδιωτικού και της αντιστοιχίας με το αρσενικό/θηλυκό, στο Λονδίνο 
όπως και σε πολλές μητροπόλεις παρατηρείται μια τάση αστικής ανάπτυξης 
που σχετίζεται με την σεξουαλικότητα και το φύλο η οποία περιστρέφεται γύρω 
από το branding και την εμπορευματοποίηση. Η ύπαρξη τέτοιων χώρων στο 
Λονδίνο όχι μόνο έχει ξεφύγει από μια παλιότερη περιθωριοποίηση αλλά φτά-
νει στο σημείο να αποτελεί mainstream τύπο διασκέδασης, τουρισμού, κατανά-
λωσης, είτε στο Soho είτε στο πιο underground Vauxhall. Προκύπτει, λοιπόν, 
σε αυτό το πλαίσιο το ερώτημα της επιλογής του Abney Park από τους χρήστες 
του τη στιγμή που θεωρητικά υπάρχουν «προστατευμένοι» χώροι σεξουαλικής 
διαφορετικότητας. Η περίπτωση αυτού του δημόσιου χώρου αποκαλύπτει μια 
πραγματικότητα που ξεκινάει με την σεξουαλική επιθυμία και συναντιέται στο 
δημόσιο χώρο με κοινωνικές κατασκευές του φύλου αλλά και ταξικούς και θρη-
σκευτικούς διαχωρισμούς που μπορούν να αναζητηθούν στις κοινωνικές θέσεις 
και πρακτικές των ίδιων των cruisers. 

Η πλειοψηφία τους είναι άνω των 35, Τούρκοι, κάποιοι Ασιάτες και ελάχι-
στοι λευκοί, ανήκουν σε κατώτερα οικονομικά στρώματα και δεν μοιάζουν με 
τους θαμώνες του Soho. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ίδιοι δεν περιγράφουν 
τους εαυτούς τους ως gay. Η ζωή τους έξω από το πάρκο ακολουθεί μια πο-
ρεία πλήρως ενταγμένη σε αυτό που περιγράφεται ως ετεροκανονικότητα. 
Κάποιοι από αυτούς είναι παντρεμένοι, έχουν παιδιά, ακόμα και εγγόνια.  Για 
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αυτούς τους άνδρες, ο δημόσιος χώρος είναι το πεδίο στο οποίο κυριαρχούν 
θεωρητικά ως ετεροκανονικοί· στην πραγματικότητα το ίδιο αυτό πεδίο γί-
νεται αφιλόξενο και απειλητικό για τις βαθύτερες επιθυμίες τους, ακόμα και 
στους χώρους εκείνους όπου η διαφορετική σεξουαλική επιθυμία μπορεί να 
βρει τόπο έκφρασης. Η παρουσία των υποκειμένων σε τέτοιους χώρους, και 
η κοινωνική τους αποδοχή εξαρτάται από την εκπλήρωση μιας σειράς συμ-
βάσεων, όπως το ανώτερο μορφωτικό επίπεδο και η οικονομική κατάσταση 
καθώς και ένας ομοκανονικός τρόπος ζωής. Η παρουσία ενός 60χρονου, λευ-
κού εργάτη του οποίου η καθημερινότητα βρίσκεται πολύ μακριά από το gay 
lifestyle, μοιάζει εκτός τόπου σε μέρη όπως το Soho. Από την άλλη πλευρά, η 
παρουσία ενός 60χρονου ασιάτη μετανάστη στην ίδια περιοχή φαίνεται τόσο 
παράξενη που μπορεί ακόμα και να καταλήξει να αντιμετωπίζεται με ανοιχτή 
επιθετικότητα και ρατσισμό από τους «ντόπιους» χρήστες και θαμώνες. Είναι 
χαρακτηριστικό πως στις αρχές του 2011, μια σειρά από ομοφοβικά αυτοκόλ-
λητα που περιείχαν αποσπάσματα από το κοράνι, προκάλεσαν την οργή των 
λευκών ομοφυλόφιλων της περιοχής, οι οποίοι επιχείρησαν να καλέσουν σε 
μια δημόσια διαδήλωση. Αρκετές ομάδες γκέι και λεσβιών ακτιβιστών και 
ακτιβιστριών κατάφεραν να αποτρέψουν την συγκέντρωση μέσω κινητοποι-
ήσεων ενάντια σε ισλαμοφοβικές πρακτικές.8 H αρχική πρόθεση όμως έκανε 
ξεκάθαρο πως τα ζήτημα διαχωρισμών και αποκλεισμών δεν επιλύονται αυ-
τόματα μέσα από την κοινή αναγνώριση μιας καταπιεσμένης ταυτότητας.   Σε 
αυτό το πλαίσιο, πολλοί από τους εγκατεστημένους γκέι χώρους δεν μπορούν 
ή επιλέγουν να μην το κάνουν, να προσφέρουν την επιθυμητή και πολλές 
φορές αναγκαία προστασία και υποστήριξη. 

Πριν όμως από την μη-ανεκτικότητα της gay κοινότητας, οι cruisers πρέπει 
να αντιμετωπίσουν μια πολύ πιο «οικεία» κοινωνική κατασκευή που αποτρέ-
πει ή απαγορεύει την ελεύθερη έκφραση της σεξουαλικής τους επιθυμίας. Η 
εικόνα και η ταυτότητα του μάτσο άντρα, που καλλιεργείται και εξυψώνεται 
σε απόλυτο καθοριστικό παράγοντα, είναι ένα από τα στοιχεία που συγκροτούν 
την κοινωνική αποδοχή τους και κατ’ επέκταση την κοινωνική τους επιβίω-
ση, ιδιαίτερα στα κατώτερα οικονομικά στρώματα. Oι παράγοντες όμως που 
μπορεί να καθορίσουν και να εντείνουν αυτό το φαινόμενο συνδέονται και με 
στοιχεία εθνικότητας, θρησκείας, ηλικίας κλπ. Η πιθανότητα παρέκκλισης/ 
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εκτροπής από το πρότυπο του ετεροσεξουαλικού αρσενικού σε αυτό το πλαί-
σιο είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Ειδικά στην περίπτωση των cruisers, μια τέτοιου 
τύπου ανοιχτή επιλογή θα μπορούσε να επιφέρει την περιθωριοποίηση από την 
κοινότητα στην οποία εντάσσονται και, σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να σή-
μαινε και την απειλή της σωματικής τους ακεραιότητας. Βέβαια, ο ίδιος αυτός 
εσωτερικός έλεγχος, συνδυασμένος με την πατριαρχική κυριαρχία τους ως ετε-
ροκανονικών αντρών, μπορεί να λειτουργεί κάποιες φορές προς όφελός τους· 
πολλές από τις γυναίκες των Τούρκων πιστεύουν για χρόνια ότι οι σύζυγοί τους 
περνούν τις μέρες τους στο καφενείο, έναν τόπο απαγορευμένο για εκείνες, 
και έτσι η διαπίστωση της αλήθειας να γίνεται μια δύσκολη, για αυτές, υπόθε-
ση. Από την άλλη, η οικογενειακή τους κατάσταση και ο κοινωνικός έλεγχος, 
έχουν υπαγορεύσει και τα χρονικά όρια μέσα στα οποία μπορούν να βρίσκονται 
στο πάρκο. Αυτό σημαίνει, πως οι cruisers, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις 
σεξουαλικών «παραβατών» δεν αποζητούν ούτε χρειάζονται την «προστασία» 
της νύχτας, καθώς θα ήταν πολύ δυσκολότερο να δικαιολογήσουν την απουσία 
τους από το σπίτι ή τις κοινωνικές υποχρεώσεις τις βραδινές ώρες. Έτσι, όλες 
οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το cruising συμβαίνουν τις ώρες λειτουρ-
γίας του πάρκου -δηλαδή απ’ το πρωί μέχρι το απόγευμα-, με αποτέλεσμα να 
είναι συχνό φαινόμενο η χρονική και χωρική συνύπαρξη cruisers, μαμάδων με 
καρότσια, εθελοντών που φροντίζουν το πάρκο και σχολικών εκδρομών. 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Χρησιμοποιώντας σαν παράδειγμα την περίπτωση του Abney park, η πιθανό-
τητα της χρήσης του όρου queer ως γενικευτική κατηγορία απαντιέται από την 
ύπαρξη άμεσα εντοπίσιμων διαχωρισμών και αποκλεισμών από κομμάτια της 
mainstream γκέι κοινότητας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η συνθήκη αυτή  
υποδηλώνει πως η ενσωμάτωση εντός ενός καταπιεστικού μηχανισμού μπο-
ρεί να προσφέρει ένα αυξημένο επίπεδο δικαιωμάτων και ελευθεριών, αναπό-
φευκτα όμως σημαίνει την αποδοχή και αναπαραγωγή των αξιών που αποτε-
λούν τα θεμέλια του μηχανισμού αυτού. Όπως αναλύθηκε, η κουλτούρα της 
gay κοινότητας σταματάει να είναι χειραφετητική τη στιγμή που διαρθρώνε-
ται και γίνεται κομμάτι την ίδιας καταπιεστικής δομή που την έθεσε εξ αρχής 
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στο περιθώριο. Η πρακτική του queer μπορεί να αναπτυχθεί εκτός αυτής της 
σχέσης και ενδεχομένως να πάρει και αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό βέβαια δεν 
σηματοδοτεί το τέλος της σημασίας ή δυνατότητας των gay-friendly χώρων να 
λειτουργήσουν σαν queer χώροι. Ωστόσο, αυτό που εκφράζει ο όρος συνιστά 
μια διαδικασία που εκκινείται από την σεξουαλική επιθυμία, δεν καταναλώ-
νεται όμως από αυτήν. Αντίθετα, θέτει ερωτήματα για την εγκυρότητα των 
κοινωνικών συμβάσεων και εξουσιαστικών δομών και αξιών που μπορεί να 
φαίνονται ανεξάρτητα από την σεξουαλικότητα αλλά και από την οργάνωση 
της καθημερινής ζωής. Οι αναγνώσεις που η μελέτη και η παρατήρηση αυτού 
του χώρου προσφέρουν, ενισχύουν τα επιχειρήματα εκείνων που αντιτίθενται 
στην ενσωμάτωση του όρου «queer» μέσα σε ένα σύστημα κανονιστικών πρα-
κτικών. Η παραγωγή του queer χώρου σε αυτή την τοπικότητα δεν μπορεί να 
χαρακτηριστεί σαν μια μόνιμη και σταθερή χωρική κατάσταση. Η ύπαρξή του 
είναι ρευστή, εύθραυστη, και βρίσκεται στην διασταύρωση συγκεκριμένων 
δράσεων και σχέσεων που σχηματίζουν μια προσωρινή ισορροπία. Η αλλαγή 
μιας μεταβλητής (ο καιρός, ο αριθμός επισκεπτών, η αλλαγή της κοινωνικής 
σύνθεσης ή η επενδυτική δραστηριότητα στην περιοχή) μπορεί να σημάνει 
και την μεταβολή του χώρου, ενδεχομένως και την εξαφάνισή του.

Το Abney Park, όπως και η γύρω γειτονιά του, βρέθηκε για πολλές δεκαετίες 
στο περιθώριο των σχεδίων αστικής ανάπλασης και καπιταλιστικής επενδυτικής 
δραστηριότητας, και έγινε ένας τόπος προστασίας άτακτης φύσης και υποκειμέ-
νων. Αυτά τα υποκείμενα, ακολουθούν πρακτικές που είναι τόσο μακριά από ένα 
συγκεκριμένο πρότυπο ή συμπεριφορά που είναι σχεδόν αδύνατο να ενταχθούν 
σε μια κατηγορία σωμάτων, επιθυμιών και ταυτοτήτων.  Η παρουσία στο χώρο 
αυτό υποκειμένων που συγκεντρώνουν πολλαπλές ποιότητες ετερότητας, λόγω 
εθνικότητας, ηλικίας, τάξης ή σεξουαλικής προτίμησης, σηματοδοτεί δύο κομ-
βικά σημεία: την πολυπλοκότητα με την οποία η διαφορετικότητα τίθεται στο 
περιθώριο και την ανεξάντλητη δυνατότητα αμφισβήτησης και αποδόμησης των 
κατεστημένων ταυτοτήτων και των σωματοποιημένων χαρακτηριστικών. 

Το χωρικό προϊόν που προκύπτει απ’ την δραστηριότητα αυτών των χρηστών 
δεν μπορεί να ενταχθεί σε σχέδια ανάπλασης ή underground τουρισμού και 
να εμπορευματοποιηθεί.  Οι πρακτικές που ακολουθούν, ακόμα κι αν αυτές 
συμβαίνουν εκτός συγκροτημένου πολιτικού προγράμματος, αμφισβητούν κοι-
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νωνικές, χωρικές και χρονικές νόρμες χωρίς να εντάσσονται σε μια σύγχρονη 
αστική τάση. Η χωρική τους κατάσταση αντικατοπτρίζει την απελευθερωτική 
δυνατότητα που δίνει η πρακτική έξω από τα όρια της ετεροκανονικότητας, όχι 
μόνο για τους cruisers στην συγκεκριμένη περίπτωση αλλά και για όσους/ες 
επιλέγουν να χρησιμοποιούν και να υπερασπίζονται το χώρο αυτό. Έναν χώρο 
που στέκεται διαρκώς σε μια μετάβαση ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό, 
το φυσικό και το τεχνητό, το κανονιστικό και το αποκλίνον. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ζήτημα της απαγόρευσης της μπούρκα αποτελεί θέμα αντιπαράθεσης σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Ferrari and Pastorelli 2013,  Koussens and Roy 
2013). Στη Γαλλία, η απαγόρευση της περιβολής της μπούρκα (burqa) στον 
δημόσιο χώρο, με τη θέση σε ισχύ του νόμου περί απαγόρευσης της απόκρυψης 
του προσώπου στον δημόσιο χώρο τον Απρίλη του 2011, αποτέλεσε σταθμό σε 
ένα ζήτημα που απασχολεί κάτι παραπάνω από δύο δεκαετίες την κοινή γνώ-
μη, με κύριες αιχμές του την κοσμικότητα (laïcité), τη δημόσια ασφάλεια, την 
αξιοπρέπεια των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Πρέπει να είναι σαφές 
ότι η απαγόρευση αυτή αποτελεί πτυχή μιας διαμάχης που μαίνεται σε διάφορα 
επίπεδα. Από τις μεγάλες αφηγήσεις για το Ισλάμ και τη σαρία στη δύση (Göle, 
2014), το αποικιακό παρελθόν της Γαλλίας και τις πολιτικές αφομοίωσης που 
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εφάρμοσε στους μετανάστες, τη laïcité ως θεμελιώδη αρχή του συντάγματος 
και τη συνακόλουθη επιταγή ουδετερότητας (neutralité) όσον αφορά τη θρη-
σκευτική έκφραση στον δημόσιο χώρο, στους φεμινισμούς, στην έννοια, τους 
όρους και τα όρια του δημοσίου χώρου, κι εν τέλει στο μικροεπίπεδο των υπο-
κειμένων, των επιλογών και των ταυτοτήτων. Η παρουσίαση φιλοδοξεί καταρ-
χάς να διατρέξει τη νομοθεσία και νομολογία πάνω στο ζήτημα αλλά και να συ-
ζητήσει το θέμα από τη σκοπιά των φεμινισμών, όπως αυτοί εκφράστηκαν στον 
δημόσιο διάλογο. Στα πλαίσια της θεματικής «γεωγραφίες ελέγχου» επιχειρή-
θηκε περαιτέρω μια κατάδυση σε έναν χώρο όχι μόνο νοητό, τον νομικό κόσμο, 
αλλά και υλικό, τον δημόσιο χώρο της πόλης. Έτσι, η προσέγγιση που επιχειρώ 
συζητά από κοινού νομικές, χωρικές και φεμινιστικές πτυχές του ζητήματος.

2. Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Η ΘΕΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

O δημόσιος χώρος, ιδωμένος ως θέατρο των νομοθετικών επιλογών και των συ-
μπεριφορών των υποκειμένων, βρίσκεται στο επίκεντρο της προσέγγισής μας. 
Ως τόπος των πολιτών και της συν-ύπαρξης τους. Τα υποκείμενα δικαίου όταν 
ενεργούν σε αυτόν τον χώρο ονομάζονται πολίτες σε αντιδιαστολή με τους ιδι-
ώτες, τους ίδιους τους εαυτούς τους όταν δρουν στο πεδίο των συναλλαγών και 
των ιδιωτικών σχέσεων. Εκεί που η ατομικότητα εισχωρεί στο σύνολο απεκδυ-
όμενη των δικαιωμάτων και ελευθεριών που στον ιδιωτικό τόπο έχει. Παράλ-
ληλα, είναι ο τόπος όπου ασκείται η κρατική εξουσία και κατεξοχήν τόπος της 
laïcité, είναι εκεί που η ουδετερότητα επιβάλλεται. Και πρόκειται για τον δη-
μόσιο χώρο της πόλης, μιας μητρόπολης ή global city (Sassen, 1991), όπως το 
Παρίσι. Και για μια ιδιαίτερη χωρικά συνθήκη, πολεμική θα λέγαμε, κέντρου-
banlieues. Χαρακτηριστικό το περιστατικό στην Trappes τον Ιούλη του 2013, 
όπου μια εξακρίβωση σε μια κοπέλα που φορούσε το καθολικό πέπλο στάθηκε 
αφορμή για να ξεσπάσουν συγκρούσεις που επεκτάθηκαν σε γειτονικές περιο-
χές και διήρκεσαν αρκετές νύχτες. Τα διεθνή μέσα έκαναν λόγο για burka riot. 
Η Trappes είναι ένα από τα φλεγόμενα το φθινόπωρο του 2005 banlieues. Τον 
Γενάρη που ακολούθησε το τέλος της εξέγερσης ένα πλάνο αναπλάσεων των 
προαστίων αυτών τέθηκε σε εφαρμογή. Οι ταραχές τον Ιούλη ξύπνησαν μνήμες 
και κάποιοι έσπευσαν να πουν ότι η ανάπλαση απέτυχε στους στόχους της που 
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ήταν το άνοιγμα των γκετοποιημένων περιοχών. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί 
ότι η μετακίνηση από το Παρίσι προς τα banlieues -μέχρι ένα σημείο με μετρό 
κι έπειτα με προαστιακό ή λεωφορεία-  και αντίστροφα είναι μια μετατόπιση 
τόσο στον χώρο της πόλης όσο και στις επιτελέσεις αυτών των γυναικών: μαρ-
τυρίες γυναικών επιβεβαιώνουν την πρακτική της περιβολής της μαντίλας1 στη 
διαδρομή προς τα banlieues και της αποκάλυψης στον δρόμο προς το κέντρο.

Οι 1900, λοιπόν, γυναίκες, μουσουλμάνες, με καταγωγή από χώρες της Μέσης 
Ανατολής ή Βορείου Αφρικής και ταυτόχρονα οι περισσότερες γαλλίδες πολίτι-
δες, που ενέπιπταν στο ρυθμιστικό πεδίο του νόμου κατά τη στιγμή της θέσης 
του σε ισχύ, θεωρούνται εδώ ως υποκείμενα που διαμορφώνονται -όπως όλες και 
όλοι- μέσα στη διαπλοκή των σχέσεων εξουσίας (Combahee River Collective, 
1977). Τα συστήματα εξουσίας γίνονται αντιληπτά όχι σε ένα ιεραρχικό ή προ-
σθετικό μοντέλο, ούτε ως γραμμές ξεχωριστές που ενίοτε διασταυρώνονται, όπως 
θεωρεί η Crenshaw και μετέπειτα θεωρίες που -σχηματικά και απλουστευτικά 
σχεδόν- χάριν συντομίας ας μας επιτραπεί να τις εντάξουμε στον όρο-ομπρέλα 
intersectionality, αλλά περισσότερο ως σχέσεις εξουσίας πολλαπλές, αξεδιάλυτες, 
δυναμικές, από κοινού παραγόμενες και δρώσες, έστω κι αν δεν είναι πάντα ορα-
τές. Στο σημείο αυτό έχω κατά νου τις έννοιες- αναλυτικά εργαλεία co-formαtions 
και co-productions που εισάγει η Paola Bacchetta για να προσεγγίσει τις σχέσεις 
εξουσίας, θεωρώντας π.χ το φύλο ως σχέση εξουσίας που διαμορφώνεται μέσα 
από και μαζί με άλλες σχέσεις εξουσίας όπως π.χ η φυλή (Bacchetta, 2009, 2015). 

3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Νόμος 228 της 15ης Μαρτίου 2004 για την απαγόρευση των επιδεικτικών θρη-
σκευτικών συμβόλων στα δημόσια σχολεία

Η laïcité κατά έναν περίεργο τρόπο επεκτείνεται από τους κρατικούς λειτουρ-
γούς, τα όργανα του κράτους και τους δημοσίους υπαλλήλους στους πολίτες, 
δεν αφορά μόνο τις δασκάλες και καθηγήτριες αλλά και τις μαθήτριες2. Εδώ η 
απαγόρευση αφορά τα σχολεία ως ιδρύματα-κτίρια όπου λαμβάνει χώρα δημό-
σιο λειτούργημα3. Αν και το ρυθμιστικό του πεδίο είναι διαφορετικό, αποτέλεσε 
προπομπό του νόμου του 2010.

Απαγορευμένες υπάρξεις στον δημόσιο χώρο



183  Urban Conflicts

Νόμος 1192 της 13ης Ιουλίου 2010 για την απαγόρευση της απόκρυψης του προ-
σώπου στον δημόσιο χώρο 

Ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία (335 έναντι 1) από τη γαλλική εθνο-
συνέλευση και τέθηκε σε ισχύ στις 11 Απριλίου 2011, μετά την έκδοση και του 
εκτελεστικού του νόμου. Το Conseil d’Etat4 στη γνωμοδότησή του αναφορικά 
με τις νομικές δυνατότητες απαγόρευσης του καθολικού πέπλου, τον Μάρτη του 
2010, ήταν σε γενικές γραμμές αρνητικό. Η γνωμοδότηση παραβλέφθηκε, το 
νομοσχέδιο κατατέθηκε τον Μάη του ίδιου έτους στην Εθνοσυνέλευση με νέο 
τίτλο που δεν ανέφερε το καθολικό πέπλο αλλά έκανε λόγο πλέον για απόκρυψη 
του προσώπου, καταλαμβάνοντας έτσι και τις εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις 
που εμπίπτουν στο ήδη από το 2009 εκδοθέν διάταγμα που αποτελεί τον κου-
κουλονόμο του γαλλικού νομικού οπλοστασίου (décret anti-cagoule). Το Conseil 
Constitutionnel από την πλευρά του έκρινε ότι η απαγόρευση συμβαδίζει με την 
αρχή της αναλογικότητας και άρα το νομοσχέδιο είναι συνταγματικό κι έδωσε το 
πράσινο φως. Ο νόμος προβλέπει πρόστιμο μέχρι 150 ευρώ ή/και σεμινάρια σω-
στής άσκησης της ιδιότητας του πολίτη καθώς και πρόστιμο 30.000 ευρώ και φυ-
λάκιση ενός έτους για όποιον/α εξαναγκάζει κάποιον/α να καλύψει το πρόσωπο. 

Πρόκειται, όπως γίνεται σαφές, για μια γενική απαγόρευση που αφορά το 
σύνολο του δημοσίου χώρου (δρόμους, ΜΜΜ, δημόσιες υπηρεσίες κλπ.) και 
μόνο τον δημόσιο χώρο, η έννοια του οποίου παράλληλα εκρήγνυται/διαστέλ-
λεται. Έρχεται, λοιπόν, να υπενθυμίσει μ’ έναν προφανή και βίαιο τρόπο τα 
δίπολα του δημοσίου/ιδιωτικού, ιδιώτη/πολίτη και τις οριοθετήσεις που αυτά 
παράγουν. Επιπλέον, δεδομένου ότι πρόκειται συχνά για γαλλίδες πολίτιδες, 
βρισκόμαστε ενώπιον μιας αποβολής μιας μερίδας πολιτιδών5 στο πεδίο της 
εξαίρεσης. Ορίζεται μια καθημερινή συμπεριφορά- κι όχι μια εξαιρετική περί-
πτωση, όπως είναι το να φορέσει κανείς full-face για να καλύψει το πρόσωπό 
του σε μια πορεία/σύγκρουση - ως επικίνδυνη για τη ζωή στην κοινωνία, όχι 
απλώς ως μη αποδεκτή αλλά ούτε καν ανεκτή, μη υπερασπίσιμη, τιμωρητέα 
τελικά και με φυσική βία. Το σώμα που δεν πειθαρχεί με σεμινάρια ιδιότητας 
του πολίτη, αποβάλλεται από το κοινωνικό σώμα και το υποκείμενο βρίσκεται 
εκτεθειμένο στη νομιμοποιημένη φυσική βία του κράτους αλλά και στη βία των 
φασιστών. Ο νόμος τις τοποθετεί, λοιπόν, σ’ ένα πεδίο βίας όπου τα σώματα 
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έχουν τόση συμβολική σημασία ώστε καταλήγουν να μην έχουν καμία σημα-
σία ως υλικές υποστάσεις και υλοποιήσεις/ενσαρκώσεις προσωπικών επιλογών 
αλλά γίνονται όλα μαζί και καθένα χώρια σημεία διεξαγωγής του πολέμου ενά-
ντια στο Ισλάμ.  

Δικαιολογητικές βάσεις του νόμου (ratio)

Κοσμικότητα (laïcité) 

Σημαίνει τον διαχωρισμό εκκλησίας-κράτους και τη συνακόλουθη θρησκευ-
τική ουδετερότητα του κράτους (neutralité). Με την πράξη του 1905 για τον 
διαχωρισμό εκκλησίας-κράτους η laïcité πήρε τη μορφή που διατηρεί μέχρι 
σήμερα -το κράτος δεν αναγνωρίζει, δεν επιδοτεί τη θρησκεία- και απέκτησε 
συνταγματική περιωπή όταν περιλήφθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του 
συντάγματος του 1958, θέση που υπογραμμίζει τη θεμελιώδη σημασία της. Η 
εμβέλεια της laïcité εκτείνεται στο κράτος και τους λειτουργούς του αλλά όχι 
στους πολίτες. Ωστόσο, γίνεται τα τελευταία χρόνια λόγος για nouvelle laïcité 
(Hennette-Vauchez, 2014) ή néo-laïcité (Hennette-Vauchez, Debos et Hajjat, 
2015, Hajjat et Mohammed, 2013)6 καθώς η laïcité ερμηνεύεται όλο και περισ-
σότερο διασταλτικά τόσο ως προς το περιεχόμενο της όσο και ως προς το πε-
δίο εμβέλειάς της (πρόσωπα και χώροι που αφορά)7. Με τα λόγια, λοιπόν, του 
François Hollande, «σήμερα (η laïcité) είναι ένα σύνορο ανάμεσα σε αυτό που 
αναδύεται από τη σφαίρα του ιδιωτικού, και το οποίο πρέπει να προστατευτεί, 
και σε αυτό που ανήκει στη δημόσια σφαίρα, η οποία πρέπει να διαφυλαχθεί» 
(Hollande, 2013). Αναφορικά με τον νόμο, το Conseil d’Etat υποστήριξε ότι η 
laïcité δεν μπορεί να στηρίξει μια απόλυτη και γενική απαγόρευση στην έκφρα-
ση των θρησκευτικών πεποιθήσεων στον δημόσιο χώρο.

Ισότητα των φύλων και αξιοπρέπεια των γυναικών

«Το πρόβλημα με την μπούρκα δεν έχει να κάνει με τη θρησκεία. Είναι ζήτη-
μα ελευθερίας και αξιοπρέπειας των γυναικών. Δεν είναι σύμβολο θρησκευ-
τικό. Είναι σύμβολο υποταγής και υποτέλειας. Λέω με κάθε επισημότητα 
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ότι η μπούρκα δεν είναι ευπρόσδεκτη στη Γαλλία» (Nicolas Sarkozy, 2009). 
Δεν το δήλωσε μόνο ο Sarkozy, το διαλαλούσε ένα μεγάλο κομμάτι του φε-

μινιστικού κινήματος, το πίστεψε η κοινή γνώμη, αποτέλεσε ratio του νόμου. 
Η μπούρκα είναι σύμβολο καταπίεσης και οι μουσουλμάνες υποταγμένες. Στο 
σημείο αυτό επικεντρώνεται ένα σημαντικό μέρος του debate πάνω στο νόμο. 
Εργαλειοποίηση του φεμινισμού και των γυναικών, αποικιοκρατικής αισθη-
τικής discours και ουσιοκρατικές θεωρήσεις., τι είναι η αξιοπρέπεια και πώς 
μετριέται, ισότητα μέσα από τη διαφορά ή την αφομοίωση, ισότητα ανάμεσα 
σε ποιους -ανάμεσα στις γυναίκες ή ανάμεσα στις μουσουλμάνες και τους μου-
σουλμάνους. Σημείωνε το Conseil d’Etat ότι η αξιοπρέπεια είναι αφηρημένη 
έννοια που επιδέχεται πολλών ερμηνειών και άρα δεν μπορεί να αποτελέσει 
θεμέλιο μιας τέτοιας απαγόρευσης. Για την αρχή της ισότητας διευκρινίζει ότι 
αυτή δεν μπορεί να εκτελεστεί ενάντια στο πρόσωπο, εννοώντας ότι δεν είναι 
κανείς υποχρεωμένος να είναι ίσος, ακόμα και στον δημόσιο χώρο, όσο δεν 
διακυβεύεται η φυσική του ακεραιότητα.

Δημόσια ασφάλεια 

Αποτέλεσε τη θεμέλιο λίθο μιας ολόκληρης σειράς νομοθετημάτων ανά την 
Ευρώπη την τελευταία δεκαετία στα πλαίσια του πολέμου κατά της τρομοκρα-
τίας αλλά και ως απάντηση στην ανάδυση νέων τύπων εγκληματικότητας και 
στο κύμα εξεγέρσεων (στα παρισινά banlieues, στην Αθήνα το 2008 κλπ.). Σε 
αυτά τα συμφραζόμενα, ο νόμος είναι τόσο ένας κουκουλονόμος που αφορά 
στο σύνολο του πληθυσμού όσο κι ένας νόμος που στοχοποιεί ένα τμήμα του 
πληθυσμού, τις μουσουλμάνες, σε μια κίνηση επίδειξης δύναμης από το γαλλι-
κό κράτος που στήνει δήθεν αναχώματα στην επέλαση του φονταμενταλισμού. 
Για το Conseil d’Etat πάντως δεν προκύπτει ζήτημα δημόσιας τάξης αφού ποτέ 
το καθολικό πέπλο δεν στάθηκε αφορμή ταραχών. 

Το δημόσιο συμφέρον ως περιορισμός και το vivre ensemble

Ή αλλιώς η ορατότητα ως minimum για την κοινωνική συμβίωση. Στην περί-
πτωση που εδώ εξετάζουμε έχει συμφέρον, δηλαδή θίγεται από τη συμπερι-
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φορά που αυτές οι γυναίκες επιδεικνύουν στον δημόσιο χώρο, ένα αφηρημένο 
υποκείμενο. Ενοχλούν λέει τη συνύπαρξη, τη ζωή με τους άλλους, ενοχλούν 
όλους εκείνους που δεν μπορούν να τις δουν, δεν είναι τελικά προσβάσιμες, 
είναι κρυμμένες και αόρατες στον δημόσιο χώρο. Κι αυτή η ερμητικότητα δεν 
συνεισφέρει στην «κοινή ζωή». Και αναρωτιέται κανείς γιατί τελικά θεωρείται 
προσβάσιμη στο μετρό η κοπέλα με το iphone και τα ακουστικά κι όχι εκείνη 
με την μπούρκα.

4. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Εμβληματική στάθηκε η απόφαση8 του Conseil d’Etat το 2008 για τη μη χο-
ρήγηση ιθαγένειας σε γυναίκα σαλαφίστρια που φορούσε την μπούρκα παρότι 
σύζυγος γάλλου πολίτη και μητέρα τριών παιδιών γεννημένων στη Γαλλία. Ξε-
κάθαρη ήταν η αιτιολογία της απόφασης για την «υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς, 
στο όνομα μιας ακραίας θρησκευτικής πρακτικής,  ασυμβίβαστης με τις αξίες της 
γαλλικής κοινωνίας και κυρίως με την αρχή της ισότητας των φύλων». Έτσι, γίνε-
ται σαφές ότι η μουσουλμάνα που αρνείται να αποκαλυφθεί στον δημόσιο χώρο 
μπορεί να αναγνωρισθεί στη γαλλική έννομη τάξη μόνον ως ανώριμος άνθρωπος 
και όχι ως συνειδητοποιημένος πολίτης. Οι κοπέλες με τη μπούρκα δεν δείχνουν 
διατεθειμένες να προσαρμοστούν στο γαλλικό modus vivendi. Άλλωστε, η ιδι-
ότητα του πολίτη δεν δίνεται χωρίς κόστος: οριοθετεί και κανονικοποιεί τη ζωή 
των υποκειμένων, πού θα κινηθούν και τι θα φορέσουν (what queer fest, 2010). 
Και είναι τελικά ο νόμος ένα τελεσίγραφο συναίνεσης στην εθνική ενότητα, μια 
δήλωση βούλησης να γίνει κάποια πραγματική Γαλλίδα, μια δήλωση διαγραφής 
του παρελθόντος της, μια υπόσχεση τήρησης των αξιών της δημοκρατίας.

Στη συνέχεια, κάνουμε αναφορά σε μία πρόσφατα κριθείσα, στις 25 Ιουνί-
ου 2014, από την Ολομέλεια του Cour de Cassation υπόθεση, τη Βabyloup9, 
που αφορά απόλυση εργαζόμενης σε έναν ιδιωτικό παιδικό σταθμό βρεφονη-
πιοκόμου, η οποία ξεκίνησε μετά από άδεια μητρότητας να φορά το hijab10 
(Hennette-Vauchez et Valentin, 2014). Επρόκειτο για μια ιδιωτική επιχείρηση 
-άρα ένα ν.π.ι.δ,  όπου η σχέση εργασίας διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο- η 
οποία κρίθηκε τελικά ότι ασκεί δημόσια υπηρεσία, και επομένως οι εργαζόμε-
νοι σε αυτή υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς με τους δημοσίους λειτουρ-
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γούς και υπαλλήλους, οπότε και τυγχάνει εφαρμογής η αρχή της laïcité. Ως εκ 
τούτου το ανώτατο δικαστήριο επισφράγισε την απόλυση για σπουδαίο λόγο και 
συγκεκριμένα για παράβαση του εσωτερικού κανονισμού της επιχείρησης περί 
σεβασμού της αρχής της laïcité. Έτσι εδώ, για να επανέλθουμε στην έννοια της 
laïcité, διαπιστώνουμε μια αξιοσημείωτη εξέλιξη στο προηγούμενο καθεστώς δι-
καίου, όπου η κοσμικότητα έμοιαζε να έχει μια διάσταση καταστατική, εφαρμο-
ζόμενη μόνο σε δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους, δηλαδή σε προσωπικό 
σε σχέση εργασίας διεπόμενη από το διοικητικό δίκαιο, ενώ τώρα γίνεται περισ-
σότερο εύπλαστη και δυναμική, καθώς η ουδετερότητα επιβάλλεται σε όποιον 
εργάζεται σε οργανισμό που γίνεται δεκτό ότι εξυπηρετεί δημόσιο συμφέρον. 

Τέλος, το ζήτημα της απαγόρευσης των θρησκευτικών συμβόλων στον δη-
μόσιο χώρο (Rorive, 2009,  Van der Scyff and Overbeeke, 2011) έχει απασχο-
λήσει περισσότερες φορές το ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου)11 κυρίως σε σχέση με την περιβολή της μαντίλας σε δημόσια εκπαι-
δευτικά ιδρύματα. Αναφορικά όμως με αυτήν καθεαυτή τη γενική απαγόρευση 
της περιβολής του πέπλου στον δημόσιο χώρο μίλησε στην πολύ πρόσφατη, 
μόλις τον Μάη του 2014,  απόφαση του Grand Chamber S.A.S vs France12. Tο 
ΕΔΔΑ αποφάσισε πως «η διαφύλαξη των προϋποθέσεων του vivre ensemble 
είναι ένας θεμιτός στόχος των γαλλικών αρχών, οι οποίες διαθέτουν ως προς 
αυτό ευρύ περιθώριο αξιολόγησης και επομένως, ο νόμος που ψηφίσθηκε το 
2010 στη Γαλλία δεν είναι αντίθετος προς την ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου)» (Grand Chamber, 2014). 

5. ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ FEMEN

Υπάρχει ένα στιγμιότυπο (Shephard, 2004) που πρέπει να έχουμε κατά νου 
όταν εκκινούμε να συζητήσουμε για τη μπούρκα και τους φεμινισμούς στη 
Γαλλία. Στις 16 Μαΐου 1958, στο Αλγέρι, Γαλλίδες αστές, σύζυγοι υψηλόβαθ-
μων στρατηγών των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, έβγαλαν τις μαντίλες Αλγε-
ρινών γυναικών, αποκορύφωση μιας καμπάνιας που περιελάμβανε αφίσες με το 
σύνθημα: «Δεν αισθάνεστε όμορφες; Βγάλτε τη μαντίλα!» και το ντοκυμαντέρ 
«Τhe falling veil», έμπνευση του γαλλικού κράτους για να κερδίσει την υπο-
στήριξη της διεθνούς κοινής γνώμης και να σπάσει το ηθικό των αλγερινών 
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στρατιωτών την ώρα που πιεζόταν από την αλγερινή επανάσταση. «Ο αληθινός 
εχθρός είναι οι μουσουλμάνοι, που επιβάλλουν τον απόλυτο έλεγχο και την 
τυφλή υπακοή στις γυναίκες τους και τους φέρονται σαν να είναι αντικείμενα», 
έλεγε ο εκφωνητής-και οι συνδέσεις με τα λόγια του Σαρκοζύ που παραπάνω 
σημειώθηκαν, είναι προφανείς. Στην πραγματικότητα, ο αριθμός των γυναικών 
που φορούσαν το χαίκ (haik)13 αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου για την 
ανεξαρτησία σε ένδειξη αντίστασης στην αποικιοκρατία (Fanon, [1959] 2011).

Αυτό το ενσταντανέ αρκεί για να συμπυκνώσει και εν μέρει να εξηγήσει την 
αποικιοκρατικής έμπνευσης λογική που διατρέχει την κοινή γνώμη, τη σκέψη 
του νομοθέτη14 αλλά και φεμινιστικούς κύκλους15. Γιατί πρέπει να είναι ξεκά-
θαρο ότι η αποικιοκρατία άφησε τα ίχνη της όχι μόνο στις αποικίες αλλά και 
στις πρώην αποικιοκρατικές δυνάμεις. Εκκινώντας, έτσι, από παγιωμένα δίπολα 
(βορρά-νότου, δύσης-Iσλάμ, ξεγύμνωμα-κουκούλωμα, πρόοδος-οπισθοδρόμηση 
και συνδυασμοί αυτών) γίνονται γενικεύσεις, απλουστεύσεις, αναγωγές και απο-
δόσεις ιδιοτήτων με εκβολές τελικά σεξιστικές και συνάμα ρατσιστικές, ουσιο-
κρατικές και ηγεμονικές, που αρθρώνονται στα σώματα αυτών των γυναικών. 

Ενόψει της ψήφισης του νόμου του 2010, η Hennette-Vauchez  υπογράμ-
μιζε ότι  «υπάρχει ένας πολύ απλός λόγος που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη 
την καθολική απαγόρευση της περιβολής της μπούρκα: ότι τίποτα και κανέ-
νας δεν μπορεί να αποκλείσει την υπόθεση ότι υπάρχουν γυναίκες που φορούν 
το πέπλο με τη θέλησή τους, ως επιλογή τους» (Hennette-Vauchez, 2010). Κι 
όμως μια μερίδα φεμινιστριών την απέκλειε αυτονόητα και αβασάνιστα, σε μια 
οριενταλιστική πρόσληψη των άλλων γυναικών. Έτσι, σε αδρές γραμμές, τρία 
επιμέρους σημεία φανερώνονται. Το πρώτο άπτεται της υποτιθέμενης άγνοι-
ας. Όταν, λοιπόν, δηλώνουν οι γυναίκες που φορούν μπούρκα ότι είναι επι-
λογή τους, όταν προσφεύγουν στα δικαστήρια εξηγώντας πως κανένα μέλος 
της οικογένειάς τους δεν τις πίεσε, όταν εξηγούν ότι έτσι νιώθουν αξιοπρεπείς 
στον δημόσιο χώρο, πολύ απλά δεν καταλαβαίνουν γιατί ως μουσουλμάνες, 
οι γυναίκες αυτές δεν ξέρουν τίποτα για την ελευθερία επιλογής, πολύ λιγότε-
ρο για τον φεμινισμό, ώστε δεν συνειδητοποιούν τη βία που υφίστανται. Και 
έτσι ερχόμαστε στο δεύτερο σημείο που αφορά στην εξωτικοποίηση της βίας: 
η βία και η πατριαρχία έχουν εξαλειφθεί στη γαλλική δημοκρατία, οι άνδρες 
μουσουλμάνοι βορειοαφρικανικής καταγωγής είναι επικίνδυνοι ισλαμιστές που 
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επιδεικνύουν μια ιδιαίτερη μορφή μάτσο βίας (για μια ανάλυση και κριτική 
της τάσης αυτής του φεμινισμού που ρίχνει  νερό στο μύλο του ρατσισμού βλ. 
Guénif –Souilamas et Macé, 2004), η εγκατάλειψη αυτού του κοινωνικού και 
πολιτισμικού περιβάλλοντος θα σημάνει την απελευθέρωση των γυναικών που 
τώρα φορούν τη μπούρκα επειδή φοβούνται την αντίδραση των οικείων και 
της κοινότητάς τους. Έτσι δομείται το δεύτερο αναπόδεικτο αυτονόητο ότι ως 
γυναίκες οι μουσουλμάνες που φορούν το καθολικό πέπλο είναι δεδομένα υπο-
ταγμένες στην ανδρική κυριαρχία και τις επιταγές της θρησκείας τους. Η τρίτη 
εκδοχή κι επιβεβαίωση αυτού του μοτίβου σκέψης εδράζεται στο δίπολο ενερ-
γητικότητα-παθητικότητα κι έχει να κάνει με τη θέαση τελικά αυτών των γυναι-
κών ως μη δρώντων υποκειμένων αλλά παθητικών δεκτών διαταγών. Έτσι, αυτή 
η αφήγηση λέει ότι όχι απλώς δεν έχουν αντιληφθεί ότι είναι καταπιεσμένες αλλά 
ακόμα κι αν το συνειδητοποιούν, δεν ξέρουν πώς να αγωνιστούν. Εκεί, όμως 
έρχεται αυτό που σημειώνει και πάλι η Hennette-Vauchez, «η πατερναλιστική (ή 
καλύτερα ματερναλιστική) λογική μερικών φεμινιστριών που –ακόμα και με τις 
καλύτερες προθέσεις- στηρίζουν την απαγόρευση διαλαλώντας ότι η περιβολή 
του πέπλου είναι πάντοτε αποτέλεσμα επιβολής, καταπίεσης και υποταγής των 
μουσουλμάνων γυναικών. (…) Έτσι, αυτοί και αυτές που προωθούν την απαγό-
ρευση εμφανίζονται ως υπερ-ήρωες αγωνιστές της ελευθερίας των γυναικών» 
(Hennette-Vauchez, 2010). Οι υπερ-ήρωες φεμινίστριες, μας φέρνουν σε αυτό 
που η Bacchetta ονομάζει συμμαχίες σωτηρίας (alliances de sauvetage), όπου 
το κυρίαρχο φεμινιστικό υποκείμενο αποφασίζει να απελευθερώσει την καημένη 
αδερφή του-γυναίκα του τρίτου κόσμου. Έτσι, παραφράζοντας τη Spivak στο 
Can the subaltern speak?, σημειώνει ότι «οι λευκές γυναίκες σώζουν τις μελαμ-
ψές γυναίκες από τους μελαμψούς άνδρες» (Bacchetta, 2010: 263). Αξίζει, λοι-
πόν, να αντιπαραβάλλουμε στα σκεπτικά αυτά την ίδια την πραγματικότητας της 
συλλογικής πράξης που αναπτύχθηκε κυρίως με αφορμή τον νόμο του 200416. 
Έτσι, οι Mamans toutes égales, μητέρες μαντιλοφορεμένες  συλλογικοποιήθηκαν 
και έδωσαν οι ίδιες τη μάχη και η συλλογικότητα Une école pour tous et toutes 
που εξελίχθηκε σε Collectif féministes pour l’égalité. «Πολύ πουτάνες, πολύ 
μαντιλοφορεμένες» έγραφε το πανό πίσω από το οποίο βρέθηκαν μαζί αυτές 
οι συλλογικότητες και οι Pantheres roses –δομή που αποτελείται κυρίως από 
λεσβίες17 - τον Μάρτη του 2005, απαντώντας ευθέως στις Ούτε πουτάνες, ούτε 
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υποταγμένες (Νi putes Νi soumises) που, θέτοντας εαυτές στη μάχη ενάντια 
στις ανδρικές βιαιότητες στα προάστια, θεωρήθηκαν ιδεολογικό δεκανίκι της 
κυβέρνησης στην υιοθέτηση του νόμου του 2004 (Bouteldja, 2007).    

Πολλές, λοιπόν, σχίζουν τα ιμάτιά τους για την απελευθέρωση των γυναικών 
που φορούν το καθολικό πέπλο. Υπάρχουν όμως και κάποιες που το κάνουν κυ-
ριολεκτικά. Οι περίφημες FEMEN (Ackerman, 2013), που επικαλούνται έναν 
φεμινισμό νέου τύπου βασισμένο στον σεξτρεμισμό -τακτική άμεσης δράσης 
στο κέντρο της οποίας βρίσκεται το γυμνό γυναικείο σώμα ως όπλο ενάντια 
στην πατριαρχική βία- μετακόμισαν στο Παρίσι, εγκαταστάθηκαν στην Goutte 
d’or -γειτονιά όπου ζουν αρκετοί μουσουλμάνοι- και αποφάσισαν να καταπια-
στούν με καμπάνιες ενάντια στο Ισλάμ , όπως η topless jihad day, το «γυναίκες, 
ας γδυθούμε», γυμνόστηθες διαμαρτυρίες έξω από τζαμιά ενάντια στην καταπί-
εση των μουσουλμάνων γυναικών. Θα έλεγε κανείς ότι βρίσκουν την  «Άλλη» 
τους στο πρόσωπο των γυναικών με τη μπούρκα. Οι FEMEN, λοιπόν, είναι κά-
ποιες «αθλητικές, για να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δύσκολες δοκιμασίες, 
και όμορφες, για να χρησιμοποιούν το σώμα τους για έναν καλό σκοπό » και ως 
τέτοιες, εμφανίζονται με μπούρκα στο Τροκαντερό18 και ξεγυμνώνονται δηλώ-
νοντας στα πλακάτ τους ότι «καλύτερα γυμνές, παρά με μπούρκα». Κι ενώ οι  
FEMEN, θεματικές και μηντιακές καθώς είναι, ξεγυμνώνονται για χάρη ενός 
νέου φεμινισμού, υπάρχουν πολλές που δίνουν τη μάχη στους δρόμους, όπως 
οι  Tumultueuses που έρχονται να τους θυμίσουν ότι «όταν αποφασίσαμε να κά-
νουμε γυμνές διαμαρτυρίες στις παρισινές πισίνες ήταν για να αμφισβητήσουμε 
τον έλεγχο στα σώματά μας και τα πρότυπα ομορφιάς (…) ότι οι αγώνες μας 
δεν αποκλείουν καμία γυναίκα (…) κι ότι δεν υπάρχει νέος φεμινισμός γιατί οι 
φεμινισμοί εξελίσσονται και έτσι είμαστε κομμάτι μιας ιστορίας19». 

Αξίζει έπειτα να σημειωθεί ότι όταν το 2010 ψηφίστηκαν και τέθηκαν σε 
εφαρμογή στη Γαλλία και το Βέλγιο οι νόμοι για την απαγόρευση της περιβο-
λής του καθολικού πέπλου, οι εμπειρίες των γυναικών που φορούσαν μπούρκα 
δεν είχαν καταγραφεί σε καμία έρευνα κι επομένως από κανένα ερευνητικό δε-
δομένο δεν προέκυπτε ότι υφίστανται πίεση προκειμένου να τη φορούν. Ήταν 
αρκετή όμως αυτή η διαδεδομένη και διαμοιρασμένη πεποίθηση για να στηρίξει 
ή ακόμα και να υπαγορεύσει έναν νόμο. Σήμερα πια έχουμε στα χέρια μας τα 
πορίσματα εμπειρικών ερευνών20 όπου προκύπτει ότι αυτές οι γυναίκες φορούν 
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την μπούρκα εσκεμμένα, όρος που δεν παραπέμπει απαραίτητα στην ελεύθερη 
επιλογή αλλά στη συνειδητότητα της πράξης. Επομένως, δεν είναι δεδομένα 
θύματα αλλά οι νόμοι που έχουν υιοθετηθεί εκκινούν από και καταλήγουν σε 
μια θυματοποιητική προσέγγισή τους και σκοπό έχουν να πείσουν και τις ίδιες 
ότι είναι de facto υποταγμένες.

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αν κάτι αξίζει να κρατήσουμε στο νου είναι ότι η περιβολή του πέπλου όπως 
πράγματι μπορεί να είναι επιβολή, μπορεί να είναι και ελεύθερη επιλογή, σύμ-
βολο αντίστασης ή τρόπος απόδρασης από ένα περιβάλλον καταπιεστικό21. Η 
περιβολή ενός πέπλου είναι τελικά και εσωτερική διεργασία, είναι διαχείριση 
του σώματος αλλά και σκέψη και ηθική, είναι σχέση με τον εαυτό, εγγράφεται 
σε μια  διαδικασία υποκειμενοποίησης και γι’ αυτό κάθε άλλο παρά μονοσή-
μαντη και δεδομένη είναι αλλά υπόκειται σε μεταβολές. Κι έχει σημασία, τε-
λικά, να δούμε πώς μια επιλογή αποκτά τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας και 
μάλιστα κυριαρχεί σε άλλες ταυτότητες. Το πρόβλημα δεν είναι τι συμβολίζει 
η μπούρκα κι αν όντως φέρει φορτία νοημάτων αλλά η καταδίκη των άλλων 
επιλογών να σιγήσουν. Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι η ομογενοποίηση των συμπε-
ριφορών και η παράλειψη του context, η παραδοχή ότι a priori και από μόνο του 
αυτό το ίδιο το πέπλο είναι σύμβολο καταπίεσης μπορεί να είναι μεθοδολογικό 
σφάλμα ή εσκεμμένη παρανόηση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Δεν έχω υπόψιν μου αντίστοιχες μαρτυρίες όσον αφορά τη μπούρκα. Η αναφορά 
περισσότερο για να φωτίσω τη μετατόπιση στον χώρο της πόλης και των επιτελέσεων.
2. βλ. και την εγκύκλιο του υπουργού παιδείας Luc Chatel, το 2012, για επέκταση 
της εφαρμογής του νόμου και στις μαντιλοφορεμένες μητέρες στις σχολικές εκδρο-
μές, στο προαύλιο και τις εισόδους των σχολικών κτιρίων. Η εγκύκλιος εξακολουθεί 
να ισχύει.
3. Η συζήτηση για την απαγόρευση της μαντίλας στα σχολεία ξεκίνησε το 1989 με 
τα την αποβολή δύο μαθητριών από ένα σχολείο στην Creuil (Rochefort, 2002).
4. Conseil d’Etat, 2010
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5. Το 2009 το υπουργείο εσωτερικών υπολόγιζε σε 2000 τις γυναίκες που φορούν το 
καθολικό πέπλο στην επικράτεια της Γαλλίας. Ο αριθμός σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία μειώθηκε στο ήμισυ μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου.
6. Το 2013, η επιτροπή των ΗΠΑ για τις διεθνείς θρησκευτικές ελευθερίες στην 
ετήσια έκθεσή της χαρακτήρισε, με αφορμή τον νόμο του 2010,  την τρέχουσα ερ-
μηνεία της laïcité  από τη γαλλική κυβέρνηση ως πολύ αυστηρή (USCIRF, 2013, 
σελ. 282). Στον γαλλικό τύπο το «strict interpretation of secularism» αποδόθηκε ως 
laïcité aggressive, (βλ. Le monde, 2013)
7. βλ. σχετικά στο κεφάλαιο της νομολογίας την υπόθεση Babyloup.
8. Conseil d’État (n° 286798), 27 Ιουνίου 2008    
9. Cour de cassation, Assemblée plénière, (n° 612), 25 Ιουνίου 2014
10. Το χιτζάμπ (hijab) είναι είδος πέπλου που αφήνει ακάλυπτο το πρόσωπο. Η ανα-
φορά στην απόφαση γίνεται για την εξέλιξη στην έννοια της laïcité.
11. βλ. ενδεικτικά Karaduman vsTurquie  και Bulut vsTurquie (1993), Dahlab vs 
Switzerland  (2001) και ορόσημο η απόφαση του Grand Chamber στη Sahin vs 
Turkey (2005),  Dogru and  Kervanci vs France (2008). 
12. S.A.S vs France (Application no. 43835/11), 1 Ιουλίου 2014
13. Λευκό πέπλο που καλύπτει όλο το σώμα και το πρόσωπο αφήνοντας εκτός από 
τα μάτια και φοριέται στο Maghreb.
14. βλ. σύσταση, σύνθεση και έργο της επιτροπής Stasi για την παρατήρηση της 
εφαρμογής της αρχής της laïcité στη γαλλική επικράτεια που κατέληξε στην πρό-
ταση του νόμου του 2004. Σύμφωνα με την επιτροπή η μαντίλα είναι σύμβολο που 
προωθεί τις διακρίσεις, διαχωρίζει τις γυναίκες κι επιπλέον τα θρησκευτικά σύμβο-
λα πρέπει να είναι διακριτικά. 
15. βλ. χαρακτηριστικά τις Collectif National pour les droits des femmes και Νi 
putes, Νi soumises.
16. Δεν υποστηρίζω ότι η περιβολή της μαντίλας και της μπούρκα (ως καθολικού πέ-
πλου) είναι πρακτικές παρόμοιες. Παραθέτω όμως τις αντιδράσεις αναφορικά με τον 
νόμο του 2004 προκειμένου να αναδείξω το μη-αυτονόητο της επιβολής, επιχείρημα 
που διατρέχει και τις δύο συζητήσεις. 
17. Στις 14 Φεβρουαρίου 2004 σε μια πορεία οργανωμένη από την Collectif 
féministes pour l’égalité  συμμετείχαν ως άτομα και λεσβίες «of color» που φορούν 
τη μαντίλα (Bacchetta, 2009)
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18. βλ. (ντοκ.) Νos seins, nos armes από FEMEN.
19. βλ. το κείμενο τους για τις FEMEN στο http://www.tumultueuses.com/Ha-les-
FEMEN.
20. βλ. για την πρώτη έρευνα που διεξήχθη στη Γαλλία Borghée M., 2012, Voile 
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ΙιΙ.
Η διαχείριση της τέχνης 

και της μνήμης
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Η σημασία της τέχνης και της ιστορίας στις μέρες μας, ο βιοπολιτικός τους  
ρόλος και η σχέση που έχουν κατά και την παραγωγή και αναπαραγωγή της 
εξουσίας θα παρουσιαστεί μέσω του παραδείγματος του θεσμού του μουσείου. 
Πρόκειται για ένα θέμα που πραγματεύονται, άμεσα ή έμμεσα, αρκετοί από 
τους συγγραφείς αυτού του κεφαλαίου.

 Τα μουσεία, είτε αυτά στεγάζουν εκθέματα της φύσης και της ανθρώπινης 
δραστηριότητας παλιότερων εποχών, είτε φιλοξενούν έργα σύγχρονης τέχνης, 
αποτελούν τα σύμβολα γοήτρου του δυτικού πολιτισμού. Η ανάγνωση του μου-
σείου, το οποίο μελετάται όχι ως ένα όργανο μετάδοσης «πολιτισμού», αλλά ως 
ένας θεσμός ο οποίος βρίσκεται στην καρδιά της παραγωγής και αναπαραγωγής 
της καπιταλιστικής κοινωνίας, θα δώσει τη δυνατότητα και τις αφορμές ώστε 
να προσεγγιστεί η τέχνη και η συλλογική μνήμη και να διερευνηθεί η σχέση 
τους με την άυλη παραγωγή στην εποχή της νεοφιλελεύθερης κρίσης. Ο στό-
χος είναι να γίνουν κατανοητά τα βασικά κίνητρα και οι βασικές λειτουργίες 
των θεσμικών μηχανισμών της διαχείρισης της μνήμης και της καλλιτεχνικής 
έκφρασης, ώστε κατά την παρουσίαση των εργασιών να ανιχνευθούν καλύτερα 
τα προβλήματα, οι αδυναμίες αλλά και οι αντιστάσεις  που ενεργοποιούνται 
ενάντια σε αυτές.  

Το μουσείο, ως ένα «παιδί» της νεωτερικότητας και του καπιταλιστικού 
συστήματος και ως ένα εργαλείο που αποσκοπεί στη διαχείριση της ιστορίας 
και της τέχνης, αποτέλεσε έναν  θεσμό ο οποίος διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο 
στον δυτικό πολιτισμό τους τελευταίους αιώνες.  Ο θεσμός αυτός καθίσταται 
σημαντικός και για ένα ακόμα λόγο: το μουσείο καθώς κινείται ανάμεσα στα 
όρια της δημόσιας χρήσης και της συλλογικής ιδιοκτησίας, δυνητικά είναι ένας 
κατεξοχήν χώρος κοινής  χρήσης, δηλαδή ένα κοινό. Ο ενδεχομενικός του χα-
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ρακτήρας ως κοινού θα συντελέσει ώστε ο θεσμός αυτός να δημιουργήσει κατά 
τον Γκράμσι  έναν χώρο πολιτισμικής και κοινωνικό-πολιτικής σύγκρουσης 
όπου θεμελιώνεται η πολιτισμική ηγεμονία. Έτσι, η συνηθισμένη θεώρηση του 
μουσείου, ως ενός μέρους διδασκαλίας πρέπει να αμφισβητηθεί και να θεωρηθεί 
μάλλον ως τόπος αναμόρφωσης της συλλογικής μνήμης μέσω ενός ευρέος φά-
σματος από κοινωνικές παραστάσεις και τακτικές που λαμβάνουν χώρα εντός 
του. Ίσως, αυτό που διακυβεύεται μέσω αυτής της πολιτισμικής σύγκρουσης, η 
οποία δεν αφορά μόνο διαφορετικούς πολιτισμούς αλλά κυρίως τις ενδογενείς 
πολιτισμικές διαφορές της εκάστοτε κοινωνίας, να είναι η μνήμη αυτή καθ’ αυτή.

Μία έννοια η οποία βοηθάει ώστε να γίνει ακόμα πιο ευδιάκριτη η σχέση του 
μουσείου με το καπιταλιστικό σύστημα, είναι αυτή της ετεροτοπίας. Τα μου-
σεία ως «ετεροτοπίες απεριόριστης συσσώρευσης χρόνου» συνάγουν με την 
τάση του καπιταλιστικού δυτικού πολιτισμού που επιθυμεί τη συσσώρευση των 
πάντων, την κατηγοριοποίηση και την αρχειοθέτηση τους και γενικότερα την 
επιθυμία τους να περικλείσουν σ’ ένα μέρος όλες τις εποχές, όλες τις μορφές, 
όλο τον χρόνο, όλη τη μνήμη. Εκεί εντάσσεται η ανάγκη του καπιταλισμού 
να ελέγξει και να διαχειριστεί τη συλλογική μνήμη και την καλλιτεχνική έκ-
φραση και να τις μουσειοποιήσει στις περιπτώσεις που είναι απειλητική. Δεν 
είναι τυχαίο που η λέξη «μουσειοποιώ» έχει συντηρητική και μάλλον αρνητι-
κή χροιά. Όπως υποστηρίζει η Νάσια Χουρμουζιάδη, «το  μουσείο ως ιδεολο-
γικός μηχανισμός του κράτους  τεκμηριώνει και εικονογραφεί τις κυρίαρχες 
αφηγήσεις για το έθνος, κόβει και ράβει το παρελθόν στα μέτρα της άρχουσας 
ιδεολογίας, καλλιεργεί και αναπαράγει τα κάθε είδους κοινωνικά στερεότυπα» 
(Χουρμουζιάδη, αυτός ο τόμος).

Με τη μετάβαση στη μετανεωτερικότητα, η δυτική σκέψη άλλαξε σταδιακά. 
Η εθνοκεντρική θέαση του κόσμου υποχώρησε και επακόλουθα άλλαξαν και ο 
τρόπος κατά τον οποίο η εκάστοτε εξουσία διαχειρίζεται την ιστορική μνήμη 
και την καλλιτεχνική έκφραση. Στο όνομα της ελευθερίας, του πλουραλισμού 
και της διαφορετικότητας τα μουσεία ειδικότερα, αλλά και οι δράσεις που σχε-
τίζονται με την πολιτιστική και την καλλιτεχνική δημιουργία και κληρονομιά 
πιο γενικά, προσανατολίστηκαν πέρα από τις εθνικές και μεγάλες αφηγήσεις 
και επικεντρώθηκαν σε πιο αποσπασματικές και μερικές θεάσεις, όπου ο κα-
θένας μπορούσε να βρει μία θέση για να ενστερνιστεί. Παρά τις παραπάνω 
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διακηρύξεις, κατά τον νεοφιλελευθερισμό των ημερών μας, μια καινούρια συμ-
μαχία άρχισε να δημιουργείται μεταξύ του καπιταλισμού και των θεσμών που 
διαχειρίζονται το παρελθόν και την τέχνη. Τα μουσεία, τα ιστορικά μνημεία, οι 
αρχαιολογικοί και άλλοι χώροι πολιτισμικής κληρονομιάς κατά  χιλιάδες εμπο-
ρευματοποιούνται. Ο καλλιτεχνικός πλουραλισμός, καθώς και οι πολλαπλές 
εκφάνσεις του παρελθόντος που παρατηρούνται στα μουσεία και στους πολιτι-
στικούς χώρους φαίνεται να λειτουργεί μέσα σε εξίσου σκληρά πλαίσια, όπως 
και πριν. Η ελευθερία και η διαφορετικότητα που ευαγγελίζεται το νέο μουσείο 
ισχύουν, εφόσον δεν σπάνε συγκεκριμένα όρια, τα οποία δεν τα θέτει μόνο η 
εκάστοτε εθνική εξουσία, αλλά και το παγκόσμιο κεφάλαιο και η αγορά.  

Στο παράδειγμα του μουσείου αποκρυσταλλώνονται οι πολιτικές, οι στρατη-
γικές και οι πρακτικές που εφάρμοσαν τα κυρίαρχα συστήματα εξουσίας από 
την περίοδο της νεωτερικότητας μέχρι τις μέρες μας πάνω σε ζητήματα μνήμης, 
ιστορίας και καλλιτεχνικής έκφρασης. Η συνειδητοποίηση της σημασίας των 
παραπάνω από την κυρίαρχη εξουσία και στη συνέχεια η προσπάθεια οικειοποί-
ησης και σφετερισμού τους ώστε να περιφραχτούν και να γίνουν διαχειρίσιμα 
αναδεικνύει και τον πιθανό κίνδυνο που κρύβουν για αυτή. Παρά τις περιφρά-
ξεις, λοιπόν, τόσο η συλλογική μνήμη, όσο και η καλλιτεχνική έκφραση έχουν 
καταφέρει και έχουν βρει τρόπους για να εκδηλωθούν και να δημιουργήσουν 
ρωγμές στα σφιχτά πλαίσια που τίθενται από την εκάστοτε κυριαρχία. Αυτή η 
μάχη για την πολιτισμική ηγεμονία που γίνεται, υποδηλώνει ότι όχι μόνο υπάρ-
χουν αντιστάσεις ακόμα και στην εποχή αυτή, της νεοφιλελεύθερης κρίσης, 
αλλά πρόκειται για μία μάχη της οποίας το διακύβευμα είναι πάντα ανοιχτό.   

Τα άρθρα του κεφαλαίου αυτού πραγματεύονται σε μεγάλο βαθμό πτυχές 
αυτής της πολιτισμικής πάλης, είτε αναδεικνύοντας αδυναμίες και προβλημα-
τικές των κυρίαρχων θεσμών πολιτισμικής και ιστορικής διαχείρισης, όπως 
είναι το μουσείο, είτε εξετάζοντας μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης οι οποίες 
αποτελούν εκφράσεις αντίστασης ενάντια στην καπιταλιστική ηγεμονία. Πιο 
συγκεκριμένα,η Νάσια Χουρμουζιάδη παρουσιάζει το θεσμό του μουσείου, 
υπογραμμίζοντας το κομβικό ρόλο του στην εποχή της κρίσης: θα αποτελέσει 
ένα θεσμό συλλογικής διαπραγμάτευσης του παρελθόντος και μοχλό κοινωνι-
κής αφύπνισης ή θα πρέπει να γκρεμιστεί ώστε να απελευθερωθούν οι υλικές 
και άυλες μνήμες από τα ιδεολογικά δεσμά του «παλιού καθεστώτος»;. Η Δέ-
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σποινα Καταπότη, έχοντας και αυτή το μουσείο ως παράδειγμα αναλύει, με γε-
νεαλογική διάθεση, την πορεία του θεσμού αυτού από τη νεωτερικότητα στην 
μετανεωτερικότητα εστιάζοντας στο τέλος στους εργάτες του αρχαιολογικού 
και ιστορικού έργου και στο ρόλο που διαδραματίζουν στην εποχή του άκρατου 
νεοφιλελευθερισμού. 

Η Χριστίνα Γραμματικοπούλου θα ταλαντευτεί ανάμεσα στη διττή σημασία 
της έννοιας της συμμετοχικότητας στην σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Απο-
τελεί ένα εργαλείο κοινωνικής αλλαγής ή μία ακόμα έκφανση νεοφιλελεύθερου 
σφετερισμού; Στη διαχείριση μιας άλλης καλλιτεχνικής έκφρασης, αυτής που 
εκδηλώνεται μέσω της psytrance, θα επικεντρωθεί ο Λέανδρος Κυριακόπουλος. 
Θα αναλύσει το ρόλο που επιτελούν οι συμμετέχοντες στα psytrance φεστιβάλ 
και θα ισχυριστεί πως αυτό το οποίο δίνει τη δυνατότητα εναλλακτικότητας στα 
πάρτι αυτά είναι η ίδια η αφήγηση των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα κατά 
το ταξίδι ενός τέτοιου φεστιβάλ.  

Τις μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας και αντίστασης θα πραγματευτούν τα 
επόμενα άρθρα. Ο Ορέστης Πάγκαλος παρουσιάζει και διερευνά την πράξη του 
γκραφίτι στην Νέα Υόρκη κατά την περίοδο της γέννησης και πρώτης εξάπλω-
σης του, καθώς και τη σύνδεση του με τις οικονομικές κρίσεις της εποχής του. 
Η Μαρία Παπανικολάου αναλύει πράξεις καλλιτεχνικού σαμποτάζ μέσω του 
θεωρητικού εργαλείου της μεταστροφής (détournement), δίνοντας την αφορμή 
να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τον ρόλο του καλλιτέχνη και τη σχέση 
της τέχνης με τους θεσμούς. 

Τέλος, ο Νίκος Σούζας εξετάζει τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, τα συμβολι-
κά στοιχεία, τις συλλογικές ταυτότητες και τα ριζώματα που συμβάλουν στην 
συγκρότηση των κοινωνικών κινημάτων και ειδικότερα εστιάζει στην περίπτω-
ση του λεγόμενου ανταγωνιστικού κινήματος στην Ελλάδα.
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1.ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η συμμετοχή στα δρώμενα του αστικού και ψηφιακού χώρου εξαρτάται από τη 
συλλογική προσπάθεια καλλιτεχνών, επιστημόνων και κοινού. Μεγάλη ώθηση 
σε αυτή την εξέλιξη έχει δώσει η εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορίας, 
που έχει διευρύνει χωρικά και χρονικά τα όρια της συμμετοχής. Καθώς η ψη-
φιακή ροή πληροφοριών έχει καταστήσει τη συλλογική παραγωγή κεφαλαίου, 
γνώσης και πολιτισμού ευπρόσιτη, της έχει προσδώσει, ως ένα βαθμό, το βάρος 
μιας επιταγής. Όμως, ο ψηφιακός χώρος δεν είναι μονάχα χώρος παραγωγής ιδε-
ών και πολιτισμού, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε χώρο παραγωγής 
κεφαλαίου. Για τον λόγο αυτό, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς εκφράζεται η συμ-
μετοχικότητα μέσα στο διαδίκτυο και πώς συνδέεται με τις κυρίαρχες αντιλήψεις 
σχετικά με το ρόλο του πολίτη στις πολιτικές και πολιτιστικές διαδικασίες. 

Άραγε, η συμμετοχικότητα στην τέχνη μπορεί να φέρει κοντά τους ανθρώ-
πους και να προωθήσει την κοινωνική αλλαγή; Ή μήπως είναι ένα διαφη-
μιστικό σλόγκαν για την επιβολή της δωρεάν εργασίας; Είναι μέσο για συ-
γκέντρωση κεφαλαίου στα χέρια των μεγάλων εταιρειών; Ή αποτελεί τρόπο 
αντίδρασης στο σύστημα; 

Χριστίνα Γραμματικοπούλου
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης 

Εκδότρια του περιοδικού Interartive

chris@art-breath.com

Ουτοπία και ρεαλισμός στη συμμετοχική 
τέχνη της ψηφιακής εποχής
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Στο κείμενο αυτό, θα επιχειρήσουμε μια προσέγγιση στα παραπάνω ερω-
τήματα, επικεντρώνοντας την προσοχή μας στο πεδίο της συμμετοχικής τέ-
χνης. Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, θα επιχειρήσουμε να δούμε ποιες 
κοινωνικοοικονομικές σχέσεις εκφράζει και ποιες είναι οι προϋποθέσεις της 
–ποιος καλείται να συνδράμει και υπό ποιους όρους. Τα παραδείγματα αυτά, 
θα χρησιμοποιηθούν όχι τόσο ως εικονογράφηση της θεωρίας αλλά σαν δομικά 
στοιχεία της εκφοράς του λόγου περί συμμετοχικότητας. 

Η συμμετοχική τέχνη απορρίπτει τη διάκριση μεταξύ καλλιτέχνη και κοινού 
και προτείνει μια νέα πορεία δημιουργίας, όπου το έργο προκύπτει μέσα από τη 
συλλογική δράση και την κοινωνικοποίηση. Έτσι, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα 
ενεργό υποκείμενο εξοικειωμένο με τη λήψη πρωτοβουλίας και τη συνεργασία με 
τους άλλους, το οποίο θα μπορέσει να αναλάβει δράση, προκειμένου να αλλάξει 
την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα (Bishop, 2006). Σε αυτή την εξέλιξη, ση-
μαντική είναι η δημιουργία της κοινότητας που προκύπτει μέσα από τη συλλογική 
δράση. Η κοινότητα θέτει τη συμμετοχική τέχνη στον αντίποδα του καπιταλιστι-
κού ιδεώδους του θεάματος και της αποξένωσης που επιφέρει (Debord, 1983). 
Εξίσου σημαντική είναι η κατάργηση της έννοιας της πνευματικής ιδιοκτησίας, η 
οποία ταυτίζεται με μια πιο δημοκρατική προσέγγιση σε σχέση με την τέχνη που 
προκύπτει από ένα μονάχα δημιουργό. Τα ιδεώδη αυτά, αν και –όπως θα δούμε 
παρακάτω- απέχουν από την πραγματικότητα, γονιμοποίησαν πολλαπλές φορές 
την τέχνη του 20ού και 21ου αιώνα με τον σπόρο της συμμετοχικότητας. 

Όπως παρατηρεί εύστοχα η Claire Bishop, οι φάσεις ακμής των συλλογικών 
διαδικασιών στην τέχνη συμπίπτουν ιστορικά με περιόδους έντονης πολιτικής 
κρίσης (Bishop, 2011). Οι φουτουριστικές βραδιές του Filippo T. Marinetti 
(π.1910) θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως το εριστικό παιδί του Ιταλικού φασι-
σμού· οι ντανταϊστικές δράσεις στο Cabaret Voltaire (π.1916) ήταν μια αντίδρα-
ση στη βία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου· η Οκτωβριανή Επανάσταση του 
1917 αναζήτησε το στοιχείο του ηρωικού στις συλλογικές ιστορικές αναπαρα-
στάσεις· η Διεθνής Έκθεση του Σουρεαλισμού (1938) συνέπεσε χρονικά με την 
άνοδο του φασισμού. Την περίοδο αυτή, οι εικαστικές τέχνες εξακολουθούν να 
είναι στραμμένες προς το αντικείμενο και τον δημιουργό, και τα συμμετοχικά 
δρώμενα οργανώνονται, κυρίως περιστασιακά, σε συνδυασμό με θεατρικές πα-
ραστάσεις και εκθέσεις. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1960 και έπειτα, με την 
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μετατόπιση του ενδιαφέροντος από το αντικείμενο τέχνης στην καλλιτεχνική 
δράση, η performance και τα happenings αποκτούν μεγάλη δύναμη ως ρεύματα 
–την ίδια περίοδο που ο Μάης του ‘68 και το Ειρηνιστικό κίνημα ενέπνεαν μια 
πιο ενεργή δράση απέναντι στα πολιτικά ζητήματα. Η κατάρρευση του Υπαρ-
κτού Σοσιαλισμού το 1989 και η παγκοσμιοποίηση της δεκαετίας του 1990 
συνέπεσαν με μια παράλληλη εξάπλωση των καλλιτεχνικών residencies, ενώ 
την ίδια εποχή αρχίζει να αυξάνεται η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στο 
καλλιτεχνικό πεδίο. Από εκεί έως τις μέρες μας, η τεχνολογία της εικονικής 
και επαυξημένης πραγματικότητας, η διάδραση, τα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης, αποκτούν σταθερή παρουσία στον χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργί-
ας· παράλληλα, στην πολιτική σφαίρα, η χρηματιστικοποίηση της οικονομίας 
(financialization) και η επιβολή των νεοφιλελεύθερων ιδεών οδήγησαν σε μια 
κρίση του συστήματος και σε ένα αυξανόμενο κίνημα διαμαρτυρίας, ιδιαίτερα 
από το 2011 και μετά. 

Αν και οι συσχετισμοί αυτοί δεν θα έπρεπε να θεωρηθούν ως μια άμεση σχέ-
ση αιτίας-αποτελέσματος, υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη επιρροή των πολιτικών 
ιδεών στον χώρο του πολιτισμού και της τέχνης. 

2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΟΥΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΙΑ-
ΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 

Η θέση του κοινού στην καλλιτεχνική δημιουργία ήταν πάντοτε σημαντική, αν απο-
δεχτούμε τη θέση του Michel de Certeau ότι η πρόσληψη είναι μια μορφή παραγω-
γής· αναπαράγοντας την παρομοίωση του διαμερίσματος, το κοινό είναι ο ένοικος, 
που δεν έχει χτίσει το σπίτι, αλλά μπορεί να αλλάξει τη χρήση και τη σημασία του 
(De Certeau, 1984). Η διαφορά, τώρα, είναι ότι στη συμμετοχική τέχνη το κοινό 
αναφέρεται ως ισότιμος δημιουργός, που συνεισφέρει στο έργο με το σώμα και τη 
σκέψη του. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, ο ρόλος του, τις περισσότερες φορές, 
είναι προκαθορισμένος από τον καλλιτέχνη και η ευθύνη του περιορισμένη. 

Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του Rhythm 0 (1974), η Marina Abramović 
στήθηκε μπροστά από το κοινό, παρέχοντας μια σειρά αντικείμενα, τα οποία 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν επάνω της. Αν και οι παρευρισκόμενοι είχαν 
την ελευθερία να επιλέξουν τι θα κάνουν -να την αγγίξουν, να της μιλήσουν, 
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να της σκίσουν τα ρούχα, να την απειλήσουν με όπλο, τα εργαλεία και ο τόπος 
της δράσης είχαν επιλεγεί από την ίδια την καλλιτέχνιδα. Μάλιστα, σε αντίθεση 
με τους συγχρόνους της που έθεταν σαφή όρια με το κοινό, η Abramović πήγε 
τη δράση ένα βήμα πιο πέρα και δήλωσε ότι αναλάμβανε όλη την ευθύνη για 
οτιδήποτε θα έκαναν οι παρευρισκόμενοι.1 Η δράση ήταν συλλογική, αλλά, εν 
τέλει, η ευθύνη, η σύλληψη και η δομή ανήκε στην Abramović.

Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, η προσέγγιση και ο χαρακτήρας του έργου της 
Abramović είχαν αλλάξει σημαντικά. Στο έργο 512 ώρες, που έλαβε χώρα στο 
Λονδίνο το καλοκαίρι του 2014, ο ρόλος της ήταν πολύ πιο διακριτικός: αφού 
ενθάρρυνε τους επισκέπτες να αφήσουν πίσω τις ηλεκτρονικές συσκευές τους, 
τους καλωσόριζε στον ηλιόλουστο χώρο της Serpentine Gallery και τους εισή-
γαγε στις διαφορετικές δράσεις. Τους βοηθούσε να χαλαρώσουν και να αφου-
γκραστούν το σώμα τους, απομονώνοντας τους εξωτερικούς θορύβους· έπειτα 
τους έδειχνε πώς να ελαχιστοποιήσουν την ταχύτητα των κινήσεών τους, ώστε 
να νιώσουν την ισορροπία και το βάρος του σώματος· τέλος, τους καλούσε να 
σταθούν με το βλέμμα προς το φως. Με άλλα λόγια, το έργο είχε περισσότερο 
χαρακτήρα εργαστηρίου (workshop), όπου οι συμμετέχοντες, αφού μάθαιναν 
τις τεχνικές της performance από την ίδια την Abramović και τους βοηθούς 
της, έπειτα μπορούσαν να επαναλάβουν τη δράση χωρίς καθοδήγηση και να τη 
δείξουν και σε άλλους. Στο σημείο αυτό, απαιτούνταν μια υπέρβαση των κα-
θημερινών κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς: για παράδειγμα, μπορούσαν να 
πιάσουν από το χέρι έναν άγνωστο και να περπατήσουν μαζί, κάτι που θα ήταν 
εξαιρετικά ασυνήθιστο σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. 

Με λίγα λόγια, το καλλιτεχνικό έργο προκύπτει μέσα από τον εσωτερικό 
διαλογισμό και την επικοινωνία που αναπτύσσεται ανάμεσα στους συμμετέχο-
ντες. Από αυτή την άποψη, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα έργο Σχεσιακής 
Αισθητικής (Relational Aesthetics). Ο Nicholas Bourriaud εισήγαγε τον όρο 
αυτό, προκειμένου να μιλήσει για μια σειρά έργων που χαρακτηρίζονται από 
την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, με απώτερο 
στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και της κατανόησης (Bourriaud, 2002).

Ενώ, λοιπόν, παρατηρούμε ότι ο ρόλος του κοινού στο έργο τέχνης γίνεται 
καθοριστικός, το ερώτημα που προκύπτει σε αυτό το σημείο είναι ποιος καλεί-
ται να συμμετάσχει. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα των 512 ωρών, η δράση 

206 Ουτοπία και ρεαλισμός στη συμμετοχική τέχνη



207  Urban Conflicts

ήταν ανοιχτή και δωρεάν για το κοινό που προερχόταν από ποικίλα ηλικιακά, 
οικονομικά και κοινωνικά υπόβαθρα. Όμως, για κάποιο λόγο, οι πόρτες ενός 
χώρου τέχνης ορθώνουν ένα όριο το οποίο δεν δύνανται να διαβούν όλοι: έτσι, 
οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως άνθρωποι με ενδιαφέρον για την τέχνη και σχε-
τικά υψηλό μορφωτικό υπόβαθρο.2  

Για αυτόν το λόγο, παρόλο που το έργο προωθούσε μια αξιοσημείωτη επι-
κοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων, θα ήταν λάθος να το θεωρήσουμε ως 
αντανάκλαση των κοινωνικών σχέσεων που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 
μεταξύ μιας ομάδας ανθρώπων σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο. Όπως τονίζει η 
Claire Bishop, μέσα στο πλαίσιο της Σχεσιακής Αισθητικής απουσιάζει το μεγα-
λύτερο φάσμα της κοινωνίας και, κατ’ επέκταση, οι ανταγωνιστικές ισορροπίες 
μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, που είναι απαραίτητες για την ύπαρ-
ξη πραγματικού δημοκρατικού διαλόγου (Bishop, 2004). Με βάση την ερμηνεία 
της Άντζελας Δημητρακάκη, η Σχεσιακή Αισθητική αναδεικνύει δυνατότητες 
βελτίωσης της πραγματικότητας, αν τη δούμε αισιόδοξα, ή μπορεί, εξίσου, να 
δηλώνει ήττα και αποδοχή της καθεστηκυίας τάξης (Δημητρακάκη, 2013).

3. ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΜ-
ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ CROWDSOURCING

Αν η Σχεσιακή Τέχνη δημιουργεί έναν ιδεατό χώρο κοινωνικοποίησης και επι-
κοινωνίας, υπάρχουν άλλα έργα συμμετοχικής τέχνης που ακολουθούν μια 
πιο κυνική στρατηγική, αντικατοπτρίζοντας τις πραγματικές συγκρούσεις που 
υπάρχουν μέσα σε ένα καπιταλιστικό καθεστώς. Ο Santiago Sierra, αντί να γε-
φυρώσει τις αντιθέσεις, τις υπογραμμίζει, οργανώνοντας δράσεις όπου ομάδες 
ανθρώπων από χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα -συνήθως μετανάστες- πλη-
ρώνονται για να τελέσουν μια συγκεκριμένη εργασία (Comeron, 2007). Στο 
έργο 133 άτομα βάφουν τα μαλλιά τους ξανθά έναντι αμοιβής, που παρουσι-
άστηκε κατά τη διάρκεια της Μπιενάλε της Βενετίας του 2001, προσκάλεσε 
μετανάστες στο χώρο της Arsenale για να βάψουν τα μαλλιά τους ξανθά. Εξα-
γοράζοντας την αυτοδιάθεση των συμμετεχόντων, ο Sierra υπογραμμίζει τις 
σχέσεις οικονομικής εξάρτησης που δημιουργούνται μέσα στο καπιταλιστικό 
σύστημα. Αν και όλοι υπόκεινται στην ίδια ηθική με στόχο το οικονομικό κέρ-
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δος, η θέση του καθενός –του καλλιτέχνη, των 133 μεταναστών και των επι-
σκεπτών της έκθεσης- είναι διαφορετική και τα περιθώρια πρωτοβουλίας είναι 
προκαθορισμένα. Τις επόμενες μέρες μετά από τη δράση, μπορούσε κανείς να 
ξεχωρίσει τους συμμετέχοντες με τα ξανθά βαμμένα μαλλιά, καθώς πουλούσαν 
την πραμάτεια τους στους δρόμους της Βενετίας. Με τον τρόπο αυτό, ο Sierra 
στρέφει το βλέμμα μας σε μια κοινωνική τάξη που είναι αόρατη για το πολιτικό 
κατεστημένο· οι μετανάστες διέσχισαν το κατώφλι του καλλιτεχνικού γίγνε-
σθαι με τον ίδιο τρόπο που μπαίνουν καθημερινά σε εργοστάσια, εταιρείες, 
αστικά σπίτια: ως χαμηλά αμειβόμενο προσωπικό που φεύγει, μόλις εκτελέσει 
την εργασία για την οποία το κάλεσαν. 

Μέσα στη σφαίρα της ψηφιακής τεχνολογίας, οι συμμετοχικές διαδικασίες 
έχουν αλλάξει, αφού δεν υπόκεινται πλέον στους ίδιους τοπικούς και χρονι-
κούς περιορισμούς. Ενώ, λοιπόν, ανοίχτηκαν νέοι δρόμοι στη μόρφωση και 
την εργασία, εγείροντας αισιοδοξία για τη δυνατότητα ριζικών αλλαγών στην 
πολιτική ζωή και στην καθημερινότητα, το μοντέλο της ελεύθερης αγοράς δεν 
άργησε να κυριαρχήσει και στον ψηφιακό χώρο. Μέσα σε αυτόν, όλες οι ενέρ-
γειες των χρηστών –συνομιλίες, σχόλια, προτιμήσεις, προσωπικές φωτογραφί-
ες, «σερφάρισμα»- έχουν οικονομική αξία για τις μεγάλες εταιρείες του διαδι-
κτύου (Google, Facebook, Microsoft, Paypal, Amazon, Yahoo και άλλες), που 
εμπορεύονται τις πληροφορίες που προκύπτουν. Συνεπώς, ένα μεγάλο κομμάτι 
του πλούτου στο Ίντερνετ απορρέει από απλήρωτη εργασία. Συχνά, δίνονται 
κίνητρα στους χρήστες, για να συμμετέχουν ενεργά –με κάποια μικρά οφέλη ή 
μια ελάχιστη αμοιβή, όμως πρόκειται για μια ενασχόληση που δεν είναι νομικά 
κατοχυρωμένη. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού αναγκάζεται 
να εκτελεί μικροδουλειές στον ψηφιακό χώρο, μέσα σε επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας, μέσα σε μια οικονομία της προσφοράς (Terranova, 2003).

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος και να μεγιστοποιηθεί το κέρ-
δος, ο διαδικτυακός καπιταλισμός ανατρέχει στη γνωστή μέθοδο του κατακερ-
ματισμού της εργασίας σε ελάχιστες μονάδες, που αποξενώνουν τον εργαζόμε-
νο από το τελικό προϊόν της δουλειάς του. Για παράδειγμα, όποτε χρειάζεται 
να πραγματοποιηθεί μια εργασία που δεν μπορεί να γίνει αυτόματα, τότε ανα-
τίθεται σε μεγάλες ομάδες ατόμων που, με πολύ μικρό οικονομικό αντάλλαγ-
μα, αναλαμβάνουν να εκτελέσουν τα απαιτούμενα κλικ του ποντικιού. Σελίδες, 

208 Ουτοπία και ρεαλισμός στη συμμετοχική τέχνη



209  Urban Conflicts

όπως το Mechanical Turk του Amazon, εξειδικεύονται να διοχετεύουν τέτοιου 
είδους εργασίες στην αγορά με τη μέθοδο του crowdsourcing, όπως ονομάζεται. 

Ο Aaron Koblin χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο για να δημιουργήσει τα έργα 
του, καταδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τις εργασιακές σχέσεις μέσα στον 
ψηφιακό χώρο. Για το 10.000 cents (2008), ανέθεσε σε 10.000 χρήστες του 
Mechanical Turk να αναπαραγάγουν ζωγραφικά ένα κομμάτι ενός χαρτονομί-
σματος των 100 δολαρίων (Koblin, 2008). Ο κάθε εργάτης έλαβε ένα cent για 
την εργασία του, χωρίς καμία άλλη διευκρίνιση για το έργο. Όπως στο έργο του 
Sierra, και εδώ, η συμμετοχική πράξη έχει αποκοπεί από τα ιδεώδη της προσωπι-
κής και κοινωνικής αλλαγής: έχει μετατραπεί σε διαδικασία παραγωγής κεφαλαί-
ου. Κοιτάζοντας ένα ένα τα κομμάτια μπορεί κανείς να εντοπίσει διαφορετικές 
προσεγγίσεις –από προσεκτικές ζωγραφικές αναπαραγωγές, μέχρι πρόχειρες πι-
νελιές και αυθαίρετες προσθήκες συνθημάτων. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος αριθμός 
του «εργατικού δυναμικού» προσπάθησε να κάνει την καλύτερη δυνατή δουλειά, 
υποτασσόμενο στους κανόνες της ψηφιακής αγοράς εργασίας για ένα μόνο cent. 

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ «CLICKBAIT ART»

Ίσως ένα cent να είναι καλύτερο από το τίποτα ή την ενεργή οικονομική συνει-
σφορά του κοινού, όπως θα δούμε παρακάτω. Αυτό που αξίζει να τονιστεί σε αυτό 
το σημείο είναι ότι το κλικ του ποντικιού έχει σημαίνουσα θέση σε μια οικονομία 
όπου η αξία ενός προϊόντος δεν εξαρτάται από το περιεχόμενο ή τη χρησιμότητά 
του αλλά από το πόσο δημοφιλές είναι και το πόσοι χρήστες μιλούν για αυτό. Με 
άλλα λόγια, η επικοινωνιακή δράση δεν έχει ως στόχο την κατανόηση ή τη διάδο-
ση της γνώσης, όπως ορίζει ο Habermas (Habermas 1987: 63). Αντίθετα, η λήψη 
και η κατανόηση του μηνύματος δεν έχουν σημασία· το μήνυμα γίνεται απλά ένα 
byte που ανήκει σε μια ευρύτερη ροή δεδομένων. Και ενώ δεν λείπουν οι περι-
πτώσεις όπου το διαδίκτυο βοήθησε να ακουστούν φωνές αντίθεσης στο κυρίαρ-
χο καθεστώς και να συσπειρωθούν σε δράσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις 
πνίγονται μέσα στο κύμα της υπερπληροφόρησης. Ενώ, λοιπόν, η συνεργασία 
μεταξύ των χρηστών έχει κεντρικό ρόλο στα ψηφιακά μέσα, παρ’όλα αυτά, η επι-
κοινωνία που προκύπτει είναι σε μεγάλο βαθμό απολιτική, καθώς μετατρέπεται 
σε «περιεχόμενο» (content) αποκομμένο από το νόημα που περιέχει. Με άλλα λό-
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για, η ικανότητα για επικοινωνία εμποδίζει την επικοινωνία και αυτό που ενώνει 
αποξενώνει, όπως παρατηρεί ο Giorgio Agamben (Agamben, 2000). Αυτό που θα 
μπορούσε να βελτιώσει τη δημοκρατία γίνεται τελικά μια νέα μορφή ηγεμονίας.  

Η Jodi Dean έχει εισαγάγει τον όρο Επικοινωνιακός Καπιταλισμός 
(communicative capitalism), προκειμένου να ορίσει την υλοποίηση των ιδε-
ωδών της συμμετοχής στις τεχνολογίες της πληροφορίας, επικοινωνίας και 
διασκέδασης, με τρόπο που να μειώνεται η αντίσταση και να εντείνεται το 
παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα (Dean, 2009). Πρόκειται για μια νέα όψη 
του καπιταλισμού όπου ιδανικά, όπως πρόσβαση, συμμετοχή και διάλογος, 
πραγματοποιούνται μέσω των ψηφιακών παγκοσμιοποιημένων μέσων, για πα-
ράδειγμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Dean, 2005). 

Σε μια οικονομία που ορίζεται από τα click και τα like, και μετριέται σε 
conversion rate (το δείκτη μετατροπής των επισκεπτών μιας σελίδας σε πελά-
τες), δεν λείπουν τα δολώματα, αφού αυτό που τελικά μετράει δεν είναι το πόσο 
ενδιαφέρον έχει μια σελίδα για το χρήστη, αλλά αν την επισκέφτηκε ή όχι. Τα 
clickbaits (δολώματα για κλικ) είναι εύκολο περιεχόμενο, που, πολλές φορές, 
προέρχεται από αναρτήσεις των ίδιων των χρηστών, με τίτλους που εξάπτουν 
την περιέργεια. Πολλές απόπειρες που παρουσιάζονται ως έργα συμμετοχικής 
τέχνης, στην πραγματικότητα, δεν είναι άλλο παρά «περιεχόμενο» με στόχο την 
προσέλκυση επισκεπτών σε μια σελίδα, ώστε να αυξηθούν τα κλικ και το κεφά-
λαιο που παράγει μια ιστοσελίδα. Για αυτόν τον λόγο, νομίζω ότι θα μπορούσαν 
ακριβέστερα να περιγραφούν ως clickbait art. 

Στην κατηγορία του clickbait art ανήκουν πρότζεκτ που προκύπτουν από 
τη συμβολή πολλών συμμετεχόντων. Για παράδειγμα, το project της Laura 
Dodsworth με τίτλο Bare Reality παρουσιάζει φωτογραφίες από τα στήθη εκατό 
γυναικών με κείμενα που περιγράφουν πώς νιώθουν οι εικονιζόμενες για αυτά. 
Παρομοίως, το 400 Vaginas του Jamie McCartney απεικονίζει αυτό ακριβώς 
που δηλώνει ο τίτλος του. Η Jade Beal, στο Beautiful Body, επικεντρώνεται σε 
φωτογραφίες από κοιλιές γυναικών μετά από τον τοκετό, ενώ το πιο τολμηρό 
A beautiful agony συγκεντρώνει φωτογραφίες προσώπων τη στιγμή του οργα-
σμού. Υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός τέτοιων πρότζεκτ που ανακυκλώνονται 
καθημερινά στη ροή δεδομένων των social media, σε ένα ιδιότυπο reality show 
της διαδικτυακής εποχής, όπου η διάρκεια της φήμης δεν φτάνει καν τα 15 λε-
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πτά του Warhol, αλλά κρατάει μονάχα όσο ένα κλικ του ποντικιού. 
Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτών των αναρτήσεων είναι ότι επιλέγουν θέ-

ματα συμβατικά, που θα έχουν ευρεία αποδοχή: συχνά προστρέχουν σε έννοιες, 
όπως «διαφορετικότητα» και «φεμινισμός» –για παράδειγμα, επαναλαμβάνεται 
ο ισχυρισμός ότι ο φωτογράφος θέλει να τονίσει την αυτοπεποίθηση των συμ-
μετεχόντων και του κοινού υπερθεματίζοντας τις διαφορές, καθιερώνοντας πλη-
θώρα προτύπων ομορφιάς και ούτω καθ’εξής. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
μάλιστα, τα πρότζεκτ αυτά, συνοδεύονται από μια καμπάνια τύπου Kickstarter, 
όπου το ίδιο το κοινό προσφέρει λεφτά στο φωτογράφο, προκειμένου να επε-
κτείνει την εικαστική του έρευνα στο θέμα. Με άλλα λόγια, το κοινό προσφέρει 
τόσο το υλικό όσο και την οικονομική υποστήριξη για την αυτοπροβολή του. 
Έτσι, μέσα από τη διάδοση της πληροφορίας και τη μαζικοποίησή της, η συμ-
μετοχικότητα χρησιμοποιείται ως τρόπος παραγωγής κεφαλαίου.  

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Παρά την εκτεταμένη εμπορευματοποίηση του διαδικτύου, δεν θα έπρεπε να 
θεωρηθεί ότι η συμμετοχική τέχνη στον ψηφιακό χώρο εκτελείται από πειθή-
νιους «yes-men». Υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν τη συμ-
μετοχική τέχνη στο διαδίκτυο με κριτική και πολεμική διάθεση απέναντι στο 
σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, εκφράζουν τα αντικαπιταλιστικά κινήματα των 
τελευταίων χρόνων και υπογραμμίζουν τις ανισότητες που οξύνονται διαρκώς 
μέσα στο τρέχον σύστημα. 

Η συμμετοχική διαδικασία παίρνει το χαρακτήρα hacking στο έργο του Paolo 
Cirio. Ο τίτλος του έργου του Loophole4All (2013) -Νομικό κενό για όλους- 
είναι ένα παράδοξο σύνθημα που εκφράζει τη διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων 
όχι στο νόμο αλλά στην παρανομία. Μετά από προσεκτική αναζήτηση, ο Cirio 
δημιούργησε μια λίστα με όλες τις offshore εταιρείες που είναι καταγεγραμμέ-
νες στον «φορολογικό παράδεισο» των Νήσων Cayman. Αφού δημοσίευσε τη 
λίστα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Loophole4All.com, έδωσε τη δυνατότητα 
στους συμμετέχοντες να αγοράσουν τις φορολογικές ταυτότητες των εταιρειών 
για 99 cents και να αποκτήσουν έτσι πιστοποιητικό ενσωμάτωσής τους στις 
εταιρείες. Έχοντας το πιστοποιητικό, οι συμμετέχοντες μπορούσαν να κόβουν 
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τιμολόγια στο όνομα της εταιρείας, με αριθμό φορολογικού μητρώου και διεύ-
θυνση στην offshore εταιρεία στα Cayman. 

Στην ουσία, ο Cirio καλεί τους πολίτες να αντισταθούν στο σύστημα πράτ-
τοντας τις ίδιες παρανομίες με την οικονομική ελίτ, που φοροδιαφεύγει μέσα 
από τη δημιουργία offshore εταιρειών. Παράλληλα, ο καλλιτέχνης αποκαλύπτει 
τις υπόγειες διαδρομές του καπιταλιστικού κεφαλαίου και τη διαφορετική αντι-
μετώπιση απέναντι σε εταιρείες και πολίτες, καθώς, όπως εξηγεί «το πρότζεκτ 
[…] αντιστρέφει τη νομιμότητα αυτών των εργαλείων, που είναι διαθέσιμα 
μόνο σε μια εταιρική και πολιτική ελίτ, και, έτσι, αποτελεί μέσον για πολιτική 
ανυπακοή» (Cirio, 2013). Έτσι, η παράνομη δραστηριότητα ταυτίζεται με το 
hacking ενός άδικου συστήματος, ώστε να ανοίξει ο δρόμος προς την κοινωνι-
κή και πολιτική ισότητα. Μέσα από την πολιτική ανυπακοή, ο Cirio οραματίζε-
ται ένα νέο μοντέλο ανοιχτής, διάφανης και άμεσης δημοκρατίας. 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Η συμμετοχική τέχνη των τελευταίων χρόνων εκδηλώνει τις καταφάσεις και τις 
αντιδράσεις στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό σύστημα: πότε χτίζει έναν ου-
τοπικό μικρόκοσμο αρμονικής επικοινωνίας, πότε αναπαράγει τις τακτικές εργα-
σιακής εκμετάλλευσης με σκοπό την κριτική του καπιταλισμού και πότε οργανώ-
νει την υπονόμευσή του με τα ίδια του τα όπλα.  Αν συγκρίνουμε τις προσεγγίσεις 
αυτές με τη χρήση της συμμετοχής από το ίδιο το σύστημα ως τρόπο παραγωγής 
κεφαλαίου, μπορούμε να εντοπίσουμε την ειδοποιό διάφορα όχι τόσο στην εξω-
τερική μορφή αλλά κυριότερα στο λόγο που παράγει κάθε δράση. Σε αντίθεση 
με την επικρατούσα τάση παραγωγής δημοφιλών αναρτήσεων μέσα στα social 
media, η συμμετοχική τέχνη χρησιμοποιείται ως μέσο άρθρωσης διαλόγου για τη 
συλλογικότητα και την επικοινωνία μέσα από εικαστικές δράσεις. 

Πρόκειται για διαφορετικές εμπειρίες που μπορούν να εμπλουτίσουν την εμπει-
ρία της συμμετοχής και να εμπνεύσουν μια πιο ενεργή πολιτική στάση που πηγάζει 
από την ευχαρίστηση, την ανησυχία, τον παραλογισμό, την αντίδραση που προκα-
λούν τα έργα αυτά (Bishop, 2012). Ανεξάρτητα από την οπτική γωνία του κάθε έρ-
γου ξεχωριστά -ουτοπική, κριτική ή πολεμική, μέσα από τη συνολική τους θεώρη-
ση μπορεί κανείς να διακρίνει τις ανταγωνιστικές ισορροπίες μεταξύ διαφορετικών 
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κοινωνικών ομάδων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ύπαρξη πραγματικού δη-
μοκρατικού διαλόγου. Είναι βέβαιο ότι το κοινωνικό φάσμα της συμμετοχής είναι 
περιορισμένο και τα όρια της συμμετοχής προκαθορισμένα τόσο στα πολιτιστικά 
όσο και στα πολιτικά δρώμενα, γι’αυτό δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δημοκρα-
τία με απόλυτους όρους, μονάχα για μια ενίσχυση της συλλογικότητας στον αστικό 
και ψηφιακό χώρο. Αυτό που, ίσως, τελικά  κάνει τη διαφορά μέσα στο πλαίσιο 
του αντικαπιταλιστικού κινήματος είναι ότι η συμμετοχική τέχνη καλεί το κοινό να 
στοχαστεί και να εκφραστεί μέσα από τη συλλογική δράση. 

Ακόμα και έτσι, δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί η συμμετοχική τέχνη ως απλό 
εργαλείο για την κοινωνική αλλαγή· αυτή η όψη υπερτονίζεται στις επίσημες 
πολιτιστικές στρατηγικές και ορίζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική στήριξη 
που λαμβάνουν έργα που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήταν πιο 
ταιριαστό να αντιμετωπιστεί ως ένα μέσο διαλόγου σχετικά με τη σημασία της 
συλλογικότητας στις επικοινωνιακές, πολιτιστικές και πολιτικές διαδικασίες –ή 
ακόμα και ως ένας τρόπος για να έρθουν στο προσκήνιο φωνές αντίδρασης. Εν 
τέλει, η συμμετοχική τέχνη θέτει ερωτήματα σχετικά με το άτομο και την κοινό-
τητα μέσα σε μια κοινωνία που, εν μέσω κρίσης, καλείται να επαναπροσδιορίσει 
τη διανομή της εξουσίας και να αναγνωρίσει τις νέες ταυτότητες –πολιτικές, κοι-
νωνικές, πολιτιστικές- που αναδύονται μέσα στον αστικό και διαδικτυακό χώρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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2010, σσ.87-88.
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Ο υλικός πολιτισμός του παρελθόντος και τα νοήματα που σχετίζονται με αυ-
τόν πραγματώνονται στο πλαίσιο κοινωνικών διαδικασιών και στρατηγικών, οι 
οποίες συχνά αναπτύσσονται εντός πόλης, εντάσσοντας έτσι στον ευρύτερο δι-
άλογο περί αστικού χώρου τις επιστήμες της αρχαιολογίας,της ιστορίας, καθώς 
και το πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης. Ένα από τα θέματα που έχει απα-
σχολήσει ιδιαιτέρως τις τελευταίες δεκαετίες τα εν λόγω πεδία είναι ο εννοιο-
λογικός προσδιορισμός των όρων «δημόσιο» και «κοινό».Τι ακριβώς εννοούμε 
σήμερα, όταν αναφερόμαστε στη «δημόσια αρχαιολογία» και το «εξωστρεφές 
μουσείο»; Τι επιδιώκουμε μέσα από τη διεκδίκηση ενός παρελθόντος με υψηλό 
δείκτη προσβασιμότητας; Προτρέπουμε τους ειδικούς να διερευνήσουν νέους 
τρόπους επικοινωνίας με την κοινωνία ή ενθαρρύνουμε την ίδια την κοινωνία 
να διαμορφώσει ένα πιο σύνθετο πλέγμα ερμηνειών γύρω από το «πριν»; Και 
αν, τελικά, η εξωστρέφεια είναι το μεγάλο ζητούμενο σήμερα, μήπως αυτό υπο-
δηλώνει ότι παλαιότερα η πρόσβαση στο παρελθόν υπήρξε προνόμιο λίγων;
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Πράγματι, στα πρώιμα της στάδια, η αρχαιολογία προσδιόριζε τόσο το 
γνωστικό της αντικείμενο (δηλαδή το παρελθόν) όσο και το κοινωνικοπο-
λιτικό και ιδεολογικό της πλαίσιο (δηλαδή τη σχέση της με το παρόν) με 
τρόπο διαφορετικό από το σημερινό. Κατά τον 19ο αιώνα, ο όρος «παρελθόν» 
νοηματοδοτήθηκε μέσα από το παραδειγματικό φίλτρο της Νεωτερικότητας, 
της κοσμοαντίληψης, με άλλα λόγια, που επικράτησε στο Δυτικό κόσμο από 
την περίοδο της Αναγέννησης μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αι-
ώνα (Thomas, 2004). Την περίοδο αυτή, σημειώθηκε η μετάβαση από τη 
Θεοκρατία στη Λογοκρατία. Ο Δυτικός κόσμος άρχισε να αντιλαμβάνεται 
τον άνθρωπο ως ον «έλλογο», ως ένα ανώτερο, ενεργό υποκείμενο που μπο-
ρούσε να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται κατά βούληση το παθητικό (ή 
καλύτερα, παθητικοποιημένο) σώμα της φύσης (Ingold, 2000). Η νεωτερική 
κοσμοαντίληψη αντιμετώπιζε τη φύση ως αντικείμενο όχι μόνο προς εκμε-
τάλλευση αλλά και προς διερεύνηση (Jordanova, 1989). Έτσι, την περίοδο 
αυτή, διαμορφώνεται στη Δύση μία στενή εννοιολογική σχέση μεταξύ τεχνο-
λογίας και επιστήμης. Η βιομηχανική επανάσταση, η αλματώδης ανάπτυξη 
των μέσων επικοινωνίας και μεταφοράς, το αποικιοκρατικό εγχείρημα, είναι 
φαινόμενα που εντάσσονται στην τεχνο-οικονομική ατζέντα της Νεωτερικό-
τητας, με απώτερο στόχο τον απόλυτο έλεγχο του φυσικού περιβάλλοντος. 
Παράλληλα, με τις εξελίξεις στο πεδίο της τεχνολογίας, η επιστήμη επεδίωξε 
τον έλεγχο της φύσης μέσα από τη συστηματική παρατήρηση και την ορθο-
λογική εξήγηση (Catapoti & Relaki, 2013).

Άμα τη γενέσει τους, οι επιστημονικοί κλάδοι της ιστορίας και της αρχαιολογί-
ας συντονίστηκαν πλήρως με τις οντολογικές και επιστημολογικές αρχές της νεω-
τερικής κοσμοαντίληψης. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι, σε μία εποχή που η Δύση 
ανακαλύπτει το Νέο Κόσμο και οργανώνει με συστηματικό τρόπο την κατάκτηση 
του, το παρελθόν, μία μεγαλύτερη και πιο μακρινή «γη», γίνεται επίσης διαθέσιμη 
προς εκμετάλλευση μέσα από τις αποικιοκρατικού τύπου τεχνολογίες «οριοθέτη-
σης» που αναπτύσσουν τόσο η αρχαιολογία όσο και η ιστορία (Hamilakis, 2007).

Η οριοθέτηση (και άρα ο έλεγχος) του παρελθόντος πραγματοποιήθηκε με 
πολλούς και ποικίλους τρόπους. Πολλοί θεσμικοί μηχανισμοί της εποχής δια-
μόρφωσαν μία «προστατευμένη περιοχή», ένα (συμβολικό και κυριολεκτικό) 
όριο, μία ασύμμετρη, ας πούμε, συνθήκη τόσο ως προς την πρόσληψη όσο 
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και ως προς την πρόσβαση του παρελθόντος. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα 
είναι η περίφραξη των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, οι προθήκες των 
μουσείων (που δεν επέτρεπαν παρά μόνο την οπτική επαφή του επισκέπτη με 
τα μουσειακά εκθέματα), η διαμόρφωση και η προώθηση του επιστημονικού 
λόγου (που καθιστούσε τον συγγραφέα αόρατο και την αφήγηση περί παρελθό-
ντος αντικειμενική), η οπτικοποίηση της αρχαιολογικής πληροφορίας μέσα από 
σχέδια, πίνακες, φωτογραφίες και καταλόγους (που ενίσχυαν περαιτέρω την 
επιστημονική ουδετερότητα αλλά και αυθεντία) (Smith, 2008). Η οριοθέτηση 
του παρελθόντος οδήγησε σε μία επιπλέον σημαντική διάκριση, αυτή μεταξύ 
της αντικειμενικής (και άρα επίσημης) ιστορίας και των εναλλακτικών (αλλά 
δευτερευούσης σημασίας) ερμηνειών. Η επίσημη εκδοχή της ιστορίας προέκυ-
πτε από το έργο των ειδικών, με τους τελευταίους να αναλαμβάνουν το ρόλο 
του θεματοφύλακα του παρελθόντος (Pels, 1997).

Στην περίοδο της Μετανεωτερικότητας ωστόσο, το μοντέλο αυτό αλλάζει 
ριζικά. Η νέα κοσμοαντίληψη βασίζεται στην αρχή της υποκειμενικότητας και 
στοχεύει στην πλήρη αποδόμηση του ερμηνευτικού ολοκληρωτισμού και της 
ασφυκτικής αντικειμενικότητας (Toulmin, 1990). Από τα μέσα του 20ου αι-
ώνα και εξής, η επιστήμη δεν θεωρείται πλέον συνώνυμο της αλήθειας, ενώ 
παγιώνεται η άποψη ότι η εξήγηση του κόσμου απαιτεί (και προκύπτει μέσα 
από) τη διερεύνηση πολλαπλών υποκειμενικοτήτων. Τις τελευταίες δεκαετίες, 
παρόμοιοι μετασχηματισμοί ανιχνεύονται στις επιστήμες της αρχαιολογίας, της 
ιστορίας, αλλά και της πολιτιστικής διαχείρισης (Catapoti, 2013). Αναπτύσσε-
ται έντονος προβληματισμός γύρω από τον κυρίαρχο ρόλο και την προνομιακή 
θέση των ειδικών στη μελέτη του παρελθόντος (εις βάρος άλλων κοινωνικών 
ομάδων), ενώ, παράλληλα, καλλιεργείται μία νέα επιστημολογική συνθήκη που 
ενθαρρύνει την ερμηνευτική πολυφωνία. Στο πλαίσιο αυτό, η επικοινωνία με 
το κοινό αποτελεί πλέον ένα από τα βασικότερα ζητούμενα.Το ερευνητικό εν-
διαφέρον, οι υλοποιούμενες δράσεις αλλά και οι χρηματοδοτήσεις αποσκοπούν 
στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ομάδας των ειδικών και της κοινωνί-
ας. Η οργανωμένη και συστηματοποιημένη προσέγγιση των μηχανισμών, των 
προγραμμάτων και των προτύπων της δημόσιας παρουσίασης/προβολής του 
παρελθόντος συνιστούν στην ουσία το μετανεωτερικό όραμα, το οποίο προωθεί 
τις αξίες της διαφάνειας, της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας.
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Ωστόσο, και ενώ οι επιστήμες της αρχαιολογίας και της ιστορίας εξακολου-
θούν να αγωνίζονται σθεναρά, προκειμένου να επιτύχουν την πλήρη αποδέσμευ-
σή τους από νεωτερικούς προσδιορισμούς, μία επικίνδυνη σχέση αναπτύσσεται 
ανάμεσα στο μετανεωτερικοποιημένο παρελθόν και την οικονομία (Silberman, 
2007). Στις μέρες μας, η έρευνα και η ανάδειξη του παρελθόντος συνιστά πλέον 
προϊόν διαπραγμάτευσης ενός εξαιρετικά πολύπλοκου δικτύου σχέσεων και δια-
δικασιών. Εκτός από τη διαρκή έκθεση και προβολή ποικίλων μορφών ιστορικής 
και αρχαιολογικής αφήγησης στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τα περιοδι-
κά, το διαδίκτυο, μία νέα στρατηγική στον τρόπο διαχείρισης των αρχαιολογικών 
χώρων, των μουσείων και των ιστορικών μνημείων φαίνεται να κερδίζει έδαφος. 
Η στρατηγική αυτή, εισάγει νέους παίκτες στο παιχνίδι της πολιτιστικής διαχεί-
ρισης: όχι μόνο τα κράτη, αλλά και διεθνείς οργανισμούς (όπως η UNESCO), 
περιφέρειες, δήμους, κοινότητες, ταυτόχρονα όμως και ιδιωτικούς φορείς, πολυ-
εθνικές εταιρείες και οργανισμούς (όπως η Shell, η Visa ή ακόμα και η Παγκό-
σμια Τράπεζα). Μεγάλες οικονομικές επενδύσεις στοχεύουν στη μετατροπή των 
αρχαιολογικών χώρων σε «αξιοθέατα» προς κατανάλωση και, κατ’ επέκταση, σε 
«κινητήρες οικονομικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας» (Meskell, 2009).

Σύμφωνα με τον Silberman (2007), άμεση συνέπεια των παραπάνω είναι η 
βαθμιαία επικράτηση ενός νέου είδους πολιτιστικού περιβάλλοντος που διακρί-
νεται από μία τυποποιημένη μορφολογία (ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης). 
Πρόκειται για μία μορφολογία που εμπνέεται από τα σχεδιαστικά πρότυπα των 
θεματικών πάρκων και προσδίδει αυτήν ακριβώς τη μορφολογική υπόσταση σε 
αρχαιολογικές θέσεις, μουσεία, μνημεία, αλλά και αστικές συνοικίες. H διαδι-
κασία του «theme-parking» μετατρέπει το παρελθόν σε ένα απόλυτα τυποποι-
ημένο εμπορικό αγαθό, ένα σκηνικό όπου ο επισκέπτης μπορεί να βιώσει μία 
έντονη εμπειρία. Η εμπειρία της επίσκεψης λανσάρεται ως ένα ταξίδι στο πα-
ρελθόν, στην πραγματικότητα όμως, αποτελεί μία αυστηρά δομημένη διαδρομή 
μέσα στα όρια μίας περιοχής, ξεκινώντας από τον χώρο στάθμευσης, κατευθύ-
νοντας στη συνέχεια στο εκδοτήριο εισιτηρίων, κατόπιν, στον κεντρικό χώρο 
υποδοχής,  έπειτα σε προτεινόμενες/προδιαγεγραμμένες διαδρομές περιήγησης 
(ενίοτε με στάσεις μπροστά σε ενημερωτικούς πίνακες και εγκαταστάσεις πο-
λυμέσων), στη συνέχεια στο πωλητήριο και την καφετέρια, και τέλος, στην 
έξοδο και τον χώρο στάθμευσης (Silberman, 2007).
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Παρόλο που, σε ένα πρώτο επίπεδο, η εντυπωσιακή μορφολογική ομοιογέ-
νεια αυτών των χώρων δεν φαίνεται να αντανακλά μια πελατειο-κεντρική νο-
οτροπία, πολλές μελέτες στην τρέχουσα βιβλιογραφία υποστηρίζουν ότι πίσω 
από την ομοιομορφία κρύβεται ο «πυρήνας» των σύγχρονων στρατηγικών μάρ-
κετινγκ, δηλαδή η εμπορευματοποίηση της βιωματικής εμπειρίας. Σύμφωνα με 
τους Pine και Gilmore (1999), η «οικονομία της εμπειρίας» θέτει ως βασι-
κό στόχο την άρση των παραδοσιακών ορίων μεταξύ προϊόντων, υπηρεσιών 
και ψυχαγωγίας. Πολλές εταιρίες χρησιμοποιούν πλέον τις υπηρεσίες και τα 
αγαθά ως ένα είδος σκηνικού, προκειμένου να εντάξουν τον πελάτη σε ένα 
εξατομικευμένο, πολύ-αισθητηριακό δρώμενο, που θα του μείνει αξέχαστο. 
Ενώ, σε προγενέστερα μοντέλα μάρκετινγκ, οι καταναλωτές, τα αγαθά και οι 
υπηρεσίες αποτελούσαν διακριτές οντότητες, στην περίπτωση της οικονομίας 
της εμπειρίας, ο καταναλωτής αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της διαδικασίας, 
διαμορφώνοντας ο ίδιος αυτό που καταναλώνει. Δύο άνθρωποι δεν μπορούν 
να μοιραστούν την ίδια εμπειρία, καθώς αυτή προκύπτει από την αλληλεπί-
δραση του σκηνοθετημένου γεγονότος και του εκάστοτε συμμετέχοντος. Μία 
παρόμοια στρατηγική υιοθετείται και στους χώρους πολιτισμού, καθώς, και 
εδώ, οι επισκέπτες σχηματίζουν την εντύπωση ότι βιώνουν κάτι μοναδικό, 
ειδικά σχεδιασμένο για αυτούς, κάτι που στο μέλλον θα θελήσουν να επαναλά-
βουν, να διηγηθούν ή και να προτείνουν σε άλλους (Catapoti, 2013).

Με παρόμοιο τρόπο εντάσσονται, τα τελευταία χρόνια, οι Νέες Τεχνολογίες 
στη διαχείριση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος. Και εδώ, ο απώτε-
ρος στόχος είναι η ενεργός συμμετοχή, η ενσώματη πολύ-αισθητηριακή πρό-
σληψη και, εν τέλει, η μετατροπή της επίσκεψης σε εξατομικευμένο βίωμα. Οι 
επισκέπτες βιώνουν μία συναρπαστική εικονική αναπαράσταση αρχαιοτοπίων, 
τους δίνεται η δυνατότητα διάδρασης με πρόσωπα και αντικείμενα του ιστορι-
κού χώρου και, επομένως, η δυνατότητα κατασκευής μίας «απόλυτα προσωπι-
κής ιστορίας» (Silberman, 2007). Στη διεθνή βιβλιογραφία, οι ιστορίες αυτές 
αποδίδονται με τον όρο «ambient narratives» (van Doornetal, 2007), δηλαδή 
αφηγήσεις που επιτρέπουν στους επισκέπτες να τροποποιήσουν (ή και να ανα-
τρέψουν) την εκτυλισσόμενη ιστορία μέσα από τις δικές τους ενέργειες, όπως 
άλλωστε και σε άλλες σύγχρονες μορφές διαδραστικής/συμμετοχικής αφήγη-
σης (π.χ. τα διαδικτυακά παιχνίδια). Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών αποτε-
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λεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στρατηγικής μάρκετινγκ που, θέτοντας ως 
στόχο τη διαμόρφωση της υποκειμενικής εμπειρίας μέσω διάδρασης, επιτυγ-
χάνει τελικώς την αύξηση, τη διαρκή ανανέωση και, επομένως, τον απόλυτο 
έλεγχο της πελατειακής ροής στο πεδίο του πολιτισμού (Catapoti, 2013).

Είναι γεγονός πως, τα τελευταία χρόνια, πολλοί μελετητές εκφράζουν την 
ανησυχία τους για τα προβλήματα που προκαλούν τα παραπάνω φαινόμενα 
στην έρευνα του παρελθόντος και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς. Υποστηρίζεται δε, ότι σήμερα χρειαζόμαστε (ενδεχομένως περισ-
σότερο από ποτέ) ιδέες και προτάσεις που θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση 
μίας σθεναρής και αποτελεσματικής αντίδρασης. Τονίζεται, επιπλέον, ότι 
μία τέτοια αντίδραση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από τον κριτικό ανα-
στοχασμό των επιστημών του παρελθόντος, με άλλα λόγια, την αυστηρή 
αξιολόγηση αλλά και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου και του χαρακτήρα 
της ίδιας της επιστημονικής διαδικασίας. 

Πόσο εφικτό, όμως, είναι κάτι τέτοιο στην παρούσα ιστορική συγκυρία; 
Παρά τις όποιες ανησυχίες τους, οι θεωρητικοί των επιστημών του παρελθό-
ντος επιμένουν να παρουσιάζουν εαυτούς ως μία ειδική κατηγορία που γνωρίζει 
καλά τις παγίδες του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήματος και, ταυτόχρονα, 
διατηρεί το δικαίωμα να εκφράσει την αντίθεση της προς αυτό επιστρατεύοντας 
τα επιστημολογικά της εργαλεία. Ωστόσο, τίθεται το εξής ερώτημα: υπερασπί-
ζοντας, εδώ και καιρό, με τρόπο ένθερμο και ενθουσιώδη,τις αξίες της υποκει-
μενικότητας, της πολυπλοκότητας και της ρευστότητας, πώς μπορεί αλήθεια η 
μετανεωτερική επιστήμη να παραμένει σήμερα μια ειδική κατηγορία; Σύμφω-
ναμε την ανθρωπολόγο Henrietta Moore (1995), η επιστημολογική επένδυση 
στη σχετικοποίηση των ερμηνειών κατέστησε την επιστημονική κοινότητα ένα 
είδος αγοράς, όπου τα πάντα έχουν την ίδια αξία ή, απλώς, θεωρούνται αναλώ-
σιμα είδη. Με τον τρόπο αυτό βέβαια, η επιστήμη υπονομεύει την ίδια της την 
ύπαρξη. Παρά την πρόθεση της να αντιταχθεί στις σύγχρονες κοινωνικο-οικο-
νομικές δομές, τελικώς, παραμένει πλήρως ενταγμένη σε αυτές, και μάλιστα 
με τρόπο συστημικό, εφόσον στηρίζει και αναπαράγει τους ίδιους ακριβώς επι-
στημολογικούς όρους και τις ίδιες οντολογικές αξίες με το υπάρχον σύστημα.

Η συμβιωτική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ οικονομίας, κοινωνίας και 
μετανεωτερικότητας περιγράφεται από τον Fredric Jameson (1984) μέσα από τη 
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διερεύνηση της μορφολογίας του ξενοδοχείου Bonaventure στο Λος Άντζελες. 
Σε πλήρη αντιστοιχία με την εννοιολογική ανατομία της μετανεωτερικότητας, 
το εν λόγω κτίριο αποτελεί ένα κατακερματισμένο, «ρευστό», σχεδόν «φυγόκε-
ντρο» τοπίο, του οποίου οι είσοδοι και οι έξοδοι είναι δύσκολο να εντοπιστούν. 
Στο εσωτερικό του εντοπίζουμε άφθονες κλίμακες και διαδρόμους που οδηγούν 
παντού αλλά και πουθενά, καθώς δεν υπάρχουν κεντρικοί χώροι, σημεία συνά-
ντησης και συλλογικοποίησης ή/και σαφείς προορισμοί. Μέσα σε ένα τέτοιο πε-
ριβάλλον, η επιθυμία, η ανάγκη για προσανατολισμό, η εστιασμένη περιήγηση (ή 
ακόμα και συμπόρευση), γρήγορα εγκαταλείπεται. Αυτός ο υπερ-χώρος, αναφέ-
ρει ο Jameson, αποτελεί μία επικίνδυνη, αυτοαναφορική δυστοπία που εμποδίζει 
τη διαμόρφωση πορείας, ταυτότητας, μνήμης, άρα και (ιστορικής) κατεύθυνσης.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο στην περίπτωση των επισκεπτών μουσείων και 
αρχαιολογικών χώρων που θυσιάζουν τη συλλογική μνήμη στο βωμό της εξα-
τομικευμένης εμπειρίας όσο και στην περίπτωση των «ειδικών» που θυσιάζουν 
τον επιστημονικό λόγο στο βωμό της σχετικοποίησης και της διαρκούς ανανέω-
σης της ιστορικής ερμηνείας. Υπό την έννοια αυτή, η ενθουσιώδης αποδοχή της 
«ανοικτής πρόσβασης», της «ρευστότητας» και του «συγκυριακού» αποτελούν 
μάλλον μία «πύρρειο νίκη» (Thomassen, 2012); η έλλειψη πυξίδας οδηγεί νο-
μοτελειακά σε ένα «έλλειμμα ιστορίας», γεγονός που κατά τον Jameson (1984) 
υποδηλώνει ότι το κεντρικό μέσο, με το οποίο τα ανθρώπινα όντα ταξινομούν 
και κατανοούν τον κόσμο, έχει εξαλειφθεί πλήρως.

Αν υποθέσουμε, ότι η ανανέωση του ενδιαφέροντος για την «ιστορία» απο-
τελεί τη μόνη (οντολογική) διέξοδο στην παρούσα συγκυρία, πώς μπορεί η επι-
στημονική κοινότητα να συμβάλει σε ένα τέτοιο εγχείρημα; Καταρχάς, σημείο 
αφετηρίας της διαδικασίας θα πρέπει να αποτελέσει η συμφιλίωση των επιστη-
μόνων με ένα πολύ σημαντικό δεδομένο, ότι, δηλαδή, στη σύγχρονη κοινωνία 
αυτοί δεν αποτελούν πλέον μία ειδική, ανώτερη ή προνομιούχο ομάδα. Αναγκαίο 
από την πλευρά τους είναι, επιπλέον, να αποδεχθούν ότι και αυτοί εντάσσονται 
στη «νόμιμη αγορά εργασίας» του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, όχι 
ως παραδοσιακοί προλετάριοι αλλά ως «γνωσιακοί προλετάριοι». Ο Antonio 
Negri (2007) χρησιμοποιεί τον όρο «γνωσιακό προλεταριάτο» (cognitariat), για 
να περιγράψει τους υψηλού μορφωτικού επιπέδου και επαγγελματικά ανασφα-
λείς εργαζομένους του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήματος. Οι «γνωσια-
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κοί εργάτες» κινούνται στον ενδιάμεσο χώρο που διαμορφώνουν τα πεδία της 
οικονομίας, της ανώτατης εκπαίδευσης και της εργασίας. Πείθουν εαυτόν ότι 
αφιερώνουν τη ζωή τους σε υψηλό σκοπό (την καλλιέργεια του νου, την από-
κτηση εκπαιδευτικού κεφαλαίου και τη διανοητική εργασία) και θεωρούν ότι 
με τον τρόπο αυτόν αποκτούν κριτικό πνεύμα, επιστημολογική αυτονομία και 
κοινωνική αναγνώριση, με άλλα λόγια, δεξιότητες, εφόδια και προσόντα για 
τα οποία η αγορά εργασίας δεν μπορεί παρά να τους ανταμείψει δίκαια. Στην 
ουσία όμως, επισημαίνει ο Negri, η δράση, οι σχέσεις και οι επιλογές των γνω-
σιακών προλετάριων συντηρούν ένα ιδιόμορφο πλαίσιο αυτο-εκμετάλλευσης, 
επιτρέποντας, κατ’επέκταση, τη στυγνή εκμετάλλευση τους από το σύστημα. 
Στην περίπτωση των επιστημών του παρελθόντος, λόγου χάριν, αρκεί να θυμί-
σουμε στο σημείο αυτό τα σοβαρά προβλήματα (και ενίοτε αδιέξοδα) που προ-
κύπτουν από τις τρέχουσες πολιτικές χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμ-
μάτων και πολιτιστικών δράσεων, την εντατικοποίηση του ρυθμού εργασίας 
στο νεοφιλελεύθερο πανεπιστήμιο, τις αυστηρές επιστημονικές ιεραρχίες, την 
πολιτική των ακαδημαϊκών εκδόσεων και τη βιομηχανία των ετεροαναφορών, 
το ριζικό επαναπροσδιορισμό (αν όχι απαξίωση) του έργου της αρχαιολογικής 
υπηρεσίας, τις συνεχείς μειώσεις μισθών και αμοιβών, τις συμβάσεις εργασίας 
βραχείας διάρκειας, τις συνεχείς μετακινήσεις και το νομαδικό τρόπο επαγγελ-
ματικής ζωής (Hamilakis, 2007).

Μήπως, όμως, όλα τα παραπάνω είναι, τελικώς, πιο σημαντικά από τη δημό-
σια αρχαιολογία, τα εξωστρεφή μουσεία και την ανοικτή πρόσβαση στο πολιτι-
στικό απόθεμα; Εάν, τελικά, η έννοια του παρελθόντος έχει κάποια συλλογική 
αξία, τότε όλοι όσοι παραδοσιακά την θεραπεύουν (οι εργάτες του αρχαιοπε-
ριβάλλοντος), δεν θα μπορέσουν να διεκδικήσουν έναν ιστορικό ρόλο για τους 
ίδιους παρά μόνο μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον και την ενέργεια τους από την 
καλλιέργεια μίας (αναπόφευκτα) πελατειο-κεντρικής εξωστρέφειας στην ενί-
σχυση εσωτερικών δεσμών και ταξικής συνείδησης (Catapoti, 2013). Η έμφαση 
στην εσωτερική ταυτοποίηση του γνωσιακού προλεταριάτου και η καλλιέργεια 
ενός συλλογικού ήθους στους κόλπους του μπορεί να είναι το μόνο μέσο για να 
διεκδικήσουν λόγο ύπαρξης σήμερα οι επιστήμες του παρελθόντος, αλλά και 
ο μόνος τρόπος για να διαμορφώσουν μια υπεύθυνη και στιβαρή τοποθέτηση, 
μία θέση με κοινωνική, πολιτική και, πάνω από όλα, οντολογική βαρύτητα, σε 
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έναν κόσμο που φαίνεται να χρειάζεται (ακόμα) ένα παρελθόν για να αισθανθεί 
ότι του αξίζει ένα καλύτερο μέλλον.
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1. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε παρέες θιασωτών της psytrance μουσικής και 
των πάρτι, να υπάρχουν άτομα που να διηγούνται ιστορίες και εντυπώσεις ναρ-
κωτικών από τα φεστιβάλ στα οποία έχουν συμμετάσχει. Σε μια τέτοια «συνη-
θισμένη» περίπτωση, ο Κώστας διηγείται μια από τις περιπέτειές του, η οποία 
διαδραματίστηκε στο Sola Luna. Ένα φεστιβάλ που έγινε το 2001 στη Σαμο-
θράκη και παρέμεινε διάσημο στους κύκλους και τα δίκτυα της ελληνικής και 
διεθνούς psytrance σκηνής για τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του. Όπως μας 
ανέφερε, βρισκόταν στο main stage όλο το βράδυ, όπου «είχε ξεφύγει» με LSD. 
Μια ψυχοτρόπα ουσία γνωστή για τις παραισθησιογόνους ιδιότητες που έχει 
και τις αντιληπτικές μετατοπίσεις που επιφέρει, οι οποίες και εμπεδώνονται 
στην psytrance αισθητική ενσαρκώνοντας μέχρι και την ονομασία της εν λόγω 
μουσικής: Psychedelic Trance1 (psytrance). Είχε ήδη ξημερώσει και συζητούσε 
με μια κοπέλα την οποία ήθελε να γνωρίσει: «Κάποια στιγμή, μου λέει να πάμε 
στη σκηνή της. Όχι για κάτι ερωτικό. Σου λέω ήμουν τίγκα μέχρι τα αυτιά. Και 
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αυτή, δεν είχε κάτι στο μυαλό της. Απλά, μετά από τόσες ώρες στο stage, θα 
ήθελε κάτι και έψαχνε για παρέα. Με το που φτάνουμε, με ρώτησε αν πεινούσα. 
Εγώ, φυσικά, καμία σχέση. Και έτσι όπως ήταν στη σκηνή και ψαχούλευε, και 
εγώ ήμουν ό,τι να ’ναι - στον κόσμο μου, βγαίνει και λέει «σίγουρα δε θες να 
φας;» Και βγάζει ένα σαλάμι μισό μέτρο απ’ αυτά τα γερμανικά. Ρε, πραγματι-
κά μου γύρισαν τα άντερα. Δεν μπορείς να φανταστείς πως το έβλεπα, μαζί και 
αυτήν. Ένιωθα τον κάθε πόρο του, το κάθε κομματάκι λίπους! Ήταν μισό μέτρο 
σου λέω και αυτή, έτοιμη να το κατασπαράξει. Την κοιτάω και της λέω: ‘πρέπει 
να φύγω, πάω στο stage, έλα από εκεί’». 

Στις λίγες σελίδες του παρόντος κειμένου, επιθυμώ να συζητήσω το παρα-
πάνω θέατρο των παραμορφώσεων και παραγνωρίσεων μέσα από το ερώτημα 
περί πραγματικότητας, και την αλληλένδετη σχέση «αυτής» με τα συναισθή-
ματα κοινότητας και ξενότητας που παράγονται στο καρναβάλι του psytrance 
δρώμενου. Το συγκεκριμένο ερώτημα μπορεί να τεθεί και ως: πώς παράγεται 
το πραγματικό· και αποπειράται την αναζήτηση που κάνει ο Γερμανός κριτι-
κός της λογοτεχνίας Έρικ Άουερμπαχ (Erich Auerbach) στο έργο του Μίμη-
σις ([1946] 2005): Αναζητά, δηλαδή, την εικόνα της πραγματικότητας ως την 
αφήγηση εκείνη που περιγράφει και επικοινωνεί μια εντύπωση της αισθητικής 
πρόσληψης του κόσμου. Για να κατανοήσουμε το ερώτημα, δεν θα πρέπει να 
εκλάβουμε την αισθητική ως ένα είδος αντικειμενοποιητικής απεικόνισης του 
έξω· όπως συμβαίνει με τη στερεοτυπική κατανόηση της μοντέρνας τέχνης 
ως πρακτική. Το «πραγματικό», με την έννοια της αισθητικής πρόσληψης του 
κόσμου, γίνεται αντιληπτό εδώ ως ο εμπεδωμένος στο παρόν σωματικός λό-
γος. Ως κοσμική υλικότητα, όπως πλάθεται στον ορίζοντα των αισθητηριακών 
μηχανισμών. Ακολουθώντας την ανθρωπολόγο Νάντια Σερεμετάκη ([1994] 
1997), θα προσθέταμε πως είναι η συν-αισθητήρια εμπειρία της αντίληψης ως 
επικοινωνιακό συμβάν· γεγονός, δηλαδή, που συμβαίνει ως ανταλλαγή, και για 
αυτό είναι πάντα συλλογικό και πολιτισμικό, και πάντα επαναλαμβανόμενο. 
Για το άτομο, θα προσθέσει η ίδια (ο.π. 34), το πραγματικό αποκρυσταλλώνεται 
στην υλικότητα του κόσμου, τη μνήμη και τα γλωσσικά σημεία. Παρόμοια, και 
η Αμερικανίδα φιλόσοφος Σούζαν Μπακ Μορς (Susan Buck-Morss) θα αναφέ-
ρει πως «το πραγματικό πεδίο της αισθητικής δεν είναι η τέχνη αλλά η πραγμα-
τικότητα» ([1992] 1996: 351).
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 Το πραγματικό, λοιπόν, γίνεται κατανοητό με την έννοια της αισθητικής πρό-
σληψης του κόσμου και, ως εκ τούτου, η παραγωγή του πραγματικού ως δυνα-
τότητα κωδικοποίησης και επανάληψης συν-αισθητικών βιωμάτων. Η εργασία 
του Γερμανού φιλόσοφου και κριτικού Βάλτερ Μπένγιαμιν (Walter Benjamin), 
μάλιστα, είναι παραδειγματική στην κατάδειξη των δυνατοτήτων που έχουν τα 
τεχνικά μέσα να οργανώνουν την αισθητήρια εμπειρία ([1936] 2013). Για τον 
ίδιο, κάτω από την επίφαση της αντικειμενι(στι)κής παρουσίασης, ανάδειξης ή 
φανέρωσης ενός εξωτερικού κόσμου προκύπτει η καλλιέργεια μιας αισθητήρι-
ας ενσάρκωσης του εμπειρικού. Στον βαθμό, δηλαδή, που οι ψυχοτρόπες ου-
σίες, μέρος του psytrance τεχνο-σχηματισμού, επενεργούν στην οργάνωση της 
αισθητήριας εμπειρίας, τότε ανήκουν και σε μια σειρά πρακτικών εκμάθησης 
των αντιληπτικών δεξιοτήτων. Στην παρούσα φάση, πάντως, δεν χρειάζεται να 
συζητήσουμε τις τομές που σηματοδοτούνται στο συλλογικό αντιληπτικό. Επι-
θυμώ, μάλλον, να κάνουμε μια νύξη για τον ορίζοντα στον οποίο διανοίγεται 
η βιωματική εμπειρία του psytrance δρώμενου. Έναν ορίζοντα που φανερώνει 
τα όρια του οικείου και πολιτισμικά αναγνωρίσιμου, αλλά και τις δυνατότητες 
που ενέχονται στους psytrance τεχνο-σχηματισμούς διασκέδασης. Εννοώντας 
με αυτό: τους σχηματισμούς των τεχνο-πολιτισμών των ψυχοτρόπων και διε-
γερτικών ουσιών, της χορευτικής μουσικής, των ηλεκτρονικών ήχων, των πα-
ραστατικών τεχνών και της ψυχεδελικής αισθητικής.  

2. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΣΤΗΝ PSYTRANCE ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Αυτό που διερευνά το ερώτημα περί πραγματικότητας, πιο συγκεκριμένα, είναι 
οι ποικίλοι βιωματικοί σχηματισμοί του πάρτι ως παραστασιακές επιτελέσεις της 
εναλλακτικής εμπειρίας. Η «εναλλακτική εμπειρία» είναι ένα αφήγημα κεντρικής 
σημασίας στην psytrance σκηνή – αφήγημα που υφαίνεται μέσα στην ψυχεδε-
λική φαντασία και διέπει την ιστορία των τεχνο-πολιτισμών των ουσιών όλου, 
σχεδόν, του 20ου αιώνα. Στην ακαδημαϊκή φιλολογία των πάρτι της ηλεκτρονι-
κής χορευτικής μουσικής, και δη των psytrance πάρτι, κυριαρχεί μια θεωρητική 
τάση που συμμερίζεται, τρόπον τινά, την κατανόηση του βιωματικού συμβάντος 
του πάρτι ως «εναλλακτικού», με την έννοια του πρωτότυπου και αυθεντικού. Το 
κάνει αυτό μέσα από την αναγωγή του δρώμενου σε ένα συμβάν «εκτός καθη-
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μερινού χρόνου» ή «εκτός καθημερινού τόπου», και γενικά σε ένα προνομιακά 
άλλο βιωματικό γεγονός. Αυτή η τάση, χαρακτηρίζεται από την ανάγνωση του 
psytrance βιωματικού συμβάντος ως οριακού. Η έννοια της οριακής εμπειρίας ή 
οριακότητας (liminality), διακριτό πεδίο ανάλυσης του ανθρωπολόγου Βίκτορ 
Τέρνερ (Turner, 1982), προϋποθέτει την αρχή πως η «εμπειρία» ενέχει ποιότητες 
κατηγορίας τέτοιες που της επιτρέπουν να συγκριθεί ή να αντιπαρατεθεί με το 
«καθημερινό». Αυτή η συναρμογή της ρεαλιστικής εκλογίκευσης του αφηγήμα-
τος εναλλακτικότητας με την υπόθεση της οριακής εμπειρίας ακολουθεί, θα λέ-
γαμε, την αντικειμενιστική περιγραφή των χαρακτηριστικών που σηματοδοτούν 
την επιτέλεση των psytrance πάρτι: πολυήμερος χορός και υπέρμετρη κατανά-
λωση ψυχοτρόπων, διεγερτικών και άλλων ουσιών, δυνατή σε ένταση μουσική, 
ιδιόρρυθμοι ήχοι και αποκλειστικά ηχοτοπία, επιστράτευση τεχνών και τεχνικών 
για την παραγωγή μιας ερμητικής, ως επί το πλείστον, αισθητικής περιοχής κι 
ενός πλούσιου εντόπιου πολυφωνικού λόγου περί «αποκαλυπτικών εμπειριών», 
«άλλων πνευματικοτήτων» και «εναλλακτικών τρόπων ζωής».

Ο ανθρωπολόγος Γκράχαμ Σαν Τζον (St. John, 2006: 7), για παράδειγμα, 
θα πει πως το κοινωνικο-συναισθητικό πλαίσιο του psytrance καρναβαλιού, με 
τη δυνατότητα για «μεταβλητές καταστάσεις της συνείδησης» (altered states 
of consciousness), διανοίγει νέες προοπτικές για την υποκειμενικότητα, κα-
θώς καθιστά εφικτή τη δημιουργία εναλλακτικών τρόπων ζωής οι οποίοι και 
επιτρέπουν την εκ νέου διαχείριση του κοινωνικού εαυτού. Άλλοι μελετητές 
που επιχειρούν να εστιάσουν στην trance εμπειρία αυτή καθ’εαυτήν θεωρούν 
πως το υποκείμενο βρίσκεται «έξω από τον εαυτό του» (Hemment, 1997), ή 
αλλιώς σε μια θέση κατά την οποία «αποβάλλει την ταυτότητα και ιδεολογία 
του» (Landau, 2004) και, ως εκ τούτου, καθίσταται απελευθερωμένο από τις 
δεδομένες κοινωνικές και πολιτικές συμβάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι 
εμφανής η δέσμευση σε ένα προβληματικό, όπως θεωρώ τουλάχιστον, δυϊστικό 
πλαίσιο που προκρίνει τη «δυσάρεστη καθημερινή ζωή» και μια (μαγική) άλλη, 
και το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη κάθε είδους ρητορικής απελευθέρωσης 
του ατόμου. Τέτοιες αφαιρετικά φορμαλιστικές προσεγγίσεις αποκρύπτουν, 
μάλιστα, τα αισθητικά πρότυπα με τα οποία αναδομείται το αντιληπτικό συνει-
δητό κατά την επιτέλεση της psytrance παράστασης. Οι εντυπώσεις του Κώστα, 
με την γκροτέσκα διάπλαση του «γερμανικού σαλαμιού» και την μεταμόρφωση 
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της μέχρι πρότινος χαριτωμένης φίλης του σε «αδηφάγο» ον, έτοιμο να το(ν) 
κατασπαράξει, μειώνονται με μια τέτοια αφηρημένη θέση σε θρυμματισμένα 
επεισόδια της αποκαλυπτικής πορείας διαφώτισής του. Υπάρχει, πάντως, ένα 
σημείο που συμμερίζομαι με τέτοιες τοποθετήσεις, το οποίο και εντοπίζω στις 
επιθυμητικές εικόνες περί διαφώτισης, που κυκλοφορούν στην psytrance σκηνή 
και κάνουν κοινωνική και γνώριμη την υπόσχεση ενός ουτοπικού «Άλλου». Η 
πιο κρίσιμη εντόπια έννοια που εκδήλωσε τον μυθικό χαρακτήρα των ψυχεδε-
λικών ουτοπιών και μου ανέδειξε τις πολλαπλές επιτελέσεις αυτού του μεγά-
λου αφηγήματος περί «εναλλακτικής εμπειρίας» είναι η έννοια του ταξιδιού. 
Μια έννοια που στις πολλαπλές της και διαφορετικές psytrance εκφορές μας 
φανερώνει τις ιδιαίτερες σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ ευφάνταστων περιπε-
τειών, αφύπνισης του εαυτού, ιστορικής επιθυμίας για φυγή από την οικεία μας 
«πραγματικότητα» και της πολιτισμικής μας ανάγκης να βιωθούν εμπειρίες που 
θα εμπλουτίσουν την πραγματικότητα αυτή. 

Ένα χαρακτηριστικό δείγμα του πώς το ταξίδι αρθρώνεται μέσω επιθυμητι-
κών εικόνων περί «Άλλου» και συναρμολογεί τη δυνατότητα εναλλακτικότητας 
φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα το οποίο ανήκει στην ταινία «Τα ταξίδια 
του Γκιούλιβερ»2 και χρησιμοποιείται ως «sample» –δηλαδή ως λεκτικό μέ-
ρος στην ανάπτυξη της trance μουσικής σύνθεσης– στο κομμάτι του Chi-A.D., 
«Astral Warrior» (1997): «I have seen things that you can only dream about. I 
have been there. I see myself for what I truly am. Τhe moments I’ve had, the 
marvels I’ve witness, the wonderful truths I’ve seen. […] The night falls, and 
you close your eyes to sleep and dream. I have seen the things you can only 
dream about. I have been there».3 Τα λόγια αποτελούνται συνήθως από λίγες 
μεμονωμένες φράσεις και κατέχουν ένα πολύ μικρό μέρος στα psytrance μου-
σικά κομμάτια. Μέσα στο πλήθος των αιχμηρών αρπισμάτων και των εφέ που 
προσομοιώνουν παρασιτικά ηλεκτρονικά σήματα και μηχανικές δυσλειτουργί-
ες, δεν είναι παρά μικρά ηχητικά θραύσματα που συνοδεύουν το μόνιμα επα-
ναλαμβανόμενο μπιτ. Είναι, επίσης, συνηθισμένη πρακτική η απόσπαση μερών 
λόγου από τα συμφραζόμενα μιας ταινίας ή ενός ντοκιμαντέρ, και η εισαγωγή 
τους σε ένα psytrance κομμάτι. Η συχνή επιλογή αποκαλυπτικών εκφωνημάτων, 
μάλιστα, συνάδει όχι μόνο με το διακύβευμα της rave εναλλακτικότητας αλλά 
και με την τέχνη της συγκρότησης του psytrance ηχοτοπίου που είναι μια τεχνι-
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κή ύφανσης μουσικών ταξιδιών. Η κρισιμότητα του ταξιδιού, δηλαδή, έγκειται 
στο ότι στη βάση αυτού συγκροτείται η ψυχεδελική φαντασία και η psytrance 
ηχητική υλικότητα που επιτρέπει τη σωματική δέσμευση στη φαντασία αυτή. 
Τα ιδεώδη της ανακάλυψης και αποίκησης του κόσμου με τα ουτοπικά ίχνη περί 
κατανόησης του εαυτού που ελλοχεύουν εντός τους αποκτούν, έτσι, τη δυνα-
μική της υλικής τους εφ-εύρεσης. Ο Μπένγιαμιν θα πει στην 13η παράγραφο 
του «έργου τέχνης» πως, από «τότε [που] ήρθε ο κινηματογράφος κι ανατίναξε 
αυτό το κάτεργο [εννοεί τους «καταναγκασμούς» που μας εξουσιάζουν] με τον 
δυναμίτη του δεκάτου του δευτερολέπτου [βλέπε τεχνικές καρέ και μοντάζ], 
μπορούμε, ανάμεσα στα διασκορπισμένα ερείπια, να επιχειρήσουμε πλέον με 
ηρεμία περιπετειώδη ταξίδια». Μέσα σε αυτές τις επιθυμητικές εικόνες για «πε-
ριπετειώδη ταξίδια» που υφαίνονται εντός της psytrance πολιτισμικότητας και 
κατά την ενεργοποίηση των τεχνών και τεχνικών που κάνουν εφικτό τον rave 
εορτασμό, βλέπω να οργανώνεται η ψυχεδελική φαντασμαγορία και να ιερο-
ποιείται η δυνατότητα εναλλακτικότητας που προδιαθέτει.

3. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ PSYTRANCE ΔΡΩΜΕΝΟΥ

Οι υπό διερεύνηση προβληματισμοί, λοιπόν, αποκτούν σημασία στο συμβάν 
του psytrance δρώμενου με την τεχνική οργάνωση της ψυχεδελικής φαντασμα-
γορίας. Το ίδιο το δρώμενο, ωστόσο, δεν προδιαγράφει την επιτυχημένη του 
παράσταση. Απεναντίας, ανήκει και αυτό σε μια σειρά επιτελεστικών εγχει-
ρημάτων που φανερώνουν, με τη σειρά τους, τη σχέση της εγκατάστασης του 
δρώμενου με την υπόσχεση του ουτοπικού Άλλου. Έτσι, όταν αναφέρομαι στο 
συμβάν του πάρτι, δεν εννοώ κάθε πάρτι (σα να είναι τόπος αποκαλυπτικής 
εμπειρίας εν γένει), αλλά όλα αυτά που για τους συνομιλητές και συνομιλήτριές 
μου «αξίζουν». Τα πάρτι, δηλαδή, στα οποία παίζεται η καλύτερη φεστιβαλική 
και ψυχεδελική μουσική, που έχουν το πιο προσεγμένο και δυνατό ηχοσύστη-
μα, που γίνονται σε διεξοδικά επιλεγμένους χώρους τόσο ως προς την ομορφιά 
και την υποβλητικότητα του τοπίου όσο και ως προς την ευκολία στην πρόσβα-
ση, που προσφέρουν τις απαιτούμενες ανέσεις, επενδύουν στην ανάλογα ψυ-
χεδελική διακόσμηση του χώρου, φροντίζουν ώστε οι καλεσμένοι να βρίσκουν 
όσα ναρκωτικά θέλουν στις καλύτερες δυνατές τιμές και ποιότητες και, φυσικά, 

230 Η οριακότητα υπο (δια)πραγμάτευση



231  Urban Conflicts

εγγυώνται την ανεκτικότητα των κατοίκων και των κρατικών ή τοπικών αρχών 
απέναντι στην εμπορία και κατανάλωση των ναρκωτικών. Τα φεστιβάλ Solstice 
στην Ιαπωνία, Boom στην Πορτογαλία, Ozora στην Ουγγαρία, Sola Luna και 
Samothraki Dance Festival στη Σαμοθράκη και άλλα στην έρημο Σαχάρα του 
Μαρόκο, στις άδειες εκτάσεις της Αυστραλίας και στις παραλίες της Λατινι-
κής Αμερικής, έχουν αποτελέσει «υποδειγματικά» πάρτι που έχουν συνοψίσει 
τις δυνατότητες της psytrance φαντασμαγορίας. Ο όρος «φεστιβάλ», μάλιστα, 
εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο τη διαφορετικότητα αυτών των δρώμενων 
έναντι άλλων και τις υποσχέσεις που κομίζουν για μια «αξέχαστη» εμπειρία.   

Το πεδίο μου, με λίγα λόγια, αφορά τα psytrance φεστιβάλ που εγκαθιδρύονται 
οργανωτικά ως τελευταία λέξη της τεχνολογίας στη διασκέδαση της ηλεκτρονι-
κής χορευτικής μουσικής και στον ψυχεδελικό καρναβαλισμό και, για τον λόγο 
αυτό, απολαμβάνουν τους ευφημισμούς και την προτίμηση των συνομιλητών 
και συνομιλητριών μου. Παρόμοια, οι συνομιλητές μου συμμερίζονται ένα, τρό-
πον τινά, αρχείο που περιλαμβάνει ποια πάρτι είναι τα «παραδοσιακά» καλά ή, 
αντίστοιχα, ποια μουσική ή ποιο τοπίο είναι αυτό που ταιριάζει καλύτερα σε μια 
καλή διοργάνωση. Υπάρχει, συνεπώς, με την έννοια πως έχει καλλιεργηθεί δια-
λεκτικά, μια εικόνα (dialectical image σύμφωνα με τον Μπένγιαμιν) για το πώς 
είναι ο επιτυχημένος ψυχεδελικός εορτασμός. Μια εικόνα την οποία οι θιασώτες 
μαθαίνουν με τη σύγκριση να εκτιμούν μέσα στα χρόνια· ή μια αίσθηση περί 
αυθεντικής psytrance γιορτής, ένα πρότυπο psytrance πάρτι που, τουλάχιστον 
στην ιστορική συγκυρία της επιτόπιας έρευνάς μου (η οποία ολοκληρώθηκε το 
2010), συνοψιζόταν στο συμβάν του πολυήμερου, φαντασμαγορικού αλλά απο-
μονωμένου φεστιβάλ. Ενός φεστιβάλ που παραλληλίζεται με το γνωστό, από τη 
δεκαετία του ’60 ακόμα, «ψυχεδελικό τσίρκο» και που οι συνομιλητές μου ονο-
μάζουν, χαριτολογώντας, «παραμύθι», «θέατρο» ή «εικονική πραγματικότητα».

Η ιστορική σύμπτωση του πολυήμερου φεστιβάλ ως το «υποδειγματικό» 
psytrance πάρτι αποκαλύπτει την ιζηματική ποιότητα αυτού του προτύπου και 
τον ρόλο του ως φορέα της trance παράδοσης. Τα «θρυλικά» πάρτι των αρχών 
της δεκαετίας του ’90 στην Γκόα της Ινδίας –μητρική φιγούρα της psytrance 
σκηνής και κέντρο των απανταχού χίπηδων και travelers, τα οποία διαρκούσαν 
εβδομάδες και ακτινοβολούσαν την αύρα της αναζήτησης του Άλλου στην Ανα-
τολή και τον εσώτερο πνευματικό εαυτό, είχαν αποκτήσει τόση δημοσιότητα, 
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ώστε οδήγησαν, λίγα χρόνια αργότερα, στην αστυνόμευσή τους. Η διάδοση και 
η κυκλοφορία της psytrance μουσικής σε όλα τα μουσικά κέντρα του κόσμου, 
και κυρίως της Ευρώπης, ευνόησε επίσης τον πειραματισμό και τις συνεχείς 
προσμίξεις αυτού του είδους με άλλα. Η απουσία των «πρώτων» εκείνων πάρ-
τι στην Γκόα και η ταυτόχρονη μυθοποίησή τους ως μοναδικών, η διάδοση 
της psytrance μουσικής στα αστικά κέντρα με τα νυχτερινά μαγαζιά, η εξέλιξή 
της στο πλαίσιο των δισκογραφικών εταιριών, η διεύρυνση της σκηνής σε ένα 
ετερόκλητο κοινό που δε συμμεριζόταν πάντα (ή δεν ενδιαφερόταν να μάθει) 
τις καταβολές της μουσικής, είναι τα θεμελιώδη στοιχεία που οδήγησαν κά-
ποιους/ες θιασώτες στην αναζήτηση της αυθεντικής psytrance γιορτής μέσα 
από το φεστιβάλ. Έτσι, ως ραγδαία αυξανόμενη τάση από το ’99 και έπειτα, το 
πολυήμερο απομονωμένο φεστιβάλ ανακοίνωσε την εκτόπιση της παράδοσης 
του psytrance πάρτι από την Γκόα, αλλά και φανέρωσε την εξαρχής νομαδική 
του ποιότητα· η οποία και ενσωματώνει την εμπειρία του ταξιδιού ως περιπέ-
τεια και ως αναζήτηση του εξωτικού, μαγικού και κοντά-στη-φύση Άλλου. Η 
εγκατάσταση του «αυθεντικού» psytrance εορτασμού, λοιπόν, δεν μπορεί να 
διαχωριστεί επ’ ουδενί από την επιτέλεση του φαντασμαγορικού ταξιδιού με τις 
παραμορφώσεις και τις παραγνωρίσεις που το χαρακτηρίζουν. 

4. ΕΝΤΥΠΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΕΙΟΥ

Την ίδια πρώτη νύχτα που ο Κώστας θα «οργώσει» το main stage στο Sola Luna 
του 2001 «ταξιδεύοντας» στα σκληρά ρυθμικά μέρη των psytrance ηχοτοπίων, 
καταφέρνοντας ήρωες και άλλους εξωτερικούς κινδύνους, και υπερπηδώντας, 
αντίστοιχα, «επικίνδυνες» εσωτερικές αντιξοότητες, άλλοι και άλλες «ναυτί-
λοι» θα βιώσουν παρόμοιες περιπέτειες, πλάθοντας, έτσι, όλοι συλλογικά τον 
ιστό της ψυχεδελικής ιστοριογραφίας. Η παρακάτω εξιστόρηση ανήκει στον 
Γιώργο, έναν ακόμα βασικό συνομιλητή μου: «Ε, Γιώργο, είσαι ’συ;» Θα τον 
ρωτήσει ο φίλος του Μανώλης τα ξημερώματα, όντας κρυμμένος στην σκηνή 
του. «Έλα ρε βλάκα, τι κάνεις εκεί πέρα; Γιατί δεν βγαίνεις έξω;» Θα αποκριθεί 
ο ίδιος. «Σσσσ... μη φωνάζεις. Είναι καλά έξω πρώτα απ’ όλα;» Θα ξαναρωτή-
σει ο Μανώλης. «Μια χαρά είναι ρε, τι έχεις πάθει;» «Δεν ξέρω, πολύ διαβολι-
κά τα βλέπω τα πράγματα.» Και θα συνεχίσει: «Πολύ κακό έπαιζε εκεί πέρα το 

232 Η οριακότητα υπο (δια)πραγμάτευση



233  Urban Conflicts

βράδυ.» Εννοώντας το main stage όπου σε κατάσταση αλλοφροσύνης χόρευαν 
3.000 άτομα. Ανάμεσα σε νευρικά γέλια και αστεϊσμούς, ο Γιώργος θα πει πως 
ο Μανώλης είχε κλειστεί στη σκηνή του για περίπου έξι ώρες, θεωρώντας πως 
είναι το μόνο ασφαλές μέρος για εκείνον. Την επόμενη μέρα, μάλιστα, έφυγε 
από το φεστιβάλ, καθώς δεν άντεξε τη συγκίνηση από τις ουσίες και τη μουσική 
του main stage. 

Όπως ανέφερα στην αρχή, τέτοιου είδους ιστορίες κυκλοφορούν ευρέως στα 
μονοπάτια των φεστιβάλ, στις παρέες, στους κύκλους και στα άτυπα δίκτυα της 
psytrance σκηνής. Είναι, για την ακρίβεια, ο κατ’ εξοχήν τρόπος για να διαμοι-
ραστούν οι εντυπώσεις, οι περιπέτειες, τα ταξίδια και η κάθε λογής εξωφρενική 
εμπειρία, και να πλαστεί η αφήγηση του αδιανόητου και αποκαλυπτικού. Η κίνη-
ση του Μανώλη πάντως, ακραία όπως φαίνεται, δεν είναι ανήκουστη ούτε μονα-
δική. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες για το main stage, στο οποίο το πλήθος είτε 
μεταμορφώνεται σε ένα είδος αυτόματου μηχανισμού-ρομπότ που κινείται με το 
μπιτ είτε γίνεται η «ενεργειακή θυσία» για την ομαλή λειτουργία κάποιου κοι-
νωνιο-συμβιωτικού συστήματος. Το να ζεις μια νύχτα βιώνοντας την ενσάρκωση 
του κακού, όπως ο Μανώλης, δεν είναι μια παρερμηνεία της psytrance αισθητι-
κής. Είναι περισσότερο μια ακραία εντύπωση που προκύπτει από την ανοικειό-
τητα με αυτό που ονομάζω αισθητική του ανοίκειου. Δηλαδή: με την ενσάρκωση 
ή το ζωντάνεμα της υλικότητας στη βάση αισθητικών προτύπων που στο πολιτι-
σμικό μας διανοητό έχουν καλλιεργηθεί ως ικανά να αναδιφούν το άγνωστο και 
το ονειρικό· και τα οποία έχουν υφανθεί μέσα από καλλιτεχνικά προγράμματα 
χειραφέτησης. Η αισθητική του γκροτέσκου (όταν τα περιγράμματα των σω-
μάτων αποκτούν μια εύπλαστη ιδιότητα και κυματίζουν), η οπτική του σουρε-
αλισμού (όταν δραματοποιούνται φανταστικές και αξιοπερίεργες περιπέτειες), 
οι τεχνικές των κολάζ και καρέ (όταν η αντίληψη αποκτά τόση υπεραξία, ώστε 
τα διαφορετικά συμβάντα να αποκόπτονται από τη συνέχειά τους και το παρόν 
να συμβαίνει ως «σα να ζεις μια ταινία»), είναι κάποια από τα πρότυπα αυτά.    

Οι εντυπώσεις δυστοπικών εικόνων, μάλιστα, συνάδουν με την «εμπειρία ανα-
στοχασμού» που απαιτούν τα χειραφετητικά προγράμματα. Το σοκ, ο κλονισμός, 
το τραυματικό γεγονός, είναι συνδεδεμένα με την «αφύπνιση», και στο psytrance 
συμβάν η τελευταία συγκροτείται ως θεαματικό περιστατικό. Πράγματι, η μετω-
νυμική φαντασμαγορία του δρώμενου εμπεδώνει εμφατικά ένα είδος «δυσκολί-
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ας», «ταραχής» ή «αμηχανίας» στην κατανόηση και τη μεταφορά των εντυπώσε-
ων. Δεν είναι συμπτωματικό, δηλαδή, που το φεστιβάλ Ozora της Ουγγαρίας (το 
βασικό εθνογραφικό πεδίο της έρευνάς μου) συνοδεύεται με τη φράση «Where 
the unreal becomes reality»4 και η είσοδός του αναγράφει με μια κατασκευή 
«Welcome to paradise»5. Παρόμοια, και το φεστιβάλ Transahara 2011 στο Μαρό-
κο θα διαφημιστεί με τη φράση «Nowhere is here»6. Ενώ τα φεστιβάλ Samsara, 
Spirit Base, Indian Spirit, Shiva Moon και Spiritual healing εσωτερικεύουν στα 
ονόματά τους την εναλλακτική εκείνη πνευματικότητα που φαίνεται στο συλλο-
γικό μας διανοητό ως ξένη και διαφορετική, όμως ικανή να καλύψει περιοχές μιας 
ηθικής αντίληψης που στους μοντέρνους καιρούς έχει φαντασιακά απολεσθεί.  

Το psytrance βιωματικό συμβάν συνιστά μια αισθητική παρουσία του «ανοί-
κειου», όπως αυτό υφαίνεται μέσω της τεχνο-πολιτισμικής εξιστόρησης, πραγ-
μάτευσης και οικειοποίησης του νεωτερικού Άλλου. Σαν τα εγχειρήματα με-
ταμόρφωσης της πραγματικότητας, που έχουν ιστορικά αναλάβει τα νεωτερικά 
καλλιτεχνικά προγράμματα μέσω της διεκδίκησης μιας (πιο) «πολύχρωμης», «πέ-
ραν του ελέγχου», «ευφάνταστης», «ονειρικής», «κοινο-κτησιακής» και «ψυχ-
αγωγικής» καθημερινότητας, να αποκτούν το αισθητηριακό τους ισοδύναμο. Δεν 
είναι τυχαίο, δηλαδή, που το «ανοίκειο» ως αισθητη(ρια)κή παρουσία συναντά 
το συγκλονιστικό συμβάν ως αντανάκλαση μιας χειραφετημένης ή υπερβατικής 
ζωής. Το ανοίκειο, ως ενοίκηση του ορίζοντα όπου αισθητικοποιείται το ξένο, 
επέρχεται από αυτήν ακριβώς την εξερεύνηση (και αποίκηση) του Αγνώστου. Η 
Αθηνά Αθανασίου (2007) μας προσκαλεί να σκεφτούμε τον ορίζοντα του ξένου 
μέσα από τις τομές αυτού που δύναται να φανερωθεί. Οι αποκαλυπτικές αφηγή-
σεις που συρράπτουν το εξωφρενικό περιστατικό με τη φαντασία των μηχανών, 
τον σαμανισμό, την ιδέα του διαστήματος και τον πριμιτιβισμό γίνονται, δηλαδή, 
μαρτυρία των εντυπώσεων από το αντίκρισμα των παρυφών του οικείου και του 
ανθρώπινου στη νεωτερική προοπτική. Στην psytrance φαντασία, η αφήγηση του 
Άλλου υφαίνεται κατά την επιτέλεση της εξερεύνησης, ανακάλυψης και αποί-
κησης του κόσμου και του πραγματικού, και γι’ αυτό ενσωματώνει την υπόσχε-
ση της κατανόησης και απελευθέρωσης του εαυτού. Η αισθητική παρουσία του 
ανοίκειου, έτσι, είναι μια διαδικασία που συμβαίνει με τη συλλογική σωματική 
ενσάρκωση αισθητικών προτύπων που ψηλαφούν το πραγματικό και αναζη-
τούν, ως ιστορική απαίτηση, να το μεταμορφώσουν.  
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5. Η ΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟ (ΔΙΑ)ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Η οριακότητα, λοιπόν, ως διακύβευμα της psytrance παράστασης δεν μπορεί 
παρά να τεθεί στο πλαίσιο της τεχνο-πολιτισμικής της πραγμάτωσης. Το ζη-
τούμενο, δηλαδή, δεν είναι να «ταυτιστούμε» με τις επιτελεστικές δυνατότητες 
του psytrance δρώμενου και να εγκαθ-ιδρύσουμε τη δυνητικότητα της «υπέρ-
βασης» σε μόνιμη παρουσία: το psytrance βιωματικό συμβάν ως διαβατήρια τε-
λετή στην οποία το άτομο μαθαίνει να επανα-σηματοδοτεί την καθημερινότητά 
του (Tramacchi, 2001), την εγκατάσταση του δρώμενου ως τεχνο-κοινότητα 
όπου συνειδητά και εμπρόθετα αναλαμβάνονται νέες κοινωνικές ταυτότητες 
(St. John, 2004), ή ακόμα και την απόδοση τόσης αξίας στην «αισθητική», ώστε 
να παρασταθούμε μάρτυρες της συγχώνευσης του ατόμου στην υλικότητα του 
πάρτι και της εξαφάνισής του σε μια τεχνο-διαμεσολαβημένη πνευματικότητα 
(Rietveld, 2004). Φαίνεται πως η ταύτιση στο διακύβευμα της οριακότητας, 
ακριβώς επειδή αποτελεί το psytrance διακύβευμα, μάς προσκολλά στις ουτο-
πικές ή δυστοπικές εκφάνσεις της psytrance φαντασίας. Και έτσι, θολώνεται η 
θέση του psytrance δρώμενου στο ιστορικό παρόν και χάνουμε τη δυνατότητα 
να ακολουθήσουμε τις γενεαλογίες που κάνουν δυνατή την αισθητική πραγμά-
τωση του κόσμου μέσα από την μίμηση εντυπώσεων. 

Ο Άουερμπαχ, στη μελέτη του για την εικόνα της πραγματικότητας στη δυτική 
λογοτεχνία συναντά, παρόμοια όπως και εμείς, αφηγήσεις στις οποίες ένας ήρωας 
ή μια ηρωίδα εκτίθεται είτε σε εκ των άνω επιβαλλόμενες δοκιμασίες είτε σε κά-
ποια υποχρέωση ανάληψης ρόλου, οι οποίες τον ή την εντάσσουν σε μια δυναμική 
διαπραγμάτευσης ηθικών, πολιτικών ή άλλων, για τη διάπλαση του εσώτερου εαυ-
τού, κρίσεων. Η δυνατότητα για πολυφωνική αφήγηση, μάλιστα αφήγηση στην 
οποία η αλληλομετάθεση των υφών επιτρέπει την πειστική μίμηση της πραγματι-
κότητας, υπάρχει στο βαθμό που η δράση μονίμως διαπλέκεται, συγκρούεται και, 
γενικά, «συζητά» με κάποιο είδος μεσσιανικής προοπτικής· την οποία ο ήρωας 
ή η ηρωίδα, μέσα από μια περιπέτεια, ένα πάθημα, ένα καθήκον ή μια αναζήτη-
ση στην οποία θα μετέχουν και άλλοι/ες, θα επιβεβαιώσει (ή όχι). Αυτό, δηλαδή, 
που υποστηρίζω είναι, ότι η δυνατότητα υπέρβασης ή κατανόησης του εαυτού 
(και του άλλου) ιεροποιείται, στο βαθμό που καλλιεργείται ως υπόσχεση κατά την 
επιτέλεση των γκροτέσκων, ευφάνταστων και ριψοκίνδυνων, πολλές φορές, καρ-
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ναβαλικών εγχειρημάτων. Και είναι αυτή η ιερότητα που κάνει σαγηνευτικό και 
επιθυμητό το psytrance ταξίδι και, ως εκ τούτου, δυνατή την ύφανση της ψυχεδε-
λικής ιστοριογραφίας. Συνεπακόλουθα, αν το ταξίδι κατέχει κυρίαρχο ρόλο στην 
psytrance κουλτούρα είναι επειδή, μέσα από αυτό, ενσωματώνονται οι υποσχέσεις 
υπέρβασης και απελευθέρωσης στη δομή ενός αισθητήριου και συναισθηματικού 
συμβάντος. Και για τον λόγο αυτό, το ταξίδι απαντάται ως πολυπαραγοντική επι-
τελεστική εμπειρία: προδιατίθεται ως υπαρξιστική ψυχαγωγική περιπλάνηση, 
εφόσον στη φαντασία αυτού είναι που υφαίνεται η ψυχεδελική μυθολογία –και, 
συνεπακόλουθα, η αισθητική της μουσικής και των ουσιών– και, τελικά, η φαντα-
σιακή πλατφόρμα όπου υλοποιείται εξαρχής το psytrance περιβάλλον. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ψυχεδελική trance (μτφρ.) Στην ηλεκτρονική χορευτική μουσική, η «trance» ανα-
φέρεται σε ένα ρυθμικό μοτίβο που περιλαμβάνει τέσσερα χτυπήματα του μπιτ σε 
τετράμετρο διάστημα και αντίστοιχα χτυπήματα στην άρση και σε άλλα ισόβαθμα 
μέρη. Η σχέση του ρυθμού με την κυριολεξία της λέξης (έκσταση) ανακύπτει από 
την υποτιθέμενη δυνατότητα του ρυθμού (και κατ’ επέκταση της μουσικής) να επι-
φέρει μια υπνωτική ή ονειρική κατάσταση στον ακροατή. Μια ακριβής μετάφραση, 
δηλαδή, θα σήμαινε «ψυχεδελική έκσταση». 
2. Βλ. «Gulliver’s travels», 1996, σκηνοθεσία Τσαρλς Στάριτζ (Charles Starridge).
3. Έχω δει πράγματα που μόνο να ονειρευτείς μπορείς. Έχω βρεθεί εκεί […] Βλέπω 
τον εαυτό μου όπως είναι πραγματικά… Οι στιγμές που έζησα, τα θαυμαστά πράγ-
ματα στα οποία έχω παρευρεθεί, οι όμορφες αλήθειες που έχω δει. Η νύχτα πέφτει 
και εσύ κλείνεις τα μάτια για να κοιμηθείς και να ονειρευτείς. Έχω δει πράγματα που 
μόνο να ονειρευτείς μπορείς. Έχω βρεθεί εκεί. (μτφρ.) 
4. Εκεί όπου το μη πραγματικό γίνεται πραγματικότητα (μτφρ.)
5. Καλώς ήρθατε στον παράδεισο (μτφρ.)
6. Το πουθενά είναι εδώ (μτφρ.)
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Η παρουσίαση στο πλαίσιο των συναντήσεων αφορούσε α) την περιγραφή των 
βασικών χαρακτηριστικών του κινήματος του γκραφίτι και β) τις συνθήκες  της 
γέννησής του στη Νέα Υόρκη. Το παρακάτω κείμενο επιχειρεί να αφηγηθεί το 
δεύτερο μέρος της: πώς το γκραφίτι γεννήθηκε και ευδοκίμησε στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας κοινωνικής κρίσης της δεκαετίας του εξήντα, στις συνθήκες της 
τοπικής οικονομικής κρίσης στη Νέα  Υόρκη και έπειτα κατά την παγκόσμια 
οικονομική κρίση του 1974. 

Η πολυφυλετική και πολυεθνοτική μητρόπολη βρισκόταν μετά από δεκαετί-
ες αναπλάσεων και αποβιομηχάνισης στο όριο της χρεοκοπίας, με υψηλότατους 
δείκτες ανεργίας και εγκληματικότητας. Οι μειονοτικοί πληθυσμοί και οι νεο-
εισερχόμενοι μετανάστες κατέληγαν αποκλεισμένοι στα γκέτο (όπου εφαρμό-
στηκαν πολιτικές εγκατάλειψης) και δαιμονοποιήθηκαν ως υπαίτιοι των δεινών 
της πόλης, όπως συνέβη και με τους δημιουργούς των γκραφίτι που στιγματί-
στηκαν ως προερχόμενοι από τις μειονότητες και ως εν δυνάμει εγκληματίες. 
Παρά την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης πολλαπλών καίριων ζητημάτων, οι 
αρχές έδωσαν προτεραιότητα στην καταπολέμηση του γκραφίτι, που εκτός από 
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σημάδι παρουσίας των μειονοτήτων πέρα από τα γκέτο, εκλήφθηκαν ως σύμ-
βολο αταξίας και απώλειας ελέγχου. Οι δημιουργοί των γκραφίτι κατασυκοφα-
ντήθηκαν και η δράση τους ποινικοποιήθηκε αυστηρά, μέχρι που το 1989 οι 
Αρχές έπειτα από επένδυση υπέρογκων ποσών για τον συστηματικό καθαρισμό 
και φύλαξη κατάφεραν να καθαρίσουν τα βαγόνια του μετρό από τα γκραφίτι. 
Σήμερα, αν και το γκραφίτι «γιορτάζεται» ως στυλ σε μουσεία και γκαλερί, εξα-
κολουθεί να ποινικοποιείται, ενώ σπάνια γίνεται γνωστό το πλαίσιο γέννησής 
του και η ιστορία του ως  κίνημα.

Έχοντας πρώτα την τύχη να παρακολουθήσω την σειρά παρουσιάσεων στις 
δύο χρονιές των συναντήσεων «συναντήσεις και συγκρούσεις στην πόλη», σκο-
πός της παρουσίασης ήταν, με αφορμή την περίπτωση του γκραφίτι, να γίνει 
σύνδεση με ζητήματα που αναδείχθηκαν σε προηγούμενες παρουσιάσεις και 
στις συζητήσεις που τις  ακολουθούσαν, με τα οποία η ευρύτερη ομάδα που 
παρακολουθούσε και συμμετείχε στις «συναντήσεις και συγκρούσεις» είχε έρ-
θει σε επαφή: πολιτικές διακυβέρνησης, αστικές αναπλάσεις, μετανάστευση, 
κοινωνικός αποκλεισμός, υφαρπαγή γης, οικονομική κρίση, κρίση πόλης, πα-
γκόσμιες πόλεις, κοινωνικό κίνημα, πολιτισμικές πρακτικές, επεμβάσεις στον 
δημόσιο χώρο, δικαίωμα στην πόλη, αστικές εξεγέρσεις, καταστολή, κυρίαρχος 
λόγος και αφηγήσεις, μουσειοποίηση. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Το γκραφίτι ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του εξήντα στην Φιλαδέλφεια και 
στην Νέα Υόρκη, από παιδιά και έφηβους ηλικίας εννιά ως δεκαέξι χρόνων, 
ως ένα παιχνίδι γραφής ονομάτων-ψευδωνύμων και εξάπλωσής τους σε όσο 
περισσότερα σημεία της πόλης. Αν και ανάλογες γραφές ονομάτων, φράσεων 
και σκίτσων εμφανίζονται σε όλη την ανθρώπινη ιστορία από την αρχαιότητα 
μέχρι τα μέσα του εικοστού αιώνα -μιλούμε για το προσωπικό ίχνος στον χώρο- 
στις πόλεις και αλλού, αυτή είναι η πρώτη φορά που οι γραφές στους τοίχους 
δημιούργησαν ένα εικαστικό κίνημα και παράλληλα έναν ειδικότερο τρόπο 
επικοινωνίας: τα παιδιά μετέφεραν την πρακτική τους στα βαγόνια του μετρό, 
οι υπογραφές μέσα σε λίγα χρόνια μεταμορφώθηκαν σε περίτεχνα μεγεθυμένα 
γράμματα και πολύχρωμες παραστάσεις, ενώ οι σχέσεις των writers (έτσι αυτο-
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ονομάζονταν οι δημιουργοί των γκραφίτι) σχημάτισαν μία ολόκληρη κουλτού-
ρα με συλλογική παράδοση, σύστημα αξιολόγησης και ηθικούς κώδικες. 

Σήμερα το γκραφίτι καταγράφεται ως ένα από τα μεγαλύτερα ζωγραφικά και 
καλλιτεχνικά κινήματα του δεύτερου μισού του εικοστού αιώνα. Αυτό λέγεται, 
όχι ως προς την αξιολόγηση των έργων αλλά ως προς τον αριθμό τους, τον 
αριθμό συμμετεχόντων, δηλαδή των δημιουργών, την δύναμη απήχησής του 
στους νέους, την δημιουργία παγκόσμιας γλώσσας και κουλτούρας, την εδώ και 
καιρό οικουμενική εξάπλωσή του, και φυσικά, την διάρκειά του που μετράει 
περισσότερα από σαράντα χρόνια ζωής. Επίσης, πρόκειται για την κατεξοχήν 
περίπτωση διεκδίκησης και οικειοποίησης δημόσιου χώρου, η οποία καταρχήν 
γέννησε τη μορφή της λεγόμενης street art, και μαζί προετοίμασαν το έδαφος 
για μία σειρά καλλιτεχνικών πρακτικών παρέμβασης στο δημόσιο χώρο. Ακό-
μη, αποτέλεσε επιρροή σε άλλες εικαστικές φόρμες, και ακόμη περισσότερο 
στη σύγχρονη εικονογραφία (γραμματοσειρές και παραστάσεις στην γραφιστι-
κή, σε προϊόντα, σε ρούχα, στη διαφήμιση και αλλού). Το γκραφίτι πλέον, έχει 
γίνει αποδεχτό από την επίσημη θεσμοθετημένη τέχνη και την αγορά. Το παρα-
πλανητικό στο τελευταίο είναι ότι έτσι (πέρα από την αποδοχή της εικαστικής 
αξίας των έργων και την εμπορευσιμότητά τους ως στοιχείο αποδοχής) συνή-
θως υποβαθμίζονται ή αποσιωπώνται θεμελιώδη στοιχεία του γκραφίτι όπως 
οι σχέσεις των δημιουργών, η σύνδεσή του με την καθημερινή ζωή τους, τα 
δίκτυα επικοινωνίας τους, η κουλτούρα, και η σημασία της πράξης.

Η πράξη του γκραφίτι, τα έργα (σε όλο το εύρος τους), και η σχηματιζόμενη 
κουλτούρα είναι οι τρεις βασικές παράμετροι που συγκροτούν την υπόσταση 
του γκραφίτι, και δεν μπορούν να νοηθούν ξεχωριστά. Με την πράξη γίνονται 
τα έργα, και τα δυό μαζί τροφοδοτούν την κουλτούρα, η οποία αμφίδρομα τα 
ανατροφοδοτεί. Άλλωστε, η ίδια η λέξη γκραφίτι, αναφέρεται και στις τρεις 
έννοιες (Pangalos, 2014).

2. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ

Το πολιτικό κλίμα της έκρυθμης δεκαετίας του εξήντα τονίζεται από πολλούς 
writers της πρώτης και δεύτερης γενιάς ως σημαντικό στοιχείο για την γέννηση 
της πρακτικής τους μια και η γνώση της επικαιρότητας μέσω των εφημερίδων, 
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της τηλεόρασης και μέσω συζητήσεων, καθώς και η καθημερινή βίωση της 
ατμόσφαιρας στις γειτονιές τους συνέβαλε στη συγκρότησή τους (Schmidlapp 
και Phase II 1996, Austin, 2001). Μεταξύ άλλων αναφέρονται η εναντίωση στον 
πόλεμο του Βιετνάμ, το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα και ο αγώνας για 
ισότητα και ελευθερία, το πνεύμα της αντικουλτούρας των χίπις και της πολι-
τικοποιημένης νεολαίας, οι Μαύροι Πάνθηρες, ο Μάλκολμ Χ, οι Young Lords 
(απελευθερωτικό κίνημα ενάντια στη δικτατορία του Πουέρτο Ρίκο και τον έλεγ-
χο του από τις ΗΠΑ), οι εξεγέρσεις των Αφροαμερικάνων στις διάφορες πόλεις 
(Ντητρόιτ, Χάρλεμ, Σικάγο, Γουάτς, οι οποίες ενίοτε πυροδοτούνταν ως άμεση 
απάντηση σε δολοφονίες νεαρών Αφροαμερικανών από αστυνομικούς), οι φοι-
τητικές κινητοποιήσεις στα πανεπιστήμια (μάλιστα, με αφορμή τις κινητοποιή-
σεις στο Κολούμπια το ‘68 οι writers έγιναν μάρτυρες της χρήσης σπρέι και συν-
θημάτων στους δρόμους) μερικές εκ των οποίων καταστάλθηκαν δολοφονικά 
από την εθνοφρουρά, οι δολοφονίες, οι φυλακίσεις και τελικά η εξόντωση των 
Μαύρων Πανθήρων. Όσον αφορά τους Αφροαμερικάνους και Ισπανόφωνους 
που ήταν και η συντριπτική πλειοψηφία των πρώτων writers, βιώναν καθημερινά 
την ταξική και φυλετική καταπίεση με τον πιο βάναυσο και πιο άμεσο τρόπο.
Στον απόηχο της δεκαετίας του ‘60 ήταν διάχυτο το κλίμα ανάτασης και συνει-
δητότητας το οποίο συνοδευόταν με μια απελευθερωτική και πολεμική ατμό-
σφαιρα με έντονο το στοιχείο της πίστης στη δύναμη τόσο του προσώπου όσο 
και του συλλογικού. Την ίδια στιγμή οι Αρχές της πόλης δεν ενδιαφέρονταν 
για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και η ίδια η πόλη έδειχνε σημάδια 
διάλυσης. Σε αυτή την κοινωνική συγκυρία, εμφανίστηκαν οι νεαροί writers, 
οι οποίοι με τον δικό τους τρόπο δήλωναν την παρουσία τους και ύψωναν το 
ανάστημά τους. Ασφαλώς, η πρακτική τους απαντά και σε ανάγκες παιχνιδιού 
και περιπέτειας, όπως άλλωστε και της «αίσθησης του ανήκειν», καθώς και 
της συμμετοχής τους σε ομάδες και συλλογικές μορφές έκφρασης, και είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τη (νεαρή) ηλικία τους, ηλικία κατά την οποία δια-
μορφώνεται έντονα η προσωπικότητά τους. Πέρα όμως από το πολιτικό κλίμα, 
παράγοντας επιρροής για το γκραφίτι είναι το άμεσο κοινωνικό και αστικό πε-
ριβάλλον στο οποίο ζούσαν, το οποίο ήταν προϊόν διεργασίας δεκαετιών πολι-
τικών εγκατάλειψης, ως συνέχεια μάλιστα του ριζωμένου ρατσισμού (Stewart 
1989, Austin 2001, Chang 2005).
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3. ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΝΧΑΤΑΝ

Το 1949 το πρόγραμμα Housing Act Title I, ενταγμένο στο πρόγραμμα νομο-
θεσιών Fair Deal όπως προτάθηκε από τον Truman, έδινε πρωτοφανή δύναμη 
σε κρατικές και τοπικές αρχές, οι οποίες δανειζόμενες κρατικά κονδύλια και σε 
συνεργασία με το Federal Housing Administration (Teaford, 2000), αποφάσι-
ζαν  για την τύχη εκτάσεων γης και άνοιγαν τον δρόμο για επεμβάσεις αστικών 
αναπλάσεων (urban renewals) στο κέντρο μεγάλων και μικρότερων πόλεων 
επεμβαίνοντας στον υπάρχοντα αστικό ιστό, απαλλοτριώνοντας εκτάσεις, κα-
τεδαφίζοντας ολόκληρες γειτονιές και σχεδιάζοντας τες εκ νέου. Οι αστικές 
αναπλάσεις είχαν δρομολογηθεί ήδη από τη δεκαετία του 1930, στο πλαίσιο δη-
μιουργίας κατοικιών χαμηλού ενοικίου για την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής 
για την επιτακτική αντιμετώπιση των αναγκών στις δύσκολες συνθήκες μετά 
την οικονομική κρίση του 1929. Στην πραγματικότητα αποσκοπούσαν στην εκ-
καθάριση των φτωχογειτονιών (slum clearance) με πρόσχημα τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης. Μεταπολεμικά, επανήλθαν τα σχέδια κοινωνικής κατοι-
κίας που είχαν προηγουμένως ανασταλεί. Στην ουσία όμως, οι αστικές αναπλά-
σεις, με την υποστήριξη του νόμου, κατάφερναν να επέμβουν, να κοστολογή-
σουν και να πουλήσουν, με άλλα λόγια να κατασχέσουν και να υφαρπάξουν 
μεγάλες εκτάσεις γης, και κυρίως στα κεντρικά σημεία των πόλεων.

Η εφαρμογή των αστικών αναπλάσεων στην Νέα Υόρκη είχε ως αποτέλεσμα 
την καταστροφή του κοινωνικού ιστού με την ισοπέδωση πολυεθνοτικών και 
διαφυλετικών γειτονιών, μειονοτικών γειτονιών, όπως επίσης και γειτονιών της 
λευκής εργατικής τάξης. Οι εκτάσεις αυτές παρέμεναν συχνά ισοπεδωμένες για 
μεγάλο διάστημα, ενώ η αποπεράτωση της κατασκευής τους συνήθως διαρκού-
σε περισσότερο από δέκα χρόνια. Στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκαν περίπου 
εκατό μεγάλες ή μικρότερης έκτασης τέτοιες επεμβάσεις. Αν και η πόλη είχε 
περίπου το 3% του συνολικού εθνικού πληθυσμού, το 32% των αναπλάσεων 
συνέβησαν σε αυτή, ενώ της δόθηκε το 50% των δανείων. Μία από τις κύριες 
επιδιώξεις των αναπλάσεων, και τελικά το αποτέλεσμά τους, ήταν η εκδίωξη 
των κατοίκων που προέρχονταν από μειονοτικούς πληθυσμούς, καθώς ήταν 
ανεπιθύμητοι για την Αρχή της πόλης. Παράλληλα συνέβαινε μία ακόμη διερ-
γασία, αυτή της αποβιομηχάνισης (de-industrialization) και της οικοδόμησης 
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των προαστίων (suburbanization) με μεσοαστικές μονοκατοικίες. Η αποβιομη-
χάνιση ήταν γενικό φαινόμενο σε κάθε αστικό κέντρο, ωστόσο στην Νέα Υόρ-
κη συνέβη με βιαστικό και άγαρμπο τρόπο, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. 
Η Νέα Υόρκη έβαζε πλώρη να γίνει το οικονομικό κέντρο του κόσμου στην 
νέα εποχή, με προώθηση του τριτογενούς τομέα (των υπηρεσιών, γνωστών 
και ως FIRE από τα αρχικά των finance, insurance, real estate) εις βάρος του 
δευτερογενούς (μεταποίηση, μεταφορές, βιομηχανία). Ως άλλο αποτέλεσμα 
των αναπλάσεων, άλλαξαν οι χρήσεις, και μαζί οι αξίες γης. Το λιμάνι μετα-
φέρθηκε στο New Jersey, αποδεσμεύτηκαν εκτάσεις που καταλάμβαναν οι 
αμαξοστοιχίες μεταφοράς εμπορευμάτων και οι αποθήκες, οι βιοτεχνίες και τα 
εργοστάσια έκλεισαν και προγραμματίστηκε να μεταφερθούν στα προάστια 
όπου σταδιακά μεταφέρονταν και άλλες επιχειρήσεις καθώς οι τιμές των ενοι-
κίων ήταν οικονομικότερες. Έτσι, οι δραστηριότητες στις οποίες στηριζόταν 
για δεκαετίες η οικονομική ζωή της πόλης μεταφέρθηκαν αφήνοντας χιλιάδες 
κενές θέσεις εργασίας, πλήττοντας μ’ αυτόν τον τρόπο κυρίως τους εργαζόμε-
νους που προέρχονταν από τις μειονότητες καθώς και τους ανειδίκευτους ερ-
γάτες. Όσοι μπορούσαν έβρισκαν κατοικία και δουλειά αλλού, συχνά φεύγο-
ντας στα προάστια (λευκή μεσαία τάξη), ενώ όσοι δεν τα κατάφερναν έμεναν 
αποκλεισμένοι στα υπό διαμόρφωση γκέτο του Μπρονξ και του Μπρούκλυν. 
Στο μεταξύ, το 1965 με το νόμο Immigration and Nationality Act διευκολύν-
θηκε η μετανάστευση με αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση των μεταναστών 
κυρίως από την Καραϊβική, και ειδικότερα από το Πουέρτο Ρίκο. Συνεπώς η 
Νέα Υόρκη γινόταν ακόμη πιο πολυεθνοτική, και ο πληθυσμός των Αφροα-
μερικάνων και ισπανόφωνων ανέβηκε από το 13% στο 23%. Οι νέοι κάτοικοι 
στοιβάζονταν στις ίδιες περιοχές όπου κατέφευγαν οι εκτοπισμένοι από τις 
αστικές αναπλάσεις πληθυσμοί. Επιπλέον, σε όλη την επικράτεια σχεδιάζο-
νταν αυτοκινητόδρομοι, που έμελε να φέρουν πρόσθετες αλλαγές με συνέπει-
ες στην λειτουργία και στον χαρακτήρα των πόλεων. Στη Νέα Υόρκη συνέβη  
προς όφελος της χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου και με παράλληλη απαξίωση 
των δημόσιων συγκοινωνιών, ενώ το μετρό παρέμενε για χρόνια χωρίς ανα-
βάθμιση και επαρκή συντήρηση (γεγονός που συνέβαλε στην ευδοκίμηση του 
γκραφίτι). Τόσο στο Μπρονξ, όσο και την Νέα Υόρκη, η κατασκευή τους επέ-
δρασε με διπλό τρόπο: αφενός η κατασκευή τους διαπέρασε την πόλη κατα-
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στρέφοντας σπίτια και γειτονιές εκτοπίζοντας τους κατοίκους τους, αφετέρου 
εξυπηρέτησε τις μετακινήσεις των τελευταίων προς και από τα προάστια. Η δε 
απαξίωση των λεωφορειακών γραμμών, διατήρησε τους μειονοτικούς πληθυ-
σμούς στον αποκλεισμό τους (Caro 1975, Fitch 1993, Austin 2001, Zipp 2010). 
Στο Μανχάταν, το σχέδιο ανάπλασης τελικά υλοποιήθηκε με την κατασκευή 
κατοικιών υψηλού ενοικίου (αντί για κοινωνική κατοικία) και την ανέγερση 
κτιρίων γραφείων και πολυκαταστημάτων.1 Τα δε νέα κτίρια κατοικιών και ο 
αστικός σχεδιασμός κάθε άλλο παρά ευνοούσαν τις σχέσεις κοινωνικοποίησης 
των κατοίκων ή οποιαδήποτε αίσθηση-δημιουργία γειτονιάς και κοινότητας. 

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ

Στις περιοχές των γκέτο (σε ολόκληρο το Μπρονξ, στο Χάρλεμ, και σε περιοχές 
του Μπρούκλυν και του Κουίνς) εφαρμόστηκαν πολιτικές εγκατάλειψης με το 
νότιο Μπρονξ να είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι πολιτικές «κα-
λοήθους αμέλειας» και «προγραμματισμένης συρρίκνωσης» (benign neglect 
και planned shrinkage) δεν είναι σχήμα λόγου, αλλά η επίσημη ρητορική όπως 
διατυπώθηκε, προτάθηκε και υιοθετήθηκε από τον Δήμο. Αν και συνάντησαν 
πληθώρα από φωνές διαμαρτυρίας της αντιπολίτευσης και των φορέων της πό-
λης, τελικά εφαρμόστηκαν. Η υπερχρεωμένη οικονομικά Νέα Υόρκη, μετά από 
δεκαετίες δανεισμού-χρεώσεων, βρισκόταν στη μετάβαση από τον απονεκρω-
μένο δευτερογενή τομέα στον τριτογενή. Την ίδια στιγμή τα έσοδα των μεταρ-
ρυθμίσεων περνούσαν στα χέρια ιδιωτών και όχι στον Δήμο, και ο τελευταίος 
προέβη σε περικοπές ιδίως σε περιοχές όπου είχαν συρρεύσει οι μειονότητες 
και οι μετανάστες. Οι Αρχές, όχι μόνο δεν ενδιαφέρονταν για τους κατοίκους 
των συγκεκριμένων περιοχών, αλλά θεωρώντας τους πολίτες κατώτερης κατη-
γορίας στόχευαν στην εξαθλίωσή τους, την σταδιακή ερήμωση των περιοχών, 
και την οικειοθελή απόσυρσή τους. Μεταξύ άλλων έκλεισαν σχολεία, νοσοκο-
μεία, αστυνομικά τμήματα, ενώ οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σταματούσαν να 
συντηρούν τις περιουσίες τους και μετά από ευνοϊκές για τους ίδιους φορολο-
γικές νομοθεσίες έκοβαν τη θέρμανση και το νερό από τα διαμερίσματα. Επί-
σης οι ιδιοκτήτες των ακινήτων προτιμούσαν από το να νοικιάζουν σε σχετικά 
χαμηλές τιμές, να καίνε τις ιδιοκτησίες τους εξασφαλίζοντας την προβλεπόμενη 
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αποζημίωση από τις ασφαλιστικές εταιρείες όπως επίσης συνέβαινε σε περιο-
χές του Μπρούκλυν και του Νοτιοανατολικού Μανχάταν. Χαρακτηριστικό της 
ύπαρξης ενός γενικότερου σχεδίου είναι ότι ενώ είχαν ήδη αρχίσει να εκδη-
λώνονται αλλεπάλληλες πυρκαγιές-εμπρησμοί η Δημοτική αρχή αποφάσισε να 
αποσύρει από την περιοχή τα πυροσβεστικά τμήματα.

Το Μπρονξ, μέχρι τη δεκαετία του πενήντα περίπου, και πριν από τις πυρ-
καγιές και τις αναπλάσεις, περιγράφεται ως μία ήσυχη περιοχή όπου η μεγάλη 
πλειοψηφία των κατοίκων ήταν Εβραίοι και Ιταλοί. Ήδη από τότε, οι παλιοί 
κάτοικοι είχαν αρχίσει να αποσύρονται (και να ακολουθεί έτσι το κύμα του 
«white flight») καθώς τα πεπαλαιωμένα κτίρια δεν ανταποκρίνονταν στις 
προσδοκίες της μεσοαστικής ζωής τους, ενώ οι μονοκατοικίες στα προάστια 
φάνταζαν μία ιδανική - ονειρική λύση. Επιπλέον, συναντούσαν δυσκολία 
-λόγω νομοθεσίας- στο να αποκτήσουν ιδιοκτησία στις γειτονιές τους, ενώ 
άρχισαν να έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν στο κέντρο της πόλης και κά-
τοικοι εκτός αυτής. Οι κατασκευαστικές εταιρίες απέφυγαν να επενδύσουν 
στο Μπρονξ, καθώς το κέρδος δεν ήταν εγγυημένο: η παρουσία μειονοτή-
των που δεν θα μπορούσαν να εκδιωχθούν ταχύτατα απέτρεπε τις εταιρίες και 
τον Δήμο από το να εκκινήσουν διαδικασίες μεγάλων αναπλάσεων, τη στιγμή 
μάλιστα που η ανάδειξη του  Μανχάταν σε οικονομικό κέντρο ήταν η μεγά-
λη προτεραιότητα. Ωστόσο, βασική υπαιτιότητα της παρακμής του Μπρονξ 
θεωρείται η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Cross Bronx Expressway2 , 
ο οποίος σε μήκος επτά μιλίων διέσχιζε το Μπρονξ κόβοντάς το στα δύο. Η 
κατασκευή του διήρκεσε περισσότερα από είκοσι χρόνια, και στο πέρασμά 
του ισοπέδωσε κατοικίες 60.000 κατοίκων, με αποτέλεσμα να διαρρηχθεί η 
συνοχή των γειτονιών σε όλο αυτό το μήκος. Εκτός αυτών, εξαιτίας του θο-
ρύβου των έργων και της συνολικής αναστάτωσης από την καταστροφή των 
κτιρίων, των δρόμων και του δίκτυου αποχετεύσεων και ύδρευσης άρχισαν 
να αποχωρούν και όσοι έμεναν δίπλα στον υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο 
και έπειτα όσοι κατοικούσαν γειτονικά σε κτίρια που αλυσιδωτά έμεναν άδεια. 
Όσοι εκδιώκονταν από το Μανχάταν, χωρίς τη δυνατότητα να καταφύγουν στα 
προάστια, εγκαθίσταντο στα κενά που άφηναν οι προηγούμενοι κάτοικοι, όπως 
άλλωστε έκαναν και οι νεοεισερχόμενοι μετανάστες. Επιπλέον, από το Κουήνς 
μέχρι το Τζέρσευ, όλοι προσπερνούσαν το Μπρονξ από τον αυτοκινητόδρομο 
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Cross Bronx Expressway (Caro 1975, Fitch 1993, Austin 2001, Gonzalez 2004, 
Roby 2008). Τα δε κτίρια κοινωνικής κατοικίας που στις προηγούμενες δεκαε-
τίες είχαν κατασκευαστεί σε διάφορες περιοχές του Μπρονξ, δεν ήταν παρά μο-
νολιθικά κτίρια, τα λεγόμενα «projects», που ήταν έντονα αφιλόξενα λόγω της 
απρόσωπης μορφολογίας τους και της εχθρικής για τον άνθρωπο κλίμακας.3 

Οι εικόνες που αποτυπώθηκαν σε φωτογραφίες ή φιλμ είναι συγκλονιστικές: 
καμένα ή σφραγισμένα σπίτια, ερείπια και σκουπίδια, και σταδιακά ισοπεδωμέ-
νες εκτάσεις στις ερημωμένες περιοχές4, ή σύμφωνα με άλλες περιγραφές, μία 
νεκρόπολη, με τη μυρωδιά του καμένου να κυριαρχεί. Η μοναδική ευχάριστη 
και αισιόδοξη νότα έμοιαζε να είναι τα βαμμένα βαγόνια στις υπερυψωμένες 
γραμμές του μετρό.

Αυτές ήταν οι συνθήκες γέννησης και εξέλιξης του γκραφίτι και του hip 
hop στο Μπρονξ. Βέβαια, το γκραφίτι δεν ξεκίνησε στο Μπρονξ5, αλλά στο 
Μανχάταν και στο Μρούκλυν. Στο Μπρονξ έφτασε έπειτα από τα πρώτα ένα 
με δύο χρόνια, και αποτέλεσε τον τόπο όπου δημιουργήθηκαν και εξελίχθη-
καν νέες μορφές και εξαιρετικής σημασίας έργα, αποτελώντας την κοιτίδα 
από όπου ξεπήδησε μεγάλος αριθμός σημαντικών writers των πρώτων γενιών. 
Επίσης, εκεί βρίσκονταν τα μεγάλα yard και lay up όπου παρκάρονταν τα τρέ-
να και όπου συνέβαινε το γράψιμο και βάψιμό τους, και ήταν η περιοχή που 
έδειχνε, πρόδιδε και ενσάρκωνε το κλίμα της εποχής και της Νέας Υόρκης: 
τα ερείπια, την παρακμή και την κοινωνική αδικία που προέκυψαν μετά από 
δεκαετίες «ανάπτυξης» και ανάπλασης στην πόλη. Η παγκόσμια κρίση του 
‘74, δημιούργησε ακόμα εντονότερα προβληματικές συνθήκες. Ας σημειωθεί 
εδώ, ότι τα θύματα των καταστάσεων, δηλαδή οι αποκλεισμένοι πληθυσμοί 
παρουσιάζονταν ως το πρόβλημα, κατηγορούμενοι μάλιστα για την γενικευ-
μένη ανεργία και την οικονομική κρίση της πόλης, και ως αποκλειστικοί υπεύ-
θυνοι για κάθε έγκλημα.6 Το καλοκαίρι του ’77 η έκρηξη ταραχών  κατά  τη 
διάρκεια του εικοσιτετράωρου μπλακ άουτ (με απολογισμό πάνω από 1500 
εμπρησμούς και 3500 συλλήψεις) καταγράφεται ως ένα από τα σημαδιακά γε-
γονότα στην ιστορία της πόλης, και μαρτυρά τη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια 
των καταπιεσμένων μειονοτήτων, δεδομένου ότι τα επεισόδια ξέσπασαν στα 
γκέτο και επεκτάθηκαν προς τις γειτονικές περιοχές.
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5. ΟΙ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΣΤΟ ΞΕΠΕΡΑΣΜΑ 
ΤΟΥΣ

Στις αρχές του ‘70 σε όλη την επικράτεια της Νέας Υόρκης υπήρχαν μικρές 
και μεγάλες συμμορίες, οι οποίες είχαν υπό τον έλεγχό τους κομμάτια-περιοχές 
της πόλης. Εμπλέκονταν σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ τους και επιθέσεις σε 
μεμονωμένα μέλη άλλων συμμοριών ή πολίτες που διέσχιζαν την περιοχή τους. 
Οι συμμορίες ήρθαν ως συνέχεια-συνέπεια της καταστολής, ήρθαν να γεμίσουν 
το κενό που ακολούθησε την καταστολή των πολιτικών κινημάτων των Black 
Panthers και Young Lords με τους έφηβους να διοχετεύονται εκεί. 

Ήταν επίσης η άμυνα των μειονοτήτων απέναντι στην επιθετική συμπεριφο-
ρά των λευκών εφήβων που αντέδρασαν βίαια στον ερχομό-απειλή των μειο-
νοτήτων στις γειτονιές τους. Οι συμμορίες ήταν αφενός εθνοτικά και φυλετι-
κά διαχωρισμένες, όμως δεν αντιπαρατίθεντο μόνο οι Αφροαμερικάνοι και οι 
Ισπανόφωνοι εναντίον των λευκών, αλλά και μεταξύ τους (Αφροαμερικάνοι 
εναντίον Ισπανόφωνων), όπως άλλωστε και Αφροαμερικάνοι εναντίον Αφροα-
μερικάνων, και Πορτορικάνοι εναντίον Πορτορικάνων κοκ. Υπολογίζεται ότι η 
συμμετοχή σε αυτές έφτανε περίπου ένα δυναμικό 20.000 μελών. Κάθε συμμο-
ρία αριθμούσε από λίγα ως εκατοντάδες μέλη, και μερικές από αυτές είχαν μέ-
χρι και σαράντα παραρτήματα στην πόλη. Ο εδαφικός τους έλεγχος εκτεινόταν 
από ένα μόλις οικοδομικό τετράγωνο μέχρι ολόκληρες περιοχές. Η προσπέλαση 
των περιοχών ήταν πρακτικά πολύ επικίνδυνη όταν κάποιος φορούσε τα διακρι-
τικά μίας συμμορίας ή όταν ήταν γνωστό ότι ανήκε σε κάποια από αυτές. 

Το γκραφίτι ερχόταν ως εναλλακτική στις συμμορίες, και το να γράφει κα-
νείς στους τοίχους ατομικά και χωρίς την συμμετοχή σε αυτές ήταν σύμβολο 
ανεξαρτησίας. Οι writers μπορεί να μην ανήκαν σε καμία αλλά τύγχαναν σε-
βασμού, εξαιτίας της φήμης που αποκτούσαν από την συνεχή παρουσία του 
ονόματός τους στην πόλη (και μάλιστα στις υπό επιτήρηση περιοχές). Οι πιο 
μεγάλες συμμορίες δεν τους ενοχλούσαν, παρά μόνο οι μικρές που κυνηγώ-
ντας τους ή χτυπώντας τους προσδοκούσαν να διαδώσουν την φήμη τους. Η 
δυνατότητα να βρίσκονται σε όλες τις περιοχές της πόλης ήταν επίσης στοιχείο 
σεβασμού. Αυτό ασφαλώς οφείλεται στο δίκτυο του μετρό που επέτρεπε τις 
μετακινήσεις του φυσικού προσώπου μα πέρα από αυτό τις υπογραφές του και 
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τα έργα του. Το γκραφίτι (και λίγο αργότερα το χιπ χοπ) ήταν καταλυτικά στην 
αποκόλληση-διέξοδο από τις συμμορίες καθώς η βίαιη διοχέτευση της ενέργει-
ας αντικαταστάθηκε από την δημιουργική ενέργεια του γκραφίτι. Τα παιδιά 
με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασαν τα όρια της γειτονιάς και πλέον μπορούσαν 
να βρεθούν και στην αμέσως επόμενη, όπως και σε όλη την επικράτεια της 
πόλης, και όσο κάποιοι επέμεναν να διαπληκτίζονται βίαια μεταξύ τους οι 
υπόλοιποι διασκέδαζαν σε πνεύμα ομοψυχίας στα τρένα. Εδώ είναι σημαντικό 
να υπογραμμισθεί μία ακόμη πτυχή του ενωτικού χαρακτήρα του γκραφίτι: οι 
writers παρακολουθούσαν τα έργα πάνω στα τρένα και εκτιμούσαν τους δημι-
ουργούς τους προτού ακόμα τους συναντήσουν προσωπικά, χωρίς να γνωρί-
ζουν την όψη του προσώπου και το χρώμα του δέρματός τους. Η εκτίμηση που 
είχε ο ένας για τη δουλειά του άλλου είχε αποτέλεσμα όταν τελικά γνωρίζο-
νταν να σχηματίζουν αμέσως σχέσεις συναδελφικότητας και φιλίας, με φυσικό 
επόμενο την υπέρβαση φυλετικών, εθνοτικών και θρησκευτικών διακρίσεων. 
Η επόμενη υπέρβαση ήταν αυτή των ταξικών διακρίσεων καθώς η απήχηση 
του γκραφίτι ήταν τόσο μεγάλη που προσέλκυε παιδιά από κάθε οικονομική 
τάξη (Schmidlapp και Phase II 1996, Austin, 2001, Chang 2005).

Αφενός λοιπόν ήταν τα έργα, ως φορείς λεκτικών και εικονικών συμβό-
λων, μέρος του τρόπου επικοινωνίας των writers και του γκραφίτι. Σύμβολο 
όμως και τρόπος επικοινωνίας αποτελούσε η ίδια η πράξη του γκραφίτι. Η 
πράξη του γκραφίτι (και η επιλογή και δήλωση της ιδιότητας του writer) ήταν 
η δήλωση της συμμετοχής στην μεγάλη ομάδα -κοινότητα, και στο μεγάλο 
«εμείς» των writers απέναντι στους ηλικιακά μεγαλύτερους, στον Τύπο, την 
δημοτική αρχή, την αστυνομία και την υπηρεσία του μετρό. Η πράξη του 
γκραφίτι αψηφά συνέπειες του Νόμου και θέτει σε κίνδυνο την σωματική 
ακεραιότητα και τη ζωή των δημιουργών. Ανεξάρτητα από την εικαστική ή 
βανδαλική, την δημιουργική η καταστροφική πρόθεση, συμβαίνει παραβα-
τικά και πρόκειται για ευθεία και άμεση διεκδίκηση και οικειοποίηση του 
χώρου, για πράξη ελευθερίας του προσώπου στον δημόσιο χώρο, που τε-
λικά πραγματώνει σύναψη σχέσεων και δημιουργεί συλλογικότητες και δί-
κτυα επικοινωνίας. Είναι πράξη παρουσίας των  writers στον δημόσιο χώρο, 
συνοδευόμενη από μία σειρά συνδηλώσεων, φορτισμένη μάλιστα από την 
υπέρβαση των διακρίσεων και την υπέρβαση των συμμοριών. 
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6. ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Από τα πρώτα χρόνια της εμφάνισης του γκραφίτι οι πολέμιοί του ήταν οι Αρ-
χές της πόλης σε πλήρη συντονισμό με τον Τύπο που εξέφραζε τις απόψεις 
τους. Η συνεργασία τους με την αστυνομία και την διεύθυνση της υπηρεσίας 
του μετρό μετά από δύο σχεδόν δεκαετίες απέδωσε τα προσδοκώμενα αποτε-
λέσματα στην απομάκρυνση του από τα τρένα. Αν και το γκραφίτι ήταν πάντα 
συνυφασμένο με την εκδίωξή του, και το παιχνίδι «κλέφτη και αστυνόμου» 
είναι ένα από τα γοητευτικά χαρακτηριστικά του, η εξοντωτική ποινικοποίηση 
τελικά ανάγκασε πολλούς δημιουργούς να το εγκαταλείψουν, ενώ ο συστημα-
τικός καθαρισμός είναι δυνατόμέχρι και να το εξαφανίσει από τους δρόμους.7 
Στη Νέα Υόρκη ο Τύπος και οι Αρχές επέδειξαν πλήρη άρνηση να αποδεχτούν 
τις προσπάθειες των writers για έκφραση και πρωτοφανή ζήλο για την εξάλειψή 
του. Η δαιμονοποίησή τους, και η προσωποποίηση τους ως αιτία των δεινών 
της πόλης ήταν το επικοινωνιακό μέρος της εκστρατείας εναντίον τους, πέρα 
από το παράλληλο επιχειρησιακό κομμάτι.  

Η απόρριψη του γκραφίτι και η πεισμωμένη και αποφασισμένη καταπολέ-
μησή του, συνδέεται με λόγους πρεστίζ και εικόνας, δυναμικής και κυριαρχίας 
σε συμβολικό επίπεδο, και αποτελεί επίδειξη δύναμης, πειθαρχίας και επιβολής 
τάξης. Το γκραφίτι ήταν πάνω από όλα προσβολή και έγκλημα κατά της ιδι-
οκτησίας, οπτικοποίηση των προβλημάτων και τελικά εγγενής κριτική στους 
θεσμούς, ένδειξη ανυπακοής και αντίστασης. Η εξάλειψη του γκραφίτι από τα 
τρένα ήταν σύμβολο της πλήρους ανάκαμψης της πόλης και σηματοδοτούσε 
την επάνοδο της ως πρωτεύουσας του κόσμου, και αποτελούσε παράλληλα ένα 
ηχηρό μήνυμα για κάθε τύπο ανυπακοής, ενώ θεωρείται ο προπομπός των πο-
λιτικών μηδενικής ανοχής που ακολούθησαν (Chang 2005). 

7. ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Στην πύκνωση της παγκόσμιας μητρόπολης, σε συνθήκες κρίσης, φτώχιας, 
αποκλεισμού και κοινωνικής αδικίας, ομάδες παιδιών συμμετείχαν στο ίδιο 
παιχνίδι, και δημιούργησαν το δικό τους σύμπαν και μία μετέπειτα παγκόσμια 
γλώσσα. Με το γκραφίτι, οι writers υπερέβησαν τις συμμορίες, τα όρια των 
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γειτονιών τους και του γκέτο, κάθε φυλετικό, εθνοτικό, θρησκευτικό και ταξικό 
διαχωρισμό, όπως επίσης και τις συμβατικές θεωρήσεις για την τέχνη. Ο Δήμος 
εφάρμοσε αλλεπάλληλα μέτρα και σπατάλησε σκανδαλώδη ποσά, και τελικά 
προχώρησε σε πολιτικές μηδενικής ανοχής για να νικήσει τον «πόλεμο εναντί-
ον του γκραφίτι» διώχνοντας τα έργα από τα τρένα8. Το γκραφίτι σήμερα γιορ-
τάζεται στον κόσμο της τέχνης και της διαφήμισης μακριά από αυτό που ήταν, 
με αφηγήσεις και αναπαραστάσεις που απέχουν πολύ από το να είναι συνεπείς 
απέναντι στο ιστορικό φορτίο τόσο της γέννησής του, όσο και της συνέχισής 
του από διαδοχικές γενιές σε κάθε μέρος του κόσμου. 
    Κοιτώντας τα βασικά χαρακτηριστικά του γκραφίτι, τις συνθήκες γέννησής 
του, την καταστολή του, και την παρουσία του σήμερα κατά την πέμπτη δε-
καετία από την εμφάνισή του, τόσο στους δρόμους, όσο και στην πολιτιστική 
βιομηχανία, υπάρχουν ακόμα μια σειρά από ανοικτά ερωτήματα και πολλαπλά 
πεδία μάχης:  
   Αυτά αφορούν το μέλλον του γκραφίτι στον δρόμο, τις πιθανές μετεξελίξεις 
του, τις τοπικές και υπερτοπικές συλλογικότητες των δημιουργών. Αφορούν 
εξίσου την καταγραφή της ιστορίας του, τόσο των έργων όσο και της ουσί-
ας της πρακτικής του, ενάντια στις παραπλανητικές αναπαραστάσεις του που 
αποδυναμώνουν τη σημασία του. Ανάλογοι προβληματισμοί αντιστοιχούν σε 
ζητήματα μνήμης και λήθης σχετικά με κυβερνητικές πολιτικές, τις επεμβάσεις 
στον αστικό (και όχι μόνο) χώρο, και τις αντιστάσεις σε αυτές. Κατά πόσο θα 
μπορούσε να είναι εφικτός ένας έλεγχος των αφηγήσεων, και πόσο τα γεγονότα 
θα μπορούσαν να αποτελούν εκπαιδευτικό υλικό και εμπειρία -μάθημα για το 
μέλλον.
   Από την άλλη, οι συνθήκες κοινωνικής κρίσης της δεκαετίας του εξήντα, 
και της οικονομικής κρίσης της Νέας Υόρκης στην οποία άνθισε το γκραφίτι, 
δημιουργούν ερωτήματα και αναμονές για το τι θα μπορούσε να είναι το και-
νούργιο, ως ελπίδα δημιουργικότητας και επόμενων ρευμάτων, όποιοι και αν 
είναι οι περιορισμοί και τα όρια αυτών των πρακτικών, που θα συνδιάζουν τε-
χνολογικές, κινηματικές και πολιτισμικές πρακτικές (πιθανώς ως συνδιασμός 
και εξέλιξη των παρελθοντικών μορφών) τόσο στις παρούσες συνθήκες κοι-
νωνικής κρίσης, όσο και στις μελλοντικές συνθήκες ελέγχου της καινούργιας 
εποχής στην οποία έχουμε εισέλθει.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Η συγκεκριμένου τύπου ανοικοδόμηση της περιοχής ήταν υποκινούμενη από 
γνωστά λόμπι και οικογένειες όπως οι Ρόκφέλερ και άλλοι.
2. Εμπνευστής του ήταν ο Ρόμπερτ Μόουζες, πολεοδομόμος με τεράστια ισχύ, ταυ-
τισμένος με τις αλλαγές στη Νέα Υόρκη κατά τις δεκαετίες ΄30 ως ΄60.
3. Χαριστική βολή στη διαφυλετικότητα της περιοχής θεωρούνται οι ανοικοδομή-
σεις κτιρίων και περιοχών όπως της «co-op city», κατά το πρότυπο της Radiant city 
του Le Corbusier. Τα 17 ως και 34ων ορόφων κτίρια, το καθένα ένας μικρός οικι-
σμός μόνο για λευκούς, απορρόφησαν περίπου 45.000 κατοίκους από το υπόλοιπο 
Μπρονξ, ωθώντας έτσι κι άλλους λευκούς κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή 
καθιστώντας το  Μπρονξ μία σχεδόν αποκλειστικά «έγχρωμη» περιοχή.
4. Στον Νότιο Μπρονξ εκτείνονταν σε απόσταση μέχρι και δέκα χιλιομέτρων.
5. Το hip hop ωστόσο είναι γέννημα του Μπρονξ, όμως η ταύτισή του με το γκραφί-
τι, παρόλο που σχετίζονται, είναι λανθασμένη.
6. Η ρητορική αυτή μας παραπέμπει και στην σημερινή εξαθλίωση των εγκλωβισμέ-
νων στην Ελλάδα μεταναστών οι οποίοι παρουσιάζονται από τις κυρίαρχες αφηγή-
σεις ως βασικό πρόβλημα και αιτία των προβλημάτων της χώρας.
7. Η εκδίωξη του γκραφίτι, ως ένα από τα θεμελιώδη γνωρίσματά του, είναι από τα 
στοιχεία που ευνόησαν την εξέλιξη και συνέχιση του. Συμπληρωματικά, η νομιμο-
ποίηση και θεσμοποίηση μπορεί να αναιρέσει και να ακυρώσει την υπόστασή του.
8. Ωστόσο, δεν κατάφεραν ποτέ να εξαφανίσουν το γκραφίτι από τους δρόμους, 
όπου και μετατοπίστηκε η πρακτική των writers.
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1. ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ (détournement)

«Η χειραφέτηση των εργατών είναι καθαρά προσωπική τους υπόθεση!» Το πα-
ραπάνω μήνυμα, γραμμένο ιδιόχειρα στα ισπανικά, φαίνεται να βγαίνει από τα 
χείλη νεαρής γυναίκας η οποία ποζάρει γυμνή σε καρτ-ποστάλ με έτος απο-
στολής το 1964 (Σχήμα 1). Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Φράνκο, η 
Καταστασιακή Διεθνής στέλνει στην Ισπανία ερωτικές καρτ-ποστάλ, τις οποί-
ες προμηθεύεται από την αγορά και στη συνέχεια παραλλάσσει επικολλώντας 
μπαλονάκια1 με επαναστατικό περιεχόμενο (Zweifel S. 2006: 33). Οι Καταστα-
σιακοί ονομάζουν τη διαδικασία αυτή μεταστροφή.

Η λέξη μεταστροφή είναι απόδοση του γαλλικού όρου détournement, τον οποίο 
χρησιμοποιεί και διαδίδει η ΚΔ καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης της (1957-1972).2 
Πρόκειται για καλλιτεχνική, αρχικά, πρακτική, η οποία αφορά διαφόρων ειδών 
επεμβάσεις σε ήδη υπάρχοντα έργα τέχνης ή άλλο υλικό (συνήθως παράγωγο της 
μαζικής  κουλτούρας, όπως καρτ-ποστάλ, κόμικς, διαφημίσεις, ταινίες του κινη-
ματογράφου ή ακόμη και ήχους). Οι επεμβάσεις αυτές γίνονται, κυρίως, με ένα 
πρόχειρο «κόψε-ράψε» και είναι στην πλειοψηφία τους ιδιαίτερα εμφανείς. Πρό-
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Υποψήφια Διδάκτωρ, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
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κειται για προσθήκη κειμένων σε εικόνες, για παραλλαγή των διαλόγων σε κόμικς 
και σε εικονογραφήσεις περιοδικών, βιβλίων και παραμυθιών, για διαστρέβλωση 
διαφημιστικών σλόγκαν, αλλαγή της αφηγηματικής ροής σε κόμικς, κείμενα λο-
γοτεχνίας ή ταινίες, για  προσθήκες σε πίνακες (γνωστών ή μη καλλιτεχνών) και 
εκτυπωμένες φωτογραφίες, καθώς και ενώσεις διαφορετικών έργων, παραλλαγές 
γνωμικών, κειμένων λογοτεχνίας και φράσεων διάσημων στοχαστών (όπως του 
Μαρξ). Όλες αυτές οι μεταλλάξεις διακόπτουν την νοηματική αλληλουχία του 
αρχικού υλικού, διαστρεβλώνουν τα αρχικά μηνύματα και δημιουργούν νέα.3  

 Για τον λόγο αυτό, η με-
ταστροφή απαντάται στα ελ-
ληνόγλωσσα βιβλία και ως 
εκτροπή– επανοικειοποίηση 
ή, σπανιότερα, ως υπεξαίρεση, 
επανάχρηση και ιδιοποίηση. 
Για την περιγραφή της τεχνι-
κής χρησιμοποιούνται από 
ορισμένους αναλυτές ακόμη 
και λέξεις όπως η πειρατεία. 
Η δυσκολία της άμεσης με-
τάφρασης επισημαίνεται συ-
χνά. Στα περισσότερα από τα 
αγγλόγλωσσα βιβλία που με-
λετήθηκαν εδώ χρησιμοποι-
είται η λέξη diversion (ελλ. 
εκτροπή), η οποία περιγρά-
φει κάτι που εκτρέπεται από 

τη δεδομένη, ορθή και αναμενόμενη χρήση του (Zweifel S. 2006: 11). Αρ-
κετοί συγγραφείς παραθέτουν τον γαλλικό όρο, εξηγώντας ότι δεν υπάρχει 
ακριβής μετάφραση και ότι η σημασία του όρου κυμαίνεται ανάμεσα στις 
λέξεις diversion, rerouting, corruption και hijacking (ελλ. εκτροπή, αναδρο-
μολόγηση, αλλοίωση και πειρατεία).4  Στο παρόν κείμενο, προτιμάται η λέξη 
μεταστροφή, με την οποία αποδίδεται ο όρος στο βιβλίο Το ξεπέρασμα της 
Τέχνης.5 Ο Γιάννης Δ. Ιωαννίδης, ο οποίος επιλέγει και μεταφράζει τα κείμε-

Σχήμα 1. Μετεστραμμένη καρτ-ποστάλ, 1964
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να της ΚΔ που συναντάμε στην παραπάνω ανθολογία, σημειώνει ότι, παρά 
το γεγονός ότι το γαλλικό détournement σημαίνει εκτροπή, χρησιμοποιεί τη 
λέξη μεταστροφή, διότι μεταφέρει σαφέστερα στον αναγνώστη τις δύο πλευ-
ρές του καταστασιακού όρου: την αρνητική,  που εστιάζει στην ίδια την πράξη 
της εκτροπής από το αρχικό νοηματικό/αισθητικό πλαίσιο, και τη θετική, που 
υπογραμμίζει τον απώτερο σκοπό της επαναχρησιμοποίησης του κάθε στοιχεί-
ου, που είναι η ένταξή του σε μια ανώτερη πολιτιστική σύνθεση (Internationale 
Situationniste 1999: 10).6 

Οι μεταβολές και οι παραμορφώσεις δεν υπαγορεύονται από αισθητικά κρι-
τήρια, όπως η χρωματική ισορροπία του καμβά, της σύνθεσης ή της εικόνας 
εν γένει. Η μεταστροφή ξεφεύγει από την ευφάνταστη συρραφή ετερόκλητων 
προϋπαρχόντων καλλιτεχνικών έργων και άλλων στοιχείων, καθώς επιτελεί 
έναν σκοπό. Είναι ένα «εργαλείο» (όπως η περιπλάνηση και η ψυχογεωγραφία), 
του οποίου η χρήση αποβλέπει στην παρουσίαση μιας επαναστατικής εναλ-
λακτικής πρότασης στην κυρίαρχη κουλτούρα (Ντεμπόρ, 1998: 92). O Γκυ 
Ντεμπόρ χαρακτηρίζει την υπό εξέταση πρακτική ως υπογραφή του κινήματός 
τους και προσκαλεί τους αναγνώστες να την υιοθετήσουν ως μια νέα νομι-
σματική μονάδα δημιουργίας ενόψει του μαρασμού της καλλιτεχνικής έκφρα-
σης (Internationale Situationniste 1999: 109). Ο Άσγκερ Γιορν, ζωγράφος και 
μέλος της ΚΔ, διακηρύσσει στο άρθρο Μετεστραμμένη ζωγραφική ότι όλα τα 
στοιχεία του πολιτιστικού παρελθόντος πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθούν ή να 
εξαφανιστούν, γράφοντας χαρακτηριστικά το εξής: «Θέλω να αναγεννήσω την 
Ευρωπαϊκή κουλτούρα. Ξεκινάω από την τέχνη» (Internationale Situationniste 
1996: 101). Η μεταστροφή είναι ένα μέσο προπαγάνδισης στην προσπάθεια να 
επιτευχθεί αυτή η αναγέννηση (Internationale Situationniste 1996: 68).

Στις παραπάνω δηλώσεις, διαφαίνεται και η άποψη των Καταστασιακών 
για την τέχνη. Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι έχει επέλθει το τέλος της τέχνης και 
την παρομοιάζουν με φάντασμα που πλανάται πάνω από τον αστικό πολιτισμό 
(Internationale Situationniste 1999: 101). Στα άρθρα 190 επ. της Κοινωνίας του 
Θεάματος, ο Ντεμπόρ μιλά για το ξεπέρασμα της τέχνης, το οποίο θα επέλθει 
μόνο αν αυτή καταργηθεί και πραγματωθεί ταυτόχρονα (Debord , 1995: 135-
147). Οι Καταστασιακοί υποστηρίζουν ότι η τέχνη είναι ξεκομμένη από τη βι-
ωμένη εμπειρία και τονίζουν την ανάγκη της ένωσής της με την ζωή.7 Γι’ αυτό 
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ενθαρρύνουν τον κάθε έναν να μετατραπεί από καταναλωτής τέχνης σε παρα-
γωγός και να γίνει καλλιτέχνης ανακατασκευάζοντας την ίδια τη ζωή του. Στο 
πλαίσιο αυτής της θεωρίας, ο ρόλος του επαγγελματία-καλλιτέχνη, καθώς και 
η ιδιότητά του ως ειδικού, απαξιώνονται και ο σεβασμός στο πρωτότυπο έργο 
τέχνης και στην αυθεντία εξαλείφονται. Υπό αυτή την έννοια, η επανάχρηση 
παλαιότερων καλλιτεχνικών έργων δεν είναι βέβηλη, αλλά αναγκαία. Το ίδιο και 
η λογοκλοπή. Ο Ντεμπόρ χαρακτηρίζει τη μεταστροφή ως το αντίθετο της παρα-
πομπής και κάθε αναφοράς που γίνεται με σκοπό την ενίσχυση του θεωρητικού 
κύρους (Debord , 1995: 145). Η αυθεντία του δημιουργού πλήττεται διπλά, πρώ-
τον, επειδή η παρέμβαση είναι αυθαίρετη και, δεύτερον, επειδή ο παρεμβαίνων 
εντάσσει το έργο σε διαφορετικό πλαίσιο από αυτό που είχε ορίσει ο δημιουργός, 
με αποτέλεσμα το έργο να παράγει νέα μηνύματα, νοήματα, συναισθήματα κ.λπ.

Η μεταστροφή βρίσκει πρακτική εφαρμογή σε ευρεία γκάμα καλλιτεχνικών 
ή μη δραστηριοτήτων. Εμφανίζει ομοιότητες με την επανάχρηση παλαιότερων 
έργων, δηλαδή την «οικειοποίηση», η οποία αποτελεί κατά τον Νίκο Δασκα-
λοθανάση βασικό χαρακτηριστικό της τέχνης μετά το 1980 (Δασκαλοθανάσης 
Ν. 2004: 282). Ωστόσο, ελάχιστοι είναι οι μελετητές που υποστηρίζουν ότι 
υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στους καλλιτέχνες αυτούς και τις θεωρίες και 
πρακτικές της ΚΔ.8 Οι περισσότερες έρευνες υπογραμμίζουν ότι η μεταστρο-
φή εξοπλίζει αισθητικά το πανκ κίνημα και, ιδιαιτέρως, την πανκ μουσική 
σκηνή, η οποία, όμως, δεν επηρεάζεται στον ίδιο βαθμό και σε όλες τις περι-
πτώσεις από την καταστασιακή θεωρία.9 Αρκετοί είναι εκείνοι που θεωρούν 
ότι η πρακτική της μεταστροφής βρίσκει απήχηση σε μορφές συλλογικών 
αγώνων, ανοιχτά κοινωνικά εγχειρήματα και μαζικές δημόσιες διαμαρτυρίες 
(κυρίως εξαιτίας της συμμετοχής της ΚΔ στον γαλλικό Μάη του ’68 και της 
σύνδεσής της με το φοιτητικό κίνημα).10 Συνθήματα τα οποία προβάλλουν 
το ζήτημα της επαναδιεκδίκησης της πόλης, όπως το γνωστό «Κάτω από το 
πεζοδρόμιο η παραλία», εμπνέουν το κίνημα των καταλήψεων και άλλων μορ-
φών αστικών αγώνων στην Ευρώπη (όπως το reclaim the streets). Ορισμένες 
από τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα σε αυτό το πλαίσιο επηρεάζονται από 
τη ρητορική των καταστασιακών και χρησιμοποιούν τη μεταστροφή για να 
απευθύνουν μηνύματα και να επικοινωνήσουν τις απόψεις τους. Εκτός από 
την επανοικειοποίηση έργων τέχνης, προβαίνουν στη μεταστροφή λογότυπων 
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πολυεθνικών εταιριών, διαφημίσεων στον δημόσιο χώρο και γιγαντοαφισών, 
φωτογραφιών και φράσεων πολιτικών ηγετών και λαϊκών παροιμιών, τα οποία 
αναπαράγουν και διαδίδουν σε έντυπη μορφή ή μέσω του διαδικτύου.

2. Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΩΣΤΑΚΗ

Τον Απρίλιο του 2005 αναρτώνται στη Θεσσαλονίκη αφίσες οι οποίες ανακοινώ-
νουν τα εγκαίνια της «Αυθεντικής Συλλογής Κωστάκη» του Κρατικού Μουσεί-
ου Σύγχρονης Τέχνης (ΚΜΣΤ) στο πρώην εργοστάσιο της Υφανέτ, το Σάββατο 
16/4 και ώρα 7μμ. Στο κάτω μέρος τους φέρουν τα λογότυπα του ΚΜΣΤ και της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ), στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει το κτί-
ριο την εν λόγω περίοδο (Σχήμα 2). Λίγες μέρες πριν από τα εγκαίνια, εμφανί-
ζονται στην πόλη νέες αφίσες, 
οι οποίες ανακοινώνουν στον 
ίδιο τόπο και χρόνο την εξής 
διαφορετική εκδήλωση: «Ένας 
χρόνος κατάληψη Φάμπρικα 
Υφανέτ. Σάββατο 16 Απριλίου, 
από τις 19.00: εκθέσεις, οπτι-
κοακουστικές εγκαταστάσεις, 
δρώμενα, 21.00: οι Ντούκταμι 
παρουσιάζουν το ‘Κάλεσμα 
των τρελών σε κύκλο’, 22.00: 
πολυδρώμενο ‘Γιατί εκτροχιά-
στηκε ο Ρομπέρτο Ζούκκο’ από 
την ομάδα Αντιβίωση, 23.00: 
συναυλία με τους Εντροπία». 
Στο κάτω μέρος των αφισών 
βρίσκεται αυτή τη φορά το 
λογότυπο «Φάμπρικα Υφανέτ. 
Κατάληψη ανατρεπτικών προ-
θέσεων».

Δεν πρόκειται, ωστόσο, για Σχήμα 2. Αφίσα, Φάμπρικα Υφανέτ, 2005
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λάθος. Ένα χρόνο πριν από την αναγγελία των παραπάνω εκδηλώσεων, μια 
μικρή ομάδα ανθρώπων καταλαμβάνει το κτίριο όπου στεγαζόταν ως το 1967 
το ιστορικό υφαντουργείο Υφανέτ στην περιοχή της Τούμπας, με πρόθεση να το 
μετατρέψει σε αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό κέντρο. Στους εγκαταλελειμμένους 
χώρους του (οι οποίοι καθαρίζονται και αναδιαμορφώνονται), από τον πρώτο ήδη 
χρόνο, λειτουργούν βιβλιοθήκη, καφενείο και εστιατόριο, γίνονται συζητήσεις και 
διοργανώνονται εκδηλώσεις μικρού αρχικά βεληνεκούς. Τα μέλη της ομάδας εξη-
γούν στα κείμενα τα οποία μοιράζουν ότι η κατάληψη είναι για αυτούς μια απά-
ντηση στον παραλογισμό του αστικού τοπίου: «Άνθρωποι και αυτοκίνητα στοι-
βάζονται ανυπόφορα και αναζητούν την ευτυχία σε λίγα παραπάνω τετραγωνικά 
μέτρα, τη στιγμή που τεράστιοι χώροι (όπως η Υφανέτ) στέκουν απροσπέλαστοι 
και αχρησιμοποίητοι, εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε υποσχέσεις πολιτικών και συμ-
φέροντα εργολάβων». Επιθυμούν, όπως χαρακτηριστικά δηλώνουν, ενάντια σε 
κάθε εξουσία και ιεραρχία, να μετατρέψουν το πρώην εργοστάσιο κλωστοϋφα-
ντουργίας σε έναν χώρο ανοιχτό, ζωντανό και δημόσιο, για να μπορέσουν εκεί να 
προωθήσουν την ατομική και συλλογική έκφραση και δημιουργικότητα με κάθε 
μέσο, και να «υφάνουν» την ανατροπή με το «νήμα» των αρνήσεων και των ονεί-
ρων τους (Papanikolaou, 2008: 86-87).11  

Μελλοντικά σχέδια για τον χώρο συνεχίζει, ωστόσο, να έχει και η ιδιοκτή-
τρια τράπεζα, η οποία φημολογείται ότι σκοπεύει να πουλήσει το διατηρητέο 
κτίριο έκτασης 19.000 τ.μ. στο Υπουργείο Πολιτισμού, για να στεγαστεί εκεί το 
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και η συλλογή Κωστάκη.12 Το αγοραστικό 
ενδιαφέρον του μουσείου είναι ευρέως γνωστό και πυροδοτεί από νωρίς σενάρια 
εκκένωσης της κατάληψης. Προκειμένου να προβάλουν το ζήτημα της διεκδίκη-
σης του χώρου έναντι δικαιούχων και ενδιαφερόμενων, οι καταληψίες διοργα-
νώνουν, ενόψει του εορτασμού των πρώτων γενεθλίων της κατάληψης, διήμερο 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, στο οποίο πρόκειται να συμμετάσχουν περισσότερα 
από 60 άτομα. Με τη δράση αυτή, επιχειρούν να αποδείξουν ότι η δημιουργία 
είναι εφικτή και εκτός του εμπορευματοποιημένου καπιταλιστικού πλαισίου της 
«υψηλής» τέχνης και των θεσμών που την στηρίζουν. Στον αντίποδα της απειλής 
της εκκένωσης, η οποία φαίνεται να αποσκοπεί στη δημιουργία ενός μουσείου 
σύγχρονης τέχνης, τα μέλη της Φάμπρικας Υφανέτ επιδιώκουν τη δημιουργία 
ενός «αντι-μουσείου».13 Αξιοποιώντας την αχανή έκταση του εργοστασίου, ερ-
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γάζονται εντατικά για να συστεγάσουν εγκαταστάσεις, δρώμενα, θεατρικές πα-
ραστάσεις, προβολές ταινιών, γκραφίτι, περφόρμανς, εκθέσεις φωτογραφίας, 
γλυπτικής και ζωγραφικής, workshops και συζητήσεις (Σχήμα 3).   

Στο πλαίσιο της δημιουργικής αυτής διαδικασίας, τα μέλη της ομάδας μη-
χανεύονται, χρησιμοποιώντας την καταστασιακή τεχνική της μεταστροφής, τον 
εξής ευφάνταστο τρόπο «διαφήμισης» της εκδήλωσής τους: Σχεδιάζουν, τυ-
πώνουν και αναρτούν στους δημόσιους χώρους της Θεσσαλονίκης αφίσες οι 
οποίες ανακοινώνουν ότι τα εγκαίνια της συλλογής Κωστάκη θα πραγματοποι-
ηθούν στο εργοστάσιο της Υφανέτ στις 16 Απρίλη 2005. Επανοικειοποιούνται 
τα λογότυπα της ΕΤΕ και του ΚΜΣΤ, και τα τοποθετούν στην αφίσα με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να δημιουργείται στον αναγνώστη η εντύπωση ότι τα εγκαίνια 
διοργανώνονται από το μουσείο με την υποστήριξη της τράπεζας. Στο κέντρο 
της αφίσας τοποθετούν έναν από τα πιο γνωστούς πίνακες της συλλογής, το 
ζωγραφικό έργο «Προσωπογραφία» του Κάζιμιρ Μάλεβιτς.14 Η χρήση των 

Σχήμα 3. Κάτοψη της Υφανέτ και χάρτης του εκθεσιακού χώρου.
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λογότυπων σε συνδυασμό με την προσεγμένη γραφιστικά σύνθεση, η οποία 
προσιδιάζει στην «αισθητική» που χαρακτηρίζει το έντυπο διαφημιστικό υλικό 
του μουσείου, δεν δημιουργεί σε πρώτο στάδιο καμιά αμφιβολία για την εγκυ-
ρότητά της. Λίγες μέρες πριν από την εκδήλωση, τοιχοκολλάται στην πόλη και 
η «κανονική» αφίσα, η οποία φέρει την υπογραφή της κατάληψης Φάμπρικα 
Υφανέτ.

Στις 16 Απριλίου το παλιό υφαντουργείο είναι κατάμεστο από κόσμο. Οι 
διοργανωτές υπολογίζουν ότι την πρώτη μέρα του διημέρου βρίσκονται στον 
χώρο περισσότερα από 1.000 άτομα. Στην είσοδο της έκθεσης, στην πρόσοψη 
του πρώτου κτιρίου που συναντά κανείς μπαίνοντας από την κεντρική πύλη, 
βρίσκεται η επιγραφή «Η Αυθεντική Συλλογή Κωστάκη». Οι επισκέπτες που 
εισέρχονται στο δωμάτιο συναντούν μια μεγάλη συλλογή από παιχνίδια, ρού-
χα και άλλα αντικείμενα ενός παιδιού, του μικρού Κωστάκη. Εκεί, γίνεται 
αντιληπτό ότι η «Αυθεντική Συλλογή Κωστάκη» είναι μια παρωδία της συλ-
λογής των έργων της ρωσικής πρωτοπορίας του Γιώργου Κωστάκη, η οποία 
ανήκει στο ΚΜΣΤ από το 2000. Καθώς συνεχίζουν την περιήγησή τους στον 
χώρο, συνειδητοποιούν ότι η εκθεσιακή αυτή δραστηριότητα δεν είναι καν 

Σχήμα 4. Αφίσα για τη συναυλία των Εντροπία, 2005.
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διοργανωμένη από το μουσείο ή κάποιον άλλον «επίσημο» φορέα. Αντιθέτως, 
στα κείμενα που τους μοιράζονται, παρατηρούν ότι ασκείται έντονη κριτική 
στο μουσείο ως θεσμό, στον ρόλο του επαγγελματία-καλλιτέχνη και στον απο-
στασιοποιημένο από την κοινωνία χαρακτήρα της σύγχρονης τέχνης, με τον 
εξής εύγλωττο τρόπο (Σχήμα 4): «Όσο δεν είμαστε όλοι καλλιτέχνες, δεν είναι 
κανείς», «Γιατί τα πιο όμορφα μουσεία είναι αυτά που μέσα τους ζει η τέχνη 
της καθημερινής ζωής», «Αν η τέχνη απελευθέρωνε, δεν θα ήταν έκθεμα στα 
σύγχρονα μουσεία τέχνης», «Αυτό που πραγματικά απειλεί την αισθητική της 
τάξης είναι, όταν συμπράξεις ανθρώπων απελευθερώνουν χώρους, χτίζοντας 
την ουτοπία στον αντίποδα του πολιτισμού».

Η επανάχρηση των λογότυπων της τράπεζας και του μουσείου, η εκτροπή 
του νοήματος της φράσης «Συλλογή Κωστάκη» και η ιδιοποίηση της γραφιστι-
κής αισθητικής του ΚΜΣΤ παίζουν καταλυτικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση της 
εκδήλωσης, όχι επειδή καταφέρνουν με χιούμορ να «ξεγελάσουν» το φιλότεχνο 
κοινό της Θεσσαλονίκης, αλλά επειδή διευρύνουν ποσοτικά και ποιοτικά τον 
αποδέκτη των μηνυμάτων της ομάδας. Αντίστροφα, και όσοι «ξεγελάστηκαν» 
έχουν ενδεχομένως οφέλη, καθώς έρχονται σε επαφή με μια διαφορετική προ-
σέγγιση για την τέχνη. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της εκδήλωσης στην 
Υφανέτ τους είναι αρκετά οικεία. Η έκθεση γίνεται σε έναν βιομηχανικό χώρο, 
όπως πολλά φεστιβάλ και εκθέσεις στις μέρες μας, υπάρχει ένα χαλαρό εννοιο-
λογικό πλαίσιο που συνδέει έργα που γίνονται με διαφορετικά μέσα, υπάρχουν 
έργα που συνομιλούν με την ιστορία και την αρχιτεκτονική του κτιρίου, μοι-
ράζονται έντυπες πληροφορίες για τα έργα και χάρτες του εκθεσιακού χώρου 
κ.λπ. Υπάρχουν, όμως, και καινούρια στοιχεία. Δεν υπάρχει επιμελητής, κατά-
λογος, αντικείμενα προς πώληση, εισιτήριο, χορηγοί επικοινωνίας, λογότυπα 
χρηματοδοτών και, το κυριότερο, δεν δίνεται έμφαση στο όνομα του δημιουρ-
γού και το βιογραφικό του. Ορισμένοι από τους δημιουργούς είναι φοιτητές 
ή απόφοιτοι σχολών καλών τεχνών, αρχιτεκτονικής, design, χορού, θεάτρου, 
ωδείων, και άλλοι τίποτε από τα παραπάνω. Κάποιοι χρησιμοποιούν τα μικρά 
τους ονόματα, άλλοι ψευδώνυμα, και άλλοι μόνο το όνομα της ομάδας στην 
οποία συμμετέχουν.

Αν η αφίσα ήταν απλά μια φάρσα, με την οποία οι ενδιαφερόμενοι για την 
έκθεση κατέληγαν σε έναν άδειο χώρο, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Στην 
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υπό εξέταση περίπτωση, οι καταληψίες δεν αρκούνται στην άσκηση δριμείας 
κριτικής στην κυρίαρχη κουλτούρα. Δεν ακυρώνουν απλά την κυρίαρχη θεσμι-
κή τέχνη, αλλά επιχειρούν να ξεπεράσουν την ρητορική του «αντί» παρουσιά-
ζοντας μία εξωθεσμική πρόταση, την οποία επιμελούνται από την αρχή μέχρι 
το τέλος τηρώντας κάποιες αρχές, με βασικότερη αυτή της αυτοδιαχείρισης. Η 
υπέρβαση της φάρσας και η παραγωγή νέων προτάσεων διαχείρισης της καλλι-
τεχνικής έκφρασης στο εν λόγω παράδειγμα είναι δύο από τα στοιχεία τα οποία 
υπαγόρευσαν την ανάγκη καταγραφής και μελέτης της «Αυθεντικής Συλλογής 
Κωστάκη» ακριβώς 10 χρόνια μετά. Επανερχόμενοι στη θεωρία των Καταστα-
σιακών για τη μεταστροφή που αναλύθηκε προηγουμένως, είναι αναγκαίο να 
προσθέσουμε δύο σημαντικές επισημάνσεις των μελών της, οι οποίες σχετίζο-
νται άμεσα με την παρατήρηση αυτή: Στο άρθρο Τρόπος χρήσης της Μεταστρο-
φής ο Ντεμπόρ τονίζει ότι το πιο σημαντικό στοιχείο είναι «να συλλάβουμε ένα 
στάδιο παρωδίας– σοβαρότητας» (Internationale Situationniste 1999: 110), και 
στο άρθρο Η Μετεστραμμένη Ζωγραφική ο Γιορν καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι η μεταστροφή είναι ένα παιχνίδι που γεννήθηκε από την ικανότητα απαξίω-
σης, καθώς μόνο εκείνος που είναι ικανός να απαξιώνει μπορεί να δημιουργή-
σει νέες αξίες (Internationale Situationniste 1996: 91-92).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Η λέξη «μπαλονάκια» χρησιμοποιείται από τους δημιουργούς των κόμικς, προ-
κειμένου να περιγράψει τις φυσαλίδες/φούσκες μέσα στις οποίες τοποθετούνται οι 
διάλογοι των χαρακτήρων. 
2. Ο όρος αναφέρεται πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1954 στο δεύτερο τεύχος του 
Potlatch, περιοδικό το οποίο εκδίδει η Internationale Lettriste (Ford S. 2005: 33). 
3. Σχετικά με τον ορισμό της μεταστροφής, βλ. Ford S. (2005) σ. 36-39, Zweifel S. 
(2006) σ. 11, Internationale Situationniste (1999) σ. 108, Internationale Situationniste 
(1996) σ. 96, Μουτσόπουλος Θ. (1998) σ. 47 και Μουτσόπουλος Θ. (2010) σ. 56, 
MissInformation (2011) σ. 161.
4. Για ζητήματα που αφορούν στη μετάφραση της λέξης détournement βλ. Ford S. 
(2005): 36. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιορν δίνει τον τίτλο Modifications (peintures 
détournées), δηλαδή «Παραλλαγές», στην πρώτη σειρά μετεστραμμένων πινάκων 
τους οποίους εκθέτει το 1959 στην γκαλερί Rive Gauche στο Παρίσι και Nouvelles 
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défigurations, δηλαδή «Παραμορφώσεις», στη δεύτερη έκθεση το 1962 (Ford S. 
2005: 66).
5. Η ανθολογία Το ξεπέρασμα της Τέχνης αποτελείται από επιλεγμένα κείμενα των 
12 τευχών της επιθεώρησης Internationale Situationniste, η οποία κυκλοφορεί στη 
Γαλλία από το 1958 ως το 1969. Την μετάφραση και επιλογή των κειμένων της 
Καταστασιακής Διεθνούς αναλαμβάνει ο Γιάννης Δ. Ιωαννίδης. Η πρώτη έκδοση 
κυκλοφορεί τον Σεπτέμβρη του 1985, και η δεύτερη τον Ιούνη του 1999 από τις 
εκδόσεις Ύψιλον.
6. Στο κείμενο «Η Μεταστροφή ως άρνηση και ως προανάκρουσμα» του τρίτου τεύ-
χους της επιθεώρησης τον Δεκέμβρη του 1959 επισημαίνεται ότι η χρησιμοποίηση 
προϋπάρχοντων καλλιτεχνικών στοιχείων σε μια καινούρια ενότητα χαρακτηρίζεται 
από την εξαφάνιση του αρχικού νοήματος και, ταυτόχρονα, την οργάνωση ενός άλ-
λου σημασιολογικού συνόλου, που δίνει σε κάθε στοιχείο το καινούριο του νόημα 
(Internationale Situationniste 1999: 108-110).
7. Σε ό,τι αφορά τη σκέψη του Ντεμπόρ για τη σχέση της τέχνης με το θέαμα, βλ. 
Κανιάρη Α. (2013) σ. 165-167 και MissInformation (2011) σ. 158-161. Για τη θε-
ωρητική συζήτηση γύρω από το τέλος της τέχνης και στο έργο του Ντεμπόρ, βλ. 
Jappe A. (2007).
8. Σχετικά με την «οικειοποίηση» και την appropriation art, βλ. Δασκαλοθανάσης Ν. 
(2004) σ. 281-282, Reed C. (2003) σ. 377-409, Ford S. (2005) σ. 145-152, Foster H. 
(1992) σ. 1055-1056 και Felshin N. (1995) σ. 31-50 και 309-332.
9. Για τη σχέση του πανκ με τη μεταστροφή και την ΚΔ, βλ. Μουτσόπουλος Θ. 
(1998) σ. 39-54 και Μουτσόπουλος Θ. (2010) σ. 51-68 και Ford S. (2005) σ. 155.
10. Για τη σχέση της μεταστροφής και της πολιτικής δράσης στον δημόσιο χώρο, βλ. 
Ανδριωτάκης Μ. (2003) σ. 20-21, Day R. (2005) σ. 34-35, MissInformation (2011) 
σ. 160-161, Παπανικολάου Μαρία (2012) σ. 102-111 και Dery M. (1999) σ. 150-
173. Ειδικότερα για το θέμα της επιρροής των Καταστασιακών στο κίνημα των κα-
ταλήψεων, βλ. Σούζας Ν. (2014) σ. 95-99 και 309-323.
11. Η αποδελτίωση των κειμένων και η διεξαγωγή των συνεντεύξεων έγιναν το 
2008, στο πλαίσιο έρευνας για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Σχετικά, βλ. 
Papanikolaou M. (2008) σ. 86-126.
12. Η Υφανέτ περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Πολιτισμού το 2006. Ο 
Γιώργος Κωστάκης ζει στη Σοβιετική Ένωση ως το 1977, όπου και συλλέγει έργα 
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της ρωσικής πρωτοπορίας. Τον Οκτώβρη του 2008 η συλλογή μεταφέρεται σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο στη Μονή Λαζαριστών και αγοράζεται, τελικά, από το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού το 2000 (Παπανικολάου Μιλτιάδης 2000: 15-19). 
13. Απόσπασμα της συνέντευξης μέλους της Φάμπρικας Υφανέτ. Σχετικά, βλ. 
Papanikolaou M. (2008) σ. 123-126.
14. Στοιχεία του έργου: Προσωπογραφία, Kazimir Malevich, Γκουάς σε χαρτί, 27,7 
x 27,7 εκ., περ. 1910  (Παπανικολάου Μιλτιάδης 2000: 280-281).
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1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ALBERTO MELLUCI ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΚΙΝΗΜΑΤΑ 

Ασκώντας κριτική στις αναλύσεις που αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά κινήματα 
ως απλές αντανακλάσεις στις κρίσεις του συστήματος, o Alberto Melucci (1996) 
υποστηρίζει ότι τα κινήματα αποτελούν εκφράσεις «συστημικής εμβέλειας συ-
γκρούσεων» γύρω από το κομβικό εκείνο επίπεδο λειτουργίας της μετανεωτε-
ρικής κοινωνίας που αποκαλεί «εξουσία ονοματοθεσίας», δηλαδή γύρω από τη 
δυνατότητα αυτόνομης –από πλευράς των δρώντων– κατασκευής νοήματος. 
Έτσι, αναδεικνύεται ένας νέος τρόπος αποτίμησης της συλλογικής δράσης που 
αμφισβητεί τις καθιερωμένες θεωρητικές προσεγγίσεις περί ορθολογικότητας1 
και προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στο πολιτισμικό επίπεδο. Αυτή η μετατόπιση του 
ενδιαφέροντος επισημαίνεται από τον Melucci με τη μετάβαση από τα ταξικά 
κινήματα στα λεγόμενα ανταγωνιστικά κινήματα, τα οποία δεν συγκροτούνται 
πλέον αποκλειστικά στη σφαίρα της παραγωγής αλλά στη βάση ποικίλων κοινω-
νικών αντιθέσεων και συγκρούσεων που παραπέμπουν στη φουκωική ανάλυση 

Νίκος Σούζας
Διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

https://uoa.academia.edu/nikossouzas

Ο ρόλος των πολιτισμικών πρακτικών 

στη συγκρότηση των κοινωνικών       
κινημάτων 
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περί μικροφυσικής της εξουσίας (Melucci 1996, Μελούτσι 2002, Ψημίτης 2006: 
150, 159-163).

Εν προκειμένω, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Pierre Bourdieu (2000) προβαίνει 
επίσης σε κριτική προσέγγιση εκείνων των θεωρήσεων που υπάγουν τη δράση 
σε ένα είδος οικονομικής ανάγνωσης και αναζητούν τα κίνητρα των δρώντων 
σε συνειδητούς υπολογισμούς κόστους/όφελους (Bourdieu, 2000: 135-153, 
Neveu 2010: 200-204). Όπως ο Melucci (1996), o Bourdieu (2009) επιμένει στη 
σημασία των συμβολικών αγώνων που τροποποιούν τις κατηγορίες αντίληψης 
και αποτίμησης του κοινωνικού κόσμου (και κατ’ επέκταση τον ίδιο τον κοι-
νωνικό κόσμο), και αναδεικνύει τα διάφορα δίκτυα εναντίωσης στην κυρίαρχη 
κουλτούρα ως πειραματικά εργαστήρια πολιτισμικής παραγωγής που αμφισβη-
τούν τις κατεστημένες νόρμες και αντιπροτείνουν τις δικές τους γνωστικές και 
αξιολογικές δομές (Bourdieu, 2009). Ωστόσο, ερμηνεύοντας την ανάδυση της 
αντικουλτούρας2, ο Bourdieu επικεντρώνεται σε παράγοντες, όπως είναι π.χ. το 
χάσμα ανάμεσα στις βλέψεις που παράγει το εκπαιδευτικό σύστημα και στην 
κοινωνική πραγματικότητα που προδίδει αυτού του είδους τις υποσχέσεις. Ως 
προς αυτό το σημείο, η ανάλυση του Bourdieu προσιδιάζει, κατά κάποιον τρό-
πο, στην προσέγγιση της δομής των πολιτικών ευκαιριών, που αποδίδει την 
αντι-θεσμική συλλογική δράση στη ματαίωση των προσδοκιών για πρόσβαση 
στους κυρίαρχους θεσμούς (Neveu 2010: 228-250, Ψημίτης  2006: 263-277 και 
Della Porta και Diani 2010: 55-59). Έτσι, η ωφέλιμη προσέγγιση του Bourdieu 
διαφοροποιείται εν προκειμένω από το θεωρητικό σχήμα του Melucci (2002), 
ο οποίος θεωρεί ότι το διακύβευμα της δράσης των κοινωνικών κινημάτων δεν 
αφορά τη συμμετοχή τους ή μη στο σύστημα, αλλά, αντιθέτως, τη διαδικασία 
της ονοματοθεσίας και δη την «προσπάθεια αυτόνομης κατασκευής του νοήμα-
τος» (Μελούτσι, 2002: 109).

Ως κεντρικό ερμηνευτικό μοντέλο της συλλογικής δράσης ο Melucci προ-
τείνει την έννοια της συλλογικής ταυτότητας. Η λειτουργία της συλλογικής ταυ-
τότητας βασίζεται εν πολλοίς στο στοιχείο της συναισθηματικής επένδυσης, 
ιδιαίτερα στο βαθμό που η συλλογική ένταξη συνεπάγεται την ανάπτυξη σχέ-
σεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και δεσμών αλληλεγγύης. Παρ’όλα αυτά, η συλ-
λογική ταυτότητα δεν προτείνεται ως μια παγιωμένη πραγματικότητα, ομοιογε-
νής και ολοκληρωμένη, αλλά ως μια διαρκώς μεταβαλλόμενη διαδικασία που 
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χαρακτηρίζεται από πολυμορφία και ελαστικότητα. Είναι, δηλαδή, σχεσιακή 
(οικοδομείται μέσα από σχέσεις αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ των δρώντων), 
διαδραστική (συγκροτείται μέσω της δράσης και νοηματοδοτεί τη δράση), αντι-
φατική (διαρκώς υπό αναζήτηση σταθερότητας και διαρκώς υπό καθορισμό), 
και λειτουργεί συγχρόνως τόσο ως δυναμικός χώρος σχέσεων που αποκρυσταλ-
λώνει τα αποτελέσματα της συλλογικής δράσης όσο και ως εφαλτήριο δράσης 
(Melucci, 1996: 68-77, Ψημίτης, 2006: 145-148, 155-159).

Ο Melucci προσανατολίζεται στη συμβολική (ανα)παραγωγή των ταυτοτή-
των και στους πολιτισμικούς μετασχηματισμούς που συντελούνται, καταρχάς, 
σε κινηματικούς χώρους, για να διαχυθούν κοινωνικά στη συνέχεια -με την όλη 
διαδικασία να συνεχίζεται στο διηνεκές, εφόσον τα αποτελέσματα της συλλογι-
κής δράσης τυγχάνουν εκ νέου εσωτερικής επεξεργασίας και νοηματοδοτούν εκ 
νέου κινητοποιήσεις κ.ο.κ. (Della Porta  και Diani, 2010: 203-204). Τονίζει, μάλι-
στα, ως βασικές καινοτομίες, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μορφές συλλογι-
κής δράσης, την ανάληψη μιας «αυτοστοχαστικής μορφής δράσης» γύρω από τα 
ειδικά κινηματικά χαρακτηριστικά (οργανωτικές μορφές, διαδικασίες λήψης και 
εκτέλεσης αποφάσεων κ.ο.κ.), που γίνεται αυτή καθαυτή μήνυμα προς το κοινω-
νικό σύνολο, και την εμπέδωση μιας ειδικής σχέσης μεταξύ δύο βασικών κινημα-
τικών φάσεων, της «αφάνειας» και της «ορατότητας» (Ψημίτης, 2006: 162-163). 

Η έννοια της «αφάνειας» περιγράφει την καθημερινή δραστηριότητα των 
κοινωνικών κινημάτων που, παρά την όποια διάθεση εξωστρέφειας, δεν είναι 
ιδιαίτερα εμφανής στη δημόσια σφαίρα –ή με άλλα λόγια είναι «λανθάνουσα» 
(Della Porta και Diani, 2010: 66, 237). Η έννοια της «ορατότητας» περιγράφει 
τη φάση εκείνη κατά την οποία η κινητοποίηση καθίσταται περισσότερο έκ-
δηλη και ενδεχομένως μαζική, υπό το βάρος συγκεκριμένων συνθηκών, όπως 
π.χ. σε περιπτώσεις κάποιων σημαντικών ιστορικών συμβάντων κινηματικού 
ενδιαφέροντος (Melucci, 1996: 113-115, Sassen, 2001: 42-43).

Σύμφωνα με τον Melucci (2002), η δημόσια κινητοποίηση προϋποθέτει την 
ύπαρξη υπόγειων, άτυπων και χαλαρών δικτύων, που λειτουργούν ως πειρα-
ματικά εργαστήρια άρθρωσης ταυτοτήτων και παραγωγής πολιτισμικών προ-
ϊόντων (π.χ. πρωτότυπων συμβόλων και γλωσσικών ιδιωμάτων, νέων μορφών 
συνύπαρξης και αξιακών προδιαθέσεων). Έτσι, ό,τι καθίσταται ευρέως γνωστό 
στη φάση της ορατότητας ενός κινήματος αποτελεί ουσιαστικά προϊόν μιας 
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προηγούμενης συλλογικής αναστοχαστικής επεξεργασίας στο εσωτερικό του 
(Μελούτσι, 2002: 109-111). Συγκεκριμένα, ο Melucci (2002) υποστηρίζει ότι 
«η διαδικασία ονοματοθεσίας και κατασκευής των σημασιών που συντελείται 
στο επίπεδο του καθημερινού βίου είναι η πιο σημαντική όψη των σύγχρονων 
κοινωνικών κινημάτων. Για να μπορέσει, ωστόσο, η διαδικασία ονοματοθεσίας, 
που συντελείται στο ατομικό και συχνά αόρατο επίπεδο, να παραγάγει κινητο-
ποίηση, πρέπει να γίνει συλλογική. Η συλλογική δράση δεν αρχίζει στις πολιτικές 
οργανώσεις, αλλά στις ομάδες, στα άτυπα δίκτυα των ατόμων που συνδέονται 
μεταξύ τους. Πρόκειται για κάτι περισσότερο από απλά άτομα εμπλεκόμενα σε 
ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πρόβλημα. Πρόκειται για δίκτυα σχέσεων που, μο-
λονότι μη ευθέως προσανατολισμένα προς τα έξω και προς τη δημόσια δράση, 
συγκροτούν τα εργαστήρια όπου παράγονται οι γλώσσες και οι γραμματικές της 
αλλαγής. Αυτό το επίπεδο, συχνά, υποτιμάται από τους μελετητές, που ενδιαφέρο-
νται συχνότερα για τις ευκρινείς και δημόσιες μορφές κινητοποίησης. Όμως, το 
ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ της ατομικής διάστασης και της οργανωμένης κινητο-
ποίησης είναι εξαιρετικά σημαντικό για να κατανοήσουμε ό,τι αληθινά εκφράζε-
ται, όταν η δημόσια δράση λαμβάνει χώρα» (Μελούτσι 2002: 111).

Αυτή η φάση εσωτερικής πολιτισμικής επεξεργασίας, που προηγείται των 
περισσότερο ορατών κινηματικών εκδηλώσεων, ονομάζεται από τον Melucci 
(1996) «συγκρουσιακό δίκτυο». Η κλιμακωτή μετάβαση από αυτό το καθημερι-
νό δίκτυο σε πιο σύνθετους τύπους κινημάτων, όπως είναι τα λεγόμενα ανταγω-
νιστικά κινήματα, συμβαίνει, σύμφωνα με τον Melucci (1996), υπό τις εξής προ-
ϋποθέσεις: Αύξηση του συμβολικού περιεχομένου του κινήματος, ελάττωση της 
διαπραγματευσιμότητας των στόχων και της αντιστρεψιμότητας των συγκρού-
σεων (δηλαδή, οι κινηματικοί στόχοι ριζοσπαστικοποιούνται και η επίλυση των 
συγκρούσεων καθίσταται δυσχερέστερη), μείωση της δυνατότητας υπολογισμού 
(πέραν, δηλαδή, των καθιερωμένων ορθολογικών προσεγγίσεων) και τάση να 
γίνουν οι λύσεις μηδενικού αθροίσματος («όλα ή τίποτα»). Με άλλα λόγια, η πα-
ραγωγή συμβολικών αγαθών (π.χ. νέων πολιτισμικών κωδίκων και καινοτόμων 
γνώσεων) στους κόλπους των κοινωνικών κινημάτων φαίνεται να συνδέεται με 
μια αντί-θεσμική διάσταση στη δράση. Συνοψίζοντας τα κοινά ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά των κοινωνικών κινημάτων εξάλλου, ο Melucci (1996) κάνει λόγο 
για μη εμπλοκή σε μηχανισμούς πολιτικής μεσολάβησης, απόρριψη του στόχου 
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για κατάληψη της πολιτικής εξουσίας (και αντικατάστασή του με τη βούληση 
για άμεσο έλεγχο των συνθηκών ύπαρξης και διεκδίκηση ενός χώρου ζωής 
και σχέσεων ανεξάρτητα από το σύστημα), τάση κατάργησης του διαχωρισμού 
ανάμεσα σε δημόσια και ιδιωτική ζωή των κινηματικών δρώντων, αναζήτηση 
μιας κοινοτικής ταυτότητας όπου κυριαρχεί το συμβολικό στοιχείο, και ανα-
ζήτηση της πολιτικής συμμετοχής μέσω της αμεσολάβητης δράσης (Melucci, 
1996: 38-39, 102-104).3 

Η αντί-θεσμική διάσταση των κινημάτων και η έμφασή τους στο ζήτημα 
της συγκρότησης ταυτοτήτων πέρα από τους περιορισμούς των υφιστάμενων 
κανονιστικών πλαισίων αποδεικνύεται ωστόσο διφορούμενη, καθώς, μέσω των 
διαδικασιών της θεσμοποίησης και της εμπορευματοποίησης, κινηματικές αντι-
λήψεις και πρακτικές ενσωματώνονται στο υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο, με 
αποτέλεσμα να προκαλούνται μετασχηματισμοί στην κοινωνική ζωή, που λει-
τουργούν, ωστόσο, συγχρόνως ως υποκατάστατο της κινητοποίησης και, άρα, 
ως φθοροποιό της στοιχείο. Παρ’όλα αυτά, η μετασχηματιστική δυναμική των 
κοινωνικών κινημάτων φαίνεται πως ωθεί συχνά πέρα από τις δυνατότητες και 
τα όρια της πολιτικής της μεταρρύθμισης. Μέσω της κινηματικής δραστηριότη-
τας αναδύονται, επίσης, πολιτισμικές μορφές, οι οποίες διαχέονται κοινωνικά, 
έξω από και ενάντια στα κυρίαρχα πολιτικά και οικονομικά πλαίσια, κατορθώ-
νοντας να μεταβάλλουν επικρατούσες συνήθειες και τρόπους ζωής. Χαρακτηρι-
στικό είναι το παράδειγμα των κινηματικών μορφών οργάνωσης, για τις οποίες ο 
Melucci (1996) υποστηρίζει ότι δεν είναι απλά εργαλειακές για την επίτευξη των 
εκάστοτε στόχων, αλλά ότι αποτελούν αυτές καθαυτές επιδιωκόμενους στόχους. 
Λειτουργώντας ως συμβολικές προκλήσεις στα κυρίαρχα μοντέλα κοινωνικής 
οργάνωσης και επιδεικνύοντας μια συνεχή ενεργοποίηση ενάντια στην αναπα-
ραγωγή των κατεστημένων ιεραρχικών σχέσεων, καθίστανται οι ίδιες μήνυμα 
προς απεύθυνση στο σύνολο της κοινωνίας (Melucci 1996, Neveu 2010: 172).

Κινούμενος σε παρόμοια λογική, ο κοινωνιολόγος Richard J. F. Day (2008, 
2011) εισάγει τον όρο «πολιτική της δράσης» (ή της «προεικόνισης»), που αντι-
παραβάλλει με τη λεγόμενη «πολιτική του αιτήματος» (Day, 2008: 109-121, 
2011: 107-108). Στη δεύτερη περίπτωση, «κάθε αίτημα, προσδοκώντας μια 
απάντηση, διαιωνίζει αυτές τις δομές, οι οποίες υπάρχουν ακριβώς σαν προσ-
δοκία των αιτημάτων. Αυτό, οδηγεί σε μια θετική σπείρα ανατροφοδότησης» 
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(Day, 2008: 119). Στην πρώτη περίπτωση αντιθέτως, γίνεται λόγος για μορφές 
«άμεσης δράσης» που επιχειρούν την υλοποίηση των στόχων τους χωρίς τη δι-
αμεσολάβηση των κυρίαρχων δομών. Ο όρος «προεικόνιση» περιγράφει ακρι-
βώς την προσπάθεια των σύγχρονων κοινωνικών κινημάτων να προτυπώσουν 
στα ίδια τα μέσα που χρησιμοποιούν τους επιδιωκόμενους στόχους τους. Ενά-
ντια, δηλαδή, σε μια αυτό-θυσιαστική νοοτροπία του τύπου «ο σκοπός αγιάζει 
τα μέσα», επιχειρείται η άμεση υλοποίηση των επιθυμιών. Στο βαθμό, λοιπόν, 
που προτάσσουν μορφές γενικευμένης κοινωνικής αυτοδιεύθυνσης έναντι της 
υφιστάμενης κρατικό-καπιταλιστικής οργάνωσης, τα κινήματα αυτοοργανώ-
νουν τη δράση τους στα πρότυπα ακριβώς της μελλοντικής κοινωνίας που ευ-
αγγελίζονται. Πρακτικά, η αυτοοργάνωση της δράσης έγκειται στον αντί-θε-
σμικό της χαρακτήρα, δηλαδή στην απόρριψη κάθε διαπραγμάτευσης με τους 
επίσημους θεσμούς και στην προσπάθεια οριζόντιας συνάρθρωσης νέων κινη-
ματικών αντί-θεσμών, στο εσωτερικό των οποίων επιχειρείται η άμεση υλοποί-
ηση των επιδιωκόμενων μη ιεραρχικών σχέσεων –σε συνδυασμό με μια συνεχή 
εγρήγορση, ώστε να αποφευχθεί η αναπαραγωγή της λογικής της ιεραρχίας 
(Κιουπκιολής, 2011: 168-171, Graeber, 2008: 159 και Gordon, 2008: 34-35).

2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την ελληνική πραγματικότητα, μια τέτοιου είδους 
κίνηση έξω από και ενάντια στο κυρίαρχο θεσμικό πλαίσιο, σε συνδυασμό 
με μια αυτοστοχαστική μορφή δράσης που επιμένει στην επιλογή οριζόντιων 
μορφών οργάνωσης, προσδιορίζει το λεγόμενο ανταγωνιστικό κίνημα ή κίνη-
μα του κοινωνικού ανταγωνισμού. Για την ακρίβεια, οι πολιτικές καταβολές 
του πολύμορφου αυτού κινήματος ανάγονται στον ευρύτερο αναρχικό/αντι-
εξουσιαστικό/αυτόνομο «χώρο» και σε ένα σημαντικό τμήμα της αριστεράς 
που επιλέγει να αυτοοργανώνεται με τρόπο μη ιεραρχικό, όπως και ο προανα-
φερθείς πολιτικός «χώρος».

Στο πλαίσιο μιας επιστημολογικού τύπου ανησυχίας, ο Melucci επισημαίνει 
ότι οι αναλυτικές του έννοιες αποτελούν θεωρητικές κατασκευές που δεν απο-
σκοπούν σε εμπειρικού τύπου κατηγοριοποιήσεις της συλλογικής δράσης και 
ότι η εμπειρική έρευνα αποδεικνύει πως η πραγματικότητα συνδυάζει ποικίλα 
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στοιχεία των αναλυτικών κατηγοριών που προτείνει η θεωρία (Melucci,1996: 
21-22, 29, 37). Παρ’όλα αυτά, εν προκειμένω, παρατηρείται μια άκρως ενδια-
φέρουσα ταύτιση μεταξύ πράξης και θεωρίας –και συγκεκριμένα, μεταξύ του 
αυτοπροσδιορισμού του εγχώριου ανταγωνιστικού κινήματος και της αντίστοι-
χης έννοιας του Melucci. Μια πιθανή ερμηνεία αυτής της ταύτισης θα μπορού-
σε ίσως να αναζητηθεί στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Melucci και δη στην 
εντατική του ενασχόληση με το ιταλικό ανταγωνιστικό κίνημα των δεκαετιών 
’60 και ’70 (Melucci,1996: 259-275), το οποίο αποτελεί μια εκ των βασικότε-
ρων επιρροών του εγχώριου ανταγωνιστικού κινήματος.

Αξιοσημείωτο είναι, εξάλλου, το γεγονός πως, σε αντίθεση με την ιταλική 
περίπτωση –όπου πολλές εμβληματικές θεωρητικές αναλύσεις και δυναμικές 
συλλογικές πρακτικές που αναπτύσσονται στους κόλπους του ανταγωνιστικού 
κινήματος επιμένουν στη σημασία της ανάδειξης της σύγκρουσης εργασίας-
κεφαλαίου, το εγχώριο ανταγωνιστικό κίνημα συγκροτείται σχεδόν αποκλει-
στικά στη σφαίρα της αναπαραγωγής. Βασικό πυλώνα του εγχώριου κινήματος 
αποτελεί μια νέα υποκειμενικότητα, η οποία αναδύεται κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του ’80, υπό την πολυδιάστατη επίδραση διαφόρων θεωρητικό-πρα-
κτικών τάσεων δυτικής προέλευσης, οι οποίες «φιλτράρονται» από τις εγχώριες 
πολιτισμικές προδιαθέσεις. Πρακτικά, γίνεται λόγος για διαμόρφωση ατομικών 
και συλλογικών ταυτοτήτων βάσει συγκεκριμένων πολιτισμικών αναφορών που 
συνδέονται με τη σφαίρα του λεγόμενου «ελεύθερου χρόνου» ή της «σχόλης» 
(π.χ. νεανικές υποκουλτούρες με σημεία αναφοράς στο δημόσιο χώρο, με ση-
μαντικότερη τη λεγόμενη «αναρχό-punk» αντικουλτούρα4) και ειδικών βιωμα-
τικών πλαισίων, όπως είναι π.χ. τα συγκρουσιακά γεγονότα που χαρακτηρίζουν 
ολόκληρη τη δεκαετία του ’80 –με γνωστότερα, ίσως, αυτά που σχετίζονται με 
τις περίφημες αστυνομικές επιχειρήσεις «Αρετή» σε περιοχές συνεύρεσης του 
υπό συγκρότηση κινήματος, όπως είναι επί παραδείγματι τα Εξάρχεια (Λαγός, 
2010: 201-204).

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι συχνά διακρίνεται –και μάλιστα 
από θεωρητικούς διαφόρων πολιτικών τάσεων– μια σύνδεση ανάμεσα στον 
σύγχρονο καπιταλισμό και στην εναλλακτική κουλτούρα εν γένει. Ειδικότερα, 
υποστηρίζεται ότι, πέρα από εξέγερση ενάντια στην τεχνοκρατία, η αμερικά-
νικη αντικουλτούρα των δεκαετιών ’60 και ’70 αποτελεί επίσης προϊόν του 
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μεταπολεμικού συστήματος, στο βαθμό που η χαρακτηριστική αισιοδοξία και ο 
απαράμιλλος ναρκισσισμός της βασίζονται στην εμφανώς απεριόριστη αφθονία 
της αμερικάνικης οικονομίας, η οποία παρέχει τη δυνατότητα διαφόρων πολιτι-
κό-πολιτισμικών πειραματισμών και αναζητήσεων (Moore R. 2010: 8, 23, 118). 
Μια αντίστοιχη ερμηνεία της ελληνικής περίπτωσης θα μπορούσε πιθανώς να 
αποδώσει την άνθιση της αντικουλτούρας των δεκαετιών ’80 και ’90 στην 
–επίπλαστη έστω– ατμόσφαιρα ευημερίας, η οποία διακατέχει συνολικά την 
ελληνική κοινωνία κατά την εν λόγω περίοδο. Αντιστοίχως, η παρατηρούμενη 
ύφεσή της στα τέλη της δεκαετίας του ’90 θα μπορούσε να συνδεθεί με την 
απαρχή της έκρηξης της οικονομικής «φούσκας» που γιγαντώνεται καθ’ όλη 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ωστόσο, μια τέτοια ερμηνεία θα προσέκρουε 
στο γεγονός ότι ,ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 και έπειτα, παράλλη-
λα δηλαδή με την ολοκλήρωση μιας πρώτης μεγάλης κινηματικής περιόδου, 
παρατηρείται, επίσης, η απαρχή μιας νέας περιόδου και δη μια ευρεία διάχυση 
κινηματικών χώρων σε όλα τα μήκη και πλάτη της ελληνικής επικράτειας. 
Αυτό το κύμα εξάπλωσης ριζωμάτων5 σε μεγαλύτερες ή μικρότερες ελληνικές 
πόλεις και σε γειτονιές της Αθήνας, και κυρίως το γεγονός της άτυπης, οριζό-
ντιας δικτύωσής τους, φαίνεται να διαψεύδει την υποτιθέμενη αντανακλαστι-
κή σχέση μεταξύ των συστημικών κρίσεων και των κινηματικών διεργασιών, 
επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την προσέγγιση του Melucci. Συγκεκριμένα, οι 
τακτικές μεταβάσεις του εγχώριου ανταγωνιστικού κινήματος από την αφά-
νεια στην ορατότητα, που λαμβάνουν χώρα με την έλευση του 21ου αιώνα (με 
αποκορύφωμα την εξέγερση του Δεκεμβρίου του 2008), και η συνακόλουθη 
ευρεία κοινωνική διάχυση εγχειρημάτων αυτοργάνωσης (π.χ. αυτοδιαχειριζό-
μενοι κοινωνικοί χώροι και ανοιχτές συνελεύσεις γειτονιάς) στην Ελλάδα της 
οικονομικής κρίσης συντείνουν στο συμπέρασμα πως η άνθιση τέτοιου είδους 
αντί-θεσμών δεν αποτελεί προϊόν ευημερίας που υποχωρεί σε περιόδους κρί-
σεων ούτε απλώς αντανακλαστική απάντηση στις συστημικές κρίσεις, αλλά 
αποτέλεσμα μακροχρόνιας κινηματικής δουλειάς, υποβοηθούμενης από ποι-
κίλες εξελίξεις (π.χ. εξάπλωση της χρήσης διαφόρων νέων τεχνολογικών μέ-
σων και ανανέωση του ενδιαφέροντος για μη ιεραρχικούς τρόπους οργάνωσης 
της συλλογικής δράσης μετά από την ανάδυση του λεγόμενου «κινήματος της 
αντί-παγκοσμιοποίησης»).
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Παρ’όλα αυτά, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι το υπό εξέτα-
ση φαινόμενο εκτυλίσσεται σε καθεστώς πλήρους αυτονομίας από τις οικονο-
μικές, πολιτικές και κοινωνικές δομές του συστήματος. Είναι προφανές πως τα 
κινήματα του κοινωνικού ανταγωνισμού συγκροτούνται και δραστηριοποιού-
νται εντός του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου. Η επενέργεια των δομικών 
μεγεθών επί της υποκειμενικής εμπειρίας είναι αποφασιστικής σημασίας, κα-
θώς η εμπρόθετη δράση των υποκειμένων λαμβάνει χώρα εντός ενός ήδη δια-
μορφωμένου περιβάλλοντος κοινωνικών σχέσεων, το οποίο οριοθετεί επιλογές 
και δυνατότητες. Ωστόσο, δεν πρόκειται για γραμμική διαδικασία αλλά μάλλον 
για μια σχέση κυκλική, καθώς η εμπρόθετη δράση με τη σειρά της αναπαράγει, 
ερμηνεύει και επιδρά στις κοινωνικές δομές που την καθορίζουν, σε μια δυνα-
μική διαδικασία αμοιβαίας συγκρότησης. Έτσι, επιθυμίες και βολονταρισμοί, 
αφενός, (επανα)προσδιορίζονται κοινωνικά και, αφετέρου, «ονοματοθετούν», 
παράγοντας μεστά νοήματος πολιτισμικά προϊόντα, που συμβάλλουν στο μετα-
σχηματισμό της κοινωνικής ζωής (Melucci A. 1996α).6 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Οι προσεγγίσεις περί ορθολογικότητας της συλλογικής δράσης συνδέονται κυρί-
ως με την οικονομικού τύπου ανάγνωση του συνόλου της κοινωνικής συμπεριφοράς 
στην οποία προέβη ο οικονομολόγος Olson Μ. (1991). Σχετικά, βλ. Neveu É. (2010) 
σ. 124-159 και Μελούτσι Α. (2002) σ. 108-109. 
2. Ως αντικουλτούρα θα μπορούσε να κωδικοποιηθεί εκείνη η οριζόντια δικτύωση 
κινηματικών υποδομών πολιτικό-πολιτισμικού χαρακτήρα που λαμβάνει χώρα έξω 
από και ενάντια στα κυρίαρχα θεσμικά και οικονομικά πλαίσια. Ιστορικά, συνδέεται 
με τη θεωρητική και πρακτική εμπειρία του λεγόμενου «παγκόσμιου ‘68» και της 
αμέσως επόμενης περιόδου και, ιδίως, με το αμερικάνικο «Movement» των δεκαε-
τιών ’60 και ’70. Ενδεικτικά, βλ. Roszak T. (2008).
3. Εν προκειμένω, πρέπει να σημειωθεί ότι η ελληνική μετάφραση των όρων του 
Melucci προέρχεται από την παρουσίαση του έργου του από τον Ψημίτη Μ. (2006) 
σ. 151-155.
4. Σχετικά με τη διαφορά των όρων υποκουλτούρα και αντικουλτούρα, βλ. μεταξύ 
άλλων, Hebdidge D. (1988) σ. 198, καθώς και Schildt A. (2006) σ. 14-15. Επίσης, 
βλ. το σχετικό ταξινομητικό σχήμα του θεωρητικού των νέων κοινωνικών κινημά-
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των Hanspeter Kriesi, όπως αυτό αναφέρεται στο Ψημίτης Μ. (2006) σ. 425. Βάσει 
μιας παρεμφερούς προσέγγισης, εξάλλου, ο J. Milton Yinger υποστηρίζει ότι η 
έννοια του «εναλλακτικού» δεν πρέπει να θεωρείται συνώνυμη της έννοιας «αντι-
κουλτούρα», καθώς μια εναλλακτική διαδρομή αποτελεί απλώς μια διαφορετική 
οδό που οδηγεί στον ίδιο προορισμό, ενώ η αντί-κουλτούρα αποτελεί μια οδό που 
οδηγεί σε διαφορετικό προορισμό και, μάλιστα, προς την αντίθετη κατεύθυνση. 
Βλ. Yinger M. J. (1982) σ. 42.
5. Η έννοια του ριζώματος, κεντρική στη σκέψη των Gilles Deleuze και Felix 
Guattari, πρακτικά αφορά την «κατάκτηση και την επινόηση νέων εδαφών επιθυμί-
ας και πολιτικής δράσης που να διαχωρίζονται ριζικά από το κράτος και τον Π.Ε.Κ. 
[Παγκόσμιο Ενοποιημένο Καπιταλισμό]». (Φελίξ Γκουατταρί, 1986: 183). Ως τέ-
τοιου είδους «νέα εδάφη επιθυμίας» ή «νέους χώρους ελευθερίας», ο Guattari ανα-
γνωρίζει, μεταξύ άλλων, τα κινηματικά εγχειρήματα που δραστηριοποιούνται στο 
πλαίσιο του ιταλικού ανταγωνιστικού κινήματος της δεκαετίας του ’70, όπως είναι 
ο περίφημος ραδιοφωνικός σταθμός «Ράδιο Αλίκη», τα κατειλημμένα κοινωνικά κέ-
ντρα και άλλες παρεμφερείς προσπάθειες γύρω από τη δημιουργική έκφραση. Σχε-
τικά, βλ. Γκουατταρί Φ. (1984) σ. 28, 151 και Guattari F. (2003). Για μια ανάλυση 
των ιταλικών κοινωνικών κέντρων ως ριζωμάτων, βλ. Moroni P. (1999), καθώς και 
Grispigni M. (1997).
6. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη θεωρητική συζήτηση περί εμπρόθετης δράσης και δο-
μής (agency και structure), βλ. Παντελίδου Μαλούτα Μ. (2012), σ. 33-39, 60-63, 76.
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Τις τελευταίες δεκαετίες, μέσα στο πλαίσιο μιας συνολικής, κατά κάποιο τρόπο 
αναστοχαστικής, ανατομίας της έρευνας του παρελθόντος, διατυπώθηκε τεκ-
μηριωμένα η άμεση σχέση της με συγκεκριμένες κρατικές πολιτικές. Η με-
λέτη της επιστημονικής και επαγγελματικής διαμόρφωσης της αρχαιολογίας, 
ως συστηματική μελέτη των υλικών καταλοίπων του απώτερου και απώτατου 
παρελθόντος, ανέδειξε τον ρόλο της στην παραγωγή των ιδεολογικών επιχειρη-
μάτων που απαιτούνταν για τη συγκρότηση των εθνικών κρατών (Gathercole & 
Lowenthal, 1994; Kohl & Fawcett, 1995; Meskell, 1998). Τα παραδείγματα που 
εικονογραφούν τη σχέση αυτή κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, την περίοδο, δηλα-
δή, αναδιαμόρφωσης του πολιτικού χάρτη της Ευρώπης, είναι πολλαπλά, αλλά 
δεν περιορίζονται σε αυτή την αρκετά απομακρυσμένη ιστορικά περίοδο. Αν 
και οι σχετικές μελέτες είναι σημαντικά λιγότερες, ανάλογα φαινόμενα έχουν 
διαπιστωθεί, για παράδειγμα, και για την αρκετά μεταγενέστερη διαμόρφωση 
των εθνικών κρατών της Αφρικής (Kohl, 1998; Shepherd, 2002a, 2002b), μετά 
την αποτίναξη της αποικιοκρατίας, αλλά και στην ακόμη πλησιέστερη σε μας 
-χρονικά και γεωγραφικά- ανάδειξη νέων κρατικών μορφωμάτων, μετά την κα-
τάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ή τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας (Bogucki, 
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1993; Kuzio, 2002). Αναφέρομαι, κυρίως, στην αρχαιολογία, επειδή ο σχετικός 
και υποκειμενικός, άρα αμφισβητούμενος, χαρακτήρας των συμπερασμάτων 
της ιστοριογραφίας έχει σχολιαστεί από πολύ νωρίτερα1. Αντίθετα, η αρχαιο-
λογία, καλυμμένη πίσω από την υλικότητα των αντικειμένων της έρευνάς της, 
αντιστάθηκε, και σε μεγάλο βαθμό συνεχίζει να αντιστέκεται, σθεναρά στις 
απόπειρες να υπογραμμιστεί η πολιτική διάσταση των ερμηνειών της.

Αν οι ζυμώσεις αυτές συνέβαιναν, αποκλειστικά, στα κλειστά δωμάτια των 
επιστημονικών συνεδρίων, ίσως να μην μας απασχολούσαν ιδιαίτερα. Προφανώς, 
και πάλι θα τροφοδοτούσαν με εθνικιστικές κορώνες και ακροβατικούς λογικούς 
συνδυασμούς τον λόγο των πολιτικών, αλλά ίσως να τα ξεχνούσαμε με την ίδια 
ταχύτητα που ξεχνούμε τις προεκλογικές τους υποσχέσεις. Από πολύ νωρίς έγι-
νε, όμως, αντιληπτό ότι τα ιδεολογήματα αυτά καλό είναι να συνοδεύονται από 
την απτή, υλικά τεκμηριωμένη, οπτικά σαφή, και διαρκή στον χρόνο διατύπωσή 
τους. Ο αποικιοκρατικός λόγος των Γάλλων μπλέκεται μέσα στις πτυχώσεις της 
Νίκης της Σαμοθράκης στο Λούβρο, των Άγγλων αντανακλάται στον γρανίτη 
των αιγυπτιακών κολοσσιαίων γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο και των Γερμα-
νών στα σκαλιά του Ναού της Περγάμου στο ομώνυμο μουσείο του Βερολίνου. 
Ο εθνικισμός, πάλι αυτών των τελευταίων, αναπτύσσεται στις πασσαλόπηκτες 
καλύβες του υπαίθριου μουσείου στη λίμνη της Konstanz2 και κονταροχτυπιέται 
με τον αντίστοιχο των Ελβετών στο συγγενές μουσείο του Neuchatel3. 

Ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος, αν και σε εντελώς άλλη κλίμακα, διαμορ-
φώθηκε το ελληνικό μουσειακό τοπίο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η πρώτη 
αναφορά στην αναγκαιότητα της ίδρυσής ενός εθνικού αρχαιολογικού μου-
σείου γίνεται από τον Κοραή στο πλαίσιο των στρατιωτικών, πολιτικών και 
ιδεολογικών διαδικασιών που θα οδηγούσαν στη συγκρότηση του σύγχρονου 
Ελληνικού κράτους, στα μέσα του 19ου αιώνα (Γκαζή, 1999a, 1999b; Κόκκου, 
1977). Και βρίσκεται, φυσικά, σε απόλυτη αρμονία με την ανάπτυξη των με-
γάλων αρχαιολογικών ανασκαφών, τις διατυπώσεις του αρχαιολογικού νόμου 
και τη συγκρότηση της αρχαιολογικής υπηρεσίας (Fotiadis, 2001; Hamilakis & 
Yalouri, 1996; Hamilakis, 1996, 2007; Kotsakis, 1998). Όλα αυτά, είναι λίγο 
πολύ γνωστά, και, περιέργως ίσως, σε μεγάλο βαθμό γενικώς αποδεκτά. Ο σχο-
λιασμός του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της οδού Πατησίων, ως διαδι-
κασία ανέγερσης, ως χωροθέτηση, ως κτίριο, ως έκθεση, αποτελεί στοιχειώδη 
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μουσειολογική γνώση, κάτι σαν τους νόμους του Νεύτωνα, για έναν φυσικό.
Όταν, όμως, απομακρυνθούμε από τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες και τα κα-

θαρευουσιάνικα κείμενα των αρχείων και επιχειρήσουμε να εξετάσουμε ανάλο-
γα φαινόμενα στις μουσειακές πρακτικές του τέλους του 20ου αιώνα ή ακόμη 
και της αρχής του 21ου, τα συγκαταβατικά χαμόγελα σβήνουν και οι αναστο-
χαστικές προθέσεις αρχίζουν να γίνονται δύσκολα διαχειρίσιμες. Εξαίρεση, και 
όχι τυχαία, αποτέλεσε το περίφημο Μουσείο της Ακρόπολης. Μετά από πολλές 
δεκαετίες συζητήσεων και διαγωνισμών, και αφού είχε μετατραπεί σε «εθνικό 
τάμα», άνοιξε τις πόρτες του μέσα σε έναν κουρνιαχτό αντιτιθέμενων σχολίων 
που αφορούσαν συλλήβδην τις διαδικασίες του διαγωνισμού, την αισθητική 
του κτιρίου, τη διαχείριση του περιβάλλοντος αστικού ιστού, τα ελγίνεια, τις 
ρουσφετολογικές προσλήψεις των καλαματιανών ψηφοφόρων του τότε Υπουρ-
γού Πολιτισμού, το κόστος των εγκαινίων κτλ. Φυσικά, όλος αυτός ο θόρυβος 
ουδόλως αμφισβήτησε τον εθνικό ρόλο του εν λόγω μουσείου, ούτε έθιξε τις 
συγκεκριμένες πολιτικές που καλούνταν να εξυπηρετήσει και με ποιον ακρι-
βώς τρόπο. Αυτός ο σχολιασμός, περιορίστηκε σε λίγα κείμενα «ειδικών»4, που 
ελάχιστα κυκλοφόρησαν εκτός των επιστημονικών κύκλων, και καθόλου δεν 
έκαμψαν τον ενθουσιασμό των απλών επισκεπτών, ούτε, φυσικά, εμπόδισαν 
την αξιοποίηση του Μουσείου της Ακρόπολης ως επίσημου χώρου υποδοχής 
υψηλών πολιτικών προσκεκλημένων που επισκέπτονται τη χώρα μας, για να 
επιβάλλουν όρους εθνικής υποτέλειας μάλλον, παρά εθνικής υπερηφάνειας5. 

Η περίπτωση του Μουσείου της Ακρόπολης δείχνει με τον πιο γλαφυρό τρό-
πο ότι, παρά τον ριζικό εκσυγχρονισμό των εκφραστικών μουσειακών μέσων 
και εκθεσιακών πρακτικών, ο πολιτικός ρόλος των μουσείων δεν έχει αλλοιωθεί 
και ότι αυτά συνεχίζουν να αποτελούν αυτονόητο εργαλείο αντικειμενοποίησης 
(reification) μιας επίσημης αφήγησης για το παρελθόν. Ακόμη και το πιο πρό-
σφατο. Όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση του Ground Zero, την τρύπα, δη-
λαδή, που άφησαν πίσω τους οι δίδυμοι πύργοι του Word Trade Center της Νέας 
Υόρκης μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Σε πολύ 
σύντομο χρόνο, δημιουργήθηκε, δίπλα στον χώρο της επίθεσης, ένα μουσείο που 
αξιοποιεί τα συντρίμμια των πύργων, όπως συνήθως αξιοποιούνται τα συντρίμ-
μια ενός αρχαϊκού ιερού, και τα προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων, όπως 
συνήθως αξιοποιούνται τα κινητά ευρήματα των αρχαιολογικών ανασκαφών 
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(Gutman, 2009). Και, εν τέλει, με έναν κλασικά μουσειακό τρόπο, συνδυάζεται 
αριστοτεχνικά η ανάγκη των συντετριμμένων συγγενών των θυμάτων για τη 
διαμόρφωση ενός τόπου μνήμης με την ιδεολογική υποστήριξη της κήρυξης 
του «ανένδοτου πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία», στο πλαίσιο του οποίου 
πραγματοποιήθηκε η επίθεση των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν (2001) και στο Ιράκ 
(2003), για να περιοριστώ στις πρώτες πράξεις ενός παγκόσμιου εξελισσόμενου 
δράματος.

Η μουσειοποίηση του Ground Zero έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από τη σκο-
πιά των διαδικασιών διαμόρφωσης του αστικού χώρου, με την έννοια ότι δίνει 
μια τυπική απάντηση στην αμηχανία μπροστά στην ανάγκη διαχείρισης τόπων με 
έντονο μνημονικό φορτίο, όταν, για διάφορους λόγους, δεν είναι εύκολη η απα-
λοιφή τους με έργα ανοικοδόμησης και αστικού εκσυγχρονισμού. Χαρακτηρι-
στικό, στην κατεύθυνση αυτή, είναι το παράδειγμα του χώρου συγκέντρωσης του 
Ναζιστικού κόμματος στη Νυρεμβέργη. Εκεί, μετά από πολλές δεκαετίες συζη-
τήσεων και διαπραγματεύσεων, οι ντόπιοι κάτοικοι και οι τοπικές αρχές πέρασαν 
από τη ψυχολογική διαχείριση του τραύματος και την αναζήτηση μιας πολιτικά 
ορθής τοποθέτησης στην πιεστική ανάγκη να αποφασίσουν τι θα κάνουν με ένα 
χώρο δεκάδων στρεμμάτων, γεμάτο από εντυπωσιακά μνημειώδη υλικά κατάλοι-
πα ενός ντροπιαστικού παρελθόντος6. Η μουσειακή διαχείρισή του υπήρξε, και 
πάλι, η προφανής λύση, καθώς η εμπειρία δείχνει ότι κάθε τι που αποσύρεται από 
την κυκλοφορία και μετατρέπεται σε μουσειακό αντικείμενο, ουδετεροποιείται. 
Καθαρίζεται από τις ενοχλητικές, ακατάλληλες ιδιότητές του, και ο θεατής του 
καλείται να περιοριστεί σε όσα επιμελημένα αναγράφονται στην επεξηγηματική 
πινακίδα που το συνοδεύει. Είτε πρόκειται για την πύλη της Ιστάρ (που βρίσκε-
ται στο Pergamon Museum του Βερολίνου) είτε για το κτίριο Ζέπελιν. 

Στον Χώρο Συγκέντρωσης του Ναζιστικού Κόμματος της Νυρεμβέργης, 
αντίθετα από το Ground Zero, η συναισθηματική φόρτιση είναι, μάλλον, επι-
κίνδυνη, επειδή μπορεί να προέρχεται από τους νοσταλγούς του ναζιστικού πα-
ρελθόντος που, ούτως ή άλλως, φαίνεται να πληθαίνουν στη σημερινή Ευρώπη. 
Η επισήμανση της ναζιστικής θηριωδίας γίνεται συντεταγμένα, επιστημονικά 
και τεκμηριωμένα σε ειδικό χώρο. Για τον θρήνο των θυμάτων, άλλωστε, προ-
βλέπονται άλλοι χώροι, όπως το μουσειοποιημένο πρώην στρατόπεδο συγκέ-
ντρωσης στο Άουσβιτς της Πολωνίας, αλλά και το πολύ πιο πρόσφατο Μουσείο 
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Ολοκαυτώματος στο Βερολίνο7. Για αυτό το τελευταίο, θα είχε επίσης ενδιαφέ-
ρον να επισημάνουμε ότι, παρά τους πολλούς χώρους που συνδέθηκαν με τις 
διώξεις των Εβραίων στο Βερολίνο, δημιουργήθηκε σε έναν μάλλον ουδέτερο 
χώρο, αποτελώντας μία ομολογουμένως εντυπωσιακή παρέμβαση στον αστι-
κό ιστό, αλλά με ένα συμβολικό περιεχόμενο πολύ δύσκολα αντιληπτό, του-
λάχιστον για τους έφηβους που αξιοποιούν καθημερινά τις 2.711 μπετονένιες 
«στήλες» του Peter Eisenman, για να κάνουν ακροβατικά με τα scateboards. 
Όπως, μάλιστα, σχολιάστηκε εδώ, αποδεικνύεται το πόσο «η αφαίρεση μπορεί 
να αποτελέσει το αποτελεσματικότερο εργαλείο για τη διαχείριση της πολυ-
πλοκότητας των ανθρώπινων αισθημάτων» (Ouroussoff, 2005). Το ίδιο, νομίζω 
όμως, ότι θα μπορούσε να πει κανείς και για τις πρακτικές που υιοθετήθηκαν 
στο μουσείο του Άουσβιτς, όπου, αν και ο επισκέπτης περιηγείται στον «αυ-
θεντικό»8 χώρο της εξόντωσης των θυμάτων του ναζισμού, η παρουσίαση των 
υλικών καταλοίπων της θηριωδίας σε μεγάλο βαθμό θυμίζει εικαστικές εγκα-
ταστάσεις σε μουσείο σύγχρονης τέχνης.

Η χρονική απόσταση ασφαλείας των εξήντα χρόνων από το τέλος του Β’ 
Παγκόσμιου Πολέμου δεν εμπόδισε τα σχόλια για το πολιτικό λάθος του Μου-
σείου του Ολοκαυτώματος του Βερολίνου να στραφεί αποκλειστικά στους 
Εβραίους. Επιλογή που σε κάνει να υποψιάζεσαι πολιτικές σκοπιμότητες που 
έχουν σχέση, μάλλον, με την εξολόθρευση των Παλαιστινίων από το σύγχρονο 
Ισραηλινό κράτος, παρά με την ξεθωριασμένη, ίσως, από τον χρόνο εξολόθρευ-
ση των Εβραίων της Ευρώπης του 19309. Στην περίπτωση του Βερολίνου, το 
μνημονικό ατόπημα «τακτοποιήθηκε» με την ανέγερση «Μνημείου για τους 
ομοφυλόφιλους που διώχθηκαν από το Ναζισμό»10 (2008) και την ανέγερση 
του «Μνημείου για τους Sinti και Roma, θύματα του Εθνικοσοσιαλισμού», που 
εγκαινιάστηκε το 2012 από την καγκελάριο Angela Merkel. 

Θα μπορούσα να προσθέσω και πολλά ακόμη παραδείγματα που δείχνουν 
ότι η μουσειοποίηση, με την έννοια της απόσπασης από την «κοινωνική κυκλο-
φορία» των υλικών ή άυλων στοιχείων που είναι δυνατόν να ενεργοποιούν τη 
μνήμη, και την τοποθέτησή τους σε ένα ελεγχόμενο ερμηνευτικό πλαίσιο, απο-
τελεί και σήμερα την ενδεδειγμένη μεθοδολογία διαχείρισης του παρελθόντος. 
Και, από ό,τι φαίνεται, η πρακτική αυτή, αν και γίνεται στο όνομα της διατήρη-
σης της μνήμης, οδηγεί, μάλλον, στην εξουδετέρωσή της, με τον ίδιο ακριβώς 
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τρόπο που η τελειοποιημένη μνήμη του κινητού μας τηλεφώνου σβήνει από τη 
βιολογική μας μνήμη ακόμη και τον προσωπικό μας αριθμό κλήσης. Με την 
έννοια αυτή, είτε προσελκύει τα φώτα της δημοσιότητας είτε όχι, είτε κοστίζει 
εκατομμύρια είτε όχι, ο ρόλος του μουσείου, ως κατ’ εξοχήν διαχειριστής της 
συλλογικής μνήμης, ήταν και είναι σαφέστατα πολιτικός. 

Αυτό που με ανησυχεί στον συλλογισμό που αναπτύχθηκε παραπάνω είναι 
ότι στηρίζεται σε παραδείγματα μουσειακής διαχείρισης κραυγαλέων πτυχών 
του παρελθόντος. Η διεύρυνση της αρχαιολογίας, τα τελευταία χρόνια, έτσι 
ώστε να συμπεριλάβει και τη διερεύνηση των υλικών καταλοίπων του πολύ 
πρόσφατου παρελθόντος11, μας επιτρέπει, βεβαίως, να θεωρήσουμε ότι η δι-
αχείριση των υλικών καταλοίπων του παρελθόντος, ως μεθοδολογία αποκά-
λυψης, ερμηνείας και έκθεσης, αφορά το ιστορικό συνεχές των τελευταίων 
χιλιάδων χρόνων. Αναρωτιέμαι, παρ’όλα αυτά, αν είναι δυνατόν και θεμιτό να 
υποστηρίξει κανείς τη σαφή και άμεση πολιτική σκοπιμότητα της μουσειακής 
παρουσίασης του παρελθόντος, όταν απομακρυνόμαστε από τα «σημεία αιχ-
μής» της εκάστοτε κυρίαρχης αφήγησης. Όταν, ας πούμε, από τα σκελετωμένα 
πτώματα που μουσειοποιούνται στα μουσεία του Ολοκαυτώματος στρέψουμε 
την προσοχή μας στα απανθρακωμένα θύματα του Βεζούβιου που εκτίθενται 
στην Πομπηία ή στους προϊστορικούς σκελετούς που φιλοξενεί το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης. 

Θα ήταν υπερβολικό και άστοχο να υποστηρίξουμε ότι η κάθε μία μουσεια-
κή πράξη πραγματοποιείται κατόπιν συγκεκριμένης κυβερνητικής παραγγελίας 
και η κάθε μουσειολογική επιλογή ευθέως στοχεύει στην υλοποίηση συγκε-
κριμένων ιδεολογικών υπουργικών κατευθύνσεων. Αυτό, δεν σημαίνει ότι το 
μουσείο έπαψε να αποτελεί «ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους». Πιστεύω, 
απλώς, ότι, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, απαιτείται μια πιο ενδελεχής 
παρατήρηση, για να διακρίνει κανείς τον τρόπο με τον οποίο μια απλή επιλογή 
τακτοποίησης αγγείων σε μια μουσειακή προθήκη υπαινίσσεται και υποβάλλει, 
χωρίς να χρειάζεται να κραυγάζει απερίφραστα, συγκεκριμένες ιεραρχήσεις και 
αξιολογήσεις που υποστηρίζουν ευρύτερα ιδεολογικά σχήματα και στερεότυ-
πα. Μπορεί, με άλλα λόγια, ένα σημερινό μουσείο να μην αποτελεί, οπωσδή-
ποτε, έναν δηλωμένο εντολοδόχο της κρατικής εξουσίας, αλλά είναι δυνατό να 
αποτελεί, ασυνείδητα, παράγοντα της ιδεολογικής αναπαραγωγής της. 
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Και αυτή η διαπίστωση με οδηγεί στο επόμενο ερώτημα: μπορούν τα πράγματα 
να είναι αλλιώς; Είναι δυνατόν, δηλαδή, το σημερινό μουσείο να εκμεταλλευτεί 
την πολυπλοκότητα των μηχανισμών αναπαραγωγής της άρχουσας ιδεολογίας 
στην κατεύθυνση της κοινωνικής ανατροπής; Σε μια πρώτη ανάγνωση, αυτό θα 
σήμαινε την αυτοαναίρεσή του, και άρα θα έμοιαζε μάλλον άτοπο. Σε μια δεύτε-
ρη, αν δεν εστιάσουμε στη θεσμική ή την κτιριακή υπόστασή του, διαπιστώνουμε 
ότι «το μουσείο» αποτελεί, στην ουσία, το πλαίσιο μιας επικοινωνιακής σχέσης 
που αναπτύσσεται ανάμεσα σε εκθέτες και επισκέπτες, με αφορμή το κουφάρι 
της ιστορίας. Κάτω από αυτό το πρίσμα, στο πλαίσιο της ιδεολογικής πάλης που 
αναπτύσσεται σε κάθε κοινωνικό σχηματισμό και σε κάθε ιστορική συγκυρία, το 
πολιτικό περιεχόμενο της κάθε μουσειακής έκθεσης και τα αποτελέσματά της τα 
καθορίζουν όχι μόνο, ή όχι τόσο, οι γενικές κυβερνητικές κατευθύνσεις αλλά οι 
συγκεκριμένες επιλογές και ερμηνείες των εμπλεκόμενων ανθρώπων. 

Είναι γεγονός ότι οι επισκέπτες μπαίνουν στη μουσειακή επικοινωνία με ση-
μαντικά μειονεκτήματα ως προς τη δυνατότητα ανατροπής των όσων οι εκθέτες 
προτείνουν. Η δημοκρατική διάθεση που άνθισε τις τελευταίες δεκαετίες στον 
χώρο των μουσείων δεν έδωσε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Κινήθηκε, 
μάλλον, στην κατεύθυνση της εξασφάλισης ευχάριστων κυλικείων, της οργά-
νωσης καταναλωτικά επαρκών πωλητηρίων και μιας, όσο το δυνατόν, πιο χα-
ριτωμένης παρουσίασης της ίδιας μονολιθικής ερμηνείας. Οι εναλλακτικές επι-
λογές στράφηκαν στα πλήκτρα των ηλεκτρονικών οθονών, παρά στα ιστορικά 
συμπεράσματα. Και, δυστυχώς, οι επισκέπτες δεν φαίνεται να ενοχλούνται και 
δεν διεκδικούν κάτι περισσότερο από αυτό. Γεγονός, βέβαια, που δεν προκαλεί 
έκπληξη, τουλάχιστον σε μια συγκυρία που δεν εκφράζονται σοβαρές αντιδρά-
σεις ούτε απέναντι σε πολύ σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα.

Η τελευταία, λοιπόν, ελπίδα, πριν υιοθετήσει κανείς τον τίτλο του κειμένου 
αυτού, είναι οι δημιουργοί των μουσειακών εκθέσεων. Βέβαια, δεν πρόκειται 
για μια ομοιογενή ομάδα ανθρώπων με τις ίδιες αντιλήψεις και επιδιώξεις. 
Πολλοί, εξυπηρέτησαν τις εκάστοτε κρατικές εξουσίες, είτε επειδή ταυτίζονταν 
με τις πολιτικές τους, είτε επειδή επιδίωκαν στήριξη στην επιστημονική και 
επαγγελματική τους πορεία, είτε επειδή θεώρησαν ότι «κάνουν απλώς τη δου-
λειά τους» (Hamilakis, 1999). Μέσα, όμως, σε αυτήν την ομάδα των ειδικών 
επιστημόνων που έχουν την ευθύνη της μουσειακής διαχείρισης του παρελ-
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θόντος, ανήκουν και αυτοί που περιέγραψαν με σαφήνεια την αλληλεπίδραση 
της επιστημονικής ερμηνείας του παρελθόντος με τη συγκρότηση των εθνικών 
ιδεολογημάτων και διαπίστωσαν με αυτογνωσία τις επιπτώσεις της εθνικής ρη-
τορείας στη διαμόρφωση των ίδιων των επιστημονικών τους προσεγγίσεων. 
Δεν θα ήταν, ενδεχομένως, ουτοπικό να περιμένει κανείς από αυτούς να συνει-
δητοποιήσουν ότι, στο βαθμό που απομακρυνόμαστε από την εποχή που πλεί-
στοι όσοι ιδεολογικοί μηχανισμοί καραδοκούσαν να φορτώσουν κάθε όστρακο 
με πολιτική σημασία, η έρευνα του παρελθόντος κινδυνεύει να μην έχει καμιά 
απολύτως σημασία για τον κόσμο που μας περιβάλλει (Fotiadis, 2005). Εκτός 
και αν αναλάβουν αυτοί τη διατύπωση και την προώθηση στην πράξη μιας 
μουσειακής πράξης που θα μπορούσε να παίξει πολιτικό ρόλο διαφορετικό από 
αυτόν που συνηθίσαμε.

Το κείμενο αυτό, θα μπορούσε να τελειώσει με την αισιόδοξη κατάληξη της 
προηγούμενης παραγράφου, αν δε γραφόταν σε μια περίοδο που τα ευρήματα 
μιας αρχαιολογικής ανασκαφής ανακοινώνονται από το Γραφείο Τύπου του 
Υπουργείου Πολιτισμού και η ερμηνεία τους θεωρείται κρίσιμη για την επιβίωση 
του κυβερνητικού σχήματος. Σε μια εποχή, δηλαδή, που επιβεβαιώνει ότι η κοι-
νωνική «έκθεση» του παρελθόντος, και τώρα, όπως και πάντα, συμπεριλαμβάνε-
ται στο επιθετικό ή αμυντικό ιδεολογικό οπλοστάσιο του εκάστοτε μηχανισμού 
εξουσίας. Αυτό, έκπληξη σίγουρα δεν προκαλεί, ίσως, μάλιστα, να προκαλεί και 
θυμηδία, αν κρίνει κανείς από τα καυστικά σχόλια που κυκλοφορούν στα social 
media. Το θλιβερό είναι ότι εξακολουθούν στον χορό αυτό να σύρονται και τα 
υποκείμενα της έρευνας, αν και σήμερα δεν κινδυνεύουν, σε περίπτωση που δια-
φοροποιηθούν, να εξοριστούν σε κάποιο ξερονήσι. Και αυτό, με κάνει να φοβά-
μαι μήπως τα περιθώρια ιδεολογικής αντεπίθεσης των επιστημόνων που ασχο-
λούνται με την έρευνα, την ερμηνεία και την έκθεση του παρελθόντος δεν είναι 
και τόσο μεγάλα, και η πυρκαγιά είναι μια κάποια, ίσως η μοναδική, λύσις…

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Χαρακτηριστικά, μπορούμε να αναφέρουμε το έργο του Robin Collinwood 
(1946), που αμφισβήτησε συνολικά τη δυνατότητα των ανθρωπιστικών επιστημών 
να στηριχθούν σε μια «αντικειμενική» μεθοδολογία αντίστοιχη με εκείνη των φυ-
σικών επιστημών.
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 2. Πρόκειται για το Pfahlbaumuseum Unteruhldingen, όπου παρουσιάζεται με τη 
μορφή αναπαραστάσεων η αντίληψη των Γερμανών αρχαιολόγων των πρώτων δε-
καετιών του 20ου αιώνα για τη μορφή των προϊστορικών λιμναίων οικισμών, που 
θεωρούσαν αφετηρία του Γερμανικού πολιτισμού.
3. Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, Γερμανοί και Ελβετοί αρχαιολόγοι επι-
δόθηκαν σε μια «πολεμική» αντιπαράθεση ως προς την ερμηνεία των λιμναίων οι-
κισμών της κεντρικής Ευρώπης. Η επιστημονική διαφωνία σχετιζόταν άμεσα με τη 
διεκδίκηση του πολιτισμικού αυτού τύπου και από τις δύο εθνικές αφηγήσεις.  
4. Ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την επιστημονική συνάντηση που 
διοργάνωσε το ΜΠΣ Μουσειολογίας του ΑΠΘ, το 2011, με θέμα «Το Μουσείο 
Ακρόπολης. Ιδεολογία, Μουσειολογία, Αρχιτεκτονική». Βλ. επίσης, και τα δύο εν-
διαφέροντα άρθρα του Δημήτρη Πλάντζου (2009, 2011).
5. Βλ., για παράδειγμα, την επίσκεψη της Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ (Ιούλιος 
2011) και του κινέζου πρωθυπουργού (Ιούνιος 2014).
6. Βλ. το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο της Sharon MacDonald (2008), που είναι αφιερω-
μένο ειδικά στο ιστορικό της διαχείρισης του χώρου αυτού.
7. Το “Denkmal für die ermordeten Juden Europas” βρίσκεται στη Friedrichstadt, 
νότια της πύλης του Βρανδεμβούργου, στο Βερολίνο. Σχεδιάστηκε από τον Peter 
Eisenman και εκτείνεται σε έναν χώρο 19.000m2. Αποτελείται από ένα σύμπλεγ-
μα ανισοϋψών μπετονένιων όγκων και ένα υπόγειο Κέντρο Ενημέρωσης. Εγκαι-
νιάστηκε το 2005 και η κατασκευή του στοίχισε περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ. Η 
σκοπιμότητα της δημιουργίας του και η, εκ των υστέρων, κριτική αποτίμησή του 
προκάλεσε θυελλώδη συζήτηση.
8. Τα εισαγωγικά σχετίζονται με το γεγονός ότι ο χώρος είναι, στην ουσία, ένα κατα-
σκευασμένο κολλάζ στοιχείων των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης, εργα-
σίας και εξόντωσης που δεν ανήκουν στο σύνολό τους στο συγκεκριμένο συγκρότη-
μα (Miles, 2002; Staines, 2001; Young, 2009).
9. Με αυτήν την πολιτική, άλλωστε, συνδέθηκε άμεσα η ίδρυση του αντίστοιχου 
Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Washington DC το 1995 (Lennon & Foley, 1999).
10. Που κατηγορήθηκε από τις φεμινίστριες ότι δεν αναφέρεται στις λεσβίες, οπότε 
εντάχθηκε εκ των υστέρων και σχετικό βίντεο που δείχνει δύο γυναίκες να φιλιού-
νται, για την αποκατάσταση της αδικίας.
11. Αναφέρω, για παράδειγμα, την ανασκαφική διερεύνηση των ναζιστικών στρατο-
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πέδων συγκέντρωσης (Gilead, Haimi, & Mazurek, 2010), όπως και των πεδίων μάχης 
του ισπανικού εμφυλίου πολέμου (González-Ruibal, 2007). Γενικότερα, βλέπε και 
μια συνολική τοποθέτηση στα βιβλία των Buchli & Lucas (2001) και Harrison & 
Schofield (2010).
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H σύγχρονη συνθήκη της μετανάστευσης μεταλλάσσει ριζικά τις κοινωνικές 
γεωγραφίες των πόλεων, οι οποίες είτε ως τόποι μετάβασης, είτε ως τόποι εγκα-
τάστασης συνιστούν τα κατεξοχήν πεδία συνάντησης και σύγκρουσης εκατομ-
μυρίων ανθρώπων. Παρότι είναι ζωντανή η συζήτηση για την αποδιάρθρωση 
των εθνικών συνόρων και την ανάδυση χώρων ροής, η μελέτη των κινήσε-
ων και των περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί, 
αναδεικνύει μια αρκετά διαφορετική καθημερινότητα. Οι επίσημες κρατικές 
μεταναστευτικές πολιτικές, άρρηκτα δεμένες με την καπιταλιστική συνθήκη 
και τις αποικιακές και εθνικιστικές ρητορικές και πρακτικές, ενισχύουν ακόμα 
περισσότερο τα σκληρά όρια που θέτουν οι συνοριακές γραμμές.

Στην Ελλάδα της κρίσης παρατηρούμε, όχι μόνο την συνέχιση μιας τουλά-
χιστον 20ετούς ιστορίας εκμετάλλευσης και αποκλεισμού μεταναστών και μετα-
ναστριών, αλλά και την ανάδυση νέων επιθετικών πολιτικών και πρακτικών απέ-
ναντί τους. Στον αστικό χώρο, η επικράτηση ενός ανοιχτά ρατσιστικού λόγου με 
συνεχείς αναφορές στην δημιουργία περιοχών «γκέτο»,η κατασκευή συλλογικών 
ταυτοτήτων περιθωριακότητας και παραβατικότητας, οι  «εκκαθαρίσεις» γειτο-
νιών είτε με πιο «ευγενείς» μεθόδους (όπως οι αστικές αναπλάσεις με γνώμονα το 
κέρδος) είτε με βίαιες κατασταλτικές επιχειρήσεις (όπως η επιχείρηση Ξένιος Δίας 
ή οι δολοφονίες μεταναστών από φασιστικά τάγματα εφόδου) μετατρέπουν τη 
μετανάστευση σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη και πολλές φορές θανατηφόρα συν-
θήκη. Παράλληλα, η δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης σε πολλά σημεία 
της χώρας, η ενίσχυση των συνόρων με τον περίφημο φράχτη του Έβρου και την 
ανάπτυξη των δυνάμεων της Frontex αλλά και οι εξαντλητικές γραφειοκρατικές 
διαδικασίες για την παροχή άδειας παραμονής συνθέτουν ένα ιδιαίτερα εχθρικό 
περιβάλλον για όποια ή όποιον αναγκαστεί να εισέλθει στην ελληνική επικράτεια 
χωρίς χαρτιά. Γίνεται όλο και περισσότερο φανερό πως όσο η κρίση βαθαίνει τόσο 
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οι μεταναστευτικές πολιτικές των επίσημων φορέων και οι πρακτικές που εκκινούν 
από θεσμοθετημένες ρατσιστικές και αντιμεταναστευτικές ιδεολογίες θα στοχεύ-
ουν σε μια στρατηγική απομόνωσης και υποτίμησης αυτών των πληθυσμών. 

Σε αντίθεση όμως με τις προσεγγίσεις θυματοποίησης, αναπτύσσονται κρι-
τικές που αντιλαμβάνονται τους μετανάστες και τις μετανάστριες ως δρώντα 
υποκείμενα ικανά να ακολουθήσουν τις δικές τους επιθυμίες και να χαράξουν 
τις δικές τους διαδρομές. Τέτοιες οπτικές θέτουν στο επίκεντρο το ζήτημα της 
κλίμακας επισημαίνοντας τη σημασία των διασυνδέσεων μεταξύ παγκόσμιου 
και τοπικού και προσεγγίζουν τις μεταναστευτικές κινήσεις με γνώμονα την 
καθημερινή ζωή των υποκειμένων. Γίνεται έτσι κατανοητή η  πολυπλοκότητα 
με την οποία δομείται η μεταναστευτική συνθήκη,  ενώ η μετανάστευση παύει 
να θεωρείται ως μια ομοιογενής εμπειρία υποκειμένων που ακολουθούν προ-
καθορισμένες διαδρομές. Μέσα από τέτοιες αναγνώσεις και κυρίως μέσα από 
τις αφηγήσεις των ίδιων των μεταναστών και μεταναστριών, αποδομείται η γε-
νικευτική ταυτότητα  του «μετανάστη» και αναδεικνύονται τα διαφορετικά και 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε υποκειμένου. Ταυτόχρονα καθώς η επιβίωση 
γίνεται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, οι μετανάστες και οι μετανά-
στριες βρίσκονται σε συγκρουσιακή σχέση με τις επίσημες πολιτικές που τους 
επιβάλλονται καθώς διεκδικούν έμπρακτα την παρουσία τους στον αστικό χώρο. 
Εκτός από το να εξαναγκάζονται σε ένα «καθεστώς εξαίρεσης» συχνά καταφέρ-
νουν να παράγουν τους δικούς τους χώρους, και συχνά δρουν ως απορρυθμιστές 
της κυρίαρχης εικόνας της πόλης, αμφισβητώντας έμπρακτα θεσμοθετημένα 
όρια και σύνορα παράγοντας χώρους αντίστασης και χειραφέτησης. 

Παράλληλα οι συγκρούσεις μεταναστών με την αστυνομία, οι συλλογικές  
προσευχές στους δημόσιους χώρους, οι συλλογικοποιήσεις γυναικών και οι δη-
μόσιες εκδηλώσεις, αλλά και οι καθημερινές στιγμές αλληλεγγύης και συμμε-
τοχής σε συλλογικές διεκδικήσεις, μαρτυρούν την ένταξη των μεταναστών και 
μεταναστριών ως ενεργά υποκείμενα στις διαδικασίες της πόλης. Οι πρακτικές 
που αναπτύσσουν στους τόπους όπου εγκαθίστανται, στις γειτονιές των πόλε-
ων, διαμορφώνουν νέα αστικά τοπία και αναπαραστάσεις που καταφέρνουν να 
διαπεράσουν όχι μόνο τα εθνικά σύνορα αλλά και τις εγκατεστημένες αντιλή-
ψεις που σχετίζονται με λογικές θυματοποίησης, δαιμονοποίησης ή  εγκλημα-
τοποίησής τους. Η διάδρασή τους με τους τοπικούς πληθυσμούς και η δημιουρ-
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γία κοινωνικών δικτύων σηματοδοτούν την αποδιάρθρωση διπόλων όπως το 
«εδώ/εκεί» , το «τότε/τώρα», «το ντόπιος» και «ξένος», διαμορφώνοντας  νέες 
υβριδικές ταυτότητες καθώς και νέες κοινότητες συνύπαρξης και αλληλεγγύης. 
Οι παραπάνω διαδικασίες ενώ συχνά διατρέχονται από στοιχεία ενσωμάτωσης, 
φανερώνουν την πρόθεση των νεοφερμένων πληθυσμών να διατηρούν και να 
εντάσσουν ενεργά στην καθημερινότητά τους στοιχεία της πολιτισμικής τους 
προέλευσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γίνονται ενεργοί παράγοντες στις με-
ταβολές που συμβαίνουν στον αστικό χώρο σε κάθε γωνιά της εθνικής επικρά-
τειας και διατυπώνουν εκ νέου ζητήματα που αφορούν το δικαίωμα στην πόλη. 

Στα κείμενα που ακολουθούν, αναπτύσσονται πολλές από τις πτυχές των 
νέων αυτών σχέσεων που αναπτύσσονται στις «ελληνικές πόλεις» και υποδει-
κνύουν τις πολλαπλές διαδρομές που ακολουθούν οι καθημερινές συναντήσεις 
μεταξύ ντόπιων και μεταναστών. 

Αρχικά η Χρύσα Γιαννοπούλου, με βάση την ιδέα της «ετεροτοπίας», όπως 
την εισηγήθηκε ο M. Foucault, παρουσιάζει την καθημερινότητα  ανήλικων 
μεταναστών στα κέντρα υποδοχής αιτούντων άσυλο. Στη συνέχεια, η Έφη 
Κηπουροπούλου μελετά την  κατασκευή αμφίθυμων ή συγκρουσιακών ταυ-
τοτήτων των αλλοδαπών μαθητών και μαθητριών και τον τρόπο αναπαράστα-
σής τους  στον λόγο .Η Όλγα Λαφαζάνη, επιχειρεί να αναδείξει τις πολλαπλές 
διαπραγματεύσεις των συνόρων/ορίων μέσα από τυχαίες συναντήσεις στους 
χώρους και τους χρόνους της καθημερινότητας αλλά και την πολυπλοκότητα 
των σχέσεων εξουσίας και αντίστασης που διαπερνούν τις μεταναστευτικές 
(και όχι μόνο) διαδρομές. Ο Δημήτρης Μπαλαμπανίδης μελετά τις  γεωγραφίες 
της εγκατάστασης των μεταναστών στον Δήμο Αθηναίων, μιλώντας για την 
πρόσβαση στην κατοικία και σχέσεις συνύπαρξης στις γειτονιές.

Η Εύα Παπατζανή, διερευνά τις συνδέσεις ανάμεσα στην κρίση και τις χω-
ρο-κοινωνικές ταυτότητες των μεταναστών στην πόλη μέσα από εμπειρικές 
διερευνήσεις στο κέντρο και σε γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 
Τέλος, ο Πάνος Χατζηπροκοπίου θέτει στο επίκεντρο τις  ισλαμικές γεωγρα-
φίες στην Αθήνα επιχειρώντας μια σύντομη εθνογραφική περιήγηση στις ανα-
δυόμενες ισλαμικές  γεωγραφίες της πόλης  διατυπώνοντας  προβληματισμούς 
σχετικά με ζητήματα της ποικιλότητας και της θρησκευτικής ετερότητας στον 
χώρο της πόλης. 
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1.ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ

Αρχικά, πρέπει να αναλυθούν θεσμικά, αλλά και πραγματολογικά, οι όροι 
«ασυνόδευτος ανήλικος» και «κέντρα υποδοχής».

Με το νομικό όρο «ασυνόδευτος ανήλικος» περιγράφονται τα άτομα που δεν 
έχουν ενηλικιωθεί ακόμα και έχουν διασχίσει σύνορα κάποιου κράτους χωρίς 
τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα. Οι Τσοβίλη και Βουτυρά (2004) αντιπαραθέ-
τουν τον όρο «αποχωρισμένα παιδιά», τονίζοντας πως αντικατοπτρίζει σαφέ-
στερα το βασικό πρόβλημα των ατόμων, την έλλειψη φροντίδας τους από γονέα 
ή νόμιμο κηδεμόνα και τις συνέπειες του αποχωρισμού τους, κοινωνικά και ψυ-
χολογικά. Στο παρόν κείμενο, για λόγους συντομίας θα αναφέρονται ως παιδιά.

Τα «κέντρα υποδοχής», εφεξής κέντρα, αποτελούν μια τυπολογία που έχει 
προκύψει μέσα από μια σειρά θεσμικών διατάξεων και εντάσσονται στο σύστη-
μα πρόνοιας του κράτους προς την κατηγορία πληθυσμού που περιγράφηκε. 
Διοικητικά, ανήκουν στο Υπουργείο Εργασίας. 

Χρύσα Γιαννοπούλου
Υπ. Διδ. Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών,

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

chrysoula23@hotmail.com

Ετεροτοπίες της μετανεωτερικότητας. 

Το παράδειγμα των κέντρων υποδοχής 
ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο 
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Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά ολοπαγή ιδρύματα (total institution) που 
περιγράφει ο Goffman, αλλά και με τα κέντρα κράτησης (detention centres), 
μια ανοιχτή δομή σαν τα κέντρα υποδοχής συγκλίνει στο ότι η βοήθεια που πα-
ρέχεται στους διαμένοντες προαποφασίζεται και υλοποιείται χωρίς την παρέμ-
βαση των διαμενόντων, οι οποίοι γίνονται συνήθως αντιληπτοί ως παθητικοί 
αποδέκτες εξωτερικής (κρατικής, διεθνούς) ή εσωτερικής βοήθειας (Verdirame 
et al., 2005: xiii). Η διοικητική οργάνωση της δομής αφορά αποκλειστικά το 
επιστημονικό προσωπικό, ενώ ο κώδικας δεοντολογίας και το καταστατικό λει-
τουργίας αφορούν το διοικητικό συμβούλιο, στις συνελεύσεις του οποίου οι 
διαμένοντες δεν έχουν πρόσβαση. Επιπλέον, ως ανήλικοι υπόκεινται σε κα-
θεστώς επιτήρησης από Επίτροπο και αναφοράς σε αυτόν, που συνήθως είναι 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Αυτό, όμως, που διακρίνει τις ανοιχτές δομές από τα παραδοσιακά άσυλα 
είναι, αρχικά, το γεγονός ότι η παραμονή δεν είναι αποκλειστικά ακούσια, 
σε αντίθεση με τα κέντρα κράτησης. Σε μια ανοιχτή δομή, συχνά, και λόγω 
νομικών ασαφειών σχετικά με το καθεστώς του ασυνόδευτου ανήλικου, δη-
μιουργούνται δομικά και λειτουργικά ζητήματα που, εντέλει, εντάσσουν τη 
συγκεκριμένη δομή έξω από τις συνηθισμένες τυπολογίες των ασύλων. Τα 
άτομα που διαμένουν σε αυτά μπορούν να εγκαταλείψουν τη δομή κατά βού-
ληση, ενώ ο ρόλος του επιτρόπου, όντας θεσμικά αποδυναμωμένος, δεν λει-
τουργεί στην πράξη, ώστε να υπάρχει αναφορά σε αυτόν από την πλευρά των 
παιδιών, από τη στιγμή που εγκαταλείπουν τον χώρο. Συνακόλουθα, τα παιδιά 
που έχουν διαμείνει στα εν λόγω κέντρα από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα 
απασχολούν το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και τους διοικητικούς υπαλλή-
λους μόνο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί, ενώ οποιαδήποτε ενη-
μέρωση για τη μετέπειτα πορεία τους προκύπτει στο πλαίσιο μεμονωμένων 
εξωθεσμικών προσωπικών επαφών. 

Μια δεύτερη διαφοροποίηση των ανοιχτών δομών έγκειται στον τρόπο με 
τον οποίο αντιλαμβάνονται οι διαμένοντες τη δομή. Λόγω του «χαλαρού» κα-
θεστώτος εισόδου στη  -και εξόδου από τη- δομή, αλλά και των διαρκώς με-
ταβαλλόμενων αριθμών των διαμενόντων, η πρόσληψη της δομής είναι ταυ-
τόχρονα ενιαία σε δομικό επίπεδο και πολλαπλά διαφορετική σε λειτουργικό 
επίπεδο. Όλα τα κέντρα υποδοχής λειτουργούν ως πρώτο ή τελευταίο καταφύ-
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γιο, με την έννοια ότι τα παιδιά θα διαμείνουν αρχικά εκεί, επειδή η κρατική 
μεταναστευτική πολιτική έχει δημιουργήσει αυτού του είδους τα κέντρα για τα 
εν λόγω άτομα, ενώ θα επιστρέψουν, αν το επιλέξουν, επειδή η περιπλάνησή 
τους μακριά από αυτά δεν απέδωσε. 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ανωτέρω μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο ανθρωπολογικών και κοινωνιο-
λογικών ερευνών που έχουν εστιάσει σε αντίστοιχες δομές και έχουν διερευ-
νήσει τις σχέσεις ανάμεσα στους διαμένοντες και το προσωπικό, τους δια-
μένοντες και την περιβάλλουσα κοινωνία, τους διαμένοντες και τους φορείς 
υποστήριξης, αλλά και τις σχέσεις των διαμενόντων μεταξύ τους (Tsovili and 
Voutira 2004, Goffman 1961, Harrel – Bond 1986). Χρησιμοποιήθηκε η μέ-
θοδος της εθνογραφικής έρευνας, με συμμετοχική παρατήρηση στο πεδίο και 
λήψη συνεντεύξεων.

3. ΤΟ  ΠΕΔΙΟ

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στα Κέντρα Υποδοχής ασυνόδευτων ανηλί-
κων στην Αγιάσο της Λέσβου και στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Η επιλογή των δύο 
πεδίων έγινε για λόγους συγκριτικής έρευνας, από την οποία προκύπτουν συ-
μπεράσματα για την ύπαρξη ετεροτοπιών αλλά και την ερμηνεία των συγκρού-
σεων μεταξύ τοπικής κοινωνίας και διαμενόντων στα κέντρα υποδοχής, σε ό,τι 
αφορά τη διαχείριση και την πρόσβαση στο δημόσιο χώρο, των διαμενόντων 
μεταξύ τους, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του ιδιωτικού χώρου, καθώς και των 
διαμενόντων με τους φορείς απόδοσης βοήθειας,

Η Αγιάσος, σαν Κέντρο, λειτούργησε από τον Ιούνιο του 2008 έως τον Ιού-
λιο του 2010, μέχρι που διέκοψε οριστικά τη λειτουργία το 2012 και υποδέχθη-
κε μόνο ασυνόδευτους ανήλικους αιτούντες άσυλο, ενώ είχε συσταθεί για αυτό 
μόνο τον σκοπό. Το Κέντρο βρίσκεται 4 χλμ. βόρεια του χωριού της Αγιά-
σου, πληθυσμού 3.000 μόνιμων κατοίκων περίπου, και απέχει 40 χλμ. από την 
πρωτεύουσα του νησιού, Μυτιλήνη. Η δομή στεγάζεται σε ένα κτήριο 4.000 
τ.μ., το οποίο, από τη δεκαετία του 1930, λειτουργούσε ως σανατόριο για 
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φυματικούς, γι’ αυτό άλλωστε βρίσκεται μέσα στο δάσος, ενώ ανακαινίστη-
κε τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να στεγάσει τους περιθαλπόμενους του 
Ιδρύματος «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ». Λίγο πριν το ανακαινισμένο κτήριο παραδοθεί 
στο Ι.Κ.Π.Α. «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ», για να φιλοξενήσει τα άτομα με νοητική και 
κινητική υστέρηση που στεγάζει σε ένα άλλο παλιό χώρο εντός του χωριού της 
Αγιάσου, δημιουργήθηκε η άμεση ανάγκη στέγασης 103 ανηλίκων που βρί-
σκονταν σε πολυήμερη απεργία πείνας, λόγω παρατεταμένης κράτησής τους 
στο Κέντρο Κράτησης της Παγανής το καλοκαίρι του 20081. 

Το Κέντρο της Κόνιτσας, σε αντίθεση με τα περισσότερα κέντρα υποδοχής 
ασυνόδευτων ανήλικων στην Ελλάδα, παρουσιάζει δύο ιδιομορφίες ως προς το 
θεσμικό καθεστώς, αλλά και ως προς τις κατηγορίες παιδιών που φιλοξενεί, οι 
οποίες σχετίζονται με το ιστορικό του. Το Κέντρο ιδρύθηκε στη διάρκεια του 
Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, και συγκεκριμένα το 1947 από την τότε βασίλισ-
σα Φρειδερίκη, και λειτούργησε ως Παιδόπολη, ως χώρος δηλαδή φιλοξενίας και 
φύλαξης παιδιών από εμπόλεμες ζώνες του εμφυλίου, όπως ήταν η Κόνιτσα και 
τα γύρω χωριά. Το 1973, μετονομάστηκε σε Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρέ-
νων Κόνιτσας και συνέχισε τη λειτουργία του ως ορφανοτροφείο και κέντρο εκ-
μάθησης τέχνης σε ανήλικα αγόρια. Τα τελευταία χρόνια (από το 1992 και έπει-
τα), τα παιδιά που στεγάζονταν στο ίδρυμα δεν προέρχονταν μόνο από άπορες 
ελληνικές οικογένειες αλλά και από αλβανικές, και στέλνονταν εκεί  για εκμά-
θηση τέχνης σε ένα από τα τρία εργαστήρια του Κέντρου. Από τον Οκτώβρη του 
2008, το κέντρο έλαβε χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 
(ERF), προκειμένου να φιλοξενεί ανήλικους αιτούντες άσυλο. Η χωρητικότητα 
του είναι 80 άτομα. Από το Υπουργείο Εργασίας προβλέπεται επίδομα 2.90 ευρώ 
την ημέρα σε όλες τις κατηγορίες παιδιών που διαμένουν εκεί.

4. ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΕΣ

Η έννοια της «ετεροτοπίας» είναι βέβαια πολύσημη, ωστόσο, από δομική άπο-
ψη συνιστά μια ιδιόμορφη περίπτωση «τόπου» που, ενώ υπάρχει -και κατά συ-
νέπεια δεν μπορεί να θεωρηθεί «ουτοπία»,  υπάρχει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, 
καθώς  βρίσκεται «έξω από όλους τους τόπους, ακόμη και αν είναι εύκολο να 
προσδιοριστεί η τοποθεσία του», όπως σχολιάζει ο Foucault (1967). 
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Τα κέντρα υποδοχής που αποτέλεσαν το πεδίο της παρούσας μελέτης βρί-
σκονται, στην περίπτωση της Αγιάσου, 5 χιλιόμετρα έξω από το χωριό και, στην 
Κόνιτσα, κάτω από την  κεντρική πλατεία. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, 
είναι «αόρατα» για τους ντόπιους, αφού δεν αποτελούν χώρους κοινωνικοποί-
ησης για τον ντόπιο πληθυσμό που φαίνεται να αδιαφορεί πλήρως για αυτά.

Επιπλέον, η κοινωνικοποίηση των παιδιών εξαρτάται κατά κύριο λόγο από 
την πρόσβαση των φιλοξενούμενων σε διαδικασίες που τους επιτρέπουν τη 
συναναστροφή με την τοπική κοινωνία. Στη συνέχεια, η πρόσβαση σε αυτές 
τις διαδικασίες εξαρτάται από μια σειρά παράγοντες, όπως την τοποθεσία του 
κέντρου, τους τρόπους χρησιμοποίησης του χώρου (π.χ. πολυχώρος στην Κό-
νιτσα ή αυστηρά κέντρο υποδοχής στην Αγιάσο), τη διάθεση της τοπικής κοι-
νωνίας να υποδεχτεί τέτοιους πληθυσμούς. Η Κόνιτσα, για παράδειγμα, ενώ 
είναι σημείο εισόδου για τους Αλβανούς υπηκόους από τη δεκαετία του 1990, 
δεν είναι σημείο εξόδου για τους πρόσφυγες. Η Λέσβος, από την άλλη, αποτε-
λεί θαλάσσιο σύνορο της Ελλάδας και ένα από τα κυριότερα σημεία εισόδου 
αιτούντων άσυλο στη χώρα. Η τοπική ιστορία των δύο περιοχών συνδέεται με 
γεγονότα, τα οποία στο εθνογραφικό παρόν αντανακλούν ταυτιζόμενες αλλά 
και αποκλίνουσες πρακτικές υποδοχής αλλοδαπών πληθυσμών από την πλευρά 
της τοπικής κοινωνίας. Σημαντικό ρόλο σε αυτό κατέχει το γεγονός ότι, σε επί-
πεδο συλλογικής μνήμης, ο όρος πρόσφυγας έχει ταυτιστεί με τον «ομοεθνή», 
αφού οι πρώτοι μαζικοί προσφυγικοί πληθυσμοί του 20ου αιώνα στην Ελλάδα 
προέρχονταν από τη Μικρά Ασία, έπειτα από τη συνθήκη της Λωζάνης το 1923. 
Η έρευνα της Βουτυρά (2003) δείχνει ότι ο όρος πρόσφυγας απέκτησε θετικές 
συνδηλώσεις, έπειτα από τη συλλογικά θεωρούμενη επιτυχημένη εγκατάσταση 
των μικρασιατών προσφύγων μέσω του  προγράμματος αγροτικής αποκατά-
στασης του Ελ. Βενιζέλου. Σήμερα, όμως, ο πρόσφυγας προϋποθέτει τον αλ-
λοεθνή, γεγονός που αντιβαίνει στη συλλογική μνήμη μεγάλου τμήματος της 
ελληνικής κοινωνίας και αποτελεί παράγοντα πρόσληψης και αποδοχής ή μη 
των σύγχρονων αιτούντων άσυλο. Αυτό το γεγονός καθορίζει και τις σύγχρο-
νες πρακτικές φιλοξενίας των τοπικών κοινωνιών και, εν προκειμένω, των υπό 
διερεύνηση περιοχών, κυρίως όμως ορίζει το πλαίσιο των συγκρούσεων που 
αναπτύσσονται.
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5. ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΩΣ ΡΟΗ 

Ο Bauman αντιλαµβάνεται τη µετανεωτερικότητα σε άµεση συνάφεια µε τη 
νεωτερικότητα. Δεν θεωρεί πως ανάµεσα τους υπάρχει αγεφύρωτο χάσµα και 
εγγενής σύγκρουση, καθώς η νεωτερικότητα και η µετανεωτερικότητα είναι 
για τον Bauman δυο συµπληρωµατικές εκδοχές του σύγχρονου πολιτισµού. 
Περιγράφοντας τη ρευστή νεωτερικότητα ή μετανεωτερικότητα, έθεσε το ζή-
τημα της κινητικότητας και, με βάση τη δυνατότητα της μετακίνησης, παρου-
σιάζει την περίπτωση του τουρίστα και του πλάνητα. Η δυνατότητα της κινη-
τικότητας είναι αυτή που διαφοροποιεί τον πλάνητα από τον τουρίστα, όπου, 
για τον πρώτο, η κινητικότητα είναι καταναγκαστική διαδικασία επιβίωσης, 
ενώ, για τον δεύτερο, αποτελεί ελευθερία να επιλέξει. Η έντονη κινητικότητα 
της μετανεωτερικής εποχής οδηγεί στην παραγωγή «ανθρωπίνων απορριμμά-
των» και αποτελεί αναπόφευκτο αποτέλεσμα του εκσυγχρονισμού (Δεμερτζής, 
Περεζούς, 2010). 

Την κινητικότητα των ατόμων, και όχι μόνο, στο πλαίσιο τόσο της νεωτε-
ρικότητας όσο και της μετανεωτερικότητας, χαρακτήρισε ο Appadurai (1990, 
1996, 2003) ως ροή. Ροές υπάρχουν και στη νεωτερικότητα (π.χ. η μετανά-
στευση προς τη Γερμανία από τον ευρωπαϊκό νότο), αλλά είναι ελεγχόμενες 
και απολύτως θεμιτές, στο πλαίσιο της «ανάπτυξης» και της ανανέωσης ενός 
κατεστραμμένου δημογραφικά πληθυσμού, όπως ο γερμανικός μετά από τον 
πόλεμο. Ανάλογα παραδείγματα στην ιστορία των μεταναστεύσεων είναι άπει-
ρα, π.χ. οι ροές των κάθε προέλευσης «Κοινοπολιτειακών» προς τη Βρετανία. 
Νεωτερική είναι και η «ροή» των ανταλλάξιμων (εθνικά η θρησκευτικά) πλη-
θυσμών, για να επιτευχθεί η «εθνική» ομοιογένεια (Μικρασιάτες πρόσφυγες). 
Νεωτερική θα μπορούσε να πει κανείς και τη «ροή» των πολιτικών προσφύγων, 
αφού οδηγούνται σε πλαίσια ομογενοποιημένα ιδεολογικά.

Στη μετανεωτερικότητα, αφενός, οι ροές δεν είναι ελεγχόμενες, αφετέρου, 
προκύπτουν από την αποσταθεροποίηση και κατάρρευση ή μετάλλαξη των 
κάθε είδους ορίων της νεωτερικότητας, τόσο εθνικών όσο και ιδεολογικών (π.χ. 
ψυχρός πόλεμος – σοσιαλιστικό μπλοκ). Αυτές οι ροές, όμως, αφορούν μόνο τα 
ethno-scapes (Appadurai, 1990), δηλαδή τις μετακινήσεις φυσικών προσώπων2. 
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6. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ

Αν θεωρήσουμε ότι οι ετεροτοπίες  «αντανακλούν μορφές σχέσεων θέσης στον 
χώρο», τότε θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν και τις συγκρούσεις ως ένα βαθμό: 
οι «σχέσεις θέσης» είναι κατά κανόνα σχέσεις ανισότητας («κατηγοριοποίησης 
των ανθρώπινων στοιχείων»), επομένως, η «γειτνίαση» τέτοιων «θέσεων» προ-
καλεί συγκρούσεις. Στη διάρκεια της παρούσας μελέτης καταγράφηκαν τριών 
ειδών συγκρούσεις που αφορούσαν τόσο στη διαμονή των παιδιών στα κέντρα 
υποδοχής όσο και στην απόπειρά τους να συμμετάσχουν στο δημόσιο χώρο και 
να κοινωνικοποιηθούν.

6.1 ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΧΩΡΟΥ: ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Οι συγκρούσεις για τη διαχείριση του δημόσιου χώρου ήταν πολύ έντονες και 
στις δύο περιοχές, με τη διαφορά ότι στην Αγιάσο το προσωπικό επιχείρησε 
συχνά να μεσολαβήσει, προκειμένου να υπάρξει μια στοιχειώδης επικοινωνία 
ανάμεσα στην τοπική κοινωνία και στους διαμένοντες στα κέντρα. Παρ’ όλα 
αυτά, η άρνηση της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών θεσμών υπήρξε χαρα-
κτηριστική σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των παιδιών στη δημόσια εκπαίδευση. 
Συγκεκριμένα, και στις δύο περιοχές (Αγιάσο, Κόνιτσα), παρόλο που προβλέ-
πεται από το νόμο3, τα παιδιά δεν είχαν πρόσβαση ούτε στην πρωτοβάθμια 
ούτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ύστερα από άρνηση των διευθυντών των 
αντίστοιχων σχολείων να τα δεχτούν.  

Στη Μυτιλήνη, από την άλλη μεριά, παρόλο που οι διευθυντές των σχολείων 
δεν δέχονταν τη φοίτηση των παιδιών στα σχολεία, δέχτηκαν, ωστόσο, να γίνει 
στην αυλή σχολείου ένα παζάρι με χειροτεχνίες των παιδιών. Επίσης, κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2010, έγιναν δύο δημόσιες εκδηλώσεις που είχαν οργανω-
θεί από τα παιδιά του κέντρου υποδοχής. Η μία, ήταν μια θεατρική παράσταση 
με βιωματικές αφηγήσεις των παιδιών στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, και η 
άλλη, μια ολοήμερη γιορτή με μουσική από τις χώρες καταγωγής των παιδιών 
την Παγκόσμια Ημέρα των Προσφύγων (20 Ιουνίου).

Αυτά τα παραδείγματα «ανεκτικότητας» συνιστούν άλλη μια μορφή ετερο-

302 Ετεροτοπίες της μετανεωτερικότητας



303  Urban Conflicts

τοπίας που κάνει τους «άλλους» πιο ανεκτούς, γιατί δεν έχει χαρακτηριστικά 
«κινδύνου», όπως η ετεροτοπία του ιδρύματος. Πρόκειται, δηλαδή, για ετερο-
τοπίες χωρίς συγκρούσεις. Παρόμοιο παράδειγμα είναι τα «φολκλορικά φεστι-
βάλ», όπου ο «άλλος» γίνεται αντικείμενο θαυμασμού για τους χορούς του, την 
ενδυμασία του κ.λπ. Συνεπακόλουθα, μια τέτοια έκφραση ως μορφή «γειτνία-
σης θέσεων», συνιστά ετεροτοπία, αλλά λιγότερο ή και καθόλου επικίνδυνη, 
κυρίως επειδή είναι προσωρινή.

Στο Κέντρο της Κόνιτσας, η πρόσβαση στην κεντρική πλατεία μπορεί να ήταν 
εφικτή για τα παιδιά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν επιθυμητή η δημόσια 
έκφρασή τους και η χρήση του χώρου μέσα από τη διοργάνωση π.χ. μιας γιορτής, 
όπως συνέβη στη Μυτιλήνη. Αντίθετα, τα παιδιά επιδίωξαν, κάποιες φορές από 
μόνα τους, να παίξουν ποδόσφαιρο στο δημοτικό γήπεδο. Κάποια στιγμή, τον 
χειμώνα του 2012, βγήκαν στις τοπικές εφημερίδες δημοσιεύματα που μιλούσαν 
για μολυσματικές ασθένειες και επικίνδυνα νοσήματα που υποτίθεται πως είχαν 
τα παιδιά. Έκτοτε, σταμάτησαν να πηγαίνουν στο γήπεδο μετά από οχλήσεις και 
σχόλια που δέχτηκαν από τους υπόλοιπους κατοίκους της Κόνιτσας.

Στην περίπτωση της Κόνιτσας, η «γειτνίαση» του άλλου προκαλεί συγκρού-
σεις που δομούν ένα συγκεκριμένο λόγο (discourse4) (Γκέφου – Μαδιανού, 1999) 
από την πλευρά των ντόπιων: οι ανήλικοι δεν αποτελούν μια ευάλωτη κατηγορία 
πληθυσμού, η οποία χρήζει προστασίας, αλλά αντίθετα μια απειλή, καθώς «εί-
ναι βρώμικοι και γεμάτοι ασθένειες»5. Η σύγκρουση τροφοδοτείται περαιτέρω 
από την αρχική διαμεσολαβημένη εικόνα (Μαδιανού, 2008) που έχουν οι ντόπιοι 
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τους «λαθρομετανάστες» που εγκληματούν 
κατά των φιλήσυχων κοινωνιών, και η οποία διατηρείται, ακριβώς λόγω της πρό-
σληψης του Κέντρου Υποδοχής ως μη τόπου –σημείου, δηλαδή, που όχι μόνο δεν 
έχει κανένα ενδιαφέρον για την τοπική κοινωνία, αλλά αποτελεί πιθανή απειλή.
     
6.2 ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ: ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΡΑ-
ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Αντίστοιχα, οι συγκρούσεις για τη διαχείριση του εσωτερικού χώρου υπήρξαν 
πολύ έντονες. Στο Κέντρο της Κόνιτσας, οι περισσότεροι τσακωμοί μεταξύ των 

303



304

παιδιών αφορούσαν τον χρόνο παραμονής στο αναψυκτήριο και την παρακο-
λούθηση προγραμμάτων στην τηλεόραση της κάθε εθνικότητας (π.χ. Αφγανοί, 
με άτομα από Αφρικανικές χώρες). Επιπλέον, προέκυπταν παρεξηγήσεις από 
το γεγονός ότι οι αιτούντες άσυλο δεν είχαν πρόσβαση ούτε στα εργαστήρια 
εκμάθησης τέχνης του Κέντρου, σε αντίθεση με τα παιδιά από την Αλβανία, τα 
οποία, με το πέρας της διαμονής τους στο κέντρο, λάμβαναν πιστοποιητικό εκ-
μάθησης τέχνης. Οι Αλβανοί ανήλικοι αποτελούσαν τον «εγγύς άλλο», τον «καθ’ 
ημάς ξένο» (Μαδιανού, 2003), αφού η παρουσία πληθυσμών από την Αλβανία 
στην περιοχή δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο ούτε για την τοπική κοινωνία ούτε για 
το προσωπικό του κέντρου, και έτσι είχαν αυξημένη πρόσβαση σε χώρους.

Στη Μυτιλήνη, οι παρεξηγήσεις και οι καυγάδες προέκυπταν τόσο μεταξύ 
εθνικοτήτων όσο και εθνοτήτων και αφορούσαν ζητήματα διαχείρισης είτε του 
εσωτερικού είτε του δημόσιου χώρου (π.χ. ποιά εθνικότητα θα χρησιμοποιεί πιο 
συχνά το εργαστήριο ραπτικής, ή πόσοι Αζάρα και πόσοι Τατζίκ θα συμμετά-
σχουν στην εκδήλωση στο θέατρο). Ακόμα και ανάμεσα στην ίδια εθνότητα (π.χ. 
Αζάρα) προέκυπταν συγκρούσεις στην προσπάθειά τους να λειτουργήσουν σε 
πλαίσιο καθιερωμένων πολιτισμικών ιεραρχήσεων, καίτοι τα υποκείμενα βρί-
σκονταν μακριά πια από την τοπικότητα που οι εν λόγω ιεραρχήσεις αποτελούν 
κανονικότητα. Έτσι, παρατηρούσε κανείς τη διαφωνία για το ποιός θα γίνει θρη-
σκευτικός ηγέτης εντός της εκάστοτε εθνότητας να εξελίσσεται σε σύγκρουση 
για τη διαχείριση συγκεκριμένου χώρου (π.χ. χώρου προσευχής – τζαμί).

6.3 ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ-
ΔΟΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Αναφορικά με τους φορείς υποστήριξης αιτούντων άσυλο, οι μη κρατικοί φο-
ρείς που δραστηριοποιούνται διεθνώς, εθνικά και τοπικά στον τομέα υποστή-
ριξης προσφύγων υιοθετούν συγκεκριμένες πρακτικές απόδοσης βοήθειας που 
ταιριάζει περισσότερο στο δόγμα περί οικουμενικών δικαιωμάτων. Αυτή η δυ-
τικοκεντρική αντίληψη του «ανθρωπισμού» (humanitarianism) εγείρει ερωτή-
ματα για τον τρόπο που προσλαμβάνονται οι πρόσφυγες, άρα και τον τρόπο 
απόδοσης βοήθειας προς αυτούς από το διεθνές ανθρωπιστικό καθεστώς προ-
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στασίας (Harrell – Bond, 1986). Μια τέτοια προσέγγιση, αφενός, αντιλαμβάνε-
ται τα άτομα στα οποία αποδίδεται η βοήθεια σαν μια ενιαία κατηγορία, αγνοώ-
ντας συχνά τις ιδιαίτερες πολιτισμικές διαφοροποιήσεις, αφετέρου, καθιστά τα 
άτομα παθητικούς αποδέκτες εξωτερικής βοήθειας, όπως ήδη αναφέρθηκε. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα, από το οποίο πρόεκυπταν διαρκώς συγκρούσεις και 
στα δύο Κέντρα, αποτελεί το γεγονός ότι το προσωπικό αρνούνταν το αίτημα 
των παιδιών (κατά τη δεδηλωμένη παραμονή τους στον χώρο και όχι μετά από 
την αποχώρησή τους) για περιστασιακή διαμονή τους εκτός του Κέντρου προ-
κειμένου να επισκεφθούν κάποιον φίλο τους σε κοντινή πόλη και, αντίστοιχα, 
απαγόρευε τη φιλοξενία φίλων των παιδιών στον χώρο, ακριβώς γιατί δεσμευ-
όταν από ένα δυτικοκεντρικό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας, το όποιο αντι-
λαμβάνεται τον ασιάτη, αφρικανό κ.λπ ανήλικο όπως το μέσο έλληνα ανήλικο, 
θεωρώντας την παιδική ηλικία και την ηλικιακή ταυτότητα6 ως ενιαία. Μόνο 
που οι πολιτισμικές συνήθειες και τα βιώματα ενός ανήλικου που έχει λάβει 
μέρος σε τόσο μακρινό ταξίδι και έχει μετακινηθεί με τους συνήθεις τρόπους 
των  μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα διαφέρουν από τα βιώματα 
του μέσου έλληνα ή ευρωπαίου ανήλικου, γεγονός που καθιστά την έννοια της 
παιδικής ηλικίας διαπραγματεύσιμη.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι συγκρούσεις εντός και εκτός των κέντρων υποδοχής καθιστούν τα συγκε-
κριμένα κέντρα ετεροτοπίες και τη διαμονή των πληθυσμών σε καθεστώς μόνι-
μης μετάβασης, γεγονός που πυροδοτεί συγκρούσεις. Αυτές που περιγράφονται 
ανωτέρω ως εθνοτικές δεν θα υπήρχαν σε ένα φυσιολογικό τοπικό πλαίσιο, 
αφού οι εθνοτικές ομάδες είτε θα απέφευγαν την επαφή είτε θα λειτουργούσαν 
στο πλαίσιο καθιερωμένων πολιτισμικών ιεραρχήσεων.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στους ντόπιους και τους μετανάστες προέρχονται 
από τη γειτνίαση σχέσεων θέσης, όπου ο «ξένος» είναι κατά κανόνα και υπο-
δεέστερος. Αυτό που πληρούται στην περίπτωση των κέντρων φιλοξενίας ως 
ετεροτοπιών είναι ακριβώς η γειτνίαση, όπου ο ξένος χάνει κάθε εξωτική συν-
δήλωση. Άρα οι συγκρούσεις προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από την υιοθέτηση 
αυτής ακριβώς της μορφής ετεροτοπίας (κέντρου φιλοξενίας - γκέτο – κρατη-
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τηρίου κ.λπ.) από το κράτος και όχι μιας άλλης μορφής που θα επέτρεπε και μια 
διαφορετική γειτνίαση αυτών των θέσεων.

Περαιτέρω, οι ντόπιοι φαίνεται να δομούν την πρόσληψή τους για τους πα-
γκόσμιους (global) μετανάστες βασισμένοι πρώτα από όλα στις εικόνες των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτές οι εικόνες είναι κατεξοχήν κατασκευασμέ-
νες ακολουθώντας έναν κυρίαρχο λόγο (dominant discourse), ο οποίος έχει χα-
ρακτηριστεί ως media – scape από τον Appadurai (2003). Επιπλέον, χρησιμο-
ποιούν τον όρο του «ψεύτικου πρόσφυγα» (bogus refugee) (Neumayer, 2005) 
για τους καινούριους, βασισμένοι σε πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες οι 
νεοφερμένοι αλλά και οι παγκόσμιοι μετανάστες, «χρησιμοποιούν ψεύτικα στοι-
χεία και ψεύτικες ιστορίες ζωής, αλλάζουν το όνομά τους και την εθνικότητά 
τους για να παρουσιαστούν ως πολιτικοί πρόσφυγες»7. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η 
ταύτιση του όρου πρόσφυγας με ομοεθνείς πληθυσμούς (Μικρασιάτες πρόσφυ-
γες) και η πρόσληψη του αιτούντα άσυλο ως αυστηρά οικονομικού μετανάστη 
που εκμεταλλεύεται το σύστημα πρόνοιας μιας χώρας λέγοντας ψέματα για 
τη ζωή του, ορίζουν τους χώρους παραμονής των αλλοδαπών πληθυσμών και 
των υποκειμένων της παρούσας μελέτης, εν προκειμένω, ως ετεροτοπίες, αφού 
είναι αόρατοι από την πλευρά των τοπικών κοινωνιών, και τη διαχείριση τους 
από τους θεσμικούς φορείς αντίστοιχη με αυτή που περιέγραψε ο Bauman ως 
χώρους «ανθρώπινων απορριμμάτων».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Πληροφορίες από την  μπροσούρα αυτοπαρουσίασης του κέντρου.
2. Άλλα είδη ροών μετανεωτερικότητας όπως τα περιέγραψε ο Appadurai:  τα media-
scapes, μέσω των οποίων οι νεαροί Αφγανοί βιώνουν τη Δύση και την ονειρεύονται  
(ένα νέο είδος Οξιντενταλισμού), ή τα techno-scapes που δεν αφορούν τη φυσική 
μετακίνηση αλλά κάθε είδους άλλη μέσω facebook κ.λπ.
3. Π.Δ. 220/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2003/9 ΕΚ , σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αι-
τούντων άσυλο.
4. Για την έννοια του «λόγου» (discourse), όχι ως απλή διατύπωση ομιλίας αλλά 
ως «σύστημα στρατηγικών επικοινωνίας»,  βλ. ενδεικτικά Μισέλ Φουκώ, Η Αρχαι-
ολογία της Γνώσης, Αθήνα, Εξάντας, 1987, μτφρ. Κωστής Παπαγιώργης και την 
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εισαγωγή στο Β. Δαλκαβούκης, Ε. Πασχαλούδη, Η. Σκουλίδας, Κ. Τσέκου (επιμ.), 
Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940. Από το λόγο του κατοχικού κράτους στη με-
τανεωτερική ιστοριογραφία, Θεσσαλονίκη, ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2012.
  Απόσπασμα από συνέντευξη στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
5. Σχετικά με την κατασκευή της έννοιας της παιδικής ηλικίας και της ηλικιακής 
ταυτότητας, βλ. ενδεικτικά Prout A and James A. 1990. A new paradigm for the 
sociology of childhood? Provenance, promise and problems, In: Prout A and James 
A. (eds.), Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary issues in the 
sociological study of childhood, The Falmer Press, London, New York, Philadelphia. 
6. Απόσπασμα από συνέντευξη στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το έτος 2006 ένας Αλβανός φίλος μου αποφάσισε, έπειτα από 19 χρόνια παρα-
μονής στην Ελλάδα, να μετακινηθεί και να εγκατασταθεί τελικά και πάλι στην 
Αλβανία. Την ίδια χρονική περίοδο παρατήρησα πως υπήρξε ένα μικρό αλλά 
αξιοσημείωτο τουλάχιστον σύνολο ατόμων αλβανικής υπηκοότητας που είτε 
επειδή το είχε αποφασίσει είτε επειδή αναγκάστηκε, βρέθηκε στην Αλβανία 
έπειτα από μακρύ διάστημα παραμονής στην Ελλάδα.

Βασικός λόγος της μετακίνησης αυτής προς την Αλβανία ανάμεσα στα έτη 
2000 και 2007, για πολλούς Αλβανούς πολίτες, ήταν η έλλειψη των απαραίτη-
των νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή στην Ελλάδα, της οποίας 
σύνηθες επακόλουθο ήταν η απέλαση στην Αλβανία. Ταυτόχρονα και σύμφωνα 
με ορισμένους από τους συνομιλητές μου, η ίδια περίοδος αποτελούσε για κά-
ποιους το χρόνο όπου «το Αμερικάνικο όνειρο αναβίωνε στην Αλβανία». Για 
την ακρίβεια, η πολιτική πλέον σταθερότητα στη χώρα αλλά και η άνθιση του 

Ελίνα Καπετανάκη
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Στο όνομα της κρίσης, η έννοια του σπιτιού 
κατά την μετακίνηση από την Ελλάδα προς 
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κατασκευαστικού τομέα οδήγησε κάποια άτομα στην απόφαση της επιστροφής 
τους στην Αλβανία με σκοπό να επενδύσουν το όποιο κεφάλαιο είχαν συγκε-
ντρώσει στον κατασκευαστικό κυρίως τομέα.

Ωστόσο, από το 2010, την περίοδο δηλαδή που η Ελλάδα υπέγραψε το πρώ-
το Μνημόνιο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σημειώθηκε μια δραματική 
αλλαγή της κινητικότητας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αλβανία. 

Σύντομα, εξαιτίας της μείωσης των εισοδημάτων τους, πολλά  άτομα –και 
από ένα χρονικό σημείο και έπειτα σχεδόν μαζικά- αποφάσισαν την μετακίνησή 
τους προς την Αλβανία θεωρώντας συνήθως ότι πρόκειται να εγκατασταθούν 
μόνιμα εκεί, μολονότι για κάποιους το τελευταίο δεν ήταν τόσο οριστικό όσο 
αρχικά έμοιαζε. Ορισμένοι από τους πληροφορητές μου συχνά επαναλαμβά-
νουν τη φράση «όλα συμβαίνουν εξαιτίας της κρίσης!». Στο λόγο των συνομιλη-
τών μου κάποτε η κρίση αποκαλύπτεται ως μια μυθολογική περσόνα, παντοδύ-
ναμη και απειλητική.

Στο παρόν κείμενο θα σας μιλήσω για τη μετακίνηση και τη θεώρηση του 
σπιτιού ως έναν «ενδιάμεσο χώρο». Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιήσω κομ-
μάτια από συζητήσεις που είχα με δύο συνομιλητές μου. Ο λόγος που επέλεξα 
να μιλήσω για τους δύο αυτούς συνομιλητές μου είναι ότι πιστεύω πως χαρα-
κτηριστικά αντιπροσωπεύουν την ιδέα του σπιτιού ως τμήμα μιας νοερής γε-
ωγραφίας του εαυτού. Την ίδια στιγμή, επίσης αναπαριστούν, την ιδέα του μη 
διαιρεμένου χώρου, δηλαδή ενός χώρου δυναμικού, πέρα από τις συνοριακές 
κατατμήσεις.

2. ΧΩΡΟΣ

Οι Deleuze και Guattari (1987: 27-28) στο έργο τους, A thousand Plateaus: 
Capitalism and Schizophrenia ασκούν κριτική στην έννοια της μονοδιάστατης 
και στοχοθετημένης κατεύθυνσης με αρχή και στόχο το τέλος. Αντιπροτείνουν 
τη θέαση της διαδρομής ως μετακίνηση «μέσα από» τη διαδικασία, την κίνηση, 
την παλινδρόμηση στο χώρο, όπως οι ίδιοι τονίζουν «από το μεσαίο, μέσω του 
μεσαίου ως πήγαινε και έλα παρά ως αρχή ή τέλος».

Στρέφομαι στην περιγραφή του «χώρου ανάμεσα» για να μιλήσω για τον 
χώρο εν γένει και για την έννοια του σπιτιού που με απασχολεί. Ο χώρος ανάμε-
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σα, υπό την επιρροή των Deleuze και Guattari για την έννοια «ρίζωμα»,1 είναι 
ένας ενδιάμεσος χώρος που δεν ταυτίζεται απολύτως με κανέναν άλλο. Είναι ο 
προσωπικός ενδιάμεσος και χώρος στον οποίο το υποκείμενο συνεχώς διαμορ-
φώνεται αλλά και μετακινείται γεωγραφικά. Είναι ο χώρος που περιγράφουν οι 
συνομιλητές μου Άρης και Λίνα μέσα από το λόγο τους.

3. ΆΡΗΣ, ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟ «ΣΠΙΤΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ»2 

Έπειτα από μια μακρά γραφειοκρατική διαδικασία ο Άρης κατάφερε να του 
δοθεί η δεκαετής άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. αυτός ο τύπος 
της άδειας παραμονής ισχύει για εννιά χρόνια και από το 2009 δινόταν πολύ 
δύσκολα. Και όμως, μετά από τη γραφειοκρατική αυτή νίκη και έπειτα από 14 
χρόνια παραμονής στην Ελλάδα ο Άρης αποφάσισε να φύγει και να εγκατα-
σταθεί πλέον στα Τίρανα. Αυτή ήταν η χρονική περίοδος που τον γνώρισα. Η 
απόφαση να εγκατασταθεί και πάλι στην Αλβανία και μάλιστα στο πατρικό του 
σπίτι ήταν κάτι που τον απασχόλησε για τουλάχιστον εννέα χρόνια.

 Ωστόσο άκουσα κάποτε τον αδελφό του Άρη να λέει χαρακτηριστικά πως «ο 
Άρης μέχρι τώρα δεν έχει επιστρέψει εντελώς στην Αλβανία, δεν το θέλει, είναι 
κάπου ανάμεσα». Ο ενδιάμεσος, λοιπόν, αυτός χώρος που έχει δημιουργήσει ο 
συνομιλητής μου για τον εαυτό του είναι το σημείο που κυρίως θα μας απασχο-
λήσει. Θα εξεταστεί κάτω από ποιες συνθήκες δημιουργήθηκε ο χώρος αυτός 
αλλά και πώς βιώνεται και συνεχίζει να παράγεται.

Η απομάκρυνση από την οικογενειακή εστία δεν σημαίνει απαραιτήτως και 
την αποστασιοποίηση από την σφαίρα επιρροής της. Μάλιστα, κάποιες φορές 
μοιάζει σχεδόν επιτακτική η μόνιμη επιστροφή σε αυτήν. Ο Άρης δεν είναι ο 
μοναδικός από τους συνομιλητές μου που μετακινήθηκε προς την οικογενεια-
κή εστία μολονότι έζησε δεκατέσσερα χρόνια μακριά από αυτή. Ο προφανής 
λόγος της επιστροφής για την γράφουσα και σύμφωνα με τα λεγόμενα του συ-
νομιλητή μου είναι οικονομικός. Η «κρίση με οδήγησε εδώ και αν δεν ήταν αυτή 
θα βρισκόμουν ακόμα στη Θεσσαλονίκη». Ο Άρης θυμώνει με την κρίση, συχνά 
όταν αναφέρεται σε αυτήν η κρίση στο λόγο του μοιάζει με άτομο που φταίει, 
τον έχει ωθήσει σε εκούσιες πράξεις και τον ταλαιπωρεί. Ωστόσο, το γεγονός 
ότι κάποιος μπορεί να εγκαθίσταται εκ νέου στο πατρογονικό σπίτι δεν απο-
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τελεί μόνο αποτέλεσμα της κρίσης. Η πράξη αυτή της εκ νέου εγκατάστασης 
συχνά αποτελεί και μια συνθήκη «προσυνεννοημένων σχέσεων εξουσίας» ανά-
μεσα στα μέλη μιας οικογένειας (2000: 380-381).Ακόμη περισσότερο, ο Άρης 
ωθήθηκε σε αυτή του  την επιλογή έπειτα από το θάνατο του πατέρα του. Έτσι, 
η νέα του παραμονή στο οικογενειακό σπίτι λαμβάνει τον χαρακτήρα όχι απλά 
του καθήκοντος αλλά και της τιμής.  Ωστόσο, σύμφωνα με τον Traphagan, αυ-
τού του τύπου οι προσυνεννοημένες σχέσεις εξουσίας είναι δυνατόν να οδηγή-
σουν τα άτομα σε εκτεταμένες περιόδους οριακότητας.  

Σε ορισμένες περιοχές της Αλβανίας, όπως σε συνοριακή περιοχή της Αλ-
βανίας κοντινή του Κοσόβου, αλλά κάποτε και στην αλβανική πρωτεύουσα, 
είθισται ο νεαρότερος γιος –ενδεχομένως και κόρη- μιας οικογένειας να φρο-
ντίζει τους γονείς όταν αυτοί φτάσουν σε μια γηραιότερη ηλικία. Επί τούτου 
οι γονείς κληροδοτούν στο νεαρό αυτό μέλος και το σπίτι της οικογένειας, την 
εστία δηλαδή στην οποία διαβιώνει η οικογένεια. Δεν γνωρίζω αν συμβαίνει 
κάτι αντίστοιχο και για την περίπτωση του Άρη, ωστόσο μετά τον θάνατο του 
πατέρα του θεωρείται συνετό το να μείνει με την μητέρα στο ίδιο σπίτι και να 
λειτουργήσει ως προστάτης. Ακόμα και σε περίπτωση που ο Άρης παντρευτεί, 
θα πρέπει να φροντίσει ώστε να συνεχίσει η μητέρα να μένει μαζί με τη νέα 
οικογένεια του Άρη. Ο ίδιος σχετικά αναφέρει ότι «θα τον έφτυναν» όλοι αν 
δεν έπραττε κατ’ αυτό τον τρόπο, αν δεν έμενε δηλαδή στο ίδιο σπίτι με την 
μητέρα του. Η ανάληψη αυτής της ευθύνης με τη μορφή συγκατοίκησης, που 
την έχω συναντήσει και σε άλλες περιπτώσεις τόσο σε ότι αφορά γυναίκες όσο 
και άνδρες μικροαστικής αλλά και αστικής ταξικής προέλευσης, θα μπορούσε 
να παρομοιαστεί με ένα άτυπο προσυμφωνημένο οικογενειακό συμβόλαιο.

Για κάποιες περιπτώσεις συνομιλητών μου η εκ νέου παραμονή στο οικογε-
νειακό σπίτι εξαιτίας του «άτυπου οικογενειακού συμβολαίου» αλλά και των 
νέων οικονομικών δυσχερειών γνωστών στην καθομιλουμένη ως «κρίση» ση-
ματοδοτούν τη θέση του υποκειμένου που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και 
ως οριακή (Traphagan: 366). Κι αυτό διότι η κατάσταση αυτή σημαίνει για τον 
μετακινούμενο την ανάγκη επανακαθορισμού ολόκληρης της ζωής του και ειδι-
κότερα σε ό, τι αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις και συνήθειες. Έτσι, η δυσκο-
λία του επανακαθορισμού, που εν προκειμένω θα χαρακτηριστεί ως η δυσκολία 
του να βρίσκεται κανείς ανάμεσα, να νιώθει δηλαδή ότι ο εαυτός μοιράζεται 
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ανάμεσα στο σπίτι στο οποίο κατοικεί και στο «σπίτι μακριά από το σπίτι».
 Σύμφωνα με τον Άρη: «Μπορώ να ξαναφύγω για τη Θεσσαλονίκη ή να μείνω 

και να παντρευτώ, να κάνω παιδιά και μετά να αυτοκτονήσω κιόλας!» Η παρα-
πάνω πρόταση δεν είναι τόσο δραματική και έχει διατυπωθεί σε ένα χιουμορι-
στικό πλαίσιο. Όμως, αποδίδει ένα στιγμιαίο τουλάχιστον αδιέξοδο του ατόμου 
που προκαλεί τελικά νοσταλγία για τις συνθήκες ζωής στο σπίτι μακριά από 
το σπίτι. Έτσι ο Άρης πλέον θέλει να βλέπει τον χώρο όχι ανά τόπους αλλά 
αδιαίρετο ανάμεσα στα Τίρανα και την Θεσσαλονίκη παρά τις δυσκολίες που 
συναντά στην καθημερινότητά του. Ο λόγος είναι η ανάγκη για την πίστη της 
ελευσιμότητας3 ενός τρόπου ζωής σύμφωνα με τον οποίο θα μπορεί ελεύθερα 
να μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα στις δύο πόλεις.

4. Η ΛΙΝΑ, ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΡΕΙΣΜΑ

Η Λίνα έχει καταγωγή από την Αλβανία και ανήκει στη λεγόμενη δεύτερη γε-
νιά μεταναστών. Έχει μόλις τελειώσει το πανεπιστήμιο. Έφτασε σε πολύ μικρή 
ηλικία στην Ελλάδα με όλη της την οικογένεια από την Αλβανία. Βρέθηκε στην 
Αθήνα για σπουδές. Η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα καθώς και το γεγονός 
ότι η συνομιλήτρια μου αποφοίτησε από την Ιατρική αποτελεί σοβαρό λόγο ώστε 
οι γονείς της να προτρέπουν να μετακινηθεί προς την Αλβανία προκειμένου να 
έχει καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. Η Λίνα μέχρι στιγμής έχει δώσει μια 
πίστωση χρόνου ως προς τις προτροπές αυτές, αν και θα προτιμούσε η λύση της 
μετακίνησής της προς την Αλβανία να είναι η τελευταία ανάμεσα σε άλλες, μο-
λονότι την θεωρεί πιθανή. Ας εξετάσουμε όμως το πλαίσιο της μη επιθυμίας της.

Σχετικά με τη μετακίνηση, η συνομιλήτρια μου θεωρεί «η μετανάστευση δίνει 
ερείσματα». Έτσι ο κάθε μετακινούμενος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στις 
δυνατότητες που προσφέρει η μετακίνηση. Το έρεισμα δηλαδή εντοπίζεται 
στο πώς θα αποφασίσει κανείς να χειριστεί τις συνθήκες της ζωής κατά τη 
μετακίνηση και με αυτό τον τρόπο να χειριστεί και τελικά να διαμορφώσει σε 
συνέχεια την ταυτότητά του.

Το έρεισμα που δόθηκε στη Λίνα είναι ότι επέλεξε να συμμετέχει ενεργά σε 
μια πολιτική συλλογικότητα, γεγονός που όπως η ίδια τονίζει την αποδέσμευ-
σε από το «να λογοδοτεί για την καταγωγή της» και έκτοτε «όλα είναι τέλεια» 
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οπότε και δεν επιθυμεί να φύγει από την Αθήνα και ταυτόχρονα από τη πολι-
τική συλλογικότητα στην οποία συμμετέχει. 

Ο πολιτικός χώρος της Λίνα στην Αθήνα είναι ένας συμμετοχικός κόσμος, 
μια στέγη κατά μια έννοια που μέσα από αυτή το δρων υποκείμενο ανταποκρί-
νεται σε ανάγκες και απαντά σε ερωτήματα, όπως στην οικονομική κρίση ή στο 
τι θα μπορούσε να είναι η ευτυχία. Όπως λέει και η ίδια, «η ζωή μου είναι κατά 
πολύ ο πολιτικός χώρος, εδώ βρίσκεται το μεταναστευτικό μου έρεισμα, εγώ το 
χρησιμοποίησα με αυτό τον τρόπο». Έτσι, η ενδεχόμενη επιστροφή στην Αλβα-
νία θα σήμαινε αυτό που γράφει η C. Stack (1996: 199) ότι μπορεί κανείς να 
γυρίσει στο πατρογονικό/πρωταρχικό σπίτι, όμως, για να ταιριάξει εκεί πρέπει 
«να δημιουργήσει ένα νέο χώρο στη θέση εκείνου που άφησε». Για την Λίνα 
όμως και με βάσει τις βολιδοσκοπικές τελευταίες επισκέψεις της στην Αλβανία 
που ίσως σηματοδοτήσουν και την επιστροφή της εκεί «δεν υπάρχει τίποτα, 
μόνο ακραίος ατομικισμός. Ο κόσμος μετά τον κομμουνισμό δεν πιστεύει πια 
σε συλλογικότητες», πλην της οικογένειας. «Αυτό σιχαίνομαι και δεν θα ήθελα 
να γυρίσω και δεν ζητώ πολλά παρά. Ζητώ τα βασικά και να μοιράζομαι και αυτή 
είναι η απάντησή μου στην κρίση […]».

Ο πολιτικός χώρος της Λίνας μπορεί κανείς να εικάσει ότι μοιάζει με ένα 
«δημόσιο σπίτι», δηλαδή ένα χώρο οικειότητας στη δημόσια σφαίρα που θέτει 
σε αμφισβήτηση τις παραδοσιακές έννοιες του τόσο του ιδιωτικού όσο και του 
δημόσιου, όπως τονίζει και η D. Kapchan (2006: 361).  Θεωρώ πως ο δημόσιος 
χαρακτήρας του καταρχήν ιδεολογικού αυτού σπιτιού δεν υπολείπεται σημασί-
ας σε σχέση με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Η συνομιλήτριά μου δεν θέ-
λει να χάσει το ιδεολογικό αυτό σπίτι, το οποίο είναι ένας χώρος και λόγος που 
μπορεί κανείς να νιώθει ότι ανήκει, χωρίς η ταυτότητά του να διαμορφώνεται 
από το εθνικό στοιχείο. Κι αυτό, όπως λέει και η Λίνα, την απελευθερώνει, ενώ 
ταυτόχρονα νιώθει μέσα από αυτό δημιουργικά.

Ταυτόχρονα, το σπίτι για τον πατέρα της συνομιλήτριάς μου, μέσα από τα 
λεγόμενά της φαίνεται να είναι εκείνο που «έμεινε πίσω» στο παρελθόν και σε 
άλλο τόπο. Για την ακρίβεια, «ο πατέρας μου δεν πιστεύει ότι μπορώ να έχω 
Έλληνες φίλους. Νοσταλγεί την Αλβανία, αλλά όποτε επιστρέφει από τα ταξίδια 
του κατηγορεί κάποιους εκεί ανθρώπους. Παντού υπάρχουν σκατά. Απλά μέσα 
από την εθνικότητα προσπαθεί να νιώσει καλύτερα. Το αποκούμπι στην κρίση 
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και στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει είναι η εθνικότητα». Για πολλούς από 
εμάς, ίσως και για όλους, υπάρχει μια «χρυσή εποχή» που ανήκει στο παρελθόν 
και βρίσκεται στενά συνδεδεμένη με ένα «χρυσό» γεωγραφικό τόπο. Η εποχή 
και ο τόπος μπορούν να βρίσκονται ανέγγιχτα σε ένα φαντασιακό πεδίο και να 
λειτουργούν κατά τη φαντασιακή βούληση. Σε κάποιες περιπτώσεις το σπίτι 
μοιάζει πιο άνετο από μακριά, αφού υπάρχει ως ένα νοερό, μακρινό και τελικά 
απρόσβλητο καταφύγιο. 

Εν τέλει, παρατηρούμε με βάση τα δεδομένα που παρατέθηκαν νωρίτερα ότι 
οι δύο γενιές, αυτή της Λίνας και η πρώτη του πατέρα της, επιθυμούν να στεγά-
σουν με διαφορετικό τρόπο τις ιδανικές συνθήκες διαβίωσης. Οι δυσκολίες που 
συνάντησε ενδεχομένως ο πατέρας ως εργάτης κατά τη μετακίνησή του και οι 
νέες οικονομικές δυσχέρειες στην Ελλάδα τον οδηγούν  στο να προτρέπει την 
κόρη του να επιστρέψει στην Αλβανία, σε έναν τόπο που «οι άνθρωποι είναι 
καλοί» όπως λέει. Εν τω μεταξύ, η συνομιλήτρια μου μέσα στα λόγια του πα-
τέρα διακρίνει ότι ο ίδιος ταυτίζει το ταξικό με το εθνικό ζήτημα, αναζητώντας 
ένα νοερό καταφύγιο στο παρελθόν. Το σπίτι φέρει τη μορφή της ιδέας που 
μεταμορφώνεται. Η συνομιλήτρια μου μέσα από την ιδέα και πράξη της συλλο-
γικότητας αντλεί στοιχεία για την πραγμάτωση του δικού της σπιτιού.  

5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ: ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ

Σε ό,τι αφορά την κρίση, παρακολουθήσαμε και μέσα από το λόγο του Άρη κα-
θώς και του πατέρα της Λίνα πως συχνά και προσπαθώντας κανείς να περιγρά-
ψει  την έννοια αυτή βλέπουμε πως η τελευταία φαίνεται να αποτελεί χρήσιμο 
όχημα νοήματος σε ό,τι αφορά την προσπάθεια να τοποθετηθεί κανείς σχετικά 
με το άγνωστο. Ίσως αυτό είναι το σημείο όπου η κρίση σε ένα βαθμό γίνεται 
«δομική υπογραφή της μοντερνικότητας», όπως υπογραμμίζουν οι Kosellek και 
Richter (2006: 372). Δηλαδή, μοιάζει να αποτελεί τρόπο με τον οποίο φέρει 
κανείς την τάξη μέσα από τη γνώση και την πρόβλεψη για το νέο, μεταβατικό 
και ασαφές.

Σχετικά με την έννοια του χώρου, οι Gupta και Ferguson (1997: 6-7) γρά-
φουν ότι οι αναπαραστάσεις μας για τον χώρο είναι αποτέλεσμα του κυρίαρ-
χου λόγου και των εικόνων εκείνων που θέλουν τον χώρο κατακερματισμένο σε 

315



316

μονάδες.  Μάλιστα, αυτές οι γεωγραφικές μονάδες είναι τόσο φυσικά δοσμένες 
ως ξεχωριστές οντότητες που προκαλείται ένας «ισομορφισμός» του χώρου και 
του τόπου. Δημιουργείται, δηλαδή, η κοινή για πολλούς αντίληψη ότι κάθε γεω-
γραφική μονάδα είναι ένας συμπαγής όγκος επικρατουσών συνηθειών, γλώσσας 
και άλλων πολιτισμικών και μη δεδομένων. Το διακύβευμα που τίθεται για τους 
Gupta και Ferguson είναι τελικά να εξετάσει κανείς τις διαδικασίες εκείνες που 
κατασκευάζουν τον χώρο και τους τόπους. Επί του παρόντος και με όχημα την 
έννοια του σπιτιού θέλησα να αποδείξω ότι ο χώρος, και το σπίτι μας, κατασκευ-
άζονται πρώτα από όλα ως ιδέα. Οι αντιλήψεις μας δηλαδή για την γεωγραφία 
που περιλαμβάνει και το ίδιο μας το σπίτι είναι σε μεγάλο βαθμό αποκυήματα 
εκείνων που πιστεύουμε, που ευχόμαστε και προσπαθούμε να συμβούν ή να μη 
συμβούν. Με αυτόν τον τρόπο η γεωγραφία χάνει κάτι από την εδαφικότητά της 
και γίνεται  η συνέχεια των αντιλήψεων των ίδιων υποκειμένων για τον συνεχώς 
διαμορφούμενο εαυτό.
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ήσιμη, συνεπώς πάντοτε ανεπαρκής και μελλοντική αλλά, καθώς ανήκει στο χώρο 
της υπόσχεσης, θα απομένει πάντοτε, σε κάθε έναν από τους μελλοντικούς χρόνους 
της ελευσόμενη […]. Σχετικά βλέπε, Derrida J., 1994. Politiques de l’ amitie, Παρίσι: 
Galilee, σ. 339 και Derrida J., 2003. Πέραν του κοσμοπολιτισμού, μετφ.-σημ. Β. Μπι-
τσώρης, Αθήνα: Κριτική, σ. 49.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Anderson Β., 1997. Φαντασιακές κοινότητες, στοχασμοί για τις απαρχές και τη 
διάδοση του εθνικισμου, μετφ. Π. Χαντζαρούλα, Νεφέλη, Αθήνα. 

Constable Ν., 1999. «At Home but Not at Home: Filipina Narratives of 
Ambivalent Returns», Cultural Anthropology, 14, No. 2.

Deleuze G., Guattari F., 1987. A thousand Plateaus: Capitalism and 
Schizophrenia, B. Massumi (μεταφρ.), University Minneapolis Press, 
Minneapolis.

Derrida J., 1994. Politiques de l’ amitie, Galilee, Paris.
Derrida J., 2003. Πέραν του κοσμοπολιτισμού, μετφ.-σημ. Β. Μπιτσώρης, Κρι-

τική, Αθήνα
Gupta Α., Ferguson J., 1997. “Beyond Culture: Space, Identity, and the Politics 

of Difference”, στο Α. Gupta, J. Ferguson (επιμ.), Culture, Power, Place. 
Explorations in Critical Anthropology,  Duke University Press, Buskerville.

Kapchan D., 2006. «Talking trash: Performing home and anti-home in Austin ‘s 
salsa culture», American Ethnologist, 33, No. 3. 

Kearny M., 1995. «The Local and the Global: The Anthropology of Globalization 
and Transnationalism», Annual Review of Anthropology, 24.

Parker K., “Home is where the heart… Lies”, Transition, Vol. 59, σ. 65-77.
Reinhart Κ., Richter M., 2006. «Crisis», Journal of the History of Ideas, 67, No. 2. 
Stack C., 1996. Call to Home: African Americans Reclaim the Rural South, 

Basic Books/ Harper Collins, New York.
Traphagan J., 2000. «The liminal family: Return migration and intergenerational 

conflict in Japan», Journal of Anthropological Research, 56, No. 3 σ. 380-381. 
 

317



318

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τις τελευταίες τρεις περίπου δεκαετίες, η ελληνική κοινωνία αποδέχτηκε τη 
διαδικασία «αλλαγής ταυτότητας»: από μονοπολιτισμική –σύμφωνα με τον 
επίσημο εθνικό λόγο– κοινωνία μετατράπηκε σε πολυπολιτισμική. Η μετακί-
νηση πληθυσμών, τόσο από τις βαλκανικές χώρες όσο και από τις χώρες της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, μάλλον, έφεραν την ελληνική κοινωνία σε μια 
αμήχανη θέση, η οποία είτε δεν είχε προβλεφθεί από τις ελληνικές ηγεσίες 
είτε οι ελληνικές ηγεσίες και η ελληνική κοινωνία εθελοτυφλούσαν, καθώς 
φαντασιώνονταν ότι το ελληνικό έθνος αποτελεί ένα «ανάδελφο» έθνος. Με 
την κυριαρχία του επίσημου εθνικ(ιστικ)ού λόγου, που παρέβλεπε τις ομάδες 
μεταναστών και προσφύγων οι οποίες είχαν μετακινηθεί στην Ελλάδα πριν 
από τη δεκαετία του 1990, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παρέμενε μο-
νογλωσσικό και μονοπολιτισμικό.

Το Υπουργείο Παιδείας, έχοντας να αντιμετωπίσει το νέο (τότε) πολυπο-
λιτισμικό και πολυγλωσσικό μαθητικό πληθυσμό, αναγκάστηκε να προβεί σε 
ρυθμίσεις για την προσαρμογή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στη 
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νέα σχολική πραγματικότητα. Κατά συνέπεια, οι Τάξεις Υποδοχής και τα Φρο-
ντιστηριακά Τμήματα που λειτουργούσαν από το 1980 αυξήθηκαν, και κοντά 
στα Σχολεία των Παλιννοστούντων, που λειτουργούν από το 1985, ιδρύθηκαν 
το 1996 τα Διαπολιτισμικά Σχολεία, προκειμένου να ενταχθούν οι αλλοδαποί 
μαθητές σε σχολικό περιβάλλον το οποίο να σέβεται την πολιτισμική ετερότητα 
και να προωθεί τη συνύπαρξη γηγενών και αλλοδαπών μαθητών σε σχολικό 
περιβάλλον, όπου οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες –τουλάχιστον σε θεσμικό επί-
πεδο– αξιοποιούνται. 

Στην έρευνα, της οποίας μέρος αποτελεί το παρόν άρθρο, μελετώνται οι τρό-
ποι και οι πρακτικές λόγου με τους οποίους οι αλλοδαποί μαθητές κατασκευά-
ζουν στον λόγο τους την εθνική τους ταυτότητα, η ερμηνεία και η εξήγηση των 
οποίων καταδεικνύει και τις αντίστοιχες θέσεις υποκειμένου που καταλαμβά-
νουν μιλώντας για τις ταυτότητές τους. Οι άξονες που μελετώνται στο παρόν 
άρθρο αφορούν, πρώτον, την κατασκευή συγκρουσιακών ταυτοτήτων, δεύτερον, 
την ουσιοκρατική κατασκευή της εθνικής ταυτότητας και, τρίτον, τον λόγο της 
νοσταλγίας και τη μνήμη, έτσι όπως εκφέρονται από τους αλλοδαπούς μαθη-
τές και τις μαθήτριες. Η σχετική συζήτηση είναι σύντομη, ωστόσο περιεκτική, 
λόγω του περιορισμού της παρούσας έκδοσης.

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στη σχετική βιβλιογραφία απαντώνται δύο προσεγγίσεις για τη δημιουργία των 
εθνών-κρατών: η νεωτερική και η μετανεωτερική προσέγγιση.

Στον εθνικιστικό λόγο και στη νεωτερική εθνικιστική ιστοριογραφία η εθνι-
κή ταυτότητα αντιμετωπίζεται ως σταθερή και αμετάβλητη, ως μια ταυτότητα 
αδιάβλητη στο πέρασμα του χρόνου και της ιστορίας του κάθε έθνους. Η εθνική 
ταυτότητα προσδιορίζει την ένταξη του ατόμου στην εκάστοτε εθνική ομάδα, 
προσδίδοντας μορφές αλληλεγγύης και εκφράζοντας τις κοινές παραδόσεις, 
τις μνήμες, τα κοινά γλωσσικά ιδιώματα και τη δυνατότητα ή όχι ένταξης του 
έθνους σε ένα κράτος. Σε αυτό το πλαίσιο της αρχέγονης αντίληψης για τη δη-
μιουργία των εθνών (Smith, 2000) χρησιμοποιείται και η έννοια της εθνοτικής 
ταυτότητας, μιας ταυτότητας που, κατά κάποιον τρόπο, αποτελεί κομμάτι της 
εθνικής ταυτότητας, ωστόσο, σχετίζεται με τα εν δυνάμει έθνη και προσδιορίζει 
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την πολιτισμική ύπαρξη μιας κυρίαρχης εθνοτικής ομάδας –μεταξύ άλλων– σε 
ένα κρατικό μόρφωμα. Η εθνοτική ταυτότητα αναπαράγεται φαντασιακά από 
τα μέλη των εθνοτικών κοινοτήτων, ακόμα και όταν αυτά κατοικούν εκτός της 
χώρας προέλευσης. 

Σύμφωνα με τις μετανεωτερικές προσεγγίσεις για τη δημιουργία των εθνών-
κρατών, η κατασκευή της εθνικής ταυτότητας εντοπίζεται ιστορικά στη δη-
μιουργία εθνών-κρατών από τον 18ο αι., μελετάται και προσδιορίζεται, κάθε 
φορά, με αναφορά τόσο στην εξέλιξη των εθνών-κρατών, σε επίπεδο οικονομι-
κών σχέσεων και βιομηχανοποίησης του πολιτισμού, όσο και με αναφορά στην 
εκάστοτε ιδεολογία του εθνικισμού. 

Η μετανεωτερική προσέγγιση της δημιουργίας των εθνών και της εθνικής 
ταυτότητας παράγει έναν λόγο για την κατασκευή της εθνικής ταυτότητας αντι-
παραβάλλοντάς την προς την ουσιοκρατική λειτουργία της εθνικής ταυτότητας 
και της φυσικής ένταξης του ατόμου σε ένα έθνος και αποδίδοντάς της υλικά 
γνωρίσματα, κοινωνική και πολιτική προέλευση. Συγκεκριμένα, μια ομάδα αν-
θρώπων γίνονται έθνος, όταν αναγνωρίζουν για τον καθένα συγκεκριμένα και 
σταθερά δικαιώματα και υποχρεώσεις εν ονόματι της κοινής τους ιδιότητας 
ως μελών της ίδιας εθνικής ομάδας, αφού τα έθνη αποτελούν κατασκευές των 
ανθρώπινων αντιλήψεων και των μορφών αλληλεγγύης –και κατά συνέπεια και 
εξουσίας (Gellner, 1992, Hobsbaum, 1994). Τα άτομα συγκροτούνται ως εθνικά 
υποκείμενα από το έθνος-κράτος και τους μηχανισμούς του, όπως είναι η δημό-
σια μαζική εκπαίδευση, και το έθνος-κράτος είναι αυτό που κατασκευάζει μια 
φαντασιακή κοινότητα, μέσω της οποίας παράγονται οι δεσμοί αλληλεγγύης 
και συνοχής της κοινότητας (Anderson, 1991, Liakos, 2005). Δημιουργείται, 
δηλαδή, μια φαντασιακή εθνότητα, η οποία στηρίζεται στην επίσημη γλώσσα 
και στη συγκρότηση μιας «φυλετικής» κοινότητας, με την έννοια της συγγέ-
νειας του εθνικού πληθυσμού, και η οποία εξασφαλίζει «τη συγγένεια και την 
αυθεντικότητα των παιδιών της πατρίδας» (Balibar, 1988).  Κατασκευάζεται, 
κατά συνέπεια, η συγγένεια και η αδερφικότητα με τα υπόλοιπα μέλη του ίδιου 
έθνους, ακόμα και με τα μέλη της διασποράς. 

Στο ίδιο πλαίσιο, κινείται και η προσέγγιση του Homi Bhabha (1990, 1994), 
ο οποίος καταδεικνύει την απουσία των μεταναστευτικών ομάδων από τη θε-
ωρητική προσέγγιση και μελέτη των εθνών και την αντιμετώπισή τους ως να 
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ήταν και να είναι ανέκαθεν ανύπαρκτες στον κόσμο των εθνών-κρατών. Οι νέες 
εθνότητες (new ethnicities) κινητοποιούν τις ταυτότητες τόσο με αναφορά στο 
παρόν και το πολιτισμικό περιβάλλον τους όσο και με αναφορά στο παρελθόν, 
τις «κρυφές» ιστορίες και τη μνήμη. Στις νέες εθνότητες εντάσσονται τα μέλη 
των μειονοτικών ομάδων και των μεταναστών (Hall, 1996β). 

Η μετανεωτερική προσέγγιση για την εθνική ταυτότητα μιλά πλέον για πολ-
λαπλές ταυτότητες και όχι για μία και σταθερή. Όταν μάλιστα πρόκειται για 
τους μετανάστες ή τις μειονοτικές ομάδες, τότε κατασκευάζονται όχι μόνο πολ-
λαπλές αλλά και διφορούμενες ή συγκρουσιακές ταυτότητες. 

3. ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Η Ελλάδα δεν ήρθε αντιμέτωπη για πρώτη φορά με τις ροές των μεταναστών 
στη δεκαετία του ’90, αλλά είχαν προηγηθεί μετακινήσεις μεταναστευτικών 
ομάδων προς την Ελλάδα πολύ νωρίτερα. Εκτός από τους πρόσφυγες της Μι-
κρασιατικής Καταστροφής, τους πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης το 1950 
και τη μετακίνηση ελληνικών πληθυσμών από την Αίγυπτο, η Ελλάδα, ήδη από 
τη δεκαετία του 1970, άρχισε να δέχεται έναν μεγάλο αριθμό Αφρικανών και 
Πακιστανών οικονομικών μεταναστών στην προσπάθεια αναζήτησης φθηνού 
εργατικού δυναμικού και ακολουθώντας τις αντίστοιχες πολιτικές των υπόλοι-
πων ευρωπαϊκών κρατών, στο πλαίσιο μιας «παγκόσμιας βιομηχανίας της με-
τανάστευσης».

Η μεγάλη, όμως, ροή μεταναστών, η οποία οδήγησε και σε μια προσπάθεια 
νομοθετικής ρύθμισης και επίσημης χάραξης μιας επίσημης μεταναστευτικής 
πολιτικής –χωρίς, ωστόσο, ουσιαστικές αλλαγές από το προηγούμενο πεπα-
λαιωμένο νομοθετικό πλαίσιο– εντοπίζεται στη δεκαετία του 1990, με μετα-
κινήσεις πληθυσμών από τα Βαλκάνια και τις χώρες της Πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης. 

Όσον αφορά τον μαθητικό πληθυσμό, για τη σχολική χρονιά 2002-2003 ήταν 
εγγεγραμμένοι 98.241 αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές στα σχολεία 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Skourtou, Vratsalis και 
Govaris, 2004), αριθμός που αντιστοιχεί στο 6,7% του μαθητικού πληθυσμού 
για τη συγκεκριμένη χρονιά. Το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών για τα έτη 
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2004-2006 ήταν 8,8% (Drettakis, 2007). Σε συγκεκριμένα σχολεία στην Αθήνα 
και στη Θεσσαλονίκη, το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών αγγίζει το 45% 
(Linardou, 2006). Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ι.Π.Ο.Δ.Ε (Ινστ. Παιδ. Ομογ. 
& Διαπολ. Εκπ.) -προτού καταργηθεί, το 2006 λειτουργούσαν εικοσιεφτά Δι-
απολιτισμικά Σχολεία (13 Δημοτικά, 8 Γυμνάσια και 6 Λύκεια) και τριακόσιες 
είκοσι δύο Τάξεις Υποδοχής (Linardou, 2006).

Τα μέλη της δεύτερης γενιάς μεταναστών, δηλαδή τα παιδιά που φοιτούν 
σε σχολεία της χώρας υποδοχής, βιώνουν μια διφορούμενη κοινωνικοποίηση, 
γεγονός που αποτελεί και βασικό διαφοροποιητικό παράγοντα ανάμεσα στα 
μέλη της πρώτης και της δεύτερης γενιάς μεταναστών: τα μέλη της πρώτης γε-
νιάς μεταναστών έχουν ήδη κοινωνικοποιηθεί στην κουλτούρα τους, πριν από 
την άφιξή τους στη χώρα υποδοχής. Τα παιδιά ενσωματώνονται, πρώτα, πο-
λιτισμικά και κοινωνικά, με την επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος του 
σχολείου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και, στη συνέχεια, οικονομικά 
και επαγγελματικά. Με τα μέλη της πρώτης γενιάς μεταναστών συμβαίνει το 
αντίθετο. Η τρίτη γενιά είναι αυτή που συνήθως αναζητά την επανασύνδεση με 
την ιδιαίτερη κουλτούρα της. Σε όλες τις περιπτώσεις, η ταυτότητα δεν είναι 
στατική, αλλά βρίσκεται διαρκώς υπό διαπραγμάτευση, μέσω της αλληλεπί-
δρασης του υποκειμένου με το κοινωνικό περιβάλλον.

Η αδιαφάνεια των λέξεων, η επικοινωνιακή αδυναμία των μεταναστών στη 
χώρα υποδοχής, η προσπάθειά τους να ενταχθούν στα νέα επικοινωνιακά περι-
βάλλοντα, προκαλούν τη ρατσιστική αντίδραση σε αυτήν των μελών της κυρί-
αρχης πολιτισμικής ομάδας της χώρας υποδοχής. Πρόκειται για μια έκφραση 
του «νεορατσισμού» (Balibar & Wallerstein, 1991), ενός «ρατσισμού χωρίς φυ-
λές». Πρόκειται για τον ρατσισμό που δεν έχει ως κυρίαρχο θέμα τη βιολογική 
υπεροχή αλλά τις πολιτισμικές διαφορές. 

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Στη μελέτη των ταυτοτήτων κυρίαρχη θέση κατέχει η έννοια του λόγου. Στον 
χώρο τόσο του αποδομισμού (deconstructionism) όσο και του κοινωνικού κον-
στρουξιονισμού (social constructionism) οι ταυτότητες ορίζονται ως κοινωνικές 
κατασκευές, οι οποίες κατασκευάζονται δια μέσου του λόγου. Ο λόγος αποτε-
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λεί κοινωνική πρακτική, διαμορφώνεται από τους κοινωνικούς θεσμούς, τους 
οποίους παράλληλα και διαμορφώνει, και κατασκευάζει θέσεις υποκειμένου για 
τα υποκείμενα που εμπλέκονται στην επικοινωνία σε κάθε κοινωνική περίσταση. 
Η μελέτη του λόγου θεωρείται πλέον κυρίαρχη στη διερεύνηση των κοινωνικών 
ταυτοτήτων τόσο στον χώρο της Κοινωνικής Ψυχολογίας όσο και στον χώρο 
της Παιδαγωγικής και των εθνογραφικών ερευνητικών προσεγγίσεων. Στην πα-
ρούσα έρευνα, υιοθετείται η παραπάνω θέση για τον λόγο, και συγκεκριμένα, 
έτσι όπως συγκροτείται από τους Gunther Kress (1988,1989), Gunther Kress & 
Robert Hodge (1988) και Norman Fairclough (1989,1992), οι οποίοι στις έρευνές 
τους χρησιμοποιούν αντίστοιχα την Κοινωνική Σημειωτική και την Κριτική Ανά-
λυση Λόγου στο πλαίσιο μιας κριτικής μελέτης της γλώσσας.

Η επιλογή μιας σύνθεσης, θα λέγαμε, των δύο μεθόδων ανάλυσης, της Ανά-
λυσης Λόγου και της Κοινωνικής Σημειωτικής, προέκυψε με αφορμή τις ιδι-
αιτερότητες του λόγου των μαθητών και του προβληματισμού που γεννήθηκε 
σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των γλωσσικών κειμένων μαθητών με χαμηλό 
γλωσσικό επίπεδο στη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Αυτό, με οδήγησε σε μια 
περαιτέρω ενασχόληση με τις δύο μεθόδους και, κατά συνέπεια, στη διαπίστωση 
ότι οι δύο μέθοδοι, πέραν του γεγονότος ότι χρησιμοποιούνται στην έρευνα που 
κινείται στον χώρο του αποδομισμού και του κοινωνικού κονστρουξιονισμού 
(Burr, 1995), γεγονός που είναι καίριο τόσο για την ανάγνωση και ερμηνεία των 
κειμένων όσο και για την τοποθέτηση του ερμηνευτή τους, εμφανίζουν πολλά 
κοινά γνωρίσματα στις βασικές μονάδες ανάλυσης που είναι ο λόγος, το είδος, 
το κείμενο και το συγκείμενο. Αυτή η συνομιλία των δύο μεθόδων συνέβαλε 
σε μια πρωτόγνωρη και ενδιαφέρουσα ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων. 

Αν και η θέση της παρούσας εργασίας συμφωνεί με τη μετανεωτερική προ-
σέγγιση για τη δημιουργία των εθνών και την κατασκευή της εθνικής ταυτότη-
τας, δεν αποκλείεται στην ερμηνεία του λόγου των μαθητών και των μαθητριών 
η νεωτερική προσέγγιση, η οποία συνομιλεί με τον παραδοσιακό εθνικιστικό 
λόγο, κυρίαρχο στον δημόσιο λόγο περί ταυτοτήτων. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου Θεσ-
σαλονίκης. Προηγήθηκαν επισκέψεις στο σχολείο, παρατηρήσεις των μαθη-
μάτων στις Τάξεις Υποδοχής και στα Φροντιστηριακά Τμήματα, και επαφή με 
τους εκπαιδευτικούς και με τους μαθητές. Η έρευνα αποτελεί μελέτη περίπτω-
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σης με χρήση τεχνικών της εθνογραφικής μεθόδου. Πραγματοποιήθηκαν 31 
συνεντεύξεις, που βασίστηκαν σε ημιδομημένα πρωτόκολλα ερωτήσεων, 16 
μαθητών και 15 μαθητριών, οι οποίες αποτελούν και το υλικό της έρευνας. Ο 
οδηγός ερωτήσεων διαμορφώθηκε με βάση τους στόχους της έρευνας και τα 
κοινά σημεία των θεωριών για την κατασκευή της εθνικής ταυτότητας, όπως 
είναι η γλώσσα, οι παραδόσεις, οι ιστορικές μνήμες, τα κοινά δικαιώματα και 
οι υποχρεώσεις εν ονόματι της κοινής ιδιότητας των μαθητών ως μελών της 
ίδιας εθνικής ομάδας, η κοινή καταγωγή. Λήφθηκε υπόψη το γλωσσικό επίπεδο 
των μαθητών, καθώς και οι ιδιαίτερες συνθήκες της καταγωγής τους, λ.χ. για 
τις ερωτήσεις τις σχετικές με το θρήσκευμα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες προ-
έρχονται από την Αλβανία, τη Ρωσία, τη Γεωργία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, 
το Καζακστάν, τον Άγιο Δομίνικο, την Αρμενία και από το Αζερμπαϊτζάν. Το 
ερευνητικό υλικό αναλύεται με εργαλεία την Κριτική Ανάλυση Λόγου και την 
Κοινωνική Σημειωτική. 

5. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ-ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΕΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Η ταυτότητα κατασκευάζεται μέσω της παραγωγής ποικίλων λόγων. Στην περί-
πτωση μάλιστα των μεταναστών, παράγονται νέες φωνές και κατασκευάζονται 
νέες ταυτότητες, συχνά μάλιστα, μέσω ανταγωνιστικών λόγων που δομούν και 
αντίστοιχες συγκρουσιακές ή αμφίθυμες ταυτότητες. Η εθνότητα δεν μας πα-
ραδίδεται «φυσικά», αλλά την ανακαλύπτουμε και την κατασκευάζουμε μέσω 
της ιστορίας, της πολιτικής, μέσω της αφήγησης και της μνήμης. Οι νέες εθνό-
τητες (new ethnicities) κινητοποιούν τις ταυτότητες τόσο με αναφορά στο πα-
ρόν και το πολιτισμικό περιβάλλον τους όσο και με αναφορά στο παρελθόν, τις 
«κρυφές» ιστορίες και τη μνήμη. Στις νέες εθνότητες εντάσσονται τα μέλη των 
μειονοτικών ομάδων και των μεταναστών (Hall, 1996). 

Ο Βασίλης από τη Γεωργία αμφιταλαντεύεται μιλώντας για την ταυτότητά 
του: «Είμαι Έλληνας. Τι να κάνω τώρα; Θέλω να πάω πίσω στη Γεωργία, όμως 
όλοι εδώ είναι, τι να κάνω τώρα; […]Εγώ δεν είμαι Έλληνας, είμαι Πόντιος 
απλά από τη Γεωργία». Με παρόμοια αντιφατικότητα εκφράζονται η Φιλίππα 
από τη Γεωργία και ο Πέτρος από τη Ρωσία, όπου διακρίνουμε μία μορφή δι-
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λήμματος στον λόγο τους: «Με τη Γεωργία ήμουν [αναφέρεται σε ποδοσφαιρικό 
αγώνα], αλλά όταν έχασε δεν λυπήθηκα, γιατί εδώ είμαι στην Ελλάδα, αλλά πιο 
πολύ η Γεωργία ήθελα να κερδίσει». Και  ο Πέτρος αμφιταλαντεύεται στην ερώ-
τηση περί πατρίδας: «Η Ρωσία. Α, όχι, η Ελλάδα, αλλά με τραβάει η Ρωσία».

Ο Ηλίας από το Καζακστάν, που κατοικεί στην Ελλάδα τρία χρόνια, κινητο-
ποιεί μια «ενδιάμεση» ταυτότητα –σύμφωνα με τη χρήση του όρου “in between” 
που εισάγει ο Homi Bhabha (1990, 1996) για τις νέες εθνότητες-ταυτότητες που 
κατασκευάζονται κυρίως στον λόγο των παλιννοστούντων μαθητών. Στο ερώ-
τημα, το σχετικό με την πατρίδα, αναφέρει: «Η πατρίδα, εννοείτε πού γεννήθη-
κα; Ε, η Ελλάδα, σχετικά [χαμηλόφωνα]. Αλλά αν το σκεφτούμε έτσι(…)Εγώ, δεν 
κατάλαβα αυτό: ας πούμε, όταν λέτε πατρίδα, ό,τι νιώθω ότι είναι πατρίδα μου; 
Ακόμα δεν μπορώ να πω, ό,τι νιώθω πατρίδα μου.» 

Οι μαθητές κινητοποιούν στον λόγο τους πολλαπλές ταυτότητες, στις οποίες 
εμπλέκεται ο τόπος γέννησης, η καταγωγή των γονέων και των παππούδων, η 
ιστορία των μετακινήσεων της οικογένειάς τους αλλά και η τωρινή τους διαμο-
νή. Στην περίπτωση των υποκειμένων της έρευνας, οι τρόποι με τους οποίους 
κατασκευάζουν την ταυτότητά τους παράγουν μια μεταβλητότητα στην εκφορά 
των αναφορών τους, η οποία φαίνεται να οφείλεται τόσο στους λόγους και τις 
πρακτικές που έχουν βιώσει στη χώρα προέλευσης όσο και σε αυτούς με τους 
οποίους είτε συγκρούονται είτε καλούνται να συμφωνήσουν στη χώρα υποδο-
χής και στο νέο πολιτισμικό τους περιβάλλον.

6. Η ΟΥΣΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Η εθνική ταυτότητα βιώνεται στην καθημερινή ζωή, στον κόσμο των εθνών-
κρατών. Τα μέλη μια εθνότητας μοιράζονται κοινούς μύθους, κοινές μνήμες και 
παραδόσεις, οι οποίες βρίσκουν ή δεν βρίσκουν πολιτική έκφραση στα έθνη-
κράτη στα οποία διατείνονται ότι ανήκουν. Η εθνική ταυτότητα στον παραδο-
σιακό εθνικιστικό λόγο κατασκευάζεται ουσιοκρατικά, ως ένα «φυσικό» και 
εγγενές χαρακτηριστικό του υποκειμένου. Το να ανήκει κάποιος σε μια εθνό-
τητα φαίνεται να είναι τόσο προφανές και «φυσικό» όσο τα να «έχει μια μύτη 
και δύο αυτιά» (Gellner, 1992). Οι έννοιες της ενότητας, της αυτονομίας, της 
ταυτότητας, της αδελφότητας και του πατρικού εδάφους, οι οποίες περιλαμβά-
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νονται στην ιδεολογία του εθνικισμού, διαμορφώνουν έναν εθνικιστικό συμ-
βολισμό και τελετουργικά, τα οποία θεωρούνται σχεδόν αυτονόητα. Η επινο-
ημένη –κατά τον Hobsbawm (2004)– παράδοση και το «ανακατασκευασμένο 
παρελθόν» (Lekas, 2006) λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Η εθνικιστική ιδε-
ολογία επικαλείται συχνά τους «δεσμούς αίματος» (Bilig, 1995). Επιστρατεύει 
την κατηγορία της εξ αίματος καταγωγής, αντλώντας την από την «οικογενεια-
κή ιδεολογία». Η ταύτιση με την εθνοτική ομάδα προσλαμβάνει τον χαρακτήρα 
της «κληρονομιάς» και του «φυσικού δεσμού», έννοιες που χαρακτηρίζουν και 
τον ρατσιστικό λόγο.

Στον λόγο της Ηλιριάνας από την Αλβανία και του Μπόρις από τη Γεωργία 
κινητοποιείται μια σταθερή και αμετάβλητη εθνική ταυτότητα, η οποία αναπα-
ρίσταται ως κληρονομική. Η φαντασιακή συγγένεια με τα μέλη της εθνότητας 
πραγματοποιείται στον λόγο «εξ αίματος». Πρόκειται για μια μεταφορά χαρα-
κτηριστική του εθνικιστικού λόγου, «[…]γιατί το αίμα που έχει αλβανικό, θα εί-
ναι, θα μείνει Αλβανός». Το «αίμα», μάλιστα, προσωποποιείται, αποκτά εθνικές 
διαστάσεις, γίνεται «αλβανικό αίμα» και παραμένει αμετάβλητο στον χρόνο. Η 
χρήση των μελλοντικών χρόνων, «θα είναι», «θα μείνει Αλβανός», συνδέουν το 
«εθνικό αίμα» με το μέλλον, προσδίδοντας στην εθνική ταυτοποίηση τη συνέ-
χεια στον χρόνο. Λέει ο Μπόρις:«Γιατί (..) το αίμα που έχει αλβανικό, θα είναι, 
θα μείνει Αλβανός. Αυτό είναι. Ένας είναι στην τάξη μου, ένας Αλβανός, ξέχασε 
αλβανικά, όλα  τα πράγματα κάνει σαν Έλληνας έτσι, λέω ‘να μην ξεχάσεις αλ-
βανικά’,  τέτοια πράγματα, δεν θυμάται τίποτα. Με λέει ‘ήρθα όταν ήμουνα τέσ-
σερα  χρόνια, γι’ αυτό ξέχασα όλα τα πράγματα’, ‘να μην ξεχάσεις’, λέω. Δεν έχει  
σημασία πόσο χρονών ήρθε και πόσο χρονών θα γίνει. Αν γεννήθηκα εδώ,  δεν 
έχει σημασία, δεν θα ήμουνα Έλληνας, γιατί είμαι, έχω η μαμά  Γεωργιανίδα και 
ο μπαμπάς Γεωργιανός. Γιατί να γίνω Έλληνας; Μ’  αρέσουν οι Έλληνες, αλλά 
δεν έχω πρόβλημα ότι είμαι Γεωργιανός και μ’  αρέσει ότι είμαι Γεωργιανός. 
Κανένας δεν μπορεί να γίνει Έλληνας, για να έρθει από την άλλη χώρα, για να 
πει ότι ‘είμαι Έλληνας’ και τέτοια. Αν θες να μιλάς, να μιλάς, να φωνάζεις ‘είμαι 
Έλληνας!’, έτσι να φωνάζεις, αλλά δεν είσαι Έλληνας καθόλου». 

Στον λόγο των μαθητών κινητοποιείται η εθνική ταυτότητα ως ένα ουσιο-
κρατικό, εγγενές χαρακτηριστικό, με το οποίο τα υποκείμενα «γεννιούνται». 
Πρόκειται για μια κατασκευή της ταυτότητας που συνομιλεί με τον παραδο-
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σιακό εθνικιστικό λόγο, ο οποίος χειρίζεται την ταυτότητα προσδίδοντάς της 
«κληρονομικές διαστάσεις». Οι μαθητές, στον λόγο τους, αναφέρονται σε μια 
ταυτότητα αμετάβλητη, που κληρονομείται «εξ αίματος». Η ουσιοκρατική 
αυτή αναπαράσταση της εθνικής ταυτότητας, ως εγγενούς χαρακτηριστικού, 
σχετίζεται και με την αναπαράσταση της πατρίδας με όρους οικογενειακούς 
(«μητέρα-πατρίδα, πάτρια εδάφη») αλλά και με έναν βιολογικό εθνικισμό 
(Bilig, 1995).

7. ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ

Οι περισσότεροι μαθητές αναφέρονται στη νοσταλγία για τον τόπο τους μιλώ-
ντας για τους συγγενείς, τον ίδιο τον τόπο ως τόπο γέννησης, τους φίλους. Άλ-
λοτε αναφέρονται στον ίδιο τον τόπο γέννησης και στους ανθρώπους –συγγενείς 
και φίλους– που τους λείπουν και άλλοτε σε παραδοσιακές τελετουργικές πρα-
κτικές που λειτουργούν συμβολικά στην αναπαράσταση της συλλογικής ταυτό-
τητας. Οι πρακτικές αυτές, αφορούν παραδοσιακά φαγητά, γιορτές, ανταλλαγή 
δώρων, το παιχνίδι στη γειτονιά: «η γιαγιά μου, ο παππούς μου, τα ξαδέρφια μου, 
τους φίλους μου που έκανα εκεί παρέα, τα μέρη που πήγα», «όλοι οι συγγενείς μου 
και το σχολείο μου, το σπίτι μου, μου λείπει πάρα πολύ»,  «το σπίτι μου, το σχολείο, 
τα πράγματα που κάναμε εκεί, τις γιορτές θυμάμαι» αναφέρουν η Ιβάνκα από τη 
Βουλγαρία, η Φιλίππα από τον Άγιο Δομίνικο και η Ελίρα από την Αλβανία.

Η Ηλιριάνα, που προέρχεται από την Κορυτσά, διατυπώνει έναν παρόμοιο με 
αυτόν της Ελίρας λόγο νοσταλγίας μέσω μιας συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ 
της Κορυτσάς και της Θεσσαλονίκης, όπου τα κριτήρια σύγκρισης αποτελούν 
οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι, τα μεγάλα σπίτια και το ζεστό κλίμα. Το βίωμα 
της νοσταλγίας διατυπώνεται με συναισθηματική φόρτιση: «Όταν βλέπω τηλε-
όραση αλβανικά, κλαίω και λέω στη μαμά μου ‘θέλω να πάω στην Αλβανία’».

Οι μαθητές που διαμένουν λίγα χρόνια στην Ελλάδα προβαίνουν σε σχετικά 
λεπτομερείς περιγραφές των πόλεων ή των χωριών από τα οποία προέρχονται. 
Αντιθέτως, η μνήμη των μαθητών με πολλά χρόνια διαμονής στην Ελλάδα συ-
ντηρείται φαντασιακά, όταν οι μαθητές δηλώνουν ότι απλώς δεν θυμούνται. 

Χαρακτηριστική είναι η λεπτομερής περιγραφή της πόλης, στην οποία προ-
βαίνει ο Μόρις, μαθητής από τη Γεωργία (δύο χρόνια στην Ελλάδα): «Τα σπί-
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τια ήταν τριώροφα, πενταώροφα…εκεί που έμενα εγώ, εκείνη η πόλη ήταν δύο 
πλευρές, είχε γέφυρα και πήγαινε ένα τέτοιο, μμμ, ποτάμι, μπορεί να  ξέρετε, 
Ντουκουάρι λέγεται αυτό, και λέγαμε αριστερή και δεξιά πλευρά. Στο αριστερό 
ήταν, ή δεξί –δεν θυμάμαι καλά, λίγο παλιό, καινούργιο ήταν πριν είκοσι χρόνια, 
και εκεί, στο καινούργιο, ήταν οχταώροφα,  εννιαώροφα σπίτια. Στο παλιό, κάτω 
από έξι όροφοι. Ήταν καλύτερα στο παλιό. Εκεί, ούτε δρόμο δεν  ήταν καλό, αλλά 
σιγά σιγά τα έφτιαξαν όλα. Είχαμε και μεγάλο πάρκο. Μεγάλο. Είχε και λίμνη, 
λίμνη είχε μεγάλη, και είχε και βάρκα, για να κάνεις βόλτες. Παιχνίδια διάφορα, 
και ήταν σαν το τέτοιο, πώς λέγεται…ζώοπαρκ».

Χαρακτηριστική σε όλες σχεδόν τις περιγραφές των πόλεων είναι η χρήση 
είτε του επιθέτου «μεγάλος», ως σημαίνον του μεγέθους, είτε του αντιθετικού 
ζεύγους «μεγάλο/μικρό», όταν οι μαθητές προβαίνουν σε σύγκριση των δύο 
πόλεων, της πόλης από την οποία προέρχονται και της Θεσσαλονίκης.

Ο λόγος κάποιων μαθητών διαφοροποιείται, όταν καλούνται να μιλήσουν 
για το θέμα της νοσταλγίας και της περιγραφής της πόλης τους. Οι περισσότε-
ροι από τους μαθητές που ζουν στην Ελλάδα πολλά χρόνια αναφέρουν ότι δεν 
μπορούν να περιγράψουν την πόλη τους, γιατί δεν την θυμούνται, ενώ παράλ-
ληλα δεν αναφέρονται εμφατικά στο θέμα της νοσταλγίας. Προς έκπληξη της 
ερευνήτριας, ένας μαθητής, όταν του ζητήθηκε να περιγράψει την πόλη του, 
περιέγραψε, με ιδιαίτερη συντομία, τη Θεσσαλονίκη.

Η δυνατότητα να διατηρείται στη μνήμη η εθνική ταυτότητα οφείλεται στο γε-
γονός ότι είναι ενσωματωμένη στις πρακτικές της καθημερινότητας, με αποτέλε-
σμα τα μέλη της εκάστοτε εθνικής κοινότητας να είναι τόσο εξοικειωμένα με αυ-
τές τις πρακτικές, ώστε η αναπαραγωγή και διατήρησή τους να θεωρείται φυσική. 
Κατά συνέπεια, και η συμβολική αναπαραγωγή της ταυτότητας «φυσικοποιείται» 
(Bilig, 1995, Hobsbawm,1994). Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η προσπάθεια από 
κάποιους μαθητές να περιγράψουν με λεπτομέρεια τον χώρο, και συγκεκριμένα, 
με αναφορές στις πολυκατοικίες της γειτονιάς τους, τα πάρκα, το σχολείο και τους 
δρόμους. Οι μαθητές, μέσω του λόγου, αναδομούν την εξωτερική υλική πραγμα-
τικότητα του χώρου (κτήρια, δρόμους κ.τ.λ.), ερμηνεύοντας, κάθε φορά, τα διά-
φορα σημεία του (Lagopoulos & Lagopoulou-Boklund, 1992), καθώς ανακαλούν, 
μέσω της αφήγησής τους, τον χώρο όπου ζούσαν αποδίδοντάς του και αντίστοιχες 
ερμηνείες, όπως είναι αυτή της πατρίδας, την οποία νοσταλγούν.

328 Συγκρουσιακές ταυτότητες αλλοδαπών μαθητών και μαθητριών



329  Urban Conflicts

Η πολυπλοκότητα της ταυτότητάς τους και οι διαφορετικές –ενίοτε και συ-
γκρουόμενες όψεις της– διατυπώνονται στις περιγραφές του τόπου από τον 
οποίο προέρχονται, οι οποίες πραγματοποιούνται συγκριτικά με τον τόπο υπο-
δοχής. Η πολυδιάστατη αυτή υποκειμενικότητα των μαθητών και μαθητριών 
κινητοποιείται κάθε φορά που ζητούν διευκρινίσεις, όσον αφορά τον χώρο, 
προκειμένου να συγκροτήσουν τον λόγο τους. Η ταυτότητα αυτών των «φα-
ντασιακών κοινοτήτων της διασποράς» κατασκευάζεται καθημερινά μέσω της 
εμπλοκής των διαφορετικών και, ενδεχομένως, αντικρουόμενων λόγων του κοι-
νωνικού περιβάλλοντος (Brah, 1996). Φανερώνεται, επομένως, η σχέση του χώ-
ρου και των κοινωνικών νοηματοδοτήσεων που φέρει, καθώς οι μαθητές μιλούν 
για αυτόν. Οι υλικές διαστάσεις του χώρου συσχετίζονται με τις πολιτιστικές. Ο 
χώρος αποτελεί ταυτοχρόνως ένα υλικό και ένα πολιτισμικό σύστημα. Μέσω του 
λόγου, ο χώρος ανασυντίθεται, καθώς οι μαθητές επιλέγουν, οργανώνουν και ερ-
μηνεύουν τα σημεία του (Lagopoulos & Lagopoulou-Boklund, 1992) μιλώντας 
για τη νοσταλγία που βιώνουν ή όχι για τον τόπο καταγωγής τους.

8. ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέσχαν στην έρευνα η εθνική 
ταυτότητα κινητοποιείται, καθώς καλούνται να μιλήσουν τόσο για τις προσω-
πικές και οικογενειακές τους ιστορίες όσο και για τις προσδοκίες που έχουν 
σχετικά με την παραμονή τους ή όχι στην Ελλάδα. Ο λόγος για την ταυτότητα 
διαμορφώνεται, καθώς μιλούν για τον εαυτό τους και την κοινότητα. Η υπο-
κειμενικότητά τους συγκροτείται, καθώς ανακαλούν τα βιώματά τους στα διά-
φορα περιβάλλοντα, όπως είναι το οικογενειακό, το σχολικό και το κοινωνικό 
περιβάλλον των χωρών από τις οποίες κατάγονται. Περιγράφουν τα μέρη στα 
οποία έζησαν, μιλούν για την καταγωγή τους, εμπλέκοντας ποικίλους λόγους, 
ενίοτε και συγκρουόμενους, και διαπραγματεύονται την ταυτότητά τους. Οι 
μαθητές και οι μαθήτριες του δείγματος «ισχυρίστηκαν» ότι η ταυτότητά τους 
είναι πολύσημη, τόσο φαντασιακή όσο και προσδιοριζόμενη με υλικούς όρους, 
και για πολλούς και πολλές με έντονα εθνοτικά χαρακτηριστικά. Στον λόγο, 
όμως, όλων των μαθητών και μαθητριών η πεποίθηση –ενίοτε και η βεβαιό-
τητα– της μόνιμης παραμονής στην Ελλάδα ήταν παρούσα. Είτε προβάλλουν 
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τις πολλαπλές τους ταυτότητες είτε παράγουν έναν ένθερμο λόγο για την πα-
τρίδα τους εστιάζοντας στη μία εθνική τους ταυτότητα, αναγνωρίζουν ότι δεν 
θα επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους, και αυτό αποτελεί μια παραδοχή, 
η οποία συντελεί στην παραγωγή λόγων σχετικών πια με το μέλλον και, επο-
μένως, σε μια επαναδιαπραγμάτευση της ταυτότητάς τους και της θέσης τους 
στην ελληνική πραγματικότητα.
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1. «ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ «ΞΕΝΟ» ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΟ-
ΝΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

Μεταξύ εμού και του υπόλοιπου κόσμου υπάρχει πάντα ένα ερώτημα που 
δεν τίθεται, δεν τίθεται από κάποιους λόγω ευγένειας, από άλλους λόγω της 
δυσκολίας να το αρθρώσουν σωστά. Όλοι, πάντως, γυρνάνε τριγύρω του. 
Με πλησιάζουν, με έναν σχεδόν διστακτικό τρόπο, με κοιτάζουν περίεργα ή 
συμπονετικά, και αντί να μου πουν ευθέως «Πώς νιώθεις να είσαι το πρόβλη-
μα;», λένε «Γνωρίζω έναν εξαιρετικό έγχρωμο κύριο στην πόλη μου» (…). 
Εισαγωγή στο βιβλίο Souls of Black Folk (Burghart du Bois 1903)

Τις τελευταίες δεκαετίες -και με ιδιαίτερη έμφαση μετά την 11η Σεπτέμβρη 
2001, αλλά και την περίοδο της «κρίσης», η μετανάστευση περιγράφεται στον 
κυρίαρχο λόγο ως μια από τις σημαντικότερες «απειλές» για την «ασφάλεια» 
των χωρών του Παγκόσμιου Βορρά. Oι ίδιοι/ες οι μετανάστες/ριες  περιγρά-

Όλγα Λαφαζάνη
Δρ. Κοινωνικής Γεωγραφίας, 
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Συναντώντας τον «ξένο»:
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φονται, παρομοιάζονται ή συνδέονται με λέξεις όπως «κίνδυνος», «παρανο-
μία», «εγκληματικότητα», «βρωμιά», «λαθρομετανάστευση», «μολυσματικές 
ασθένειες», «αθρόα εισβολή». Λέξεις που (αναμενόμενα) «απαντώνται» από 
τις κυρίαρχες πολιτικές με κέντρα κράτησης, τείχη, περιπολίες στα σύνορα, 
απελάσεις, μαζικές επαναπροωθήσεις, επιχειρήσεις σκούπα. 

Ταυτόχρονα, υπάρχουν διαδικασίες «εσωτερικοποίησης» και «εξωτερικο-
ποίησης» των συνόρων. Τα σύνορα της Σένγκεν, για παράδειγμα, «εξωτερικο-
ποιούνται» μέσα από τη διεύρυνση των πολιτικών ελέγχου της μετανάστευσης 
σε «τρίτες» χώρες, είτε αυτές είναι χώρες καταγωγής των μεταναστών είτε χώ-
ρες που γειτνιάζουν με τη Σένγκεν -όπως το Μαρόκο, η Λιβύη και η Τουρκία. 
Ταυτόχρονα, τα σύνορα «εσωτερικοποιούνται» μέσα από τις πολιτικές κατα-
στολής της μετανάστευσης, με αστυνομικούς ελέγχους, επιχειρήσεις-σκούπα, 
απελάσεις και κέντρα κράτησης, καθιστώντας το σύνορο τμήμα της καθημερι-
νή ζωής στην πόλη. Οι μετανάστες/ριες μπορεί να βρεθούν, από τη μια στιγμή 
στην άλλη, καθώς πηγαίνουν στη δουλειά τους ή μια βόλτα στην πόλη ή ακόμα 
και μέσα από το σπίτι τους, «υπό απέλαση» έγκλειστοι στα κέντρα κράτησης. 

Στην πλειονότητά τους, οι κριτικές συζητήσεις γύρω από τα σύνορα και τη 
μετανάστευση εκκινούν είτε από τις συνοριακές περιοχές και τα κέντρα κρά-
τησης είτε από τις πολιτικές και τους δρώντες που διαμορφώνουν τα καθεστώ-
τα ελέγχου των συνόρων. Το θεωρητικό σχήμα του Giorgio Agamben (2005 
[1995]), για παράδειγμα, που χρησιμοποιείται ευρέως τόσο σε επιστημονικούς 
όσο και πολιτικούς (αντί) λόγους σε σχέση με τη μετανάστευση, τοποθετεί το 
«στρατόπεδο» και τη «γυμνή ζωή» στο κέντρο ενός προβληματισμού σε σχέση με 
την εξουσία, διερευνώντας πώς η κατάσταση εξαίρεσης μετατρέπεται σε κανόνα. 
Θεωρώντας, όμως, το «στρατόπεδο» ως την κρυφή μήτρα του πολιτικού χώρου 
εντός του οποίου ζούμε, αγνοούνται οι σχέσεις εξουσίας, αλλά και αντίστασης, 
που ασκούνται σε άλλους χώρους και χρόνους. Κατά συνέπεια, κατασκευάζεται 
ένα θεωρητικό σχήμα, όπου η εξουσία εμφανίζεται ως «απόλυτα κυρίαρχη» σε 
ένα ανιστορικό και αχωρικό συνεχές (βλ. και Σωτήρης, 2012). Αντίστοιχα, όπως 
στο θεωρητικό σχήμα του Agamben δεν περιλαμβάνονται οι ποικίλες πρακτικές 
σε πολλαπλά επίπεδα που συναρθρώνουν την εξουσία, έτσι και η έννοια της «γυ-
μνής ζωής» δεν μπορεί να συμπεριλάβει τις επίσης ποικίλες πράξεις, πρακτικές 
και στρατηγικές αντίστασης ή/και αμφισβήτησης «από τα κάτω». 
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Στο παρόν κείμενο, λοιπόν, το σημείο εκκίνησης της συζήτησης δεν θα είναι 
οι περιοχές των συνόρων ή τα «στρατόπεδα» κράτησης αλλά ο αστικός χώρος, 
ενώ επίκεντρο της συζήτησης δεν θα είναι οι «από τα πάνω» πολιτικές αλλά οι 
καθημερινές εμπειρίες των μεταναστών/ριων. Σε αντίστιξη με τις έννοιες της 
κυρίαρχης εξουσίας και της γυμνής ζωής, o Φουκώ περιγράφει την εξουσία ως 
ένα ευρύτερο πλέγμα πρακτικών και τεχνολογιών -τοποθετημένων στον χώρο 
και στον χρόνο– που διαπερνούν το σύνολο των κοινωνικών πρακτικών, ενώ τα 
υποκείμενα «δεν είναι μόνο ο αδρανής ή συναινών στόχος της∙ είναι πάντοτε και 
τα στοιχεία άρθρωσής της» (Φουκώ 1991 [1982]:107). Υπό αυτή την οπτική, το 
σύνορο δεν εννοιολογείται στο παρόν κείμενο ως μια γραμμή στους πολιτικούς 
χάρτες, αλλά, πολύ περισσότερο, ως μια τεχνολογία της εξουσίας, μια τεχνολο-
γία που παράγει διαφοροποιήσεις, διαχωρισμούς και ιεραρχήσεις· μια τεχνολο-
γία που στοχεύει στην πειθάρχηση και καθυπόταξη τόσο όσων διασχίζουν τα 
εθνικά σύνορα όσο και όσων ζουν «εντός» τους· μια τεχνολογία της εξουσίας 
που ενεργεί στο πεδίο της δυνατότητας: «παρακινεί, επάγει, εκτρέπει, διευκο-
λύνει ή κάνει κάτι πιο δύσκολο, διευρύνει ή περιορίζει, καθιστά κάτι λιγότερο ή 
περισσότερο πιθανό∙ (…)» (Φουκώ 1991 [1982]:92)

Εκκινώντας, λοιπόν, από τις αφηγήσεις των πιο απλών, κοινών, καθη-
μερινών συναντήσεων στην πόλη, επιχειρώ να συζητήσω τους πολλαπλούς 
τρόπους με τους οποίους τα σύνορα (ανά)παράγονται, ενσωματώνονται, επι-
τελούνται, αλλά και υποσκάπτονται και αμφισβητούνται στους χώρους και 
στους χρόνους της καθημερινότητας. 

2. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ

«Είχαμε πάει με τη φίλη μου στο Πεδίο του Άρεως, είχε ένα θέατρο για μικρά 
παιδιά και θέλαμε να δούμε, ακόμα δεν είχα κάτσει, ήρθε ένας τεράστιος τύπος 
καραφλός και μου είπε σήκω, σήκω, σήκω, έξω, έξω, ούτε ένα λεπτό δεν με 
άφησε, μου σήκωσε και την τσάντα και μου είπε έξω, έξω, και τη φίλη μου την 
έδιωξε, που ήταν γερμανίδα, (…). Και αυτός ο Έλληνας μας έβριζε, έλεγε άι γα-
μήσου (…) αυτός με έβριζε στα ελληνικά, εγώ στα αγγλικά και στα φαρσί (…).» 
(Ραχίμ, 31 χρόνων, 26.03.2011, 24.06.2012, Αθήνα)
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Ο άντρας που διώχνει τον Ραχίμ από το πάρκο έχει ενσωματώσει και ασκεί 
την εξουσία να ορίζει και να οριοθετεί. Ως  λευκός, άντρας, μέλος της κυρίαρ-
χης γηγενούς κοινότητας απέναντι στον «ξένο» και τον «παράνομο» -με ή χω-
ρίς χαρτιά. Έχει ενσωματώσει τους κυρίαρχους λόγους, τις πολιτικές συνόρων 
και ελέγχου της μετανάστευσης, και πράττει επεκτείνοντας τη δική του θεσμική 
ανωτερότητα σε σχέση με την -εξίσου θεσμική- κατωτερότητα του μετανάστη. 

Μέσα από την πράξη του ορίζει και παράγει τον ξένο. Ο ξένος, όπως γράφει 
η Ahmed (2000), δεν είναι κάποιος που απλά δεν ξέρουμε, καθώς υπάρχει μια 
διαφορά μεταξύ του ξένου και του γείτονα ή κάποιου που θεωρητικά ανήκει 
στην κοινότητά μας -όπως και αν αυτή ορίζεται. Ξένος, λοιπόν, δεν είναι αυτός 
που δεν ξέρουμε, αλλά, αντίθετα, είναι κάποιος που έχουμε ήδη αναγνωρίσει 
ως ξένο. Υπό αυτή την οπτική, ο ξένος δεν είναι κάποιος που απλά φέρει τη 
διαφορά στο σώμα του, αλλά κάποιος που ορίζεται και παράγεται μέσα από 
πράξεις και λόγια, σε συγκεκριμένες συναντήσεις, σε συγκεκριμένους τόπους. 
Ταυτόχρονα, ο άντρας αυτός, (επανα)χαράσσει τα σύνορα στον αστικό χώρο. 
Ορίζει τον ξένο και, ταυτόχρονα, οριοθετεί το «ποιος» ανήκει «πού». 

«Έτσι που περπατούσαμε μετά στο πάρκο, είχα πάρα πολλά νεύρα και κλω-
τσούσα ό,τι έβρισκα μπροστά μου, δέντρα, πάγκους, και ήταν κάτι παππού-
δες εκεί που τρώγανε ηλιόσπορους και με φώναξαν και μου είπαν ‘τι έπαθες 
παιδάκι μου;’. Μας ρώτησαν, ‘σας έβρισαν εκεί;’. Μας φέρανε κάτι να πιούμε, 
κάτι πορτοκαλάδες και νερό. Αυτό με ξάφνιασε, τόσο κοντά, τόσο διαφορετικός 
κόσμος, στα λίγα μέτρα απόσταση που είχαμε κάνει, από τη μια οι φασίστες και 
από την άλλη τόσο καλοί άνθρωποι βρέθηκαν. Με έπιασαν τα κλάματα, όταν 
οι παππούδες μας φέρθηκαν τόσο γλυκά και, μετά από λίγο, τρελαινόμουν και 
μου ερχόταν να πάρω το μπουκάλι να γυρίσω πίσω να τους σφάξω, αλλά έβλε-
πα μετά τα πρόσωπα των παππούδων και δεν μου πήγαινε η καρδιά να πάω να 
τσακωθώ με τους άλλους. Σκέφτηκα ‘είναι τρελοί αυτοί, δεν έχουν μυαλό, άσ’ 
τους’. Οι παππούδες γελούσαν και λέγαν ‘είναι βλάκες αυτοί, νομίζουν ότι κάτι 
έχετε και δεν σας θέλουν’. Κοίτα διαφορά, με τους παππούδες άνοιξε η καρδιά 
μου, και οι άλλοι με είχαν φτάσει στα άκρα. Έτσι είναι η Αθήνα.»
(Ραχίμ, 31 χρόνων, 26.03.2011, 24.06.2012, Αθήνα)
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Στον αστικό χώρο υπάρχει μια συνεχής επιβεβαίωση, επιτέλεση και διεύρυν-
ση των συνόρων/ορίων. Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχουν και διαδικασίες υπόσκα-
ψης και αμφισβήτησης των κυρίαρχων συνοριακών πρακτικών. Σε «απόσταση 
λίγων μέτρων», όπως χαρακτηριστικά λέει ο Ραχίμ, υπάρχουν άνθρωποι που 
αναπαράγουν και ενισχύουν μέσα από την πράξη και τον λόγο τους τις συνο-
ριακές πρακτικές που έχουν ενσωματώσει την εξουσία να αποκλείουν από τον 
δημόσιο χώρο της πόλης όσους αναγνωρίζουν ως «ξένους» και, ταυτόχρονα, 
άνθρωποι που αμφισβητούν με τις πράξεις τους τον κυρίαρχο λόγο, που αντι-
μετωπίζουν ισότιμα τους μετανάστες/ριες, που αναπτύσσουν μαζί τους σχέσεις 
αμοιβαιότητας, φροντίδας και αλληλεγγύης. 

Μέσα από την αφήγηση του Ραχίμ, όμως, αναδεικνύεται και μια πτυχή που 
αφορά την «ένταξη» των μεταναστών, μια πτυχή που, παρόλο που είναι αυτο-
νόητη, συστηματικά «παραβλέπεται» στη χάραξη πολιτικών αλλά και στις κυ-
ρίαρχες προσεγγίσεις της μετανάστευσης: Το γεγονός πως όσο οι μετανάστες/
ριες «αποκλείονται» από τον δημόσιο χώρο, όσο αντιμετωπίζονται εκ προοι-
μίου ως «λαθραίοι» και «ανεπιθύμητοι» τόσο –τουλάχιστον τμήμα αυτών– θα 
αντιδρά με αντίστοιχο τρόπο: με φόβο, απόγνωση και βία. Στον αντίποδα αυ-
τού, η αντιμετώπιση των μεταναστών/ριών ως ισότιμων μελών, τόσο από τις 
επίσημες κρατικές πολιτικές και τους θεσμούς όσο και από την κοινωνία, δημι-
ουργεί μια πρώτη συνθήκη συνύπαρξης και αμοιβαιότητας. 

3. ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Ή ΗΓΕΜΟΝΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

«Η Αθήνα έχει γίνει χάλια πια. Εγώ βλέπω μια γυναίκα στο πεζοδρόμιο να 
περπατάει και πάω απέναντι πια, γιατί βλέπω πώς σφίγγει την τσάντα της 
όταν είμαι κοντά της και δεν θέλω να φοβάται, να ανησυχεί, γι’ αυτό περ-
νάω πιο μακριά. Παλιά δεν ήταν έτσι. (…) Δεν φταίει Έλληνας, τώρα έχει 
και αυτός πρόβλημα. Έχουν και αυτοί δίκιο, τι να πεις; Τώρα βλέπουν τους 
ξένους, είναι πολλοί, θέλουν να δουλέψουν και λένε ‘εγώ τι θα κάνω, θα κά-
τσω σπίτι;’. Ελλάδα δεν ήταν έτσι. Τώρα έχει γίνει. Τώρα έχουν αρχίσει και 
κλειδώνουν την κάτω πόρτα, την είσοδο.» 
(Νουρ, 33 χρόνων, 19.07.2012, Αθήνα)
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Ο Νουρ, περιγράφοντας τις τυχαίες συναντήσεις του στην πόλη με γυναί-
κες, αναφέρει πως, καθώς δεν θέλει να τις φοβίζει, απομακρύνεται. Μέσα από 
την αφήγησή του φαίνεται να έχει αποδεχτεί πως «είναι πρόβλημα», να έχει 
αποδεχτεί και, εν μέρει, ενσωματώσει το βλέμμα όσων τον αντιμετωπίζουν ως 
«επικίνδυνο», «εγκληματία», «παράνομο». 

Άλλωστε, και η δικαιολόγηση των Ελλήνων που έχουν δίκιο γιατί οι ξένοι 
είναι πολλοί, αποτελεί επιβεβαίωση και αποδοχή του κυρίαρχου λόγου που αντι-
μετωπίζει και περιγράφει τη μετανάστευση ως πρόβλημα. Αυτού του τύπου η 
«δικαιολόγηση» της στάσης των Ελλήνων απέναντι στους μετανάστες/ριες φα-
νερώνει την ισχύ της ηγεμονικής ιδεολογίας, καθώς καταφέρνει να πείσει ακόμα 
και τα «θύματά» της, τους ίδιους τους μετανάστες/ριες, ότι «είναι πολλοί» και 
η παρουσία τους στη χώρα αποτελεί «πρόβλημα» με έναν ευθύγραμμο τρόπο. 

Πιθανόν, στη συγκεκριμένη αφήγηση, ο Νούρ να ένιωσε την ανάγκη να «δι-
καιολογήσει» τους Έλληνες, για να μην προσβάλει εμένα (βλέποντάς με ως μια 
ελληνίδα γυναίκα). Αλλά ακόμα και μια τέτοια στάση, φανερώνει την αποδοχή 
μιας κατώτερης θέσης στην κοινωνία, μιας θέσης από την οποία κάποιος πρέπει 
πάντα να «προσέχει» τί λέει και τί κάνει.

Τόσο η πράξη όσο και ο λόγος του Νούρ φανερώνουν την αποδοχή της υπο-
τέλειάς του. Αυτή την υποτέλεια την έχει «εμπεδώσει» με πολλαπλούς τρόπους 
και σε πολλαπλούς τόπους: μέσα από τη βία και τον εξευτελισμό από τις Αρχές 
στα σύνορα, μέσα από τον εγκλεισμό σε κέντρα κράτησης σε όλη την επικρά-
τεια, μέσα από επιχειρήσεις «σκούπα» στο κέντρο της πόλης, μέσα από την 
υπερεκμετάλλευση στους χώρους εργασίας, μέσα από τα βλέμματα, τις λέξεις 
και τις πράξεις ανθρώπων που τυχαία συναντάει στον αστικό χώρο.

Η εμπέδωση της υποτέλειας, όμως, δεν είναι μια ευθύγραμμη ή απόλυτη 
διαδικασία ή, όπως επισημαίνει και ο Φουκώ, «δεν υπάρχει σχέση εξουσίας χω-
ρίς αντίσταση, χωρίς υπεκφυγή ή διαφυγή, χωρίς ενδεχόμενη αντιστροφή (…)» 
(Φουκώ 1991 [1982]: 98). 

Ο Ραχίμ αφηγείται μια τυχαία συνάντηση με μια γυναίκα σε έναν δρόμο στην 
Πάτρα. Σε αντίθεση με την παραπάνω ιστορία, όπου ο Νουρ αποδέχεται τη 
θέση του ως «πρόβλημα» και απομακρύνεται, ο Ραχίμ προσπαθεί με το λόγο, 
με τη στάση του, με το σώμα του, να αμφισβητήσει το βλέμμα και την πράξη 
που τον κατατάσσει ως «πρόβλημα». 

337



338

«Περπατούσα κάποια στιγμή, και ήταν στον δρόμο στην Πάτρα και μια γυ-
ναίκα, τη στιγμή που την πλησίασα είχε κολλήσει στον τοίχο από τον φόβο 
της, γιατί ήμασταν μόνοι στον δρόμο και φοβόταν ότι θα κάνω κάτι κακό. 
Και εγώ, έτσι για πλάκα, έκανα και εγώ το ίδιο που έκανε και εκείνη, σαν να 
την φοβάμαι, και πήγα και εγώ και κόλλησα στο αυτοκίνητο από την άλλη 
πλευρά, και προσπεράσαμε ο ένας τον άλλο περπατώντας στο πλάι σαν τα 
καβούρια (γελάει). (…) 
Στην Αθήνα και στην Πάτρα, είναι φορές που είναι κόσμος που με κοιτάει 
κάπως, επειδή είμαι Αφγανός, επειδή φαίνομαι ξένος, σαν να είμαι κλέφτης, 
σαν να είμαι δολοφόνος, σαν να είμαι κάτι κακό. Αυτό πολύ με ενοχλεί. (…)
Κάποιες φορές στην Πάτρα, εννοείται ότι ήμουνα βρώμικος, δεν μπορούσα 
να είμαι καθαρός εκεί, αλλά δεν έφταιγα εγώ. Με βλέπανε κάποιοι και με 
κοιτούσαν σαν να είμαι έτοιμος να τους δαγκώσω, να τους φάω. Εντάξει, 
όντως βρώμικοι ήμασταν, όχι εμείς, τα ρούχα μας, αλλά έχουμε μάτια βλέ-
πουμε, έχουμε μύτη μυρίζουμε, έχουμε αυτιά ακούμε, έχουμε μυαλό κατα-
λαβαίνουμε, άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε ζώα. Αυτοί, που έχουν τέτοια 
συμπεριφορά δείχνουν κατά τη γνώμη μου ότι δεν είναι άνθρωποι.(…) Δεν 
φανταζόμουν ποτέ πως κάποιος που έχει σπουδάσει, που είναι σε καλή κατά-
σταση, που έχει δουλειά, μπορεί να φέρεται έτσι.»
(Ραχίμ, 31 χρόνων, 26.03.2011, 24.06.2012, Αθήνα)

Στη συνάντησή του με την γυναίκα στην Πάτρα, ο Ραχίμ πράττει αυθόρμη-
τα, μιμούμενος τη γυναίκα που κολλάει στον τοίχο, καθρεφτίζοντας τη δική 
της στάση, αμφισβητώντας ότι αυτός είναι ο «επικίνδυνος» στη συγκεκριμένη 
συνάντηση. Αλλά και ο λόγος που χρησιμοποιεί ο Ραχίμ για να «περιγράψει» 
τον τρόπο που κάποιοι Έλληνες τον αντιμετωπίζουν είναι τελείως διαφορετικός 
από του Νουρ. Όχι μόνο δεν τους «δικαιολογεί», αλλά αντίθετα δηλώνει πως 
τον ενοχλεί το βλέμμα των ανθρώπων που, αναγνωρίζοντάς τον ως ξένο, τον 
αντιμετωπίζουν σαν «κάτι κακό». 

Πολλοί μετανάστες, μιλώντας μου, ένιωθαν την ανάγκη να τονίσουν πως 
«είναι άνθρωποι». Σε μια κοινωνική συνθήκη όπου οι μετανάστες/ριες κατη-
γοριοποιούνται όλο και περισσότερο ως ενιαία ομάδα και περιγράφονται στον 
κυρίαρχο λόγο με όρους όπως «παράνομοι», «λαθραίοι», «εγκληματίες», ενώ 
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αντίστοιχη είναι και η αντιμετώπισή τους από τις Αρχές και από τμήμα των ντό-
πιων, η ανάγκη τους να τονίσουν ότι είναι «άνθρωποι» φανερώνει την υποτελή 
θέση στην οποία νιώθουν ότι βρίσκονται. Ταυτόχρονα, όμως, το να δηλώνουν 
ότι είναι «άνθρωποι» μπορεί να διαβαστεί (και) ως μια προσπάθεια υπέρβασης 
και αμφισβήτησης της υποτελούς τους θέσης, μια άρνηση ότι είναι «γυμνές 
ζωές», μια προσπάθεια διεκδίκησης μιας ζωής άξιας να βιωθεί.

Ο Ραχίμ με τα λόγια, με τις πράξεις, με το σώμα του αντιστρέφει τις κυρίαρχες 
πρακτικές οριοθέτησης. Με το σώμα του καθρεφτίζει τη στάση της γυναίκας που 
τον φοβάται, προσπαθώντας να αντιστρέψει την εικόνα ότι ο ίδιος είναι αντικεί-
μενο φόβου. Αντίστοιχα, στον λόγο του, αντιστρέφει την αντίληψη ενός τμήματος 
των ντόπιων που αντιμετωπίζουν τους μετανάστες σαν να μην είναι «άνθρωποι», 
ισχυριζόμενος πως «αυτοί που έχουν μια τέτοια στάση δεν είναι άνθρωποι».

4.ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΩΝ

Όπως επιχείρησα να περιγράψω στο παρόν άρθρο, τα σύνορα είναι πανταχού 
παρόντα (και) σε εκείνους τους αστικούς χώρους που δεν «αστυνομεύονται». 
Οι τρόποι που οι «ντόπιοι» κατασκευάζουν τους «ξένους» και οι πρακτικές ορι-
οθέτησής τους εκτείνονται στους χώρους και στους χρόνους της καθημερινής 
ζωής. Οι συνθήκες εργασίας, οι συνθήκες κατοικίας, ο έλεγχος του δημόσιου 
χώρου από ακροδεξιές ομάδες, αλλά και τα βλέμματα, οι ερωτήσεις, οι «τρό-
ποι» συνάντησης των σωμάτων στους δημόσιους χώρους των πόλεων, ενέχουν 
πολλαπλές οριοθετήσεις των «ξένων». Το σύνορο, υπό αυτή την οπτική, οι με-
τανάστες/ριες το φέρουν στα σώματά τους, το «κουβαλάνε μαζί τους» και το 
ενσωματώνουν, το επιτελούν, καθώς καθορίζει το ενδεχόμενο πεδίο δράσης 
τους. Όταν σκύβουν το κεφάλι, όταν αλλάζουν πεζοδρόμιο για να μη φοβίζουν 
τους περαστικούς, όταν χαμηλώνουν το βλέμμα, όταν αποδέχονται άθλιες συν-
θήκες εργασίας, όταν λένε «δεν χωράει άλλους μετανάστες η Ελλάδα».  

Μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες των μεταναστών/ριών, όμως, δεν αναδει-
κνύονται μόνο οι τρόποι που τα σύνορα και η πειθάρχηση ενσωματώνονται και 
επιτελούνται, αλλά και οι χώροι και οι τρόποι που τα σύνορα/όρια αμφισβητούνται 
και διασχίζονται. Σε αντίθεση με το μεγαλύτερο τμήμα της σχετικής βιβλιογραφίας, 
που επικεντρώνει στους τρόπους με τους οποίους η εξουσία επιβάλλεται, ιεραρχεί 
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και καθυποτάσσει, στο κείμενο αυτό, επέλεξα να δώσω έμφαση (και) στους τρό-
πους που η εξουσία αμφισβητείται και τα πολλαπλά σύνορα/όρια υποσκάπτονται. 

Δεν εστίασα, όμως, σε διαδικασίες όπου η αμφισβήτηση/αντίσταση εκφρά-
ζεται συλλογικά και δημόσια, αν και υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα, 
όπως απεργίες ή κινητοποιήσεις σε εργασιακούς χώρους (για παράδειγμα, οι 
απεργίες στα χωράφια της Μανωλάδας), μεγάλες μεταναστευτικές διαδηλώσεις 
(όπως οι διαδηλώσεις για τη νομιμοποίηση), απεργίες πείνας (για παράδειγμα, η 
απεργία πείνας των 300 μεταναστών εργατών) και εξεγέρσεις στα κέντρα κράτη-
σης (βλ. μεταξύ άλλων Lafazani, 2012, Λαφαζάνη, 2013). Όχι γιατί θεωρώ πως 
αυτοί οι αγώνες δεν έχουν σημασία, κάθε άλλο. Θεωρώ πως αποτελούν κομβικές 
διεργασίες διεκδίκησης, χειραφέτησης, πολιτικής πράξης, συνάντησης του μετα-
ναστευτικού κινήματος με το αντιρατσιστικό και το εργατικό κίνημα. Ωστόσο, 
επέλεξα να επικεντρώσω κυρίως σε στιγμές της καθημερινής ζωής, σε αυτές τις 
«μικρότατες» και, για πολλούς, «ασήμαντες» στιγμές κατά τις οποίες υποσκά-
πτονται οι πρακτικές πειθάρχησης ή, όπως το θέτει ο Ντε Σερτώ, στις: 

«λαθραίες μορφές που προσλαμβάνει η σκόρπια, μαστορευτική και τακτικού 
τύπου δημιουργικότητα των ομάδων ή των ατόμων που έχουν πιαστεί εφεξής 
στα δίχτυα της ‘επιτήρησης’» (Ντε Σερτώ, 2010 [1990]:59)
Επέλεξα να δώσω έμφαση σε αυτές τις λαθραίες μορφές πρακτικών αμφι-

σβήτησης/ αντίστασης, γιατί αυτές είναι οι λιγότερο ορατές, οι περισσότερο 
αγνοημένες τόσο στον δημόσιο όσο και στον επιστημονικό λόγο, ενώ ταυτόχρο-
να, θεωρώ ότι έχουν καθοριστική σημασία τόσο για την κατανόηση του κοινω-
νικού γίγνεσθαι όσο και για τις συλλογικές διαδικασίες χειραφέτησης. Και αυτό, 
γιατί πιστεύω ότι οι «τρόποι του πράττειν» στην καθημερινή ζωή συνδέονται με 
τις διαδικασίες υποκειμενοποίησης· με άλλα λόγια, τα υποκείμενα δεν διαμορ-
φώνονται με έναν ευθύγραμμο τρόπο μέσα από σχέσεις κυριαρχίας, εξουσίας και 
πειθάρχησης, ενώ η «ταυτότητα» δεν είναι παγιωμένο και αμετάβλητο χαρακτη-
ριστικό, αλλά τόσο τα υποκείμενα όσο και οι «ταυτότητές» τους διαμορφώνονται 
(και) μέσα από συναντήσεις, διαδρομές, εμπειρίες και πράξεις στην καθημερινή 
ζωή. Όπως χαρακτηριστικά γράφει και η J. Butler: «Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει 
ένας ‘πράττων’ πίσω από μια πράξη, αλλά αυτός ο ‘πράττων’ κατασκευάζεται με 
ρευστό τρόπο μέσω και διαμέσου της πράξης». (Butler 2006 [1990]:195) 

Έτσι, μέσα από τις αφηγήσεις των μεταναστών, επικέντρωσα (και) σε εκεί-
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νες τις στιγμές όπου οι μετανάστες δεν έσκυψαν το κεφάλι, αλλά απάντησαν, 
διεκδίκησαν την παρουσία τους στον δημόσιο χώρο, αντέστρεψαν με το σώμα 
τους και τα λόγια τους την «οριοθέτησή» τους. 

Τέλος, «βλέποντας» το σύνορο ως σχέση και ως διαδικασία (και) στην κα-
θημερινή ζωή των μεταναστών/ριων, αναδεικνύονται και «άλλες» πόλεις: Όχι 
μόνο αυτές της απόρριψης, του φόβου, της εγκληματικότητας, του αποκλει-
σμού και των «γκέτο», αλλά οι πόλεις της αμοιβαιότητας, της αλληλεγγύης, του 
νοιαξίματος και της αντίστασης. 
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1. ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Στη σύγχρονη συγκυρία μίας πολυετούς και πολυεπίπεδης κρίσης, ειδικά στην 
πόλη της Αθήνας, καλλιεργείται διαρκώς ένα όλο και περισσότερο γόνιμο έδα-
φος για την έκφραση μισαλλόδοξου λόγου, ρατσιστικών αναπαραστάσεων και 
πρακτικών, ενώ εμπεδώνονται όλο και βαθύτερες σχέσεις φόβου και μίσους 
ανάμεσα σε ένα ελληνικό «εμείς» και ένα ξένο, εχθρικό «άλλο».

Από την επικαιρότητα των τελευταίων χρόνων, πολλές χαρακτηριστικές εξε-
λίξεις επιβεβαιώνουν την παραπάνω γενική διαπίστωση: τα εγκαίνια του πρώ-
του «κέντρου κράτησης παράνομων μεταναστών» στην Αμυγδαλέζα Αττικής 
τον Απρίλιο του 2012, η υπόθεση των οροθετικών εκδιδόμενων γυναικών και 
οι προειδοποιήσεις του τότε Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. 
Ανδρέα Λοβέρδου, για την «υγειονομική βόμβα του HIV» που «ξέφυγε από το 

Δημήτρης Μπαλαμπανίδης
Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος, Υποψήφιος Διδάκτορας Αστικής Κοινωνικής Γεω-

γραφίας, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

d.balabanidis@yahoo.com

Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μετα-
ναστών στον δήμο Αθηναίων. 

Πρόσβαση στην (ιδιόκτητη) κατοικία        
και σχέσεις διεθνοτικής συνύπαρξης στις 
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γκέτο των αλλοδαπών» -ενώ ο ίδιος «φώναζε τους τελευταίους μήνες: μην πη-
γαίνετε με παράνομα εκδιδόμενες αλλοδαπές», οι περιπολίες της Χρυσής Αυ-
γής στο κέντρο της Αθήνας και οι επιχειρήσεις εκκένωσης διαμερισμάτων από 
μετανάστες, η επιχείρηση-σκούπα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ-
στασίας του Πολίτη με την κυνικά ειρωνική κωδική ονομασία «Ξένιος Δίας».1 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι μετανάστες στιγματίζονται συλλήβδην και a priori 
ως εξαθλιωμένα και εγκληματικά υποκείμενα που διαβιώνουν κάτω από άθλι-
ες στεγαστικές συνθήκες σε περιοχές υποβαθμισμένες και φτωχές, σε περιοχές 
«γκέτο», σε «άβατα» παραβατικότητας που χρήζουν άμεσης εξυγίανσης. Άρθρα 
και χάρτες που δημοσιεύονται στον Τύπο στοχοποιούν κυρίως τις περιοχές γύρω 
και βόρεια της Ομόνοιας (όπως το Γκάζι, το Μεταξουργείο, ο σταθμός Λαρίσης 
και η Κυψέλη) και τις κεντρικές πλατείες της πόλης (όπως οι πλατείες Θεάτρου, 
Κοτζιά, Βάθης, Βικτώριας, Αττικής και Αγίου Παντελεήμονα), ενώ επισημαί-
νουν με ακρίβεια όλες τις μορφές «αλλοδαπής» παραβατικότητας ανά δρόμο 
και περιοχή.2 Η περιρρέουσα ρητορική περί «γκέτο», «άβατων» και «θερμών» 
περιοχών δίνει συχνά την εντύπωση πως στην Αθήνα «ντόπιοι» και μετανάστες 
δεν συναντιούνται πουθενά και με κανέναν τρόπο· η χωρική και κοινωνική συ-
νύπαρξη Ελλήνων και ξένων στις γειτονιές τις πόλης μοιάζει να είναι όχι μόνο 
ανύπαρκτη στο παρόν αλλά αδύνατη και απευκταία και στο μέλλον.

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΤΩΝ ΧΩΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Σε αντίθεση με τις παραπάνω στερεοτυπικές και ξενοφοβικές αναπαραστάσεις 
για τους μετανάστες, την παρουσία τους και τις σχέσεις τους με τους «ντό-
πιους» στην πόλη της Αθήνας, οι σχετικές επιστημονικές εργασίες παρουσιά-
ζουν μία διαφορετική και πιο σύνθετη πραγματικότητα.

Καταρχάς, περιγράφουν τους μετανάστες όχι ως ένα ενιαίο και αδιαφορο-
ποίητο σύνολο αλλά ως μία ιδιαιτέρως ανομοιογενή κατηγορία του πληθυσμού. 
Μεταξύ τους εμφανίζουν πολλαπλές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το χρόνο δι-
αμονής στην Ελλάδα, τη νομική τους κατάσταση, τη χώρα προέλευσης, το μορ-
φωτικό επίπεδο, την επαγγελματική τους απασχόληση, την οικογενειακή τους 
κατάσταση, την ηλικία, το φύλο κ.ά. (Baldwin-Edwards κ.ά. 2004).
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Ειδικά ως προς την πρόσβαση στην κατοικία και τη συνολική στεγαστική 
τους εμπειρία, εμφανίζουν, επίσης, πολλαπλές διαφοροποιήσεις. Οι σχετικές 
επιστημονικές μελέτες αναδεικνύουν ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων στεγαστι-
κής αποκατάστασης των μεταναστών στην πόλη της Αθήνας, το οποίο περιλαμβά-
νει από τους άστεγους ή τους στοιβαγμένους σε εγκαταλελειμμένα κτήρια μέχρι 
τους ενοικιαστές, ακόμα και τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων. Πιο συγκεκριμένα, 
οι πρώτες σχετικές επιστημονικές έρευνες, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, πε-
ριγράφουν τους χώρους όπου εγκαθίστανται οι μετανάστες ως «περιφρακτικούς», 
δηλαδή χώρους όπου ζουν κοινωνικά απομονωμένοι από τους «ντόπιους», άστε-
γοι ή στοιβαγμένοι σε πλατείες, σταθμούς, παλιά ξενοδοχεία και εγκαταλελειμ-
μένα κτίρια στις περιοχές γύρω από την Ομόνοια (Ψημμένος, 1995). Ωστόσο, 
μεταγενέστερες έρευνες αποκαλύπτουν μία μαζική πρόσβαση των μεταναστών 
στην κατοικία, κυρίως μέσω της αγοράς ενοικίων. Μέσα σε ένα σύντομο χρονικό 
διάστημα, οι μετανάστες στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η Θεσ-
σαλονίκη, ακολούθησαν ποικίλες στεγαστικές διαδρομές, συχνά «ανοδικές», οι 
οποίες χαρακτηρίστηκαν, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, ως «διαδρομές ευημερί-
ας» ή «θετικές» ανθρώπινες τροχιές (Λαμπριανίδης και Λυμπεράκη, 2001).

Τα δεδομένα της Εθνικής Απογραφής του 2011 επέτρεψαν την ακριβή χαρ-
τογράφηση των μεταναστών ενοίκων στον Δήμο Αθηναίων και αποκάλυψαν 
μία διττή γεωγραφία. Από τη μια πλευρά, παρατηρήθηκαν ορισμένες αυξημέ-
νες συγκεντρώσεις μεταναστών σε περιοχές γύρω από την Ομόνοια και βορει-
ότερα: στο Μεταξουργείο, στους Σταθμούς Λαρίσης και Αττικής, στα Σεπόλια, 
τα Πατήσια και την Κυψέλη. Ταυτόχρονα όμως, παρατηρήθηκε και μία γενική 
διάχυση σε πλήθος άλλων περιοχών σε όλη σχεδόν την έκταση του Δήμου, μέ-
χρι και στις πιο ακριβές περιοχές, στην Ακρόπολη, το Σύνταγμα και το Κολω-
νάκι. Μάλιστα, το σημαντικότερο εδώ είναι πως οι μετανάστες εγκαθίστανται 
σε γειτονιές κοινωνικά και εθνοτικά μεικτές και όχι περιχαρακωμένες. Ο υψη-
λός βαθμός εθνοτικής ανάμειξης παρατηρείται όχι μόνο οριζόντια (στο επίπεδο 
της γειτονιάς) αλλά και κάθετα (στο επίπεδο της πολυκατοικίας), στο πλαίσιο, 
βέβαια, μίας διαχρονικής κοινωνικής διαστρωμάτωσης από το ισόγειο προς το 
ρετιρέ και από την όψη προς τον ακάλυπτο (Βαΐου κ.ά., 2007).

Η διαπιστωμένη (οριζόντια και κάθετη) χωρική εγγύτητα μεταξύ «ντόπιων» 
και μεταναστών δεν συνεπάγεται αυτομάτως και μία εγγύτητα κοινωνική. Δι-
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ερευνώντας ειδικά αυτήν τη σχέση, μεταξύ χωρικής εγγύτητας και κοινωνικής 
απόστασης, οι σχετικές έρευνες ανέδειξαν, πράγματι, κοινωνικές διεθνοτικές 
σχέσεις, οι οποίες συστηματικά αποσιωπούνται ή παραβλέπονται. Σε πολλές 
περιπτώσεις, «ντόπιοι» και μετανάστες αναπτύσσουν αρμονικές σχέσεις γειτο-
νίας, ειρηνικής συνύπαρξης και αλληλοβοήθειας, όπως οι σχέσεις ανάμεσα σε 
«ντόπιες» εργοδότριες και μετανάστριες οικιακές βοηθούς (Βαΐου κ.ά. 2007, 
Καμπούρη, 2007).

3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σε συνέχεια των επιστημονικών ερευνών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, η 
παρούσα συμβολή διερευνά τις πολλαπλές γεωγραφίες της εγκατάστασης των 
μεταναστών, ειδικά στον Δήμο Αθηναίων, στη διάρκεια της δεκαετίας 2000-
2010.3  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόσβαση των μεταναστών στην ιδι-
όκτητη κατοικία, που αποτελεί την «ευτυχέστερη» και την πιο διαδεδομένη 
περίπτωση στεγαστικής αποκατάστασης στην Ελλάδα (τουλάχιστον μέχρι το 
ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης). Η παρούσα συμβολή επιμένει στην ανά-
δειξη «επιτυχημένων» στεγαστικών διαδρομών των μεταναστών, καθώς επίσης 
στην ανάδειξη αρμονικών σχέσεων συνύπαρξης με τους «ντόπιους» στις κε-
ντρικές γειτονιές της πόλης. Η έμφαση σε «επιτυχημένα» παραδείγματα δεν έχει 
στόχο να αμφισβητήσει τις αυξημένες δυσκολίες πρόσβασης των μεταναστών 
στην κατοικία ούτε τις δυσκολίες συνύπαρξης μεταξύ διαφορετικών ομάδων 
του πληθυσμού που μοιράζονται τον ίδιο χώρο· έχει στόχο να αποκαλύψει πού 
και με ποιούς όρους «ντόπιοι» και μετανάστες «συναντιούνται» στην πόλη, με 
άλλα λόγια, να αποκαλύψει υπαρκτές γεωγραφικές και κοινωνικές «συναντή-
σεις», οι οποίες, συχνά, παραλείπονται ή αποσιωπούνται· γιατί είναι αυτές οι 
υπαρκτές και «επιτυχημένες» συναντήσεις που αποσταθεροποιούν στην πράξη 
τη ρητορική του φόβου και του μίσους, και θεμελιώνουν την προοπτική μιας 
ειρηνικής συνύπαρξης στις γειτονιές της πόλης, πέρα από τη διαίρεση ανάμεσα 
σε «εμάς» και τους «άλλους».
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ
Για τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων, χρησιμοποιήθηκαν με τρόπο 
συμπληρωματικό ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι.

Ειδικά για την πρόσβαση των μεταναστών στην ιδιοκτησία, παρουσιάζονται 
παρακάτω τα αποτελέσματα μίας ποσοτικής έρευνας στο αρχείο του Υποθηκο-
φυλακείου Αθηνών, της υπηρεσίας που τηρεί όλες τις πράξεις αγορών ακινή-
των στον Δήμο Αθηναίων. Για τη δεκαετία 2000-2010, εξετάστηκε με τη μέθο-
δο της τυχαίας δειγματοληψίας το αρχείο των μετεγγραφών ακινήτων, καθώς 
επίσης τα συμβόλαια των αγοραπωλησιών. Τα ευρήματα της έρευνας επιτρέ-
πουν να προσδιορίσουμε το βαθμό συμμετοχής των μεταναστών στην αγορά 
κατοικίας, να σκιαγραφήσουμε το προφίλ των ιδιοκτητών, να περιγράψουμε τα 
χαρακτηριστικά των ακινήτων και να χαρτογραφήσουμε την ιδιαίτερη γεωγρα-
φία της πρόσβασης στην ιδιοκτησία.

Όμως, η ποσοτική έρευνα στο αρχείο του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών δεν 
επιτρέπει να εμβαθύνουμε στην προσωπική εμπειρία των μεταναστών ιδιοκτη-
τών. Έτσι, το λόγο παίρνει στη συνέχεια μία μετανάστρια ιδιοκτήτρια από τη 
Ρουμανία. Μέσα από την προφορική της μαρτυρία, παρουσιάζεται με τρόπο 
αφηγηματικό η προσωπική στεγαστική της εμπειρία, δηλαδή η στεγαστική της 
διαδρομή, οι εντυπώσεις της για τις γειτονιές της Αθήνας, καθώς επίσης οι σχέ-
σεις που αναπτύσσει με τους γείτονές της, Έλληνες και ξένους.4 

4. Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: 
ΕΝΤΑΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας στο αρχείο του Υποθηκοφυλακείου Αθη-
νών, η αγορά κατοικίας βρίσκεται, πράγματι, μέσα στο φάσμα περιπτώσεων στε-
γαστικής αποκατάστασης των μεταναστών. Μάλιστα, στον Δήμο Αθηναίων, στη 
διάρκεια της δεκαετίας 2000-2010, η συμμετοχή των μεταναστών στην αγορά 
κατοικίας αγγίζει το 7%, τη στιγμή που το δημογραφικό τους βάρος στο σύνολο 
του πληθυσμού του Δήμου υπολογίζεται περίπου στο 17,5% για το έτος 2001 
(Ε.Σ.Υ.Ε. 2009, 47) και στο 16% για το έτος 2011 (Ε.Κ.Κ.Ε.-ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2015).

Οι μετανάστες ιδιοκτήτες δεν συνιστούν μία ενιαία κατηγορία, αλλά, αντι-
θέτως, εμφανίζουν διαφορετικά κοινωνικο-επαγγελματικά προφίλ και συμμετέ-
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χουν άνισα στην αγορά κατοικίας. Για την ακρίβεια, οι εθνικότητες των μετα-
ναστών ιδιοκτητών ανέρχονται στις 57. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή εμφανίζουν 
οι Αλβανοί, οι οποίοι είναι, ούτως ή άλλως, μακράν οι περισσότεροι μεταξύ 
των αλλοδαπών, ακολουθούν σε μεγάλη απόσταση όσοι προέρχονται από τη 
Ρουμανία, τη Βουλγαρία και άλλες χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, λιγό-
τερο συμμετέχουν όσοι προέρχονται από χώρες της Ασίας και της Εγγύς Ανα-
τολής, και ελάχιστα όσοι προέρχονται από την Αφρική. Συνολικά, ασκούν 34 
διαφορετικά επαγγέλματα· οι περισσότεροι είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, ακολου-
θούν οι έμποροι, οι οικοδόμοι, οι εργάτες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι 
οικιακές βοηθοί. Τέλος, οι ηλικίες τους κυμαίνονται μεταξύ 30 και 70 ετών, ενώ 
η συντριπτική πλειοψηφία ανήκει στην ηλικία μεταξύ 30 και 50 χρόνων, στην 
οποία βρίσκονται, έτσι κι αλλιώς, οι περισσότεροι μετανάστες.

Τα στοιχεία για την τιμή αγοράς και την επιφάνεια των ιδιόκτητων διαμε-
ρισμάτων δεν εικονογραφούν, κατ’ ανάγκην, χαμηλής ποιότητας στεγαστικές 
συνθήκες. Με βάση το ύψος των στεγαστικών δανείων που συνάφθηκαν, η αξία 
των διαμερισμάτων των μεταναστών εκτιμάται πως κυμαίνεται από 20.000 μέ-
χρι 200.000 ευρώ, ενώ η επιφάνειά τους κυμαίνεται από 20 μέχρι 140 τ.μ. Οι 
περισσότεροι (περίπου το 60%) έχουν αγοράσει διαμερίσματα μεταξύ 60 και 
90 τετραγωνικών μέτρων, δηλαδή μιας χωρητικότητας που θα αντιστοιχούσε 
κανείς σε ζευγάρια χωρίς, με ένα ή και με δύο παιδιά.

Τοποθετώντας τα διαμερίσματα στο χάρτη του Δήμου Αθηναίων, η οριζό-
ντια κατανομή των μεταναστών ιδιοκτητών αποκαλύπτει μία διττή γεωγραφία 
(Σχήμα 1). Καταρχάς, παρατηρούμε ορισμένες αυξημένες συγκεντρώσεις πέ-
ριξ, βόρεια και δυτικά της πλατείας Ομόνοιας, δηλαδή στις πλατείες Βάθης, 
Αττικής και Αγίου Παντελεήμονα, και σε γειτονιές, όπως η Κυψέλη, η Βικτώ-
ρια, τα Πατήσια, τα Σεπόλια και ο Άγιος Νικόλαος. Πρόκειται για τις περιο-
χές, οι οποίες βρίσκονται κοντά σε σημαντικούς συγκοινωνιακούς κόμβους 
(στους σταθμούς Λαρίσης και Αττικής) και στο κέντρο της πόλης, ενώ, από 
τη δεκαετία του 1990 και μετά, διαθέτουν ένα σημαντικό κτιριακό απόθεμα, 
παλαιωμένο και φτηνό, καθώς επίσης εγκαταλελειμμένο σε μεγάλο βαθμό 
από τον «ντόπιο» πληθυσμό που αναζήτησε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης 
σε μακρινά προάστια (Arapoglou και Maloutas, 2011). Παράλληλα, παρατη-
ρούμε μία σημαντική διάχυση των μεταναστών ιδιοκτητών σε πλήθος άλλων 
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περιοχών, σχεδόν σε όλη την έκταση του Δήμου, δηλαδή σε γειτονιές όπως του 
Γκύζη, οι Αμπελόκηποι, η Κατεχάκη, των Ελληνορώσων, τα Εξάρχεια και τα 
Ιλίσια, ανατολικά, το Παγκράτι, ο Νέος Κόσμος, το Κουκάκι και τα Πετράλω-
να, νότια. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για γειτονιές κοινωνικά μεικτές, στις 
οποίες «ντόπιοι» και μετανάστες φαίνεται να συγκατοικούν χωρίς αυστηρούς 
χωρικούς εθνοτικούς διαχωρισμούς.

Σχήμα 1. Οριζόντια κατανομή των μεταναστών ιδιοκτητών (Δήμος Αθηναί-
ων, 2000-2010, δείγμα 116 ιδιοκτησιών)
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Η χωρική εθνοτική ανάμειξη στις γειτονιές της Αθήνας επιβεβαιώνεται και 
ως προς την κάθετη κατανομή των μεταναστών ιδιοκτητών. Ως ιδιοκτήτες, οι 
μετανάστες συγκεντρώνονται κυρίως από το ισόγειο μέχρι τον δεύτερο όρο-
φο, σημαντικό ποσοστό κατοικεί στον τρίτο και στον τέταρτο, ενώ ελάχιστοι 
παραμένουν στο υπόγειο ή κατοικούν ψηλότερα. Με άλλα λόγια, «ντόπιοι» 
και μετανάστες συγκατοικούν όχι μόνο στις ίδιες γειτονιές, αλλά και στις ίδιες 
πολυκατοικίες, αναπαράγοντας, βέβαια, ένα τυπικό σχήμα κάθετης διαστρω-
μάτωσης από το υπόγειο προς το ρετιρέ, χωρίς όμως, οι μετανάστες ειδικά, να 
αποκλείονται στους πολύ χαμηλούς ορόφους.

5. ΜΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΛΟΓΟ: ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ «ΝΤΟΠΙΟΥΣ» ΓΕΙ-
ΤΟΝΕΣ

Η αγορά κατοικίας δεν είναι απλώς μία πράξη συναλλαγής με ημερομηνία, με 
τα στοιχεία του αγοραστή, τα χαρακτηριστικά και τη διεύθυνση του ακινήτου. 
Αποτελεί κομμάτι μίας ολόκληρης στεγαστικής εμπειρίας, η οποία διαμορφώ-
νεται μέσα από προσωπικά κίνητρα, αποφάσεις και σχεδιασμούς, ενώ περιλαμ-
βάνει σχέσεις γειτονίας σε διάφορους χρόνους και τόπους.

Μία τέτοια στεγαστική εμπειρία παρακολουθούμε παρακάτω αποσπασμα-
τικά, μέσα από την προφορική μαρτυρία της Adela, μίας μετανάστριας από τη 
Ρουμανία, η οποία είναι σήμερα ιδιοκτήτρια ενός διαμερίσματος στην Κυψέλη. 
Η αγορά του διαμερίσματος πραγματοποιήθηκε το 2011, και σε αυτό διαμένει 
μέχρι σήμερα μαζί με το σύζυγό της από την Αλβανία και την τρίχρονη κόρη 
τους Κάτια.5 

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Adela, η αγορά του διαμερίσματος στην Κυ-
ψέλη αποτελεί τον τελευταίο «σταθμό» μιας μακράς και σύνθετης «στεγαστι-
κής διαδρομής», με στεγαστικούς «σταθμούς» σε διάφορες περιοχές της πόλης, 
κάτω από διαφορετικές στεγαστικές συνθήκες και καθεστώτα ενοίκησης.

Η Adela έφτασε στην Αθήνα μόνη της το 1998, σε ηλικία 25 ετών. Ταξίδεψε 
στην Ελλάδα με visa για μεταπτυχιακές σπουδές -τις οποίες δεν ολοκλήρωσε, 
χωρίς την έγκριση των γονιών της και χωρίς οικονομική βοήθεια, με 100 δολά-
ρια στην τσέπη και λίγες κονσέρβες στη βαλίτσα της. Η στεγαστική της διαδρο-
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μή (Σχήμα 2) έχει αφετηρία στο Μοσχάτο, όπου τη φιλοξένησε αρχικά, και για 
λίγες μέρες, μία Ελληνίδα φίλη της. Ο επόμενος στεγαστικός «σταθμός» της 
ήταν στις φοιτητικές εστίες στην περιοχή Ζωγράφου. Τον πρώτο χρόνο έμεινε 
εκεί υπενοικιάζοντας (παράτυπα) το δωμάτιο κάποιας Ελληνίδας φοιτήτριας, 
η οποία συγκατοικούσε εκείνο το διάστημα με το φίλο της σε άλλο δωμάτιο 
των φοιτητικών εστιών. Στη συνέχεια, την Adela φιλοξένησε (παράτυπα πάλι) 
ο φίλος της, και μέλλων σύζυγός της, στο δικό του δωμάτιο των φοιτητικών 
εστιών για επτά ολόκληρα χρόνια, οπότε έληξε το δικαίωμά του στη στέγαση 
εκεί. Τότε, αναγκάστηκαν να νοικιάσουν μαζί το πρώτο τους σπίτι, στην περι-
οχή Γκύζη, όπου έμειναν για πέντε χρόνια, μέχρι να αγοράσουν το διαμέρισμα 
στην Κυψέλη.

Σχήμα 2. Η «στεγαστική διαδρομή» της Adela
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Η στεγαστική διαδρομή της Adela έχει χαρακτηριστικά «επιτυχίας» μίας 
«ανοδικής» πορείας, ή αλλιώς μίας πορείας στεγαστικής αναβάθμισης, από 
προσωρινά και παράτυπα σε πιο ασφαλή και νόμιμα καθεστώτα ενοίκησης. Η 
«επιτυχημένη» και «ανοδική» στεγαστική της διαδρομή προϋποθέτει αρκετά 
χρόνια παραμονής στην Ελλάδα και συναρτάται με μία επίσης «ανοδική» επαγ-
γελματική πορεία, δηλαδή ένταξη στην αγορά εργασίας, πολλές ώρες δουλειάς 
και τη συμβολή δύο μισθών, της ίδιας και του συζύγου της.

«Νοικιάσαμε το πρώτο σπίτι, Γκύζη, που μέναμε πέντε χρόνια. Ήταν ένα 
δυάρι, 65 τ.μ., στον 5ο, με μία μεγάλη βεράντα. Εκεί, δουλεύαμε και οι δύο 
πολύ σκληρά. Εγώ άρχισα να κάνω μαθήματα γαλλικών σε μικρά παιδιά. Ε, 
υπήρχαν περιόδους που είχα μαθήματα κάθε μέρα. Είχα αρκετά, δηλαδή, δεν 
υπήρχε μέρα που να κάθομαι, εκτός από σαββατοκύριακο […] και ο σύζυγός 
μου είχε αρχίσει να δουλεύει σαν delivery. Έκανε και τη σχολή μαγειρικής 
και, μετά, άρχισε να δουλεύει κανονικά σαν μάγειρας σε ένα εστιατόριο ιτα-
λικό, που έξι μήνες ήταν εδώ, έξι μήνες ήταν Μύκονο».

Στη γειτονιά του Γκύζη, η Adela και ο σύζυγός της αναπτύσσουν σχέσεις με 
τους «ντόπιους» γείτονες, κυρίως με τους καταστηματάρχες, με τους οποίους 
έρχονται συχνά σε επαφή για τις καθημερινές τους ανάγκες. Ως μετανάστες δεν 
αντιμετωπίζουν προβλήματα και είναι σε όλους συμπαθείς, στη βάση βέβαια 
μίας διάκρισης ανάμεσα σε «καλούς» και «κακούς» ξένους.

«Στου Γκύζη ήταν πολύ ωραία. Μας άρεσε και το σπίτι. Και σπιτονοικοκυρά 
μας ήταν πολύ καλή, δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα. Ήμασταν κι εμείς πολύ κα-
λοί σε πληρωμή, πάντα […] Εκεί στη γειτονιά, κάναμε σχέσεις. Με το γείτο-
νά μας, με το φαρμακοποιό, με το ψωμί, που πήγαμε να παίρναμε ψωμί, μας 
ξέρανε όλοι εκεί […] Και δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα, ήμασταν συμπαθείς. 
«Α! Αλβανός και Ρουμάνα», όλοι λέγανε, «Τι περίεργο! Ε, εσείς είσαστε 
αλλιώς, είσαστε καλοί, από τους καλούς».

Η διάκριση ανάμεσα σε «καλούς» και «κακούς» μετανάστες αναφέρεται συ-
νήθως, από τη μια πλευρά, στους νόμιμους και «νοικοκυρεμένους» μετανάστες 
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που διαθέτουν χαρτιά, δουλειά και σπίτι, και από την άλλη, στους «λαθρομε-
τανάστες» που είναι άνεργοι, άστεγοι και δεν γνωρίζουν καλά ελληνικά. Το 
πέρασμα, όμως, από την παρανομία στη νομιμότητα, από την ανεργία στην 
αγορά εργασίας, από την έλλειψη στέγης στο ενοίκιο ή στην ιδιοκτησία, είναι, 
όπως φαίνεται και από τη διαδρομή της Adela, προϊόν χρόνου, ικανοτήτων και 
ευκαιριών, και όχι αποτέλεσμα μίας «καλής» ή «κακής» φύσης του μετανάστη. 
Παρότι αυθαίρετη, λοιπόν, η παραπάνω διάκριση αναπαράγεται συχνά από 
τους ίδιους τους μετανάστες απέναντι σε άλλους μετανάστες, διαφορετικούς 
από αυτούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εντύπωση της Adela για 
τη γειτονιά της Κυψέλης, πριν εγκατασταθεί και αγοράσει σπίτι εκεί.

«Οι κουμπάροι μας μένανε εδώ. Τους έλεγα συνέχεια: «Πώς μένετε εδώ»; 
[…] Μου φαινόταν επικίνδυνη και βρώμικη περιοχή […] δεν μου άρεσαν 
πολλά πράγματα. Και δεν μου άρεσε όταν ερχόμουνα με το τρόλλεϋ, ξέρεις, 
ήταν γεμάτο με… να πω τώρα με ξένους όλοι… κι εγώ είμαι ξένη, αλλά… 
χρώματος και τέτοια, ούτε αυτό, δεν έχω πρόβλημα… μύριζε στο τρόλλεϋ, 
βρώμαγε, πάντα… και τους έλεγα: «Πώς μένετε εδώ με το παιδί; Πώς θα το 
πας το παιδί εκεί»;

Ωστόσο, μετά την αγορά του σπιτιού και, κυρίως, μετά τη γέννηση της Κάτι-
ας, η εντύπωση της Adela για την Κυψέλη άλλαξε. Σήμερα, περιγράφει τις σχέ-
σεις που έχει αναπτύξει στη γειτονιά, κυρίως με τις «ντόπιες» μητέρες στη Φω-
κίωνος Νέγρη, που αποτελεί την καρδιά περιπάτου και αναψυχής της περιοχής.

«Με τους γείτονες βρισκόμαστε λόγω της Κάτιας… που βγαίνουμε έξω και 
με όλες τις μαμάδες που κάνουμε γνωριμία. Στην αρχή, μού ήταν πολύ δύ-
σκολο, επειδή δεν γνώριζα κανέναν, αλλά μετά, με την Κάτια, καταφέραμε 
[…] της αρέσει πάρα πολύ να έρχεται εδώ να παίξει με τα παιδιά στη Φωκίω-
νος […] τελικά έχουν γίνει και φιλίες. Με τη Ζέτα, που έχουμε βρεθεί… από 
τα Χριστούγεννα γνωριζόμαστε και, ήδη, ερχόμαστε απ’ το ένα σπίτι στο 
άλλο… αυτή μένει Φωκίωνος και νοικιάζει το σπίτι και έχουμε γίνει φίλες 
και τα κορίτσια μεταξύ τους, ε… έχω γνωρίζει και άλλη κοπέλα από τη Ρου-
μανία, που είναι παντρεμένη με Έλληνα και έχει ένα παιδάκι, αλλά μέσω… 
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με τα παιδιά… αλλιώς, δεν νομίζω να είχα βγει εγώ να μιλήσω με τόσο κό-
σμο στη Φωκίωνος. Όταν ήμουνα έγκυος δεν έβγαινα, ούτε για καφέ».

6. ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΜΙΣΟΥΣ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών που παρουσιάστη-
καν παραπάνω για τους μετανάστες, την εγκατάστασή τους και τις σχέσεις τους 
με τους «ντόπιους» στις γειτονιές της Αθήνας, σχηματίζεται μία εικόνα πολύ 
διαφορετική από αυτήν που συνήθως παρουσιάζεται μέσα από τον κυρίαρχο 
δημόσιο λόγο.

Καταρχάς, προκύπτει ότι το προφίλ των μεταναστών δεν μπορεί να περιγρα-
φεί μέσα από το στερεότυπο ενός περιθωριακού και εξαθλιωμένου εγκληματία. 
Η αναφορά στους μετανάστες ως ένα ενιαίο και αδιαφοροποίητο σύνολο απο-
τελεί οπωσδήποτε γενίκευση και οποιαδήποτε αντίληψη τους τοποθετεί a priori 
στο περιθώριο του χώρου και της κοινωνίας συνιστά τουλάχιστον παρανόηση, 
αν όχι μία εξ ορισμού ρατσιστική διάκριση.

Σε αντιστοιχία με το προηγούμενο, η στεγαστική αποκατάσταση των μετα-
ναστών στον Δήμο Αθηναίων δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί μέσα από μία 
και μοναδική εικόνα αστέγων σε κεντρικές πλατείες και σταθμούς, ή στοιβαγ-
μένων σε εγκαταλελειμμένα κτήρια. Αντιθέτως, αφορά ένα ευρύ φάσμα περι-
πτώσεων, το οποίο περιλαμβάνει «ανοδικές» και «επιτυχημένες» στεγαστικές 
διαδρομές, που φτάνουν μέχρι και την πρόσβαση στην ιδιοκτησία. Οι στεγα-
στικές αυτές διαδρομές, περιλαμβάνουν πολλούς και διαφορετικούς στεγα-
στικούς σταθμούς, σε διάφορους τόπους, κάτω από διαφορετικές στεγαστικές 
συνθήκες και καθεστώτα ενοίκησης. Τελικά, η πρόσβαση στην ιδιοκτησία εί-
ναι η απόληξη μίας μακράς και σύνθετης στεγαστικής αλλά και μεταναστευ-
τικής, επαγγελματικής και κοινωνικής διαδρομής, και όχι αποτέλεσμα μίας 
«καλής» ανθρώπινης φύσης· αυτό αποκαλύπτει και το βαθμό αυθαιρεσίας της 
συχνής διάκρισης ανάμεσα σε «καλούς», «νοικοκυραίους» μετανάστες ιδιο-
κτήτες και «κακούς», «λαθραίους» άστεγους.

Η ιδιαίτερη γεωγραφία της εγκατάστασης των μεταναστών στον Δήμο Αθη-
ναίων, δηλαδή η σχετική διάχυση, και κυρίως η (οριζόντια και κάθετη) χωρική 
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ανάμειξή τους με τους «ντόπιους», περιγράφει ένα πρότυπο εγκατάστασης που 
απέχει πολύ από το να ταυτίζεται με τα περίφημα «γκέτο» ορισμένων πόλεων 
του εξωτερικού. Σε αντίθεση με τις «black belts» των αμερικανικών πόλεων, 
τις «shanty towns» της Νότιας Αφρικής ή τις «favelas» της Λατινικής Αμερι-
κής, οι μετανάστες στον Δήμο Αθηναίων συγκατοικούν με τους «ντόπιους» σε 
εθνοτικά και κοινωνικά μεικτές περιοχές, στις ίδιες πολυκατοικίες, ακόμη και 
στους ίδιους ορόφους.

Βέβαια, η χωρική εγγύτητα μεταξύ «ντόπιων» και μεταναστών, ή αλλιώς ο 
σχετικά μειωμένος εθνοτικός στεγαστικός διαχωρισμός, δεν αποκλείουν αυτο-
μάτως την ύπαρξη μεγάλων κοινωνικών αποστάσεων και συγκρούσεων έξω 
από το χώρο της κατοικίας, στις παιδικές χαρές της γειτονιάς, στις τάξεις του 
δημόσιου σχολείου και αλλού. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει η προφορική μαρ-
τυρία της Adela, οι διεθνοτικές φιλικές σχέσεις γειτονίας δεν είναι ουτοπία, 
αλλά ήδη λειτουργούν, έστω και μέσα από δυσκολίες και αντιφάσεις.

Παρά τις δυσκολίες αυτές και τις αντιφάσεις, η ανάδειξη «επιτυχημένων» 
στεγαστικών διαδρομών των μεταναστών, καθώς επίσης η ανάδειξη «επιτυχη-
μένων» περιπτώσεων αρμονικής συνύπαρξης με τους «ντόπιους» γείτονες, έχει 
σήμερα ιδιαίτερη σημασία. Όχι για να παρασιωπήσει τα οξυμμένα στεγαστικά 
προβλήματα των μεταναστών και τις δυσκολίες μιας αρμονικής σχέσης γειτο-
νίας με τους «ντόπιους» ούτε για να παρουσιάσει μία ωραιοποιημένη εκδοχή 
της πραγματικότητας, αλλά για να αποσταθεροποιήσει τη ρητορική και τη θε-
μελίωση του φόβου και του μίσους ανάμεσα σε ένα εθνικό «εμείς» και ένα ξένο 
«άλλο». Τελικά, για να αποκαλύψει υπαρκτές και πιθανές «συναντήσεις» στις 
γειτονιές της πόλης, τρόπους να ζούμε αρμονικά ανάμεσα σε «διαφορετικούς», 
παρά να ζούμε φοβισμένοι με τους «ομοίους» μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 1. Από τη σχετική ειδησεογραφία, βλ. αντίστοιχα ΤΑ ΝΕΑ, 29.04.2012. «Σε λει-
τουργία το κέντρο κράτησης παράνομων μεταναστών στην Αμυγδαλέζα», ΕΘΝΟΣ, 
01.05.2012. «Λοβέρδος: Απασφαλισμένη υγειονομική βόμβα οι μολυσμένες με HIV 
ιερόδουλες», ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 08.07.2012. «Άρχισε περιπολίες με τρεις εταιρείες 
σεκιούριτι η Χρυσή Αυγή», ΤΑ ΝΕΑ, 06.08.2012. «Ποιο είναι το σχέδιο Δένδια. 
Σκούπα διαρκείας με μαζικές απελάσεις».

354 Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών



355  Urban Conflicts

2. Πολύ ενδεικτικά, βλ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 22.05.2008. «Το πρώτο γκέτο στην πρω-
τεύουσα» και Κίνηση Πολιτών Κέντρου Αθήνας (ΚΙΠΟΚΑ), 23.05.2010. «Η παρα-
βατικότητα στο κέντρο της Αθήνας έχει όνομα και διεύθυνση - Στατιστικά στοιχεία 
εγκληματικότητας από ΓΑΔΑ 2008-2009», Διαθέσιμο στο http://kipoka.wordpress.
com/2010/05/23/ [Προσπελάστηκε 11.09.2014]
3. Η έρευνα εστιάζει στον Δήμο Αθηναίων γιατί, σύμφωνα με την Απογραφή Πλη-
θυσμού του 2001, εκεί συγκεντρώνεται ο μισός περίπου μεταναστευτικός πληθυ-
σμός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Πρωτευούσης, βλ. ΕΛ.ΣΤΑΤ. «Απογραφή 
Κατοικιών - Πληθυσμού 2001 (Μόνιμος). Δημογραφικά στοιχεία», Διαθέσιμο στο 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-database [Προσπελάστηκε 
11.09.2014]. Κατά τη δεκαετία 2000-2010, αναμένεται να έχει πραγματοποιηθεί ση-
μαντικός αριθμός αγορών διαμερισμάτων από μετανάστες, μετά από μία δεκαετία 
μαζικής μετανάστευσης προς την Ελλάδα και την Αθήνα.
4. Όσα παρουσιάζονται στην παρούσα συμβολή, αποτελούν κομμάτι της έρευνας 
που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του 
συγγραφέα με αρχικό τίτλο «Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στον 
αστικό χώρο. Πρόσβαση στην κατοικία και χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί στην Αθή-
να και στο Παρίσι», και χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 
(Ι.Κ.Υ.). Η ποσοτική έρευνα στο αρχείο του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών πραγμα-
τοποιήθηκε κατόπιν ειδικής άδειας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και περιλαμβάνει τη μελέτη ενός τυχαίου και αντιπρο-
σωπευτικού δείγματος 45.000 αγοραπωλησιών. Η ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει 
τη συλλογή και επεξεργασία 20 προφορικών μαρτυριών από μετανάστες ιδιοκτήτες 
στην Αθήνα, υπό τη μορφή ημι-δομημένων συνεντεύξεων.
5. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων της αφηγήτριας και της οι-
κογένειάς της, έχουν χρησιμοποιηθεί ψευδώνυμα.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Ανέκαθεν, η μελέτη του χώρου ήταν το ιδανικότερο πεδίο εντοπισμού των 
μεταλλαγών που πραγματοποιούνταν σε κάθε επίπεδο της ζωής στο εκάστο-
τε επικρατούν σύστημα. Όλες οι εξελίξεις που χαρακτήρισαν την ιστορία των 
τελευταίων αιώνων αποτυπώθηκαν στις πόλεις, τους μεγαλύτερους πυκνωτές 
ιστορικών διαδρομών. Η σημερινή ακραία κρισιακή συνθήκη εντείνει τη «χω-
ρικοποίηση» των πιέσεων που δέχονται οι πόλεις, είτε αυτές έχουν να κάνουν 
με τη συρρίκνωση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού προς τις κατώτερες βαθ-
μίδες της κοινωνικής πυραμίδας, είτε με το έκτακτο των πολιτικών και των 
μέτρων σχεδιασμού που χαράσσονται «από τα πάνω». Το καθεστώς «έκτακτης 
ανάγκης» τροφοδοτείται συνεχώς από την -μπολιασμένη με ρατσιστικά στοι-
χεία- κυρίαρχη αφήγηση για την ασφάλεια, η οποία με τη σειρά της αποτελεί 
οδηγό για πλήθος πολιτικών και μέτρων, που εφαρμόζονται και στην Ελλάδα 
(από τα εξωτερικά της σύνορα μέχρι και τα κέντρα των πόλεών της).

Σημαντικό τμήμα των μελετών πάνω στα ζητήματα της σχέσης μεταξύ χώ-
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ρου και μετανάστευσης, υλοποιημένο κυρίως πριν από την έναρξη της κρίσης 
του 2008, μέσα από τη διερεύνηση της καθημερινής ζωής και των αναπτυσ-
σόμενων κοινωνικών δικτύων έχει εντοπίσει θραύσματα συγκατοίκησης και 
άτυπης κοινωνικής ένταξης. Παρ’ όλα αυτά, σήμερα, στον χώρο της πόλης, 
εμφανίζονται νέου τύπου αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις, που διαμορφώνουν 
ένα νέο «αστικό χάρτη», με το ερώτημα της  κοινωνικής συγκατοίκησης να 
ξανατίθεται διαφοροποιημένο. Η σημερινή «κρίση της συμβίωσης», το ζύγια-
σμα των υπαρκτών ρατσιστικών συγκρούσεων με την κοινωνική γειτνίαση, οι 
μεταλλαγές των τύπων οικειοποίησης του χώρου από τμήματα μεταναστών, το 
ερώτημα της «ανθεκτικότητας» των κοινωνικών δεσμών και κοινοτήτων, είναι 
κάποια από τα ζητήματα που θα απασχολήσουν παρακάτω. 

Η προσέγγιση των ερωτημάτων θα επιχειρηθεί αντλώντας υλικό από τις ακό-
λουθες ερευνητικές εργασίες: «Πόλη & πολυ-πολιτισμική συγκατοίκηση. Χω-
ρικές ταυτότητες των μεταναστών στο ελληνικό αστικό τοπίο» (ΑΠΘ, 2011), 
«Κρίση, αυταρχικές πολιτικές-πρακτικές και χωρικές επιλογές των μεταναστών 
στην Αθήνα. Πλ. Ελ. Βενιζέλου, Νίκαια» και «Γεράνι. Κοινότητες, Συγκρού-
σεις και Πολιτικές» (ΕΜΠ, 2013). 

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

2.1. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η κατοίκηση των μεταναστευτικών πληθυσμών στην Αθήνα και οι τρόποι με τους 
οποίους αυτή έχει πραγματοποιηθεί είχε λάβει τις τελευταίες δεκαετίες συγκεκριμέ-
να χωρικά χαρακτηριστικά. Η εγκατάσταση αυτή, ακολουθεί λιγότερο τα πρότυπα 
κατοίκησης των βορειοευρωπαϊκών ή αμερικάνικων χωρών (περίκλειστες κοινότη-
τες και γκέτο) και περισσότερο αυτά των νοτιοευρωπαϊκών, τα οποία χαρακτηρί-
ζονται από ανάμειξη κοινωνικών τάξεων στις ίδιες περιοχές και έκφραση της κοι-
νωνικής διαστρωμάτωσης περισσότερο κάθετα, παρά οριζόντια (Ψημμένος, 2004). 
Οι τόποι και οι τύποι εγκατάστασης των νέων ομάδων εξαρτώνται από ποικίλους 
παράγοντες, όπως οι δυνατότητες εύρεσης κατοικίας και εργασίας, η επιθυμία ή όχι 
συνέχισης του ταξιδιού, τα κοινωνικά δίκτυα που έχουν αναπτυχθεί, οι διαφοροποι-
ήσεις ανάλογα με το φύλο, τη χώρα προέλευσης κ.ά. (Έμκε – Πουλοπούλου, 2007). 
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Παρά το γεγονός ότι το στοίχημα της ένταξης των ομάδων αυτών στην κοινωνία 
υποδοχής περνάει πρώτα από όλα από το νομικό καθεστώς στο οποίο υπόκεινται, 
η ίδια η κατοίκηση του χώρου μπορεί να αποτελέσει ένα άτυπο μέσο ένταξης στην 
κοινωνία υποδοχής (Βαΐου, 2007). Αυτό συνήθως, φαίνεται να συμβαίνει μέσω των 
δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής των μεταναστών, είτε αυτές έχουν να κά-
νουν με την εργασία είτε με την κατοίκηση ή τον ελεύθερο χρόνο τους. 

2.2. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ «ΔΟΥΡΓΟΥΤΙ», ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Ζητήματα, όπως τα παραπάνω, διερευνήθηκαν στην περιοχή του Νέου Κόσμου 
στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στον ιστορικό προσφυγικό οικισμό «Δουργούτι», 
κατά την εργασία «Πόλη και πολυ-πολιτισμική συγκατοίκηση. Χωρικές ταυτότη-
τες των μεταναστών στο ελληνικό αστικό τοπίο» (2011). Στην περιοχή κατοικούν, 
κατά πλειοψηφία, Σύριοι μετανάστες. Για την έρευνα, υιοθετήθηκε το θεωρητικό 
μεθοδολογικό εργαλείο της «γειτονιάς–κοινότητας», υπό το πρίσμα της προσέγγι-
σης του τόπου ως «ανοιχτού» (Massey, 2009), καθώς και μια παραδοχή για την κοι-
νότητα, που την αποδεσμεύει από έναν συγκεκριμένο τόπο και παίρνει υπόψη της 
τις διαπλεκόμενες κλίμακες μεταξύ παγκόσμιου και τοπικού (Crow & Allan, 1994). 

Τα στοιχεία που εξάγονται από την εμπειρική έρευνα για την περιοχή φανε-
ρώνουν τη συγκρότηση μιας ολόκληρης κοινότητας μεταναστών, οι οποίοι ως 
μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής έχουν δημιουργήσει τη δική τους καθημερινότητα, 
καθώς και δεσμούς μεταξύ τους αλλά και με τους ντόπιους. Τα εμπορικά κατα-
στήματά τους παίζουν έναν συνδετήριο ρόλο στη γειτονιά,  με τα προϊόντα που 
πωλούνται σε αυτά να έχουν παραχθεί σε μια παγκόσμια οικονομία και τις υπη-
ρεσίες που παρέχονται να έχουν παγκόσμια εμβέλεια, παράλληλα με το γεγονός 
ότι η απεύθυνσή τους στη γειτονιά αφορά την μικρότερη κλίμακα του «τοπικού», 
αν και συχνά πιο διευρυμένη από τα όρια του οικισμού. Οι μετανάστες, είτε ως 
ιδιοκτήτες, είτε ως εργαζόμενοι στα καταστήματα (συνήθως κάτοικοι της ίδιας 
περιοχής), εισάγουν στη γειτονιά την πολιτισμική ταυτότητά τους, ενώ συχνό 
είναι το φαινόμενο να έλκουν ως πελατεία και ντόπιο πληθυσμό. Κατά τον ελεύ-
θερο χρόνο τους, οι μετανάστες κάτοικοι της περιοχής αξιοποιούν τους δημό-
σιους χώρους της περιοχής, με σημαντικό τον ρόλο της πλατείας Λαγουμιτζή, 
στην οποία προσαρμόζουν τις δραστηριότητές τους, δημιουργώντας πολλούς και 
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διαφορετικούς «θύλακες» δραστηριοτήτων. Τέλος, εξίσου σημαντική είναι και η 
εμφάνιση νέων «μετέωρων» χώρων στη γειτονιά –όπως τα πεζοδρόμια, οι αυλές 
των καταστημάτων, οι είσοδοι των πολυκατοικιών στις οποίες μένουν- αλλά και 
η λειτουργία ενός τεμένους νοτιοδυτικά της πλατείας, όλα δείγματα της εγκα-
θιδρυμένης κατοίκησης του αστικού χώρου από τους μετανάστες αλλά και των 
τάσεων κοινωνικής ένταξης και δημιουργίας δεσμών που διαφαίνονται.

3. ΚΡΙΣΗ, ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Κατά τη σημερινή περίοδο, όπως ήδη αναφέρθηκε, μέσω του κυρίαρχου λόγου 
αλλά και των πολιτικών, των σχετικών με τη μετανάστευση, γίνεται ξεκάθαρο 
ότι  βασικό ερώτημα και σκοπός των κυρίαρχων οργάνων λήψης αποφάσεων 
είναι όχι μονάχα  με ποιους τρόπους θα επιτευχθεί ανακοπή των μεταναστευτι-
κών ρευμάτων αλλά και  πώς θα υλοποιηθεί η «διαπόμπευση» του «ξένου» από 
τις περιοχές στις οποίες συγκεντρώνεται μαζικά, δηλαδή τις πόλεις. Ο κυρίαρ-
χος λόγος, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του ’90 εστίαζε στη γενική καταγγελία 
της εισβολής των μεταναστών, έχει λάβει, πλέον, ξεκάθαρα αντιμεταναστευτι-
κά και ρατσιστικά χαρακτηριστικά (Καλαντζοπούλου κ.α., 2011), διακατέχεται 
από στοιχεία δαιμονοποίησης του «ξένου» και με το επιχείρημα της έκτακτης 
ανάγκης, καλεί σε εγρήγορση και δράση των πολιτών. Βασισμένη σε αυτόν τον 
κυρίαρχο λόγο, η σκληρή μεταναστευτική κρατική πολιτική εισήχθη και στο κέ-
ντρο της πόλης, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της επιχείρησης «Ξένι-
ος Δίας», που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα με διακηρυγμένο στόχο την πάταξη 
της «λαθρομετανάστευσης και της εγκληματικότητας» (Παπακωσταντής, 2012). 
Σε όλα τα παραπάνω, προστίθεται και η δράση των επονομαζόμενων «ομάδων 
πολιτοφυλακής» ή «ομάδων κατοίκων», που για πρώτη φορά εμφανίστηκαν στη 
γειτονιά του Αγ. Παντελεήμονα το Νοέμβριο του 2008 (Human Rights Watch, 
2012). Από τότε, παρατηρείται μια αλλαγή στην κλίμακα των πρακτικών εξοβε-
λισμού: από τις επιθέσεις, που μέχρι πρότινος συνέβαιναν στη σφαίρα του ιδιω-
τικού και της νύχτας, πραγματοποιείται το πέρασμα στις επιθέσεις στο δημόσιο 
χώρο και στο χρόνο της ημέρας. Από το φαινόμενο της ρατσιστικής βίας, ως 
υπόθεση μειοψηφιών, γίνεται το πέρασμα στη μετατροπή τους σε συλλογική 
δράση με όρους αναπτυσσόμενου κινήματος (Κανδύλης, 2013).
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3.1. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΝΙΚΑΙΑ

Ήδη αναφέρθηκε ότι, σε αυτήν την ακραία συγκρουσιακή πραγματικότητα, τα 
ζητήματα της κοινωνικής γειτνίασης στις πόλεις επανέρχονται στο προσκήνιο. 
Στην περίπτωση της πλατείας Ελ. Βενιζέλου στη Νίκαια («Κρίση, αυταρχικές 
πολιτικές-πρακτικές και χωρικές επιλογές των μεταναστών στην Αθήνα. Πλ. 
Ελ. Βενιζέλου, Νίκαια», 2012), απασχόλησε το ερώτημα της ανάδυσης νέων 
μορφών οικειοποίησης του αστικού χώρου από τις ομάδες μεταναστών ή νέων 
τάσεων συμπεριφορών καθημερινότητας, δεδομένου του φαινομένου των ρα-
τσιστικών πρακτικών. Η έρευνα πεδίου επικεντρώθηκε στην ευρύτερη περιοχή 
της πλατείας, όπου υπάρχει έντονη μικροεπιχειρηματική δραστηριότητα μετα-
ναστών από το Πακιστάν, ενώ χρησιμοποιήθηκαν τα ερευνητικά εργαλεία των 
συνεντεύξεων, της παρατήρησης και χαρτογράφησης. Οι ρατσιστικές επιθέσεις 
ξεκίνησαν το 2006-2007, κορυφώθηκαν το καλοκαίρι του 2012, μετά από τις 
εθνικές εκλογές, και χαρακτηρίστηκαν από συστηματικές απειλές στα κατα-
στήματα, με σκοπό το κλείσιμό τους. Οι επιθέσεις αυτές, ήταν οργανωμένες και 
πραγματοποιούνταν την ημέρα. 

Σχήμα 1 (αριστερά): Εγγεγραμμένα καταστήματα μεταναστών στη Νίκαια ανά 
εθνικότητες, σε απόλυτους αριθμούς. Πηγή: Ίδια επεξεργασία στατιστικών 
στοιχείων Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Ε.Ε.Π.). Σχήμα 2 (δεξιά): 
Εγγεγραμμένα καταστήματα μεταναστών στη Νίκαια ανά έτη, σε απόλυτους 
αριθμούς. Πηγή: Ίδια επεξεργασία στατιστικών στοιχείων Ε.Ε.Π.

Σε ότι αφορά τα πρώτα πορίσματα από την έρευνα πεδίου και από τις συνε-
ντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, διαφαίνεται ότι οι ρατσιστικές επιθέσεις δεν 
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είναι αυτές που επηρεάζουν τη στρατηγική εγκατάσταση των μεταναστών στον 
αστικό χώρο (για τη συγκεκριμένη διερεύνηση, ως στρατηγική εγκατάσταση 
ορίζεται η τυχόν μετακίνηση ή το μόνιμο κλείσιμο καταστήματος). Αντίθετα, 
αυτό που φαίνεται να επηρεάζει σοβαρά τις επιλογές των μεταναστών καταστη-
ματαρχών της περιοχής είναι η ίδια η οικονομική κρίση, καθώς, σύμφωνα με 
μαρτυρίες, τα κλειστά μαγαζιά που εντοπίστηκαν, έκλεισαν μετά από απόφαση 
των εμπόρων να επιστρέψουν στις πατρίδες τους για οικονομικούς λόγους. Από 
την άλλη πλευρά, προέκυψε ότι οι ρατσιστικές επιθέσεις έχουν επιπτώσεις στις 
συμπεριφορικές συνήθειες των μεταναστών και στην καθημερινή τους ζωή (τα-
κτικές μορφές εγκατάστασης). Η πλειοψηφία των συνεντεύξεων εμπεριείχαν 
τη λέξη «φοβάμαι» ή «είμαι ξένος», ενώ σημαντικό στοιχείο αποτελεί η επι-
σήμανση ότι οι περισσότεροι αποφεύγουν πλέον να κυκλοφορούν στο δημόσιο 
χώρο από το απόγευμα και μετά, προτιμώντας να παραμένουν στα σπίτια τους 
και στην «ασφάλεια» -ή καλύτερα στην αφάνεια– του ιδιωτικού τους χώρου. 
Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια της Ελίνας από τη Μολδαβία, ιδιοκτήτριας κα-
φενείου επί της πλατείας:  «Μου το λένε οι ίδιοι. Μου τα λένε και οι Έλλη-
νες. ‘Παλιά, λέει, έβλεπες και κανένα Πακιστανό έξω. Τώρα, τίποτα’». Στις 
συμπεριφορικές αλλαγές έρχεται επίσης να προστεθεί και η αποφυγή έντονης 
δήλωσης της αλλοδαπής ιδιότητας στην εξωτερική όψη των καταστημάτων, 
μέσω της μειωμένης εμφάνισης της μητρικής γλώσσας των μεταναστών στην 
κεντρική επιγραφή ή στις επί μέρους ανακοινώσεις. 

Όμως, χρειάζεται να σημειωθεί πως, παρά τις παραπάνω μεταλλαγές, οι σχέ-
σεις που έχουν δημιουργηθεί στη γειτονιά δεν είναι μονόπλευρες. Άλλωστε, οι 
επιθέσεις, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν έγιναν από κατοίκους της 
ίδιας περιοχής αλλά του Δήμου ευρύτερα. Μια κοντινή ματιά στις άμεσα δι-
απλεκόμενες κοινωνικές σχέσεις επιβεβαιώνει τη δημιουργία δεσμών μεταξύ 
μεταναστών διαφόρων εθνικοτήτων αλλά και σχέσεων συμβίωσης μεταξύ με-
ταναστών και ντόπιων. Καταγράφηκαν περιπτώσεις όπου Έλληνες καταστημα-
τάρχες έδειξαν την αλληλεγγύη τους σε μετανάστες τις στιγμές των επιθέσεων, 
στηρίζοντάς τους απέναντι στις ομάδες των ρατσιστών. Οι σχέσεις αυτές, φαί-
νεται πως έχουν δημιουργήσει άτυπες μορφές ένταξης των μεταναστών στην 
τοπική κοινωνία, δεσμούς συγκατοίκησης, καθώς και τις συνθήκες για την έως 
σήμερα παραμονή τους στον συγκεκριμένο τόπο.
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3.2. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΑΝΙ, ΑΘΗΝΑ

Προαναφέρθηκε πως οι κοινωνικές συγκρούσεις που εμφανίζονται στις πόλεις 
στη σημερινή κρισιακή συνθήκη (όπως αυτές που παρουσιάστηκαν για την 
περιοχή της Νίκαιας) εκφράζονται πολύ πιο έντονα στα κέντρα τους. Έτσι, η 
όποια προσπάθεια διερεύνησής τους θα ήταν ανεπαρκής, αν δεν επιχειρούσε 
να εισέλθει σε αυτό το πιο «δύσκολο» χωρικό επίπεδο. Εδώ, θα εξεταστεί το 
παράδειγμα του Γερανίου, περιοχής νοτιοδυτικά της πλατείας Ομόνοιας, στο 
ιστορικό κέντρο της Αθήνας, αντλώντας υλικό από την εργασία «Γεράνι. Κοι-
νότητες, Συγκρούσεις και Πολιτικές» (ΕΜΠ, 2013). 

Στην περιοχή διαπλέκεται το τρίπτυχο της εθνικής μεταναστευτικής πολιτι-
κής, του κυρίαρχου λόγου περί «γκετοποίησης» και των επίσημων πρακτικών 
(επιχείρηση «Ξένιος Δίας») και σχεδιασμών, όπως το Σχέδιο Δράσης για το κέ-
ντρο της Αθήνας. Αποτελεί, από τη μία πλευρά, τον πρώτο πόλο έλξης των με-
ταναστών που εισέρχονται στη χώρα -πριν η παραμονή τους λάβει πιο μόνιμα 
χαρακτηριστικά- και, από την άλλη, τον χώρο στον οποίο εγκαθίστανται, στην 
περίπτωση που έχουν ως πρόθεση να συνεχίσουν το μεταναστευτικό ταξίδι. 
Έτσι, το Γεράνι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένας τόπος «μεταβατικός» 
ή «προσωρινός». Παρά το γεγονός αυτό, προκρίνεται εδώ ως σημαντική μια 
επερώτηση πάνω στους πιο μόνιμους δεσμούς, που πιθανά να δημιουργούνται 
σε τέτοιου τύπου «μεταβατικές» περιοχές, που συγκεντρώνουν «υποκείμενα σε 
μετάβαση». Επανέρχεται το θεωρητικό ερευνητικό εργαλείο της έννοιας της 
κοινότητας, όπως η τελευταία αναλύεται ως «σχέσεις» αναπτυσσόμενες σε ένα 
τόπο διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανοιχτό (Massey, 2009). Υπό αυτό το πρί-
σμα, το κέντρο της Αθήνας μοιάζει  να συνιστά το ιδανικότερο σημείο συνά-
ντησης του τοπικού με το παγκόσμιο,  αφενός, διότι μπορεί να ιδωθεί ως πύλη 
εισόδου προς ολόκληρη την Ευρώπη και αφετέρου, επειδή οι εγκατεστημένες 
κοινότητες σε αυτό αποτελούν το μέσο σύνδεσης και τον τρόπο περάσματος 
από τη μία κλίμακα στην άλλη στον χώρο (υπερτοπικά δίκτυα και ροές, και 
παράλληλη ύπαρξη τοπικών δεσμών). 

Σε ότι έχει να κάνει με την κοινωνική σύνθεση, μετά την εθνικότητα των Κι-
νέζων, πλειοψηφία είναι οι μετανάστες από το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αντίστοιχων κοινοτήτων, στην Αθήνα βρίσκο-
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νται σήμερα περίπου 30.000-40.000 μετανάστες από αυτές τις χώρες, οι οποίοι 
χαρακτηρίζονται από ισχυρούς δεσμούς αλληλεγγύης και αυτοοργάνωσης. Οι 
Πακιστανοί μετανάστες έχουν ιδρύσει δύο εφημερίδες στην περιοχή, καθώς και 
πολλά στέκια και γραφεία των συλλόγων τους. Από την επιτόπια έρευνα παρα-
τηρείται ότι αυτά τα στέκια των διαφόρων εθνικοτήτων χωροθετούνται, συχνά, 
σε ορόφους παλιών κτιρίων γραφείων και περιλαμβάνουν πλήθος λειτουργιών, 
από καταστήματα έως και χώρους διασκέδασης.

Σχήμα 3 (αριστερά): Επιγραφές εκκλησίας και κομμωτηρίου Αφρικανών σε 
στοά στη γωνία Σοφοκλέους και Μενάνδρου. Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Ιανου-
άριος 2011. Σχήμα 4 (δεξιά): Κατάστημα Πακιστανών μεταναστών στη Σοφο-
κλέους. Πηγή: Sarcha 2010. Πιλοτική έρευνα «Πόλη Κοινός Πόρος» Αθήνα-
Γεράνι 2010, ΥΠΕΚΑ, Αθήνα.

Μετά από τον πρώτο νόμο για νομιμοποίηση, το 1998, άρχισαν να ανοίγουν 
και οι πρώτες επιχειρήσεις με ιδιοκτήτες μετανάστες από το Πακιστάν και το 
Μπαγκλαντές. Οι περισσότερες από αυτές, λόγω των υπηρεσιών που προσφέ-
ρουν -όπως τηλεφωνικά κέντρα (call centers) ή υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων 
(money transfer)- απευθύνονται μόνο σε μετανάστες. Άλλα καταστήματα, όπως 
αυτά με είδη οικιακής χρήσεως ή με είδη τροφίμων, συχνά, έχουν και ντόπιους 
πελάτες σε ισοδύναμο ποσοστό με τους μετανάστες, κάτι που έχει άμεση σχέση 
με το γεγονός ότι οι ντόπιοι που συχνάζουν σε αυτήν την περιοχή είναι, συνή-
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θως, από τα φτωχοποιημένα τμήματα του πληθυσμού. Επιπλέον, στην περιοχή 
παρατηρήθηκε και το φαινόμενο της μισθωτής εργασίας μεταναστών σε μαγα-
ζιά Ελλήνων ιδιοκτητών και πολύ περισσότερο, στη Βαρβάκειο αγορά, η οποία 
λειτουργεί ως «χωνευτήρι» πληθυσμών και εθνικοτήτων. Εκεί, απασχολούνται 
κυρίως Πακιστανοί και Μπαγκλαντέζοι ως υπάλληλοι. Το απόθεμα αυτό της 
φθηνής και «μαύρης» εργασίας δημιουργεί, αφενός, ευνοϊκούς εργοδοτικούς 
όρους αλλά, αφετέρου, υπό τους όρους της κρίσης, δίνει στους μετανάστες τις 
ελάχιστες δυνατότητες επιβίωσης στη χώρα υποδοχής. 

Επιπρόσθετα, στην περιοχή παρατηρείται η έντονη «κατοίκηση» του χώ-
ρου έξω από τα καταστήματα των μεταναστών. Αυτά, λειτουργούν, στην πλει-
οψηφία τους, ως σημεία συνάντησης και συγκεντρώνουν πολλούς –συνήθως 
ομοεθνείς– στον εξωτερικό τους χώρο, όπου δομούν προσωπικές σχέσεις και 
δίκτυα υποστήριξης, μετατρέποντας τα πεζοδρόμια σε έντονα δημόσιους χώ-
ρους. Επιπλέον, παρατηρούνται θύλακες συγκεντρώσεων σε υποπεριοχές των 
δρόμων, στις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα μεταναστών από ό,τι 
σε άλλες. Αυτό, συνήθως έχει να κάνει με τη χωροθέτηση των καταστημάτων, 
που τείνουν να συγκεντρώνονται ανά εθνικότητες, με επακόλουθο οι τρόποι 
κατοίκησης του δημόσιου χώρου να τις ακολουθούν. Το γεγονός αυτό, δημι-
ουργεί στην περιοχή μια ενδιαφέρουσα αλληλουχία κοινωνικής παρουσίας, με 
τα υποκείμενα που κατοικούν στο κέντρο της πόλης να δημιουργούν δίκτυα, τα 
οποία συχνά υπερβαίνουν τα όρια των επιμέρους κοινοτήτων και εθνικοτήτων, 
τείνοντας να δημιουργήσουν έναν πιο ομογενοποιημένο κοινωνικό χώρο.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Πρόθεση του κειμένου ήταν η διερεύνηση μιας κοινωνικής πραγματικότητας 
της πόλης, διαφορετικής από αυτήν που επικρατεί στην κυρίαρχη αφήγηση. 
Στον αντίποδα της ρητορικής για γκετοποίηση και για το ακατοίκητο ή βάρ-
βαρο κέντρο, αναδύεται ένα κέντρο πόλης, που όχι μονάχα κατοικείται, αλλά 
χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη δομών υποδοχής και κοινωνικών δίκτυων των 
μεταναστευτικών πληθυσμών. Και παραπέρα, διαφαίνεται πως, παράλληλα με 
την ύπαρξη των συγκρούσεων και των ρατσιστικών πρακτικών, το κέντρο απο-
τελεί ένα –σε εξέλιξη- κοινωνικό χωνευτήρι μεταξύ μεταναστών και ντόπιων. 
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Βέβαια, θα ήταν μάλλον αφελές το να βεβαιώσει κανείς για τη διαχρονι-
κότητα των απαντήσεων που δόθηκαν στα αρχικά ερωτήματα του παρόντος 
κειμένου, καθώς το στοιχείο της μεταβλητότητας είναι κεντρικό. Μεταβλητό-
τητα στις εντάσεις της μετανάστευσης, στα κριτήρια των μεταναστών σχετικά 
με τις επιλογές εγκατάστασης, στους τρόπους κατοίκησής τους στον αστικό 
χώρο, στην πρακτική έκφραση του κυρίαρχου λόγου μέσω των επίσημων σχε-
διασμών. Το πιο πιθανό είναι ότι, σε λίγα χρόνια, οι απαντήσεις σε αντίστοιχο 
ερώτημα θα διαφέρουν από αυτές που δίνονται εδώ, όπως άλλωστε διαφέρουν 
και οι παρούσες σε σχέση με προηγούμενες έρευνες. 

Ένας τίτλος άρθρου πρόσφατα επισήμανε πως «η μάχη του κέντρου δεν έχει 
κριθεί ακόμα», με το άρθρο να αναφέρεται στην προσπάθεια των επίσημων πο-
λιτικών σχεδιασμού να διώξουν από το κέντρο τη φτώχεια και οτιδήποτε άλλο 
δεν συνάδει με τον τίτλο μιας ευρωπαϊκής μητρόπολης. Διαφαίνεται πως ο τίτ-
λος έχει δίκιο, όχι όμως υπό την προαναφερθείσα οπτική, αλλά αναγνωρίζοντας 
ως (δικαίως) «μαχόμενους» τους πληθυσμούς που έχουν εγκατασταθεί εκεί, 
ζουν τη δική τους καθημερινότητα, δημιουργούν δεσμούς και κοινότητες, και 
διεκδικούν το δικαίωμά τους στην πόλη. Είναι μια μάχη ανοιχτή, και η έκβασή 
της βρίσκεται μπροστά μας. 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το πρωί της 10ης Σεπτεμβρίου 2010, η έξοδος από το μετρό της Ομόνοιας συ-
νοδευόταν από τον απόηχο του κάλεσματος των πιστών του Αλλάχ στην προ-
σευχή που σηματοδοτεί τη λήξη της νηστείας του Ραμαζανιού (το «μπαϊράμι», 
Eid Al Fitr). Το κάλεσμα γινόταν εντονότερο στη στροφή της οδού Αθηνάς και 
κορυφωνόταν στην πλατεία Κοτζιά. Εκεί, στην καρδιά της πόλης, είχαν συγκε-
ντρωθεί από νωρίς εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως Αραβικής προέλευσης, αλλά 
και από χώρες της Νότιας Ασίας, της Αφρικής, των Βαλκανίων και την Ελλάδα. 
Ο χώρος της πλατείας είχε διαμορφωθεί κατάλληλα για την περίσταση, ενώ 
ήταν ορατές ποικίλες χωρικές κι ενσώματες ρυθμίσεις: η θέση του επικεφα-
λής ιμάμη κεντρικά, στην «κορυφή» της προσευχής (προσκεκλημένου από την 
Αίγυπτο ειδικά για την ημέρα), οι ηγέτες της κοινότητας στην πρώτη γραμμή 
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(ντυμένοι με «δυτική ενδυμασία» κι όχι «παραδοσιακά»), οι γονατισμένοι πι-
στοί στραμμένοι προς τα ανατολικά, ο ειδικός χώρος για τις γυναίκες και τα 
παιδιά στην ουρά της συνάθροισης, ξέχωρα από το υπόλοιπο πλήθος. 

Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε η Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδας, σε 
συνεργασία με μικρότερες κοινότητες. Η επιλογή του τόπου ήταν, φυσικά, 
συνειδητή, καθώς οι διοργανωτές επεδίωκαν να δημοσιοποιήσουν το γεγονός 
κάνοντάς το ορατό και προσβάσιμο. Η επιλογή αυτή, αιτιολογήθηκε ως λύση 
ανάγκης, σε μια περίοδο οικονομικών δυσχερειών που δεν επέτρεπε ενοικίαση 
σταδίων (όπως το ΟΑΚΑ ή το ΣΕΦ), που είχαν χρησιμοποιηθεί ανάλογα στο 
παρελθόν, επισημαίνοντας παράλληλα την απουσία ενός επίσημου τεμένους, 
κατάλληλου για τη μεγάλη προέλευση πιστών στις σημαντικές γιορτές. Ταυτό-
χρονα, προβλήθηκε ποικιλοτρόπως η εικόνα ενός σύγχρονου ελληνικού-ευρω-
παϊκού Ισλάμ, που ως νομοταγές και οργανικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας 
αξιώνει ισότιμη μεταχείριση από την πολιτεία. 

Για τους αντίστοιχους λόγους, είχαν προηγηθεί -και ακολούθησαν- και άλλες 
μαζικές δημόσιες προσευχές, π.χ. στις 28 Φεβρουαρίου του 2010 στην πλα-
τεία Συντάγματος, για τα γενέθλια του Προφήτη ή το «μικρό μπαϊράμι» (Eid ul 
Adha), το Νοέμβριο του ίδιου έτους στα Προπύλαια, ενώ υπήρξαν και ανάλο-
γες εκδηλώσεις σε περιφερειακούς δήμους και συνοικίες. Οι εκδηλώσεις αυτές, 
εγκαθιδρύουν στον αστικό χώρο χρήσεις και ταυτότητες που συνδέονται με 
την παρουσία μιας μερίδας του μεταναστευτικού πληθυσμού της Αθήνας και 
τη θρησκευτική του πρακτική. Εγγράφονται στον αστικό χώρο ως εφήμερες 
γεωγραφίες της «ετερότητας» και της «διαφοράς» (θρησκευτικής, πολιτισμι-
κής, εθνοτικής, κ.ο.κ.), και, ως τέτοιες, προκαλούν καχυποψία ή αντιδράσεις. 
Από τον οριενταλιστικό «εξωτισμό», που εντοπίζουν τα επίσημα ΜΜΕ με τίτ-
λους όπως «Μέκκα η πλατεία Κοτζιά», π.χ. για την προαναφερθείσα προσευχή 
(Έθνος, 10/9/2010), μέχρι τις δηλώσεις δυσαρέσκειας πολιτικών ή εκπροσώ-
πων της Εκκλησίας, όπως τα «αισθήματα οδύνης» του μητροπολίτη Πειραι-
ώς για «την παραχώρηση από τη δημοτική Αρχή των Αθηνών ανευθύνως της 
πλατείας Κοτζιά σε μουσουλμανικής θρησκευτικής παραδοχής πρόσωπα». Οι 
όποιοι φόβοι για βίαιες αντιδράσεις της οργανωμένης ακροδεξιάς δεν επιβεβαι-
ώθηκαν την ημέρα εκείνη.
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2.ΤΟΠΟΙ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η «τακτική» αυτή οικειοποίησης του χώρου της πόλης, εφήμερη αλλά προσε-
κτικά οργανωμένη, δεν αποτελεί ωστόσο τη μόνη στρατηγική εγκατάστασης 
των μεταναστών μουσουλμανικού θρησκεύματος στην Αθήνα που εγγράφεται 
στον αστικό χώρο. Μεταξύ άλλων, κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, οργα-
νώθηκαν σταδιακά χώροι για τη στέγαση καθημερινών ή επετειακών θρησκευ-
τικών πρακτικών. Τον καιρό της έρευνας πεδίου, τα λεγόμενα «άτυπα τζαμιά», 
που λειτουργούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, υπολογίζονταν σε πε-
ρισσότερα από εκατό, 36 από τα οποία χαρτογραφήθηκαν σε έρευνα πεδίου 
(Hatziprokopiou and Evergeti, 2014). Η διασπορά τους αντανακλά, εν μέρει, τη 
γεωγραφική κατανομή των μεταναστών από μουσουλμανικές χώρες στην πόλη, 
και ειδικότερα τις κατά τόπους συγκεντρώσεις, αναδεικνύοντας την παρουσία 
κάποιας σχετικά εγκατεστημένης «κοινότητας» σε τοπικό επίπεδο. Αρχικά, οι 
χώροι αυτοί ήταν λίγοι και συγκέντρωναν ετερογενές κοινό, κάτι που τα τελευ-
ταία χρόνια μάλλον ισχύει μόνο για όσους λειτουργούν στο κέντρο της Αθήνας. 
Η σημερινή εικόνα, ωστόσο, είναι αρκετά ανομοιογενής και κατακερματισμένη, 
στη βάση κυρίως της χώρας προέλευσης (ξεχωριστοί χώροι λατρείας των Αρά-
βων, Πακιστανών, Μπαγκλαντεσιανών κ.λπ.), σε ορισμένες περιπτώσεις και της 
ιδιαίτερης πατρίδας, καθώς επίσης και των διαφορετικών ισλαμικών παραδόσε-
ων και δογμάτων. 

Η πλειοψηφία των τζαμιών στεγάζονται σε χώρους που μπορούν να χαρακτη-
ριστούν ακατάλληλοι (διαμερίσματα, υπόγεια, γκαράζ, αποθήκες κ.λπ). Ο άτυπος 
χαρακτήρας τους συνίσταται στο ότι οι περισσότεροι χώροι έχουν ενοικιαστεί ως 
στέγη συλλόγων-κοινοτήτων και όχι ως ευκτήριοι οίκοι (κάτι τέτοιο θα χρειαζόταν 
έγκριση από το Υπ.Ε.Π.Θ.). Το πρότυπο αυτό, άλλωστε, είναι κοινό με τους λι-
γοστούς αυτοσχέδιους χώρους προσευχής που είχαν εγκαθιδρυθεί παλιότερα από 
γηγενείς μουσουλμάνους, εσωτερικούς μετανάστες από περιοχές της Θράκης. Ο 
άτυπος χαρακτήρας των χώρων προσευχής ενίοτε δημιουργεί προβλήματα, όταν 
π.χ. καταγγελίες «ενοχλημένων» γειτόνων ενδέχεται να οδηγήσουν στα δικαστήρια 
και, συχνά, σε υψηλά πρόστιμα. Το οικονομικό αυτό βάρος, επιδεινώνεται με την 
κρίση, όπου προκύπτουν και ζητήματα βιωσιμότητας και λειτουργίας των χώρων 
αυτών, εξαιτίας των περιορισμένων εισπρακτικών δυνατοτήτων, λόγω συρρίκνω-
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σης του σώματος των πιστών ή αδυναμίας τους να συνεισφέρουν (π.χ. Καθημερινή 
16/11/2014). 

Η αντίθεση μεταξύ της σε δημόσια θέα πρόσοψης και του ιδιωτικού εσω-
τερικού χώρου των άτυπων τζαμιών διαστρωματώνεται σε πολλαπλά επίπεδα 
ορατότητας και αφάνειας των θρησκευτικών πρακτικών και επιτελέσεων της 
μουσουλμανικής θρησκευτικότητας στον αθηναϊκό αστικό χώρο. Με ελάχιστες 
εξαιρέσεις, οι περισσότεροι χώροι λατρείας δεν δηλώνουν δημόσια τη λειτουρ-
γία τους. Ο περαστικός που δεν είναι μουσουλμάνος (και που πιθανώς έχει 
διαφορετική προέλευση) δεν θα αναγνωρίσει στις προσόψεις την είσοδο σε λα-
τρευτικούς χώρους, όπου το μόνο ορατό σημάδι είναι συνήθως κάποια σημείω-
ση στα Αραβικά, τα Ουρντού ή τα Μπεγκάλι. Δεν υπάρχει βέβαια τίποτα μυστι-
κό σε σχέση με τη χρήση του χώρου ως τόπου λατρείας, ενώ οι ενδιαφερόμενοι 
γνωρίζουν την ακριβή τοποθεσία του και επικρατεί συνωστισμός στην κεντρική 
προσευχή της Παρασκευής. Οι υπεύθυνοι αναζητούν καλές σχέσεις με ιδιοκτή-
τες και περίοικους, συχνά και με τις τοπικές αστυνομικές ή/και δημοτικές αρχές, 
αν και σε κάποιες περιπτώσεις επιδιώκουν συνειδητά να παραμείνει το τζαμί 
τους «αόρατο», υπό το φόβο ρατσιστικών επιθέσεων. Από την άλλη, η μετάβαση 
από τη δημοσίως αδιάφορη πρόσοψη στον ιδιωτικό χώρο του εσωτερικού του 
τζαμιού γίνεται αμέσως αντιληπτή στον επισκέπτη. Ανάλογα με τη χωρητικότητα 
και τη διαρρύθμιση, αλλά και με το πόσο εγκαθιδρυμένη κι ευκατάστατη είναι 
η κοινότητα του τζαμιού σε τοπικό επίπεδο, μπορεί να ποικίλλει ο βαθμός οργά-
νωσης του χώρου προσευχής: από τα βασικά, σε κάτι που μπορεί να μοιάζει με 
«κανονικό» τζαμί, κάπου αλλού. Αντιληπτή, επίσης, γίνεται η έμφυλη διάσταση 
είτε με τις κατάλληλες χωρικές και χρονικές διευθετήσεις είτε ως χώρος βασικά 
ανδροκρατούμενος2. 

Εκτός από την κάλυψη των αναγκών της καθημερινής θρησκευτικής πρα-
κτικής, τα άτυπα τζαμιά λειτουργούν και ως κομβικά σημεία σε ένα διαεθνικό 
χώρο, επιτρέποντας στους μετανάστες να διατηρήσουν δεσμούς με τον τόπο κα-
ταγωγής και αποτελώντας έτσι σημεία πολλαπλής αναφοράς. Συνιστούν, επίσης, 
χώρους οικειότητας σε ένα κατά τα άλλα ξένο και, συχνά, εχθρικό περιβάλλον, 
καθώς και πεδία κοινωνικότητας και κοινοτικής αλληλεγγύης, ανακτώντας έτσι 
-σε έναν «άλλο» τόπο- μια μάλλον παραδοσιακή λειτουργία του Masjid (όπως 
η ενορία στον ελλαδικό χώρο). Αποτελούν, λοιπόν, τόπους συνάντησης για αν-
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θρώπους κοινής προέλευσης. Αν και, γενικά, η ανθρωπογεωγραφία τους μπορεί 
να χαρακτηρίζεται από μια αντίφαση μεταξύ του κατακερματισμού των μου-
σουλμανικών κοινοτήτων και της οικουμενικότητας της ummah (της κοινότητας 
των πιστών) ως διεθνικής φαντασιακής κοινότητας, τα άτυπα τζαμιά παίζουν 
πολλαπλούς ρόλους στη ζωή του ετερογενούς και διάσπαρτου μουσουλμανι-
κού πληθυσμού της Αθήνας. Παρά τις δυσκολίες της κρίσης, επομένως, δεν 
προβλέπεται να εξαφανιστούν, ακόμη και (αν και) όταν τελικά ανεγερθεί το 
πολυσυζητημένο επίσημο τέμενος. 

Εν τω μεταξύ, αυτό είναι πανταχού παρόν διά της απουσίας του3. Η έλλει-
ψη ενός κεντρικού τζαμιού αποτελεί επαναλαμβανόμενο θέμα στις αφηγήσεις 
τόσο των μεταναστών όσο και των γηγενών μουσουλμάνων, το οποίο, αν και 
ανύπαρκτο, καταλαμβάνει ήδη θέση σε πολλαπλά χωρικά επίπεδα: εμφανίζεται 
ως ζήτημα καθημερινής αναγκαιότητας και ως ο κεντρικός τόπος συνάθροισης 
επί ευκαιρίας μεγάλων θρησκευτικών γιορτών, και, ταυτόχρονα, ως στοιχείο 
πολιτισμού και ως δικαίωμα που πρέπει να διεκδικηθεί, συχνά δε σε ένα διε-
θνές πλαίσιο με αναφορές τόσο στη Δυτική Ευρώπη όσο και στον μουσουλμα-
νικό κόσμο. Η Αθήνα, στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζεται ως εξαίρεση στην Ευ-
ρώπη και η κατασκευή του τζαμιού γίνεται ζήτημα δημοκρατικού πλουραλισμού 
και δικαιωμάτων του πολίτη, και προβάλλεται ως συμβολική απαίτηση για την 
αποδοχή της μουσουλμανικής παρουσίας στην ελληνική πρωτεύουσα αλλά και 
στη δημόσια σφαίρα.

3. ΙΣΛΑΜ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Από θεωρητική σκοπιά, η παραπάνω περιγραφή εντάσσεται σε μία ευρύτερη 
συζήτηση σχετικά με την ετερότητα και την ποικιλότητα (diversity) στον αστι-
κό χώρο. Ωστόσο, εφόσον το εμπειρικό ενδιαφέρον εστιάζει στις ισλαμικές 
γεωγραφίες της Αθήνας, θα βοηθούσε μια ματιά στη σχετική ευρωπαϊκή βι-
βλιογραφία. Πολύ συνοπτικά, η βιβλιογραφία αυτή, έχει αναδείξει τη σημασία 
τουλάχιστον τριών αλληλένδετων ζητημάτων: τις πολιτικές μέσω των οποίων 
αναγνωρίζεται η θρησκευτική ποικιλότητα, την ανοχή (ή όχι) απέναντι στις δη-
μόσιες διεκδικήσεις ισλαμικής ταυτότητας και πρακτικής, και τις διαπραγμα-
τεύσεις και θεσμικές ρυθμίσεις σχετικά με την κατασκευή ισλαμικών ευκτήριων 
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οίκων σε ευρωπαϊκές πόλεις (Cesari, 2005). Το τελευταίο είναι χαρακτηριστικό, 
εφόσον οι ισλαμικοί χώροι λατρείας φέρουν ποικίλες συμβολικές εικόνες και ση-
μασίες, οι οποίες «είναι ενδεικτικές ευρύτερων διαπραγματεύσεων της πολιτισμι-
κής ποικιλότητας» (Maussen 2005: 30). 

Αν και μπορούμε να διακρίνουμε ποικίλες διαφοροποιήσεις αναφορικά με 
την κοινωνική αποδοχή και πολιτική διαχείρηση του θέματος στις ευρωπαϊκές 
χώρες, οι κατά τόπους αντιδράσεις καταδεικνύουν την «ενοχλητική προβολή 
του Ισλάμ στα μάτια των ευρωπαίων πολιτών» (Göle 2011: 385). Η ορατό-
τητα των μουσουλμανικών θρησκευτικών πρακτικών βρίσκεται συχνά στο 
επίκεντρο των αντιδράσεων, οι οποίες είναι ενδεικτικές των τρόπων με τους 
οποίους η μουσουλμανική θρησκευτικότητα γίνεται αντιληπτή ως σημαντικά 
διαφορετική από την κυρίαρχη θρησκευτικότητα ή τον κοσμικό χαρακτήρα της 
ευρύτερης κοινωνίας. Οι αντιδράσεις, οπωσδήποτε, αρθρώνονται στο πλαίσιο 
των ευρύτερων φόβων που γεννά η παγκοσμιοποίηση, ιδιαίτερα της νέας γεω-
πολιτικής συγκυρίας που αναδύθηκε μετά από την 11/9/2001, και της έκτοτε 
κυοφορούμενης ισλαμοφοβίας (Fekete, 2009), που καθιστά τον μουσουλμάνο 
(μετανάστη) ως τον πλέον επίφοβο «Άλλο», τον ουσιαστικό «Ξένο», με θέση 
ανάλογη αυτής που επί αιώνες διατηρούσαν στον Ευρωπαϊκό χώρο οι Εβραίοι.

Στη βάση των παραπάνω, θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε την Ευρωπαϊκή 
συζήτηση και πρακτική ως αντίφαση μεταξύ μιας εκκοσμικευμένης δημόσιας 
σφαίρας και της «ισλαμοποίησης» του δημοσίου χώρου που επιφέρει, μεταξύ 
άλλων, η ανέγερση τζαμιών (Salvatore, 2004). Αυτή η αντίφαση, εμπεριέχεται 
σε πρόσφατες γεωγραφικές προσεγγίσεις που υποστηρίζουν την ανάδυση «με-
τα-εκκομισκευμένων» (post-secular) αστικών τοπίων στη «μετανεωτερική» πόλη 
(Beaumont and Baker, 2011). Όπως και άλλες μετανεωτερικές αφηγήσεις, έτσι 
και η συγκεκριμένη υποχωρεί στην απροσδιοριστία του «μετά», θεωρώντας τελε-
ολογικά την εκκοσμίσκευση ως μονοδιάστατη, κλειστή και γραμμική διαδικασία, 
και ως πρόταγμα που άγγιξε τα όριά του, αδυνατώντας να κατανοήσει τη συνύ-
παρξη και τις σχέσεις μεταξύ θρησκευτικού/ιερού και κοσμικού/πολιτικού στη 
νεωτερικότητα.

Εάν ωστόσο, στη συμβατική κατανόησή της, η ευρωπαϊκή εκκοσμίκευση 
προέκυψε, τουλάχιστον εν μέρει, μέσα από τη σύγκρουση με την εξουσία της 
Εκκλησίας (έστω αφαιρετικά, με συμβολική αφετηρία τη Γαλλική Επανάστα-
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ση), ο διαχωρισμός ανάμεσα στο θρησκευτικό και το κοσμικό στην ελληνι-
κή δημόσια σφαίρα δεν είναι τόσο ξεκάθαρος. Η θρησκεία υπήρξε συστατικό 
στοιχείο του ελληνικού έθνους-κράτους από τη γέννησή του, η Εκκλησία της 
Ελλάδος προέκυψε ως εθνικός θεσμός και δεν συντελέστηκε ποτέ ο πλήρης 
διαχωρισμός της από το Κράτος, ενώ η Ορθοδοξία παραμένει σημαντική συ-
νιστώσα της κυρίαρχης αντίληψης για την ελληνική εθνική ταυτότητα (π.χ. 
Mavrogordatos, 2003). Με αυτό το δεδομένο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 
ελληνική εθνική ταυτότητα συγκροτήθηκε ιστορικά, εν μέρει τουλάχιστον, σε 
αντίθεση με τον μουσουλμάνο «Άλλο» (την Οθωμανική αυτοκρατορία), ενώ οι 
μουσουλμανικοί πληθυσμοί εντός των συνόρων έχουν κατά καιρούς συνδεθεί 
με την Τουρκία και τους Τούρκους. Η θρησκευτική ελευθερία μπορεί να δια-
σφαλίζεται επίσημα από το Σύνταγμα και διεθνείς συνθήκες, αλλά η Ελληνική 
Ορθοδοξία παραμένει η επικρατούσα θρησκεία και η Εκκλησία της Ελλάδος 
βρίσκεται σε προνομιακή θέση έναντι των άλλων «γνωστών» θρησκειών (Τσι-
τσελίκης, 2004).

Σε αυτό το πλαίσιο, το θρησκευτικό στοιχείο είναι πανταχού παρόν στη δη-
μόσια σφαίρα και ιδιαίτερα ορατό στο δημόσιο χώρο. Οι ορθόδοξες εκκλησίες 
αποτελούν σχεδόν φυσικό στοιχείο του τοπίου, η δημόσια επίδειξη θρησκευτικών 
συμβόλων (εικόνες και σταυροί σε δημόσια κτίρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δικα-
στικές αίθουσες κ.λπ.) παραμένει διαδεδομένη και σπάνια αμφισβητείται, ενώ οι 
δημόσιες θρησκευτικές συναθροίσεις, λιτανείες και τελετές είναι συνήθεις. Αυτά 
είναι ίσως, σε κάποιο βαθμό, αναμενόμενα σε μια χώρα ορθόδοξης χριστιανικής 
πλειοψηφίας. Ωστόσο, σε αντίθεση με την ορατότητα της Ορθοδοξίας, η πλού-
σια οθωμανική αρχιτεκτονική κληρονομιά παραμένει αόρατη και παραμελημένη, 
ιδιαίτερα στη Β. Ελλάδα και τα νησιά που έγιναν τμήμα της ελληνικού Κράτους 
μόλις έναν αιώνα πριν. Η εθνικοποίηση της μνήμης και του χώρου συμπεριέλαβαν 
τη συνειδητή καταστροφή ή, στην καλύτερη περίπτωση, την εγκατάλειψη ισλα-
μικών πολιτιστικών στοιχείων, τα οποία μόλις πρόσφατα, και σε περιορισμένο 
βαθμό, άρχισαν να αποκαθίστανται, με προβολή όμως του μνημειακού τους χα-
ρακτήρα και χωρίς ιδιαίτερες αναφορές στην πρότερη λατρευτική τους χρήση του 
από τη θρησκεία του «εχθρού». Μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, η ιδιαίτερη 
περίπτωση της δυτικής Θράκης, όπου περιχαρακώνεται εδαφικά η -προσδιορι-
σμένη ως θρησκευτική- μειονότητα, βάσει της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923, 
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και όπου λειτουργούν «κανονικά» και επίσημα κάτι λιγότερο από 300 τζαμιά 
(καθώς επίσης  στη Ρόδο και στη Κω, εκτός, όμως, του πλαισίου της Λωζάνης). 

4.ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Αν οι καθημερινές θρησκευτικές πρακτικές των μουσουλμάνων μεταναστών 
μετασχηματίζουν διά παντός τον αθηναϊκό αστικό χώρο εγκαθιδρύοντας νέα 
τοπία θρησκευτικότητας, οι δημόσιες προσευχές αποτελούν επιτομή των τρό-
πων με τους οποίους η μουσουλμανική ταυτότητα, τα θρησκευτικά δικαιώματα 
και η αναγνώριση της θρησκευτικής ετερότητας διεκδικούνται δημόσια. Παρά 
την αναγκαιότητα μέσω της οποίας αιτιολογούνται οι εκδηλώσεις αυτές, η επι-
τέλεση της θρησκευτικής πρακτικής σε τοπόσημα του κέντρου της Αθήνας έχει 
εκ των πραγμάτων πολιτικό χαρακτήρα. Όπως και άλλα πρόσφατα γεγονότα 
που αφορούσαν κινητοποιήσεις μουσουλμάνων μετανάστων στη βάση της θρη-
σκείας –μαζί και κάποια με περισσότερο συγκρουσιακό χαρακτήρα, όπως π.χ. 
τα επεισόδια με αφορμή το σκίσιμο σελίδων του Κορανίου από αστυνομικό, οι 
ανοιχτές προσευχές αποτέλεσαν δημόσια αιτήματα που, παρά τις διαφοροποι-
ήσεις μεταξύ κοινοτήτων, συγκλίνουν στη διεκδίκηση «φωνής» στο δημόσιο 
λόγο και «παρουσίας» στη δημόσια σφαίρα. Δηλώνοντας έμπρακτα «είμαστε 
εδώ και είμαστε, επίσης, μέρος των κατοίκων αυτής της πόλης», προτάσσε-
ται μια επιπλέον διάσταση του δικαιώματος στην πόλη (Hatziprokopiou and 
Evergeti, 2014). 

Στην αρχική του διατύπωση, ως «έκκληση και απαίτηση», ο Lefebvre (2007) 
προέταξε την πόλη ως αξίας χρήσης, όπου το δικαίωμα στην πόλη εμφανίζε-
ται ως δικαίωμα, αφενός, οικειοποίησης ή/και πλήρους χρήσης του αστικού 
χώρου και, αφετέρου, συμμετοχής στις αποφάσεις και διαδικασίες παραγωγής 
του, αλλά και ως κοινό δικαίωμα που συνιστά επαναστατικό/χειραφετικό πρό-
ταγμα: «το δικαίωμα να αλλάξουμε τους εαυτούς μας αλλάζοντας την πόλη» 
(Harvey 2008: 23). Γεννημένο τις παραμονές του Μάη του 1968, το «δικαί-
ωμα στην πόλη» έγινε σύνθημα κι έπειτα ξεχάστηκε, για να επανεμφανιστεί 
πρόσφατα κατακερματισμένο και απεκδυόμενο της χειραφετικής του σημασίας 
(π.χ. Souza, 2010). Μία πρόχειρη έρευνα αποκαλύπτει πληθώρα πρόσφατων 
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σχετικά δημοσιεύσεων, αναφερόμενων σε πληθώρα ομάδων ή διαδικασιών, 
μέχρι και δημοτικών συνδυασμών (Μακρυγιάννη και Τσαβδάρογλου, 2013). 
Παράλληλα, συγκροτείται, και διαρκώς εμπλουτίζεται, μια ριζοσπαστική ακα-
δημαϊκή συζήτηση που επανατοποθετεί το δικαίωμα στην πόλη ως αντίσταση 
ή/και εναλλακτική προοπτική απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι μάλλον προβληματική η προηγούμενη ανάγνωση. 
Aν μεταφράσουμε το δικαίωμα στη θρησκευτική έκφραση ως «δικαίωμα στην 
πόλη», αναδεικνύουμε σε χειραφετικό πρόταγμα το «όπιο του λαού» (και στην 
περίπτωσή μας, μια σειρά από προβληματικές διαστάσεις -αν και περιθωριακές- 
που συνδέονται με το Ισλάμ και σχετίζονται με παραδοσιακές-πατριαρχικές αντι-
λήψεις, με το θρησκευτικό φανατισμό κ.λπ.). Αν πάλι θεωρήσουμε την (θρησκευ-
τική ή άλλη) ετερότητα ως πρόταγμα καθ’εαυτό, τότε το κατακερματισμένο και 
συγκεχυμένο τοπίο των «πολιτικών της ταυτότητας» αναδύεται ως κεντρικό 
έναντι των παλιότερων ξεκάθαρων (ταξικών) διαχωριστικών γραμμών, συμβα-
δίζοντας με τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη για την πόλη και την κοινωνία (Τσου-
καλάς, 2010). Η προηγούμενη αναφορά στη «μετα-εκκοσμικευμένη» πόλη, 
προφανώς, εντάσσεται σε μια ευρύτερη μετανεωτερική αφήγηση, όπου -μεταξύ 
άλλων- ζητήματα ταυτότητας και πολιτισμικής πρακτικής αποκτούν κεντρικό 
χαρακτήρα. Οι αναδυόμενοι ενδιάμεσοι τόποι θεωρούνται χαρακτηριστικά μιας 
κατάστασης του αστικού που ξεπερνά και έπεται της αυστηρής μορφής, της 
δομής και των λειτουργιών της «νεωτερικής» πόλης, όπου -μεταξύ άλλων- το 
θρησκευτικό-ιερό είχε (θεωρητικά) εξοβελιστεί από τη δημόσια σφαίρα. Όμως, 
στο επίπεδο της βιωμένης εμπειρίας, μια τέτοια πόλη δεν υπήρξε ποτέ. Οι με-
τανεωτερικές θεωρήσεις της «μετα-εκκοσμικευμένης» πόλης επινοούν νέους 
όρους, για να περιγράψουν καινοφανή φαινόμενα και διαδικασίες που ανάλογά 
τους μπορούμε να διακρίνουμε στο παρελθόν, ή ολότελα νέα, που αδυνατούν να 
ερμηνεύσουν με ουσιαστικό τρόπο. 

Οι ισλαμικές γεωγραφίες της Αθήνας περιέχουν νέους ενδιάμεσους τόπους: 
μεταξύ ορατότητας και αφάνειας, άτυπου κι επίσημου, δημοσίου και ιδιωτικού, 
ανοχής και ρατσισμού, αποδοχής και αποκλεισμού. Αν και παγκοσμιοποιημένοι 
και διαεθνικοί σήμερα, ωστόσο, τέτοιοι τόποι υπήρξαν γενικό χαρακτηριστικό 
των νοτιοευρωπαϊκών πόλεων (Leontidou, 1996) και όχι μόνο. Το δικαίωμα 
στην πόλη, λοιπόν, μπορεί μάλλον να συμπεριλάβει με ουσιαστικό τρόπο τους 

376 θρησκευτική ποικιλότητα και το δικαιώμα στην πόλη



377  Urban Conflicts

(μουσουλμάνους) μετανάστες μόνο αν επαναπροσδιοριστεί, τηρουμένων των 
αναλογιών, στην αρχική του έκφραση: δηλαδή ως δικαίωμα συλλογικό και κα-
θολικό που συνδέεται με την ανάκτηση του «κατοικείν», της συμμετοχής στην 
αστική ζωή και στη χρήση του αστικού χώρου. Ας μην ξεχνάμε ότι, στην πλει-
οψηφία τους, οι νέοι κάτοικοι της Αθήνας που προέρχονται από μουσουλμανι-
κές ή άλλες χώρες είναι, κατ’αρχάς, πρόσφυγες και μετανάστες με επισφαλές 
νομικό καθεστώς, επισφαλείς εργάτες με περιορισμένα ή καθόλου δικαιώματα, 
πολιτικά υποκείμενα και κοινωνικοί δρώντες στην Ελλάδα της κρίσης. Έχει 
λανθασμένα υποστηριχθεί ότι «οι γηγενείς μουσουλμάνοι κινητοποιούνται κυ-
ρίως γύρω από εθνοτικές γραμμές, ενώ οι μουσουλμάνοι μετανάστες φαίνεται 
να νοιάζονται περισσότερο για θρησκευτικά ζητήματα» (Triandafyllidou 2010: 
214). Όμως, πέρα από τις δημόσιες προσευχές, οι διαδηλώσεις για το Κοράνι 
ανέδειξαν το αδιέξοδο της μεταναστευτικής πολιτικής και τη βαναυσότητα της 
καταστολής, ενώ έκτοτε ακολούθησε σειρά κινητοποιήσεων μεταναστών μου-
σουλμανικής προέλευσης, όπου το ζήτημα της θρησκείας απλά ήταν απόν: π.χ. 
από την απεργία των Αιγύπτιων ψαράδων στη Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης το 
2010, στην απεργία πείνας των 300 μεταναστών, κυρίως από χώρες της Β.Α-
φρικής, το 2011 ή τη σταθερή συμμετοχή Πακιστανών στις αντιρατσιστικές/
αντιφασιστικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών.

Από αυτή την άποψη, η θρησκεία, ως ιδιωτικό θέμα πίστης και, ταυτό-
χρονα, ως «εθιμοτυπική» καθημερινή  πρακτική, όπως στην περίπτωση των 
άτυπων τζαμιών, γίνεται πεδίο κοινωνικότητας και ελεύθερου χρόνου, αλλη-
λοβοήθειας και αλληλεγγύης, πεδίο δηλαδή συμμετοχής στην αστική ζωή και 
χρήσης του αστικού χώρου. Από την άλλη, σε στιγμές/γεγονότα εξαίρεσης, 
όπως στην περίπτωση των δημόσιων προσευχών, γίνεται αιτία και αφορμή 
για την οικειοποίηση του αστικού δημόσιου χώρου, έστω συμβολικά, διεκδι-
κώντας έμπρακτα το δικαίωμα του να ζουν στην πόλη και να αναγνωρίζεται 
η παρουσία τους σε αυτήν. Η αναγνώριση αυτή, στην κοινωνική και θεσμική 
της διάσταση, δεν μπορεί παρά να αποτελεί προϋπόθεση ισότιμης παρουσίας 
και συμμετοχής, για την οργανική ενσωμάτωση των μεταναστών στο ευρύτε-
ρο σώμα του συλλογικού κοινωνικού υποκειμένου, ανεξάρτητα από θρησκευ-
τικές και εθνικές/εθνοτικές ιδιαιτερότητες, ως κατοίκων της πόλης και, άρα, 
εκ των πραγμάτων ως πολιτών.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το ερευνητικό πρόγραμμα «Το Ισλάμ στην Ελλάδα: θρησκευτική ταυτότητα και 
πρακτική μεταξύ γηγενών και μεταναστών μουσουλμάνων», με επιστημονικούς 
υπεύθυνους την Δρ. Βενετία Ευεργέτη και τον συγγραφέα, χρηματοδοτήθηκε από 
το Βρετανικό Arts and Humanities Research Council και φιλοξενήθηκε από το Πα-
νεπιστήμιο του Surrey. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με με-
ταναστευτικούς συλλόγους και μουσουλμανικές κοινότητες, ατομικές  συνεντεύξεις 
με μετανάστες από το Πακιστάν, καθώς και επισκέψεις σε άτυπους χώρους λατρείας 
και παρατήρηση κατά τη διάρκεια προσευχών, τελετών κ.λπ.
2. Π.χ. τα τζαμιά των παλαιότερων μεταναστών από Αραβικές χώρες, αλλά και αυτά 
των Θρακιωτών μουσουλμάνων, ανάλογα με το μέγεθός τους, διατηρούν ξεχωρι-
στούς χώρους για τις γυναίκες ή φιλοξενούν την προσευχή των γυναικών σε δια-
φορετικό χρόνο από αυτήν των ανδρών. Αντίθετα τα masjid των μεταναστών από 
το Πακιστάν και το Μπανγκλαντές ανδροκρατούνται, όχι μόνο λόγω «παράδοσης», 
καθώς η συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια σφαίρα -και στο τζαμί- είναι περι-
ορισμένη, αλλά και λόγω της σύνθεσης των μεταναστευτικών αυτών πληθυσμών 
στην Ελλάδα, εφόσον κυριαρχούν οι άνδρες, επί το πλείστον νέοι, που είτε είναι 
άγαμοι είτε έχουν αφήσει την οικογένεια στην πατρίδα τους.
3.  Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την ανέγερση του τεμένους των Αθηνών ορίζεται 
από το νόμο 3512/2006. Ένα βήμα πριν από την έναρξη της οικοδόμησής του (με 
υπουργική απόφαση), στα τέλη του 2011, η κατασκευή πάγωσε το καλοκαίρι του 
2012 με αιτιολογία την έλλειψη χρημάτων (946.000 ευρώ, από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό). Αφότου εξασφαλίστηκαν τα χρήματα, τουλάχιστον τέσσερις διαγωνισμοί 
κηρρύσονται άγονοι ως το Νοέμβριο του 2013, οπότε καταθέτει προσφορά κοινο-
πραξία όπου συμμετέχουν οι τέσσερις σημαντικότερες ελληνικές κατασκευαστικές 
εταιρείες (ΑΚΤΩΡ, J&Ρ ΑΒΑΞ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ΤΕΡΝΑ). Όμως η κατασκευή παγώνει 
εκ νέου μετά από προσφυγή πολιτών στο ΣτΕ κατά της συνταγματικότητας του Νό-
μου. Θεωρητικά, το Νοέμβριο του 2014, δεν υπήρχε κανένα τυπικό εμπόδιο και το 
θέμα είχε ήδη περάσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

378 θρησκευτική ποικιλότητα και το δικαιώμα στην πόλη



379  Urban Conflicts

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Beaumont, J. and Baker, Ch. 2011. Postsecular Cities: Space, Theory and 
Practice, Continuum, London.

Cesari, J., 2005. «Mosque Conflicts in European Cities: Introduction», Journal 
of Ethnic and Migration Studies 31:6, σ. 1015-1024.

Fekete, L., 2009. A Suitable Enemy: Racism, Migration and Islamophobia in 
Europe. Pluto Press, London.

Göle, N., 2011. «The public visibility of Islam and European politics of 
resentment: the minarets-mosques debate», Philosophy and Social Criticism 
3:4, σ. 383-392.

Harvey, D., 2008. «The right to the city», New Left Review 53, σ. 22-40.
Hatziprokopiou, P. and Evergeti, V., 2014. «Negotiating religious diversity and 

Muslim identity in Greek urban spaces», Social and Cultural Geography 
15:6, σ. 603-626.

Lefebvre, H., 2007. Το Δικαίωμα στην Πόλη, Κουκίδα, Αθήνα.
Leontidou, L., 1996. «Alternatives to Modernism in (Southern) Urban Theory: 

Exploring In-Between Spaces», International Journal of Urban and Regional 
Research 20:2, σ. 178-195.

Μακρυγιάννη, Β. και Τσαβδάρογλου, Χ., 2013. «Η αντιστροφή του ‘δικαιώμα-
τος στην πόλη’: η Αθήνα στην εποχή της κρίσης», Στα πρακτικά του συνε-
δρίου Μεταβολές και ανα-σημασιοδοτήσεις του χώρου στην Ελλάδα της Κρί-
σης, Βόλος 1-3/11/2013, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών, σ. 292-299.

Maussen, M., 2005. «Making Muslim presence meaningful: Studies on Islam 
and Mosques in Western Europe». Amsterdam School for Social Research, 
Working Paper 05/03.

Mavrogordatos, G., 2003. «Orthodoxy and Nationalism in the Greek Case», 
West European Politics 26:1, σ. 117-136.

Salvatore, A., 2004. «Making Public Space: Opportunities and Limits of 
Collective Action Among Muslims in Europe», Journal of Ethnic and 
Migration Studies 30:5, σ. 1013-1031.

Souza, M. L. de, 2010. «Which right to which city? In defence of political-

379



380

strategic clarity», Interface: a Journal for and About Social Movements, 2:1, 
σ. 315-333.

Triandafyllidou, A., 2010. «Greece: The challenges of native and immigrant 
Muslim populations», In Anna Triandafyllidou (ed.) Muslims in 21st Century 
Europe: Structural and Cultural Perspectives, Routledge, Oxon,  σ. 199-217.

Τσιτσελίκης, K., 2004. «Η θρησκευτική ελευθερία των μεταναστών», Στο Mίλ-
τος Παύλου και Δημήτρης Χριστόπουλος (επιμ.) Η Ελλάδα της Μετανάστευ-
σης: Κοινωνική Συμμετοχή, Δικαιώματα και Ιδιότητα του Πολίτη, Κριτική/
KEMO, Αθήνα, σ. 267-302.

Τσουκαλάς, Κ., 2010. Η Επινόηση της Ετερότητας. «Ταυτότητες» και «Διαφο-
ρές» στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης, Καστανιώτης, Αθήνα.

380 θρησκευτική ποικιλότητα και το δικαιώμα στην πόλη



381  Urban Conflicts
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Η συζήτηση για τον κοινό χώρο και τις λεγόμενες νέες περιφράξεις έχει γίνει τα 
τελευταία χρόνια ιδιαίτερα δημοφιλής τόσο λόγω της έντασης των νεοφιλελεύ-
θερων πολιτικών όσο και της ανάδυσης πλήθος κοινωνικών κινημάτων πόλης 
και περιφέρειας. Η λεγόμενη νεοφιλελευθεροποίηση του χώρου και των πόλε-
ων επιδιώκει την περίφραξη του κοινού χώρου με τις πολιτικές «εξευγενισμού» 
(gentrification), της «πόλης μάρκας» (city branding) της «δημιουργικής πόλης» 
(creative city), με τα περίκλειστα μεγάλα αναπτυξιακά αστικά πρότζεκτ, τις 
ειδικές οικονομικές ζώνες (Special Economic Zones - SEZs), τις περίκλειστες 
κοινότητες (gated communities), τις fast track πολιτικές και την εκτόπιση «μη-
-επιθυμητών» πληθυσμιακών ομάδων. Ωστόσο οι παραπάνω πολιτικές δεν εί-
ναι ενιαίες και ομογενοποιητικές αλλά παρουσιάζουν στους διαφορετικούς τό-
πους διαφορετικές διαβαθμίσεις, εντάσεις και επίπεδα εφαρμογής. Ταυτόχρονα 
πλήθος κοινωνικών κινημάτων και εξεγέρσεων όπως μεταξύ άλλων η εξέγερση 
στα Παρισινά προάστια το 2005, η κομμούνα της Οαχάκα το 2006, η εξέγερση 
του Δεκέμβρη του 2008 στην Ελλάδα, τα κινήματα των αγανακτισμένων και 
των καταλήψεων πλατειών 2011-2014 αμφισβητούν το λεγόμενο «χωρικό συμ-
βόλαιο» και ιχνηλατούν την πιθανότητα ανάδυσης του κοινού χώρου.

Επομένως με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις τα χαρακτηριστικά, οι ορι-
σμοί και οι τύποι των κοινών καθορίζονται κάθε φορά από τους συγκεκρι-
μένους κοινωνικούς ανταγωνισμούς όπως αυτοί εκφράζονται σε θεωρητικό 
και πρακτικό επίπεδο. Η διαμάχη γύρω από τα κοινά όπως εκφράζεται τις 
τελευταίες δεκαετίες μπορεί να ταξινομηθεί γύρω από δυο βασικές ομάδες 
προσεγγίσεων: α) τις προσεγγίσεις υπέρ των περιφράξεων και β) τις προ-
σεγγίσεις για τον κομμουνισμό των κοινών. 

Οι πρώτες υποστηρίζουν και μελετούν τις λεγόμενες «περιφράξεις» και αντι-
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λαμβάνονται τα κοινά κυρίως ως τους αποκαλούμενους «υλικούς» και «άυλους» 
πόρους για οικονομική εκμετάλλευση. Πρόκειται για τις νεοφιλελεύθερες προ-
σεγγίσεις, τις προσεγγίσεις της κρατικής ρύθμισης και της συλλογικής δράσης, 
οι οποίες υποστηρίζουν την ιδιωτικοποίηση, είτε με τη μορφή της ατομικής ιδι-
οκτησίας, είτε της κρατικής, είτε της συλλογικής, καθώς και την εμπορική εκ-
μετάλλευση των λεγόμενων «κοινών πόρων». Συνεπώς αυτές οι προσεγγίσεις 
εστιάζουν είτε στους φυσικούς πόρους, τους οποίους μετατρέπουν στο λεγόμενο 
«βιοκεφάλαιο» προς οικονομική εκμετάλλευση, είτε εστιάζουν στο μεμονωμένο 
άτομο, του οποίου τις κοινωνικές δυνατότητες και υποκειμενικές ικανότητες τις 
μετατρέπουν σε οικονομικούς πόρους με τη μορφή του λεγόμενου «ανθρώπινου 
κεφαλαίου», «κοινωνικού κεφαλαίου», «πολιτισμικού κεφαλαίου» κτλ. Συνεπώς 
οι προσεγγίσεις αυτού του τύπου μπορούν να χαρακτηριστούν ως «ποροκεντρι-
κές» προσεγγίσεις καθώς αφενός ανάγουν το οικοσύστημα και τους ανθρώπους 
σε οικονομικούς πόρους και αφετέρου απουσιάζουν ή υποβαθμίζονται οι κοινω-
νικές σχέσεις και ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των υποκειμένων. Ο στόχος των 
«ποροκεντρικών» προσεγγίσεων δεν είναι άλλος από την εμπορική εκμετάλλευ-
ση των «ανθρώπινων ή φυσικών» πόρων με όποια από τις πιθανές παραλλαγές 
καθεστώτων ιδιοκτησίας: κρατική-ιδιωτική-συλλογική.

Απέναντι στις παραπάνω προσεγγίσεις, μέσα από τη μακρά διαδρομή των 
κοινωνικών κινημάτων και αγώνων αναπτύσσεται τις τελευταίες δεκαετίες μια 
όλο και αυξανόμενη συζήτηση και μελέτη από προσεγγίσεις που υποστηρίζουν 
τον λεγόμενο κομμουνισμό των κοινών. Οι προσεγγίσεις αυτές απομακρύνονται 
από το δίπολο κράτος ή αγορά και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις ιδιαίτερες 
κοινωνικές σχέσεις και κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες αφενός δημιουργούν και 
κατασκευάζουν διαρκώς νέα κοινά και ταυτόχρονα αντιστέκονται στις κινήσεις 
των περιφράξεων και επιδιώκουν με συλλογικούς και μη εμπορευματικούς τρό-
πους την δημιουργία, ανάκτηση και αυτοδιαχείριση των κοινών. Συνεπώς αυτές 
οι προσεγγίσεις δεν ορίζουν τα κοινά μόνο ως προς τη διάσταση των αποκαλού-
μενων «υλικών ή άυλων» πόρων, αλλά αναδεικνύουν την σημασία των κοινω-
νικών σχέσεων καθώς και των κοινοτήτων που με διαμοιρασμό δημιουργούν, 
συστήνουν, ανακτούν, αυτοδιαχειρίζονται και προστατεύουν τους κοινούς πό-
ρους απέναντι στα ποικίλα συστήματα εξουσίας, καταπίεσης και διακρίσεων 
στα πεδία του φύλου, της φυλής, της τάξης, της κουλτούρας κτλ. 
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Στα πλαίσια της παραπάνω συζήτησης τα κείμενα αυτής της ενότητας επιδι-
ώκουν να εμβαθύνουν την μελέτη των κοινωνικών κινημάτων πόλης και περι-
φέρειας με την εξέταση του κοινού χώρου και τις διαδικασίες περίφραξής του.

Αρχικά στο πρώτο κείμενο ο Αντώνης Βραδής εστιάζοντας στην περίπτω-
ση της γειτονιάς των Εξαρχείων στην Αθήνα εξετάζει την έννοια του χωρικού 
συμβολαίου καθώς και τις χωρικότητες, τις διαβαθμίσεις, τις εντάσεις και τις 
πιθανές φθορές της εξουσίας.

Ακολουθεί το κείμενο του Δημήτρη Κωτσάκη, ο οποίος εξετάζει με κριτικό 
τρόπο την έννοια του κοινού και προτείνει την θεώρησή του μέσα από τη διπλή 
διαλεκτική της ανθρώπινης επικοινωνίας και της κρατικής εξουσίας.

Στο επόμενο κείμενο η Κρίστη Πετροπούλου εστιάζοντας σε παραδείγματα 
από το Μεξικό και την Ελλάδα εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η ποιη-
τική του χώρου καθώς και η αστική ποιητική εμπνέει τις πρακτικές των κοινω-
νικών κινημάτων πόλης και περιφέρειας. 

Έπειτα ο Κώστας Πετράκος μελετάει την υφαρπαγή της γης στην περίπτωση 
των μεταλλείων χαλκού και χρυσού στη Χαλκιδική και συζητάει τις κοινωνικές 
αντιστάσεις καθώς και τις νέες κοινωνικές σχέσεις και μορφές δράσης που ανα-
δύονται στο εσωτερικό του τοπικού κινήματος.

Ο Σταύρος Σταυρίδης με αφορμή την εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008, την 
κατάληψη της πλατείας Συντάγματος το 2011 από το κίνημα των αγανακτισμέ-
νων καθώς και τα πειράματα των συνελεύσεων γειτονιάς και των αυτοδιαχειρι-
ζόμενων πρωτοβουλιών εξετάζει τους θεσμούς και τις πρακτικές αστικής «από 
κοινού» παραγωγής στην Αθήνα της κρίσης.

Η Πελίν Ταν μελετάει τη δημιουργία κοινών χώρων μέσα από παραδείγματα 
εγκάρσιας γνώσης και εναλλακτικών παιδαγωγικών και ιχνηλατεί τη πιθανότη-
τα δημιουργίας ενός λεξικού των κοινών το οποίο θα συσχετίζει την εργασία, 
την παιδαγωγική, τα κοινά, τα αρχεία, τους θεσμούς και το αστικό με τους κοι-
νωνικούς αγώνες και τις καθημερινές πρακτικές αντίστασης.

Τέλος ο Χάρης Τσαβδάρογλου εξετάζει με διαθεματικό τρόπο το παράδειγ-
μα των αστικών κοινών και των νέων περιφράξεων στον κοινωνικό χώρο στην 
Ελλάδα την εποχή της κρίσης και ισχυρίζεται ότι ο κοινός χώρος βρίσκεται στο 
επίκεντρο των χωρικών, κοινωνικών και πολιτικών συγκρούσεων.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τι συμβαίνει όταν η κυριαρχία ασκεί την εξουσία της στην επικράτειά της με 
αρνητικό πρόσημο; Τι μπορεί αυτό να μας πει για τη φύση της εξουσίας -και 
ακόμα, τους τρόπους με τους οποίους οι αγώνες μας μπορεί να εγκλωβίζονται 
μέσα στην κυρίαρχη τάξη, στην οποία αντιτίθενται; Το άρθρο αυτό,  ασχολείται 
με την περίπτωση των Εξαρχείων, ψάχνοντας για κάποιες απαντήσεις.

Το άρθρο ξεκινάει με έναν ισχυρισμό. Ο ισχυρισμός είναι ότι η κυριαρχία 
δεν εφαρμόζει, απαραίτητα, ισομερώς την εξουσία της σε όλο το εύρος της 
επικράτειας που ορίζεται από τα σύνορά της. Σε πρώτη ανάγνωση, ο ισχυρι-
σμός μπορεί να φαίνεται ότι κινείται αντίθετα με τις θεωρίες της κυριαρχίας, 
του κράτους και της εξουσίας, και έτσι θα μοιάζει, ίσως, καταδικασμένος να 
χαρακτηριστεί αβάσιμος. Ωστόσο, κάποια σύγχρονα γεγονότα σπεύδουν προς 
υπεράσπισή του. Από τις συγκεχυμένα απότομες μετατοπίσεις εδαφικού ελέγ-
χου μεγάλων κομματιών της Μέσης Ανατολής -όπως ο φαινομενικός σχηματι-
σμός αυτού που πολύ πιθανόν να είναι το πρώτο μερικώς εδαφικό κράτος, το 
Ισλαμικό Κράτος- μέχρι την ασύμμετρη και φαινομενικά ημιμόνιμη εμπόλεμη 

Αντώνης Βραδής 
μέλος της αναρχικής κολεκτίβας «Occupied London» 

antonis@occupiedlondon.org
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κατάσταση μεταξύ της Μπόκο Χαράμ και του Νιγηριανού κράτους, ή της αλ 
Σαμπάμπ και των Κενυατών ή Αιθιόπων αντιπάλων της, η θεμελίωση μιας πιο 
ρευστής εδαφικής κατάστασης φαίνεται να συμβαίνει ήδη, μια κατάσταση που 
εκτείνεται ήδη σε πολλά μέρη του πλανήτη. Μια εδαφική διάρθρωση της μο-
νιμότητας της εξαίρεσης, που περιγράφηκε στο πρόσφατο παρελθόν από τον 
Αγκάμπεν (2005) και υιοθετήθηκε από μια σειρά στοχαστών, προκειμένου να 
περιγράψει την σύγχρονη κατάσταση.

Και περαιτέρω: στα τέλη του 2014, ενώ γραφόντουσαν οι τελευταίες γραμ-
μές αυτού του άρθρου, ο κόσμος παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα τις 
εξελίξεις στην Ουκρανία. Σύνορα επαναχαράσσονταν στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, 
για πρώτη φορά μετά από τους πολέμους στην Γιουγκοσλαβία, ένα εξαιρετικά 
σπάνιο παράδειγμα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η έκπληξη του μεγα-
λύτερου κομματιού του ευρωπαϊκού πληθυσμού μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις 
ανέδειξε πώς η ασυνήθιστα παρατεταμένη ειρήνη της ευρωπαϊκής ηπείρου μετά 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο επισκίασε μια αρκετά απλή ιστορική αλήθεια. Δεν κα-
τανέμονται ισότιμα στον όγκο τους όλες οι επικράτειες, όπως ορίζονται από τα 
σύνορά τους, και  η κυρίαρχη εξουσία δεν εφαρμόζεται ισότιμα σε αυτές. Ως εκ 
τούτου, η αναπαράσταση του γεωγραφικού χάρτη αποτυγχάνει παταγωδώς, υπό 
αυτή την έννοια, να απεικονίσει την πολύ πιο περίπλοκη κατανομή εξουσίας εντός 
ενός κυρίαρχου έθνους-κράτους και τις προκλήσεις που αυτό αντιμετωπίζει τόσο 
από όσο και εντός της επικράτειας επί της οποίας ασκείται. Το άρθρο εισάγει ένα 
επεξηγηματικό παράδειγμα μιας τέτοιας μεταβλητής δύναμης στην άσκηση της 
κυριαρχίας. Το παράδειγμα είναι η περίπτωση των Εξαρχείων, τη γειτονιά που 
συγκέντρωσε και περιέλαβε μεγάλη μερίδα των πολιτικών αναταραχών και διεκ-
δικήσεων στην Ελλάδα κατά τη Μεταπολίτευση1. Τα Εξάρχεια χρησιμοποιούνται 
ως αφετηρία για μια συζήτηση πάνω στη «φθορά» της κυριαρχίας. Η πράξη αυτή 
της χρονολογικά επιλεγμένης και γεωγραφικά περιορισμένης μείωσης της έντα-
σης της εξουσίας που ασκείται από την κυριαρχία, μπορεί να γίνει αντιληπτή με 
όρους «χωρικού συμβολαίου». Ως μια συμφωνία, η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό 
συναινετική και σιωπηρή. Μια συμφωνία, που όταν μελετάται από πιο κοντά, μας 
επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τις τεχνολογίες της επικράτειας, καθώς και 
όλο το εύρος των χωρικών πρακτικών που ασκούνται από την κυριαρχία, δηλαδή 
των πρακτικών που έχουμε μάθει να κατανοούμε ως εδαφικότητα.
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2. ΚΛΙΣΕΙΣ, ΟΓΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Συνοπτικά, ο όγκος της δουλειάς που έχει καταπιαστεί με τη μεταβλητή δύναμη 
που ασκείται από την κυριαρχία έχει, κατά κύριο λόγο, ασχοληθεί με την αμφι-
σβήτηση όχι τόσο της εγχώριας διαβάθμισης της κυριαρχίας αλλά, κυρίως, της 
ικανότητάς της να ασκεί επιρροή και έλεγχο, ο οποίος εκτείνεται πέρα από τον 
ονομαστικό περιορισμό της επικράτειάς της. Όμως, από τη στιγμή που αυτές οι 
διάφορες εντάσεις, διαβαθμίσεις και επίπεδα συγκροτούν αποτελέσματα μιας 
μεταβλητής δύναμης που ασκείται από την κυριαρχία στον χώρο, είναι αρκετά 
πιθανό να είναι μεταβλητές όχι μόνο στο υπερ-κυριαρχικό (το διεθνές) επίπεδο 
αλλά και στο εσω-κυριαρχικό. Η ένταση, για παράδειγμα, μπορεί ανά περιόδους 
να μεγιστοποιείται, ξεπερνώντας το σύνηθες και συμφωνημένο όριό τους, αλλά 
μπορεί εξίσου να «πέφτει» κάτω από αυτό το όριο. 

Η πρότασή μου είναι ότι μπορεί να σκεφτούμε την εδαφικότητα «ογκομε-
τρικά», με παρόμοιο τρόπο όπως έχουμε σκεφτεί μέχρι τώρα την επικράτεια: 
μια «ογκομετρική» εδαφικότητα που διαμορφώνεται μέσω της μεταβλητής δύ-
ναμης που ασκεί η κυριαρχία στην επικράτεια, μια τεχνολογία και ένα μέσο 
ελέγχου που μπορεί να περιλαμβάνει τον στρατηγικό περιορισμό της ίδιας της 
εξουσίας, καθώς και τη μείωση και «φθορά» της σε σημεία. Ας θυμηθούμε πως 
μέχρι τώρα, η αντίληψή μας για αυτήν τη σχέση στο εσωτερικό κρατικό επίπε-
δο είναι ουσιαστικά μονοδιάστατη: εξισώνουμε την κυριαρχία με την εθνική 
επικράτεια, θεωρώντας πως η εξουσία της πρώτης είναι απερίφραστα και ομοι-
όμορφα κατανεμημένη στην επιφάνεια της τελευταίας, μια εδαφικότητα που εί-
ναι πάντα δεδομένη. Όμως αυτή η αντίληψη έχει κλονιστεί στο διεθνές επίπεδο, 
με ακόλουθες αναζητήσεις για νέες εννοιολογήσεις των διακρατικών σχέσεων, 
σύμφωνα με τις οποίες «η καθοριστική αρχή […] είναι η διαβάθμιση (εξουσίας, 
επιρροής ή ελέγχου) και όχι η [συνοριο]γραμμή» (Agnew, 1999: 503), και οι 
«διαβαθμισμένες επικράτειες» που διαμορφώνονται ως αποτέλεσμα «ενδέχεται 
να αλληλεπικαλύπτονται» (Painter, 2006b: 10).

Γιατί, όμως, αυτές οι διαβαθμίσεις, οι εντάσεις και τα επίπεδα επικράτειας 
εμφανίζονται να είναι μόνο αμετάβλητα υπέρμετρες και υψηλές; Γιατί, με άλλα 
λόγια, γίνεται η εδαφικότητα αντιληπτή μόνο υπό θετικά ακραίες περιστάσεις; 
Μια απόπειρα απάντησης στην ερώτηση μπορεί  να ανατρέξει σε προγενέστερες 
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απόπειρες ανάγνωσης της επικράτειας μέσω της ετυμολόγησης του όρου. Πράγ-
ματι, η εύλογη ετυμολογική σχέση μεταξύ «επικράτειας» (territory) και «τρόμου» 
(terror) έχει αρκετές φορές υπογραμμιστεί (Neocleous, 2003: 412, Connolly, 1994: 
23–24, Elden, 2009), καθώς η ετυμολογική τους ρίζα βρίσκεται στους λατινικούς 
όρους «γη» (terra) και «τρόμος» (terrēre). Παρόλο που έχουν προταθεί και άλλες 
ερμηνείες για την ετυμολογική καταγωγή της έννοιας της «επικράτειας» (territory), 
όπως η «θραύση» (terendo) και η «στεριά» (terra firma) (Painter 2006b, 7), ωστό-
σο, η αρχική σύνδεση της «επικράτειας» με τον «τρόμο» έχει ενδεχομένως λει-
τουργήσει ως ο σημαντικότερος παράγοντας εννοιολόγησής της στη γεωγραφική 
σκέψη συνολικά. Αυτό που μας τρομοκρατεί συμβαίνει, διότι ξεπερνάει τα πεδία 
προσδοκιών μας, ανοχής και κατανόησης. Αυτό το ξεπέρασμα, αυτή η επέκταση, 
πέρα από το αναμενόμενο ή το αποδεκτό, αντανακλά τον εαυτό του στην πρωταρ-
χική μας κατανόηση της επικράτειας, η οποία «έχει γίνει αντιληπτή, ως ένα βαθμό, 
υπό την έννοια της επέκτασης, της κυριαρχίας» (Neocleous, 2003: 412).

Μπορεί, ωστόσο, η επικράτεια να κατανοηθεί μόνο ως μια τέτοια επέκταση; Θα 
μπορούσε η κυριαρχία να μην είναι ικανή στρατηγικά, ανά χρόνους και τόπους, 
να περιορίσει τον εαυτό της και να περιστείλει τον έλεγχο που ασκεί  επάνω της; 
Το ερώτημα μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό, αν στιγμιαία ανατρέξουμε στις 
υπέρμετρες στιγμές της κυριαρχίας, αυτό που ονομάζουμε στην καθομιλουμένη 
«κατάχρηση εξουσίας» στο πρώτο παράδειγμα, ή  ως «εξαίρεση» στους τρόπους 
με τους οποίους η εξουσία αναμένεται να ασκηθεί2. Αυτές οι προσδοκίες, μπορεί 
να υπάρχουν σε οποιοδήποτε χρόνο ή χώρο: η κήρυξη του κράτους έκτακτης ανά-
γκης φέρει ένα άρωμα φόβου, αλλά μαζί του έρχεται και ένα αίσθημα προσωρινό-
τητας, μια ανείπωτη διαβεβαίωση ότι, αφού αυτή είναι μια ανώμαλη κατάσταση, 
αργά η γρήγορα θα επιστρέψουμε στην κανονική τάξη πραγμάτων. Η κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης είναι, λοιπόν, (ή υποστηρίζει πως είναι) στιγμιαία, εξ ορισμού 
μια εξαίρεση στο χρόνο. Οι χώροι της εξαίρεσης, από την άλλη, είναι πιο μόνιμοι 
χρονικά, είναι εκεί όπου η εξουσία επιτρέπει στον εαυτό της να υπερβάλλει, χώροι 
όπου η κυριαρχία γίνεται πιο επιβλητική και πιο προφανής.

Οι δύο εξαιρέσεις, στον χώρο και στον χρόνο, λειτουργούν ως μέσα επιβε-
βαίωσης και επικύρωσης του διαρκούς ελέγχου της κυριαρχίας επάνω σε όλη 
της την επικράτεια, μια ανοδική, υπερβολική, εξαιρετική άσκηση εξουσίας, ένας 
μεγιστοποιημένος όγκος της επικράτειας. Όμως, αυτή η επιβεβαίωση του κυρι-
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αρχικού ελέγχου επάνω στην επικράτεια, πρακτικά, πρέπει να επαφίεται επίσης 
και σε μια τεχνολογία της επικράτειας, μια εδαφικότητα που στρατηγικά θα της 
επιτρέψει να εμφανίζει μειωμένη «ογκότητα» σε κατά τόπους, επιμέρους σημεία.

3. ΟΓΚΩΔΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕ-
ΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κατά τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης, τα Εξάρχεια έγιναν τόπος φιλοξενίας 
μιας αξιοθαύμαστης συγκέντρωσης ταραχών και άλλων μορφών διεκδικητι-
κών πολιτικών, από τις ταραχές που ακολούθησαν τη δολοφονία του 15χρο-
νου Μιχάλη Καλτεζά το 1985 μέχρι την αστυνομική δολοφονία του 15χρονου 
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, πάνω από 20 χρόνια μετά, το 2008. Μέσα σε αυ-
τήν την περίοδο, η περιοχή μπορούσε τόσο να περιέχει3 όσο και να συμπυκνώνει 
περίπου κάθε μορφή βίαιης μαζικής σύγκρουσης: από θεαματικές γενικευμένες 
συγκρούσεις στο δρόμο μέχρι μικροσυμπλοκές μεταξύ νεολαίας και αστυνομίας 
-μικροσυμπλοκές μικρότερης κλίμακας, αλλά, σε κάθε περίπτωση, πολύ μεγαλύ-
τερης συχνότητας. Με την πρώτη ματιά, αυτά τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια 
ταραχών σε τόσο κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας μπορεί να αναγνώστηκαν 
ως σημάδι αδυναμίας εκ μέρους της κυρίαρχης εξουσίας στην ελληνική επικρά-
τεια. Και όμως, η συναίνεση, είτε ρητή είτε άρρητη, δεν σηματοδοτεί απαραίτητα 
αδυναμία. Αντιθέτως, μπορεί, εξίσου, να σηματοδοτεί μια ικανότητα εκ μέρους 
της κυριαρχίας να εγκαταστήσει τη νομιμότητά της και, κατ’ επέκταση, να δι-
ατηρήσει και να επιμηκύνει την ίδια της την ύπαρξη. Αλλά τι μπορεί να ήταν 
συναινετικό, με οποιονδήποτε τρόπο, στα Εξάρχεια και τις ταραχές τους; Για την 
απάντηση, τα διεκδικητικά γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της Με-
ταπολίτευσης πρέπει να γίνουν αντιληπτά στο ευρύτερο πλαίσιο διακυβέρνησης 
της ελληνικής επικράτειας στο σύνολό της, στις δεκαετίες που ακολούθησαν τη 
Χούντα. Πρέπει να τοποθετηθούν στο πλαίσιο της λαϊκής απονομιμοποίησης του 
προηγούμενου καθεστώτος και στην προσπάθεια του μετέπειτα καθεστώτος να 
αποστασιοποιηθεί και να νομιμοποιήσει τον εαυτό του με τη σειρά του.

Το κόμμα-σήμα κατατεθέν της εποχής αυτής είναι χωρίς αμφιβολία το σοσι-
αλδημοκρατικό ΠΑΣΟΚ, του οποίου ο ιδρυτής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, είχε 
υποσχεθεί «ένα συμβόλαιο με τον λαό», πριν από την άνοδο του κόμματος στην 
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εξουσία τον Οκτώβριο του 1981. Δεν είναι σύμπτωση τότε ότι ο αρχετυπικός 
τύπος ενός «χωρικού συμβολαίου», το ακαδημαϊκό άσυλο, απέκτησε μια απτή, 
νομική βάση λίγο καιρό μετά: το 1982, λίγους μήνες μετά από τη νίκη του ΠΑ-
ΣΟΚ, ψηφίστηκε ο νόμος 1268/1982 του ελληνικού κράτους, μετατρέποντας το 
άσυλο από λαϊκή πρακτική σε νόμο. Ήταν σε αυτό το κοινωνικό και πολιτικό 
πλαίσιο που τα Εξάρχεια έγιναν ένα καταφύγιο για όλα τα «παραβατικά» στοι-
χεία που δεν θα ταίριαζαν μέσα στην κοινωνική συναίνεση που το σοσιαλδημο-
κρατικό καθεστώς φαινόταν να αναζητά.

Η τοποθέτηση των ταραχών των Εξαρχείων στη Μεταπολίτευση δεν θέλει 
να διαμορφώσει μια εντύπωση της γειτονιάς σαν ανεξέλεγκτη ή ακυβέρνητη, 
ευρισκόμενη ή αφημένη εκτός της μεταδικτατορικής ζώνης ελέγχου. Ακριβώς το 
αντίθετο. Έχουν υπάρξει μεγάλες προσπάθειες να κατασταλούν οι αναταραχές 
και να σιωπήσει η γειτονιά, από τις ονομαζόμενες «Επιχειρήσεις Αρετή», το διά-
στημα 1984-1986, μέχρι τις επιχειρήσεις «σκούπα», πριν από τους Ολυμπιακούς 
του 2004.  Με έναν εμφανώς παρόμοιο τρόπο με τη ρυθμική εμφάνιση διεκδι-
κητικών πράξεων, η αστυνόμευση των Εξαρχείων είδε, επίσης, ξεκάθαρα μοτίβα 
κορυφώσεων και κάμψεων, κάποιες περιόδους με στενή αστυνόμευση, κάποιες 
με χαλαρή και σπάνια. Ίσως να είναι πιο ενδιαφέρον ότι αυτά τα «πάνω» και 
«κάτω» του περιορισμού και ελέγχου δεν συνέπιπταν απαραίτητα, ούτε καν απα-
ντούσαν το ένα στο άλλο. Για παράδειγμα, τις πρώτες ώρες και μέρες που ακο-
λούθησαν την αστυνομική δολοφονία του Γρηγορόπουλου τον Δεκέμβρη του 
2008, η αρχική αστυνομική τακτική ήταν μια προσέγγιση της μη παρέμβασης 
(Gavriilidis, 2014), με κάποια φαινομενική ελπίδα ότι η σχετική έλλειψη αστυ-
νομικής παρουσίας θα εκτόνωνε την κατάσταση. Και όμως, τα Εξάρχεια έχουν 
πολλές άλλες φορές αποτελέσει την πιο αστυνομοκρατούμενη περιοχή στην 
Αθήνα. Αυτή η εναλλασσόμενη κυματοειδής άνοδος και κάθοδος του όγκου της 
κυριαρχίας και του ελέγχου, διαμόρφωσε έναν ρυθμό δυσαρμονίας, ο οποίος 
αντηχεί στην ιστορία της περιοχής. Και καθώς διαφαίνεται από τη διαρκή αυτή 
κυματοειδή αλλαγή, αυτή είναι μια μεταβλητή ιδιότητα της κυριαρχίας, η οποία  
παράγει με τη σειρά της μια μεταβλητά ογκώδη εδαφικότητα.   

Υπάρχει, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, πληθώρα ιστορικών και γεωγραφικών 
παραδειγμάτων, στα οποία η κυριαρχία μεγιστοποιεί την εδαφικότητά της. Εί-
ναι, ουσιαστικά, χώροι μιας «θετικής» εξαίρεσης -«θετικής» υπό την έννοια ότι 
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η ένταση της εδαφικότητας έχει ένα θετικό πρόσημο, ξεπερνάει τη μέση τιμή 
της, την, τρόπον τινά, «φυσιολογική» ή αυτή που έχει συμφωνηθεί με βάση τη 
χωρητικότητά της. Προκύπτει, τότε, ένα πλεόνασμα χωρητικότητας, ένα ξε-
χείλισμα που απειλεί και, περιστασιακά, μηδενίζει προγενέστερα συμφωνημέ-
νες συμβάσεις και δικαιώματα, αυτά που είχε παραχωρήσει η κυριαρχία στους 
υπηκόους της με το κοινωνικό συμβόλαιο. Και παρ’όλα αυτά, η περίπτωση 
των Εξαρχείων δείχνει ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η ένταση αυτής της 
εδαφικότητας μειώνεται, περιπτώσεις στις οποίες οι χώροι διαμορφώνονται με 
ένα έλλειμμα κυρίαρχης εξουσίας. 

4. ΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΩΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΤΗΤΑ 
-Η ΟΤΑΝ Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΦΘΙΝΕΙ

Η  λέξη επικράτεια παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα ανισότητα μεταξύ της καθη-
μερινής της χρήσης και της ετυμολογίας της. Για κάποιον, το να επι-κρατεί, όταν 
χρησιμοποιείται σαν ρήμα, σημαίνει την ενεργή διακυβέρνηση, τη διαδικασία 
της νίκης απέναντι σε κάποιον άλλο. Σαν υποκείμενο, η επικράτεια προκύπτει, 
φυσικά, από τις ίδιες λέξεις: επί (επάνω) και κράτος (που επίσης σημαίνει δύνα-
μη). Η επικράτεια, λοιπόν, είναι το σύνολο της προβολής της κρατικής δύναμης 
επάνω στον χώρο. Όπως είδαμε ήδη, η άνιση κατανομή αυτής της δύναμης 
στον χώρο έχει μέχρι στιγμής παρουσιαστεί ως ένα σύνολο πλεοναζόντων δυ-
νάμεων που καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα γεωγραφικά όρια μιας επικράτειας 
διεκδικώντας επιρροή σε άλλες, ή εγχώρια, όπως στην περίπτωση του Φουκώ, 
ως «‘sur-pouvoir’ (ή ένα «πλεόνασμα εξουσίας» σε αναλογία με την υπεραξία)» 
(Jessop, 2007: 39). Το φουκωικό πλεόνασμα εξουσίας μορφοποιείται και μετα-
φράζεται σε αυτούς τους εμβληματικούς, εξαιρετικούς χώρους, με τους οποίους 
η κυριαρχία επιβεβαιώνει την ισχύ της και αναπαράγεται: το σχολείο, το νοσο-
κομείο, ο στρατώνας, η φυλακή. Το κοινό σε αυτές τις προσεγγίσεις είναι ότι 
καταπιάνονται με ένα εξαιρετικό περίσσευμα κυριαρχίας, μια ανωτέρα βία, και 
εκεί που αποκλίνουν είναι στο ερώτημα αν αυτό το περίσσευμα επιτυγχάνει να 
ξεπεράσει τα εδαφικά σύνορα της κυριαρχίας.

Αλλά η άσκηση της εξουσίας από την κυριαρχία εντός της επικράτειάς της μπορεί 
να αποκτήσει και αρνητικό πρόσημο: όχι ένα πλεόνασμα, αλλά ένα έλλειμμα εξου-
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σίας σε επιμέρους σημεία. Το παράδειγμα των Εξαρχείων μπορεί να μας βοηθήσει 
να γενικεύσουμε και να προτείνουμε έναν ορισμό του χωρικού συμβολαίου, όπως:

«Το χωρικό συμβόλαιο ορίζεται ως το σύνολο των εδαφικών πρακτικών και υπο-
λογισμών που επιτρέπουν την ογκώδη άσκηση εξουσίας σε συγκεκριμένες εδα-
φικές μονάδες, μειώνοντας προσωρινά την επίδραση της κυριαρχίας εντός αυ-
τών και, πιθανώς, διατηρώντας τη συνολική της μακροβιότητα σε αντάλλαγμα.»  
Θα πρέπει να είναι προφανές από τον παραπάνω ορισμό ότι το χωρικό συμβό-

λαιο είναι εν δυνάμει εφαρμόσιμο σε ένα μεγάλο εύρος περιπτώσεων, ξεπερνώ-
ντας κατά πολύ το παράδειγμα των Εξαρχείων. Πράγματι, μια από τις μεγάλες 
υποσχέσεις αυτής της ιδέας είναι ότι μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε 
καλύτερα την περίπλοκη σχέση μεταξύ της κυριαρχίας και των υπηκόων της, 
καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή διαρθρώνεται, αμφισβητείται και δι-
απραγματεύεται στον χώρο και, επίσης, στον χρόνο. Η «μείωση» της έντασης 
της εξουσίας που ασκείται στην επικράτεια, με άλλα λόγια η φθορά του ίδιου 
της του ελέγχου επάνω σε ένα τμήμα της εν λόγω επικράτειας, δεν θα σημα-
τοδοτούσε απαραίτητα αδυναμία από την πλευρά της κυριαρχίας. Ούτε θα λει-
τουργούσε από μόνη της ως απόδειξη δύναμης των υπηκόων της παρ’όλα αυτά, 
αφού σε κάθε περίπτωση η σχέση κυριαρχία-υπήκοοι συνεχίζεται ανεμπόδιστα: 
μια γεωγραφικά πεπερασμένη εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον εδαφικό κανόνα.

Το χωρικό συμβόλαιο, σε έναν ευθέως ισότιμο τρόπο με το κοινωνικό του 
ανάλογο, αφορά φυσικά δύο ενδιαφερόμενες πλευρές: από τη μια, είναι η κυρί-
αρχη εξουσία και, από την άλλη, τα υποκείμενα αυτής ακριβώς της εξουσίας. Η 
αυτονόητα άνιση σχέση εξουσίας μεταξύ των δύο μερών (το ένα την ασκεί, το 
άλλο την δέχεται) λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η ιδέα ενός  «συμβολαίου» δεν 
θα πρέπει να οδηγεί στην υπόθεση ότι και τα δύο μέρη εντάσσονται στη σχέση 
με ελεύθερη επιλογή ούτε, φυσικά, ότι η σχέση είναι ισότιμη. Εδώ, το χωρικό 
συμβόλαιο μελετάται αποκλειστικά διαμέσου της επίδρασης που έχει σε ένα 
από τα δύο μέρη, συγκεκριμένα στην κυρίαρχη εξουσία. Θα μπορούσε να υπάρ-
χει μια άλλη μελέτη, για παράδειγμα -και υπάρχει προοπτική για αυτό, που θα 
εξέταζε την επίδραση του χωρικού συμβολαίου στους αποδέκτες της κυρίαρχης 
εξουσίας, ή για τη σχέση μεταξύ των πρώτων και της τελευταίας. Και τα δύο, θα 
ήταν εξίσου βάσιμα και ενδιαφέροντα θέματα μελέτης. Όμως, το παρόν άρθρο 
τοποθετείται εντός της παράδοσης, παλιάς και νέας, της επικράτειας και της 
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εδαφικότητας, στην οποία προσφέρει το χωρικό συμβόλαιο ως μια ιδέα που  
μπορεί εν δυνάμει να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του πώς οι χωρικά 
μεταβαλλόμενες πρακτικές της εδαφικότητας, και οι επικράτειες μεταβλητών 
όγκων που παράγονται εν συνεχεία, μπορεί να δράσουν ως μια πολύ συγκε-
κριμένη μορφή κυβερνησιμότητας, βοηθώντας και, πιθανά, διασφαλίζοντας τη 
μακροβιότητα της κυρίαρχης εξουσίας που την ασκεί.

Όπως δείχτηκε, μέχρι πρόσφατα, κάθε ισχυρισμός που αφορούσε την ανολο-
κλήρωτη ή μερική ηγεμονία της κυριαρχίας επί της επικράτειάς της φαινόταν, 
στην καλύτερη περίπτωση, αμφισβητήσιμος και, στην χειρότερη, βλάσφημος. 
Κι αυτό, γιατί ένας τέτοιος ισχυρισμός θα αντετίθετο στο «δόγμα της κυρι-
αρχίας», που «υποστηρίζει ότι η κρατική εξουσία ασκείται ομοιόμορφα και 
ολοκληρωτικά σε όλη την επικράτεια ενός κράτους, και σταματάει στα διεθνή 
σύνορα» (Painter, 2006a: 755). Αυτό, βέβαια, αποτελεί «ένα δόγμα ή ισχυρι-
σμό που δεν εκπληρώνεται ποτέ ολοκληρωτικά», αλλά είναι απαραίτητος για 
να κατανοήσουμε σε τι δίνει χώρο αυτό το μη επικαλυπτόμενο τμήμα. Η ιδέα 
της απόλυτης διεκδίκησης της κυριαρχίας επάνω στην επικράτειά της αποτελεί 
τον ακρογωνιαίο λίθο στη θεωρία του κράτους: το κράτος μπορεί να είναι ο 
αποκλειστικός δικαιούχος του δικαιώματος στη νομιμοποιημένη δύναμη εντός 
της εδαφικής αρμοδιότητάς του. Η απώλεια αυτής της αποκλειστικότητας θα 
σήμαινε την απώλεια της δύναμής του και της ίδιας του της ουσίας. Όμως, από 
τη μεγάλη παγκόσμια αναταραχή που περιγράφηκε παραπάνω μέχρι τις κοινό-
τοπες προκλήσεις στην κυριαρχία που σημειώνει ο Painter, έχει αναδειχθεί ένας 
όγκος δουλειάς που δεν θεωρεί πλέον την κρατική κυριαρχία ως μια δύναμη 
που ασκείται ομοιόμορφα ή απόλυτα εντός της επικράτειάς της.

Όπως περιγράφηκε στη συνέχεια, αυτός ο αναδυόμενος όγκος δουλειάς έχει 
κάνει μεγάλα βήματα για την επανανοηματοδότηση της επικράτειας και της εδα-
φικότητας μπροστά στις νέες απειλές που αντιμετωπίζουν, εσωτερικές και εξωτε-
ρικές. Αν μπορούσαμε να κατηγοριοποιήσουμε περαιτέρω αυτήν τη δουλειά, μια 
κατηγορία θα αφορούσε, αναμφίβολα, τη μελέτη του άτυπου και της καθημερινής 
ζωής, ουσιαστικά όλων των στοιχείων που η «κοινοτοπία του κράτους» (Painter,  
2006a: 771) βρίσκει απέναντί της. Θα συμπεριλάμβανε, επίσης, προσεγγίσεις, 
όπως αυτές του Rose (2014) και της ιδέας του για την «αρνητική διακυβέρνηση» . 
Η ιδέα αυτή, προκύπτει από και απαντά στην ιδέα του Φουκώ περί «βιοεξουσίας», 
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η οποία είναι «πρώτα και κύρια, σχετική με την κρατική διαχείριση, με έμφαση 
στις θετικές διαδικασίες του κράτους, που υπάρχουν και για να προστατεύουν 
τους πολίτες (από λιμό και ασθένεια) και, ταυτόχρονα, τους καθιστούν πιο εξαρ-
τημένους» (Rose 2014, 215). Η «αρνητική διακυβέρνηση»4 του Rose συμβαίνει 
όταν το κράτος αποσύρεται από αυτές τις λειτουργίες, ένα συμπέρασμα όχι πολύ 
μακριά από αυτό του Giorgio Agamben που μας προειδοποιεί ότι «πρέπει να θυ-
μόμαστε αυτό: οι κυβερνήσεις σήμερα δεν στοχεύουν στην διατήρηση της τάξης 
αλλά στη διαχείριση της αναταραχής» (Agamben στο Gavriilidis, 2014). Γράφο-
ντας συγκεκριμένα σε σχέση με τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 2008, που ξεκίνη-
σαν από την καρδιά των Εξαρχείων, ο Γαβριηλίδης επίσης σημειώνει:

«Οι τακτικές του ελληνικού κράτους, σε ότι αφορά τις λεηλασίες μαγα-
ζιών που περιγράφηκαν παραπάνω, δεν συνιστούν ακριβώς ένα ‘λιγότερο 
κράτος’. Το κράτος δεν είναι μια ουσία, της οποίας η παρουσία μπορεί να 
αυξάνεται και να μειώνεται κατά βούληση. Είναι μια σχέση, μια δράση 
επάνω σε δράσεις. Που σημαίνει ότι μπορεί περιστασιακά να συνίσταται 
στην απόσυρση, και/ή σε μια αναδιάταξη αυτών των δυνάμεων, μια  απ-
-εδαφικοποίηση και επαν-εδαφικοποίηση.»
Αυτή η προσωρινή απεδαφικοποίηση, και η ακόλουθη επανεδαφικοποίηση, 

είναι ένα modus operandi για την ελληνική κρατική εξουσία -ιδιαίτερα στη δι-
άρκεια της Μεταπολίτευσης- σε σχέση με το παράδειγμα των Εξαρχείων. Υπό 
αυτό το πρίσμα, το χωρικό συμβόλαιο των Εξαρχείων έχει οριστεί ακολούθως:

«Το χωρικό συμβόλαιο είναι μια κατά κύριο λόγο συναινετική και ρητή συμ-
φωνία υπό την οποία ένα ορισμένο επίπεδο ταραχών και άλλων μορφών δη-
μόσιων πολιτικών αγώνων κατάφερε να συμβεί στα Εξάρχεια την περίοδο 
της Μεταπολίτευσης, υπό μια αμοιβαία αλλά άρρητη κατανόηση ότι αυτοί οι 
αγώνες σπάνια, αν όχι καθόλου, θα ‘ξεχείλιζαν’ προς άλλα μέρη της πόλης.»
Αυτή η φαινομενικά «εξαιρετική» συνθήκη των Εξαρχείων μπορεί, υπό αυτή 

την έννοια, να συγκροτεί ένα είδος προάγγελου για τις ευρύτερες ζώνες αβε-
βαιότητας και εδαφικής ρευστότητας που αναδύονται σε παγκόσμια κλίμακα 
σήμερα, όπως περιγράφηκε στην αρχή του άρθρου. Κλονίζεται η  προηγούμενη 
κατανόησή μας, σύμφωνα με την οποία «από τη στιγμή που το Κράτος θεσμο-
θετείται, η συναίνεση συνίσταται στην κατοίκηση· το να ζεις στην επικράτεια 
σημαίνει να υποτάσσεσαι στην κυριαρχία [habiter le territoire c’est se soumettre 
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a la souverainete]» (Marder, 2009). Από τη μια, υποταγή του υποκειμένου στην 
κυριαρχία και, από την άλλη, το αποκλειστικό δικαίωμα σε μια μοναδική κυ-
ριαρχία να υπάρχει και να λειτουργεί εντός μιας επικράτειας: «το να επιτρα-
πεί σε πάνω από μία […] θα δημιουργούσε κράτος εν κράτει, μια διαμάχη για 
την εξουσία» (Agnew, 1994: 62–63). Παρομοίως, μας υπενθυμίζει ο Gratton, 
έχει θεωρηθεί ότι «εννοιολογικά, ένα μοίρασμα (partage) της κυριαρχίας είναι 
αδύνατο, αφού η κυριαρχία, στην πιο κρίσιμη στιγμή της, δεν μπορεί να μοι-
ραστεί ούτε σύμφωνα με το νόμο (de jure) ούτε εκ των πραγμάτων (de facto)» 
(Gratton, 2012: 203). Η πρόκληση είναι, υπό αυτή την έννοια, εξαιρετική: πώς 
μπορούμε να αμφισβητήσουμε τους θεμέλιους λίθους του σύγχρονου κράτους 
και της θεωρίας της κυριαρχίας; Σίγουρα όχι υπό την έννοια της εισαγωγής ενός 
ανταγωνιστή προς την κυριαρχία, αλλά δείχνοντας πως η ιδέα μιας πανταχού 
παρούσας, ομοιόμορφα κατανεμημένης κυρίαρχης εξουσίας είναι μια πιθανή 
πλάνη, η οποία επισκιάζει τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε το δίπολο δύνα-
μης και συναίνεσης στη σχέση της κυριαρχίας και των υπηκόων της.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Για τους σκοπούς του άρθρου, η «Μεταπολίτευση», δηλαδή η «μεταδικτατορική πε-
ρίοδος» στην Ελλάδα, ξεκινάει από τον Νοέμβριο του 1974 (όταν έγιναν οι πρώτες με-
ταδικτατορικές εκλογές) και φτάνει μέχρι τον Μάιο του 2010 (όταν το ελληνικό κράτος 
εντάχθηκε σε δανειοληπτική συμφωνία με το ΔΝΤ, την ΕΕ και την τρόικα της ΕΚΤ).
2. Μπορούμε απλά να σκεφτούμε την περίπτωση του Γκουαντάναμο και την κατά-
χρηση εξουσίας που καταγγέλλεται σε βάρος των κρατουμένων (Gregory, 2006).
3. Τα Εξάρχεια περιείχαν αυτές τις εξεγέρσεις και με τις δύο όψεις του όρου: οι 
εξεγέρσεις θα συμπεριλαμβάνονταν μέσα στην περιοχή, αλλά, επίσης, θα περιορίζο-
νταν και θα οριοθετούνταν από αυτήν. 
4. Θα πρέπει, ίσως, να σημειωθεί εδώ ότι πιθανώς θα ήταν πιο ακριβές να ορίσουμε 
την κρατική πρακτική της απόσυρσης από ορισμένους χώρους, όπως κάνει ο Rose, ως 
μια μορφή «ουδέτερης, και όχι ‘αρνητικής’ διακυβέρνησης, αφού αφορά μια διακυ-
βέρνηση που ‘επιτρέπει στην ίδια τη ζωή’ -τη ζωή με όλη τη χαοτική μη προβλεψιμό-
τητά της- να ηγεμονεύσει» (Rose, 2014: 209). Μια τέτοια «παραχώρηση», προτείνε-
ται πως θα διαρθρωνόταν καλύτερα μέσω της «ουδετερότητας», αφού «βεβαιώνεται 
από την απόσυρση όλων των θετικών διαδικασιών του κράτους» (ο.π., 2014).
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Το θέμα μου στη σημερινή συζήτηση1 είναι η έννοια του κοινού, όπως ανα-
πτύσσεται στην πρόταση που έχω κάνει για τον ορισμό του κοινού στο βιβλίο 
«3 και 1 κείμενα» (Κωτσάκης, 2012), στο οποίο καταγράφεται η συμμετοχή 
μου σε δημόσιες συζητήσεις στην περίοδο 1991 – 2003. Ήταν μια περίοδος 
με ιδιαίτερη σημασία για τα κοινωνικά κινήματα στην Ελλάδα, καθώς τότε 
εμφανίστηκαν τα οικουμενικά κοινωνικά κινήματα στον εντεταγμένο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ελλαδικό χώρο. Οι συζητήσεις την περίοδο αυτή ολο-
κλήρωσαν τον προβληματισμό που είχε αναπτύξει το κοινωνικό κίνημα στην 
Ελλάδα της αμέσως προηγούμενης περιόδου 1978 – 1991. 

Το κοινωνικό κίνημα της μεταδικτατορικής αυτής περιόδου, μέσα από μια 
άμεση σύνδεση κινημάτων σε γειτονιές, εργοστάσια, σχολεία και πανεπιστή-
μια, οδήγησε στη γέννηση ενός πολιτικού χώρου που, μια δεκαετία αργότερα 
(το 2001), θα οριζόταν στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας ως «ανοιχτός χώρος 
συνάντησης για αναστοχασμό, δημοκρατική αντιπαράθεση ιδεών, διαμόρφω-
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ση προτάσεων, ελεύθερη ανταλλαγή εμπειριών και διασύνδεση αποτελεσμα-
τικών δράσεων ομάδων και κινημάτων», σε ένα πλαίσιο «μη κυβερνητικό» 
και «μη κομματικό», το οποίο «με έναν αποκεντρωμένο τρόπο συνδέει ορ-
γανώσεις και κινήματα που μετέχουν σε συγκεκριμένες δράσεις από το το-
πικό στο διεθνές επίπεδο για να χτίσουν έναν άλλο κόσμο» (World Social 
Forum Charter of Principles. Άρθρα 1 και 8). Αυτές ακριβώς, ήταν οι αρχές 
του πολιτικού χώρου που αναπτύχθηκε από το ελλαδικό κοινωνικό κίνημα 
της περιόδου 1978 – 1991, μιας περιόδου οριοθετημένης —κατά τρόπο χα-
ρακτηριστικό για τα δεδομένα της εποχής εκείνης στην Ελλάδα— από δύο 
κινήματα παιδείας: τα κινήματα του ’78-’79 και’90-’91, που ανέτρεψαν δύο 
νεοφιλελεύθερα εγχειρήματα επίθεσης στη δυναμική της δημόσιας παιδείας, 
στην οποία το δημόσιο αντιδιαστέλλεται τόσο από το ιδιωτικό όσο και από 
το κρατικό.  

Ο «πολιτικός χώρος», με αυτό το όνομα και με το νόημα που είδαμε, ήταν 
η κεντρική θέση της συμμετοχής μου στο κίνημα της παραπάνω περιόδου. 
Η συζήτηση για τον πολιτικό χώρο, την -υπάρχουσα- σημερινή του μορφή 
και την -επιδιωκόμενη- μελλοντική του μορφή, ανέδειξε δύο έννοιες που θα 
ήθελα να συζητήσουμε σήμερα. Αρχικά, την έννοια του «κοινού χώρου», ως 
μέρος και κοινωνική επέκταση του πολιτικού χώρου: ως ενότητα του χώρου 
των πολιτών με τους συλλογικούς κοινωνικούς χώρους. Και, τελικά, τη γενι-
κή έννοια του «κοινού». Τις έννοιες αυτές, και την κριτική που οδήγησε σε 
αυτές, θα παρουσιάσω στο εννοιολογικό πλαίσιο που συγκρότησα μέσα από 
τη συμμετοχή μου στις συζητήσεις: ο σύγχρονος κοινωνικός χώρος και η 
ανάλυσή του με τη διπλή διαλεκτική της ανθρώπινης επικοινωνίας και της 
κρατικής εξουσίας. 

1. Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ

Μια προκαταρκτική παρατήρηση. Αναφέρθηκα στο «κοινό» (στον ενικό), και 
θα μιλήσω για αυτό  σε αντιδιαστολή, και σε ορισμένα σημεία κριτικά, προς 
τον συνήθη λόγο για τα «κοινά» (στον πληθυντικό). Η διαφορά θα φανεί στη 
συνέχεια. Αρχίζουμε με τη συνήθη έννοια των κοινών.
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1.1 Οι κοινοί πόροι

Όπως ορίζονται στο βιβλίο των Χάρντ και Νέγκρι «Commonwealth» το 2009, 
τα κοινά (commons) είναι: πρώτον, τα υλικά στοιχεία του «κοινού πλούτου» 
(common-wealth), ο αέρας, το νερό, τα «δώρα της φύσης», που «συχνά απαι-
τείται να είναι κληρονομιά της ανθρωπότητας ως σύνολο που μοιράζεται από 
κοινού» και, δεύτερον, «τα αποτελέσματα της κοινωνικής παραγωγής που εί-
ναι αναγκαία για την κοινωνική αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη παραγωγής 
γνώσεων, γλωσσικών κωδίκων, πληροφοριών, συναισθημάτων κ.ο.κ» (Hardt 
and Negri, 2009: viii). Δηλαδή, τα κοινά είναι οι κατά μια κοινωνική απαίτηση 
—και μάλιστα κατά την απαίτηση του κοινωνικού κινήματος— «κοινοί πόροι» 
(common resources) της κοινωνικής παραγωγής στο σύνολό τους: παραγόμενοι 
και μη παραγόμενοι. 

Τα κοινά, με την παραπάνω έννοια των κοινών πόρων, στην κεφαλαιοκρα-
τική κοινωνία είναι περιφραγμένα, για λόγους αρχής ως προς τη γέννηση και 
την ανάπτυξη του κεφαλαίου. Και, με την περίφραξή τους, παύουν να είναι 
κοινά. Και, μάλιστα, ο όρος «κοινά» συνήθως αναφέρεται, πρώτα, σε αυτούς 
ακριβώς τους περιφραγμένους παραγόμενους και μη παραγόμενους κοινούς 
πόρους, δηλαδή στα κατ’ απαίτηση κοινά, που δεν είναι όμως κοινά. Για να 
αναφερθεί, στη συνέχεια, σε ό,τι θα πούμε «απο-περίφραξη»: στην ικανοποί-
ηση της απαίτησης να είναι κοινά. Αλλά τι είναι «περίφραξη»; Είναι κάθε 
τρόπος υπαγωγής των κοινών πόρων στην ιδιωτική ή την κρατική ιδιοκτησία, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και «αποπερίφραξη»; Είναι η απόσπαση των κοι-
νών από τις δύο μορφές της ιδιοκτησίας, την ιδιωτική και την κρατική, και η 
υπαγωγή τους στην κοινή κτήση.

Αυτό, λοιπόν, είναι το θεμέλιο της συνήθους έννοιας  των κοινών. Στο θε-
μέλιο αυτό, εγείρεται ένα εννοιολογικό οικοδόμημα σε δύο επίπεδα. Το πρώτο 
επίπεδο είναι το κοινωνικό σύστημα των περιφράξεων. Το δεύτερο επίπεδο 
είναι το κοινωνικό κίνημα των αποπεριφράξεων. Τελικά, τα κοινά έχουν 
αποκτήσει το νόημα των κοινών πόρων και των κοινωνικών όρων περίφραξης 
και αποπερίφραξής τους. 

Η επόμενη κίνηση στον συνήθη ορισμό των κοινών είναι η διάκριση των 
«πόρων» σε «υλικούς» και «άυλους». Βάζω και τις τρεις έννοιες σε εισαγωγικά, 
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γιατί καμία από αυτές δεν είναι στο πνεύμα του προτεινόμενου ορισμού για το 
κοινό. Πρέπει, πριν προχωρήσουμε, να δούμε προκαταρκτικά τις αντίστοιχες 
έννοιες του προτεινόμενου ορισμού, τον οποίο θα δούμε αμέσως μετά. 

1.2 Οι κοινωνικές δυνάμεις

Τη θέση των πόρων θα πάρουν οι κοινωνικές δυνάμεις: οι δυνάμεις παρα-
γωγής της κοινωνικής ζωής και αναπαραγωγής του κοινωνικού συστήματος. Η 
έννοια των κοινωνικών δυνάμεων είναι εδώ συμπληρωματική της έννοιας του 
κοινωνικού συστήματος στη συγκρότηση του κοινωνικού χώρου. Δηλαδή, αν 
πούμε κοινωνικό σύστημα ένα σύστημα κοινωνικών σχέσεων και την ολό-
τητα των συσχετιζόμενων υποκειμένων, τότε μπορούμε να πούμε ότι ο κοινω-
νικός χώρος –κάθε κοινωνικός χώρος από τον ελάχιστο χώρο δύο ανθρώπων 
έως τον μέγιστο χώρο της ανθρωπότητας– είναι ένα κοινωνικό σύστημα, και οι 
κοινωνικές δυνάμεις που απαιτούνται για την αναπαραγωγή των υποκειμένων 
του και την πραγμάτωση των σχέσεών του. Στο πλαίσιο αυτό, οι κοινωνικές 
δυνάμεις διακρίνονται σε υποκειμενικές ικανότητες και αντικειμενικές 
δυνατότητες. Και οι αντικειμενικές δυνατότητες διακρίνονται σε κοινωνικές 
και φυσικές. Οι φυσικές αντικειμενικές δυνατότητες, στην ολότητά τους, είναι 
η φυσική διάσταση του κοινωνικού χώρου. 

Συμπέρασμα. Ό,τι αναφέρεται ως «πόρος» είναι ένα κοινωνικά μεταβαλλό-
μενο μέρος των κοινωνικών δυνάμεων: εκείνο το μέρος των δυνάμεων που, σε 
μια δεδομένη ιστορική στιγμή, εκπραγματίζεται και εμπίπτει στην ιδιοκτησία, 
ιδιωτική ή κρατική. Θα πρέπει να είναι φανερό, έπειτα από όσα έχουν ειπωθεί, 
ότι κάθε κοινωνική δύναμη παραγωγής της κοινωνικής ζωής και αναπαραγωγής 
του κοινωνικού συστήματος δεν καλύπτει τους όρους της ιδιοκτησίας.   

Ας δούμε, πρώτα, τις ικανότητες που έπρεπε να περιμένουν το κεφάλαιο ως 
κοινωνική σχέση, για να υποστούν τους όρους της ιδιοκτησίας. Έχουν ιδιαίτερη 
σημασία αυτοί οι όροι. Δεν θα αναπτύξω το θέμα εδώ, θα περιοριστώ σε μια 
συνοπτική διατύπωση. Για κάθε υποκείμενο και κάθε ικανότητά του, δεν είναι 
ούτε η ικανότητα καθ’εαυτή που εμπίπτει στην ιδιοκτησία, ούτε η ικανότητα 
του υποκειμένου καθ’εαυτό. Στην ιδιοκτησία εμπίπτουν μόνο οι εκπραγματι-
σμένες  ικανότητες του αλλοτριωμένου υποκειμένου (με τη μαρξική έννοια 
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της αλλοτρίωσης). Ο άνθρωπος δεν ΕΧΕΙ στην ιδιοκτησία του ικανότητες, ΕΙ-
ΝΑΙ ως άνθρωπος ικανός. Και ποιά είναι τα αλλοτριωμένα υποκείμενα-ιδιοκτή-
τες ικανοτήτων; Στο κέντρο της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας είναι οι μισθωτοί 
εργάτες και οι κεφαλαιούχοι, ως κάτοχοι αγοραία καθοριζόμενων και συγκρο-
τούμενων ικανοτήτων εργασίας και ικανοτήτων εκμετάλλευσης της εργασίας 
αντίστοιχα. Οι ελεύθερα εργαζόμενοι, σε αντιδιαστολή με τους μισθωτούς και 
τους κεφαλαιούχους, είναι ικανοί για ό,τι κάνουν πλούσια, δημιουργικά, ολο-
κληρωμένα και ανοιχτά. Οι ελεύθερα εργαζόμενοι δεν έχουν περιφραγμένες 
ικανότητες. Μένουμε σε αυτό, τονίζοντας ότι στους πόρους ανήκουν μόνο οι 
περιφραγμένες και, προκειμένου να περιφραχθούν, οι εκπραγματισμένες ικα-
νότητες. 

Συμπληρωματικά προς τις περιφραγμένες υποκειμενικές ικανότητες παρα-
γωγής της κοινωνικής ζωής και αναπαραγωγής του κοινωνικού συστήματος, 
στους πόρους ανήκουν οι περιφραγμένες αντικειμενικές δυνατότητες, κοινωνι-
κές και φυσικές.  Όπως οι ικανότητες έτσι και οι δυνατότητες είναι υπό όρους 
περιφράξιμες. Με μία διαφορά: ο εκπραγματισμός των δυνατοτήτων δεν προ-
ϋποθέτει αναγκαστικά την αλλοίωσή τους, όπως συμβαίνει με τις ικανότητες. 
Για παράδειγμα, ο εκπραγματισμός της προσφερόμενης από ένα ορυχείο φυσι-
κής δυνατότητας παραγωγής μεταλλευμάτων δεν αλλοιώνει τον φυσικό 
χαρακτήρα της δυνατότητας. Ενώ, ο εκπραγματισμός της προσφερόμενης κοι-
νωνικής δυνατότητας εργασίας αλλοιώνει τον κοινωνικό της χαρακτήρα, 
όπως, συμπληρωματικά, αλλοιώνει τον υποκειμενικό της χαρακτήρα ο εκπραγ-
ματισμός της απαιτούμενης υποκειμενικής ικανότητας εργασίας.   

Συνθέτοντας τις μορφές του εκπραγματισμού, ικανοτήτων και δυνατοτήτων 
κοινωνικών και φυσικών, θα πούμε, κλείνοντας, ότι οι πόροι, όπως συνήθως 
εννοούνται, είναι εκείνες οι εκπραγματισμένες κοινωνικές δυνάμεις που 
εμπίπτουν στην ιδιοκτησία.

1.3 Το «υλικό» και το «άυλο» 

Προχωράμε τώρα στη διάκριση των «πόρων» σε «υλικούς» και «άυλους». Δεν 
υπάρχει η αντίστοιχη διάκριση για τις δυνάμεις, ούτε ως δυνατότητες αλλά 
ούτε και ως ικανότητες. Ας δούμε τις ικανότητες. Οι ικανότητες αναπτύσσο-
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νται στο φυσικό-ψυχικό-κοινωνικό συνεχές της ύλης. Στο συνεχές αυτό, στη 
θέση της αμφιλεγόμενης διάκρισης υλικό/άυλο θα πρέπει να βάλουμε τη γενι-
κή θεώρηση της ύλης ως αδιαίρετης ενότητας ενέργειας και πληροφορίας. 
Δεν υπάρχει μη πληροφορούσα ενέργεια, ούτε μη ενεργός πληροφορία. Για το 
τι σημαίνει πληροφορία σε αυτά τα συμφραζόμενα, είναι χρήσιμος ο ορισμός 
του Γκρέγκορι Μπέιτσον στο γλωσσάρι του βιβλίου «Mind and nature»: πλη-
ροφορία είναι «κάθε διαφορά που δημιουργεί διαφορά» (“any difference that 
makes a difference”) (Bateson, 1979:228). Το αδιαίρετο ενέργειας-πληροφορί-
ας υπάρχει αναπτυσσόμενο σε όλο το φάσμα του φυσικού-ψυχικού-κοινωνικού 
συνεχούς της ύλης, μετασχηματιζόμενο κατά την ανάπτυξή του: η φυσική ενέρ-
γεια-πληροφορία διαφέρει από την εσωτερικά διαφοροποιούμενη ψυχική-κοι-
νωνική. Η ενότητα στη διαφορά της ενέργειας και της πληροφορίας έχει ιδιαί-
τερη σημασία στη θεώρηση των επιπτώσεων που έχει η συμπληρωματικότητα 
των μηχανών πληροφορίας προς τις μηχανές ενέργειας στην ανάλυση της 
δύναμης σε υποκειμενική ικανότητα και αντικειμενική δυνατότητα. Μια τέτοια 
επίπτωση είναι η εξελισσόμενη μετατροπή της εκπραγματισμένης ικανότητας 
εργασίας σε ένα είδος εμφυτευμένου από το σύστημα της αγοραίας εκπαίδευ-
σης εγκεφαλικού λογισμικού των υποκειμένων της εργασίας, συνδεδεμένου με 
τα ηλεκτρονικά λογισμικά των μηχανών πληροφορίας.    

Όσο για αυτό που συμπυκνώνεται στη διατύπωση «ανάπτυξη της παραγωγής 
γνώσεων, συναισθημάτων κτλ.», μου είναι αδύνατο να βρω κάποιο επιστημο-
λογικά αποδεκτό νόημα στη θεώρηση των γνώσεων και των συναισθημάτων, 
καθώς και των ικανοτήτων παραγωγής τους ως «άυλων» (λέγεται και αυτό). Μή-
πως, άραγε, πρόκειται για το ψυχολογικό κατάλοιπο του θεολογικού διχασμού 
του ανθρώπινου όντος σε υλικό σώμα και άυλο πνεύμα και της σύνδεσης των 
δύο μέσω της ψυχής, όπου στο πνεύμα αποδίδεται η υπερβατική ως προς τον 
άνθρωπο «γνώση» και στη ψυχή το εμμενές σε αυτόν «συναίσθημα»;  Ας αφή-
σουμε εδώ το θέμα της συνήθους έννοιας των κοινών. Περνάμε στο επόμενο 
θέμα.

2. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Αρχίζουμε  με το ερώτημα της κοινότητας: για ποιούς ανθρώπους είναι κοινό 
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ό,τι θα ορίσουμε ως κοινό; Η απάντηση μας οδηγεί στα δύο ζητήματα που είδα-
με στην αρχή:  τον  κοινό χώρο –όχι τον κοινωνικό χώρο της κοινότητας στο 
σύνολό του αλλά την ενότητα του χώρου των πολιτών με τους συλλογικούς χώ-
ρους– και το κοινό, που δίνει το ουσιαστικό νόημα στον κοινό χώρο και ορίζει 
την κοινωνική του δυναμική. Στη συνέχεια, θα δούμε το εννοιολογικό πλαίσιο 
των ζητημάτων αυτών. Και θα κλείσουμε βλέποντάς τα στην ενότητά τους. 

2.1. Η Κοινότητα 

Ορίζουμε ως κοινότητα ένα σύνολο συγκροτημένων σε κοινωνικά υποκείμε-
να φυσικών ανθρώπων, όπου ο όρος «φυσικός άνθρωπος» αναφέρεται  στον 
άνθρωπο όπως αναδύεται από τη φύση, ως βιολογικός οργανισμός. Ο φυσικός 
άνθρωπος δεν είναι εξ ορισμού κοινωνικό υποκείμενο, συγκροτείται σε κοινω-
νικό υποκείμενο εντασσόμενος σε μια ανθρώπινη κοινότητα. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι τα «παιδιά λύκοι», όπως αναφέρονται από τους Ματουράνα 
και Βαρέλα (1992) στο βιβλίο τους «Το δέντρο της Γνώσης». Πρόκειται για δύο 
κορίτσια από την Ινδία, το ένα περίπου πέντε χρόνων και το άλλο οκτώ,  που το 
1922 «διασώθηκαν (ή αποσπάστηκαν) από μια οικογένεια λύκων, με την οποία 
είχαν μεγαλώσει σε πλήρη απομόνωση από κάθε ανθρώπινη επαφή» (Maturana 
and Varela, 1992: 144). Μετά από την απόσπασή τους, το μικρό πέθανε σε λίγο 
καιρό και το μεγάλο έζησε άλλα δέκα χρόνια. Αλλά, όπως λένε οι συγγραφείς, 
η οικογένεια του αγγλικανού ιεραποστόλου που ανέλαβε τη φροντίδα του, όπως 
και όσοι άλλοι το γνώρισαν από κοντά, «δεν το ένιωσαν ποτέ σαν πραγματικά 
ανθρώπινο όν» (Maturana and Varela, 1992: 145). 

2.2 Το πλήθος
 
Θεωρώντας ότι το κοινό που εξετάζουμε εδώ αναφέρεται σε μια κρατικά ολο-
κληρωμένη κοινότητα –σε οποιοδήποτε επίπεδο, τοπικό, εθνικό, υπερεθνικό, 
θα δούμε το κοινό από την οπτική του «πλήθους». Η έννοια του πλήθους, η σχέ-
ση της με την έννοια του πολιτικού σώματος και —αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία 
σήμερα— η σύνδεσή της με την οικουμενικότητα είναι κεντρικά θέματα στις 
συζητήσεις για το κοινωνικό κίνημα μετά την κρίση της δεκαετίας του 1970, 
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την κρίση του κεφαλαιοκρατικού έθνους-κράτους, που οδήγησε στη σύγχρονη, 
υπερεθνική, μορφή του κράτους. Η έννοια του πλήθους περιέχει, δεν παρακά-
μπτει, τις διαφοροποιήσεις των κοινωνικά ορισμένων τάξεων, των πολιτισμικά 
ορισμένων εθνοτήτων και των κρατικά ορισμένων εθνών. Το πλήθος είναι 
πολλαπλά και μεταβαλλόμενα διαφοροποιημένο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το πλήθος αναφέρεται εδώ με την αρχική σπινοζική 
του έννοια και όχι με αυτή των Χάρντ και Νέγκρι στο ομώνυμο βιβλίο τους. Σε 
σχέση με την έννοια του πλήθους, παραπέμπω στο κείμενο «το κοινό και η δη-
μοκρατία» από τα «3 και 1 κείμενα» (Κωτσάκης, 2012). Θα περιοριστώ σε μία 
σύνοψη της έννοιάς του μέσω της αριστοτελικής έννοιας των τριών πολιτευμά-
των (μοναρχία, ολιγαρχία, δημοκρατία) και της διάκρισης κάθε πολιτεύματος 
σε ορθό (οριζόμενο από το γενικό συμφέρον) και παρεκβατικό (οριζόμενο 
από το ίδιο συμφέρον). Παρένθεση. Το σύγχρονο πολίτευμα, αναπτυσσόμενο 
κατά τη λεγόμενη «παγκοσμιοποίηση», δεν είναι πλέον μια παρεκβατική εθνι-
κή αστική δημοκρατία, όπως πολλοί πιστεύουν. Είναι ήδη μια υπό διαμόρ-
φωση υπερεθνική ολιγαρχία του πλούτου.

Το πλήθος, σε ότι λέγεται εδώ, είναι το σύνολο των συγκροτημένων σε 
κοινωνικά υποκείμενα φυσικών προσώπων, η κοινωνική δύναμη των οποίων, 
μέσω της συναίνεσής τους, ορίζει το κράτος σε κάθε πολίτευμα ορθό ή πα-
ρεκβατικό και, μέσω της πολιτικής τους δράσης, ορίζει το κράτος ορθά στη 
δημοκρατία και παρεκβατικά στην παρεκβατική δημοκρατία. Το πλήθος είναι 
βασική έννοια για τον προτεινόμενο ορισμό του κοινού: το κοινό είναι αυτό 
που συγκροτεί το πλήθος σε δημόσιο σώμα. Αλλά τι είναι το «δημόσιο 
σώμα» και πώς το πλήθος συγκροτείται σε δημόσιο σώμα;  Για να απαντήσου-
με στο ερώτημα, πρέπει να δούμε, προκαταρκτικά, πώς υπάρχει ο δημόσιος 
χώρος ως μέρος του κοινωνικού χώρου.

2.3 Το τετραμερές του κοινωνικού χώρου

Είδαμε, πριν, τον κοινωνικό χώρο ως σύνολο τριών στοιχείων: υποκείμενα, 
σχέσεις, δυνάμεις. Και τον είδαμε μέσω του κοινωνικού συστήματος, συν-
θέτοντας τα κοινωνικά υποκείμενα με τις κοινωνικές τους σχέσεις: κοινωνικός 
χώρος  είναι η ενότητα ενός κοινωνικού συστήματος και των κοινωνικών δυνά-
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μεων που είναι αναγκαίες για την αναπαραγωγή των υποκειμένων του και την 
πραγμάτωση των σχέσεών του.  Θα δούμε τώρα τον κοινωνικό χώρο από μια 
άλλη οπτική, μέσω του τρόπου επικοινωνίας, συνθέτοντας τις κοινωνικές 
σχέσεις με τις κοινωνικές δυνάμεις: κοινωνικός χώρος είναι  η ενότητα μιας 
ολότητας υποκειμένων και του τρόπου επικοινωνίας τους. 

Πριν προχωρήσουμε, να σημειώσω την αναλογία της έννοιας του τρόπου 
επικοινωνίας, ως ενότητας κοινωνικών σχέσεων και κοινωνικών δυνάμεων 
(ικανοτήτων και δυνατοτήτων), με τη βασική στη μαρξική θεωρία έννοια του 
τρόπου παραγωγής, ως ενότητας παραγωγικών σχέσεων και παραγωγικών δυ-
νάμεων (εργατικής δύναμης και μέσων παραγωγής). Η αναλογία επιτρέπει τον 
ορισμό: τρόπος παραγωγής είναι ο τρόπος της οικονομικής επικοινωνίας. Με 
την έννοια αυτή, ο τρόπος επικοινωνίας είναι συνώνυμο του πολιτισμού στη 
γενικότητά του, όπως τον εννοούμε όταν μιλάμε για τους διαφόρους εθνικούς 
και υπερεθνικούς πολιτισμούς· ή όταν, στο πλαίσιο του καθενός από αυτούς, 
μιλάμε  για τον πολιτικό, τον νομικό, τον οικονομικό πολιτισμό κτλ.

Οι δύο αναλυτικοί ορισμοί του κοινωνικού χώρου που μόλις είδαμε δεν προ-
κύπτουν από μια άσκηση συνδυαστικής. Είναι η αναλυτική έκφραση μιας δι-
πλής διαλεκτικής του χώρου. Ανθρωπολογικά, πρώτη είναι η διαλεκτική της 
ανθρώπινης επικοινωνίας,  που οδηγεί στον ορισμό του χώρου με βάση τον 
τρόπο επικοινωνίας. Ακολουθεί, η ιστορικά καθορισμένη διαλεκτική της 
κρατικής εξουσίας, που οδηγεί στον ορισμό του χώρου με βάση το κοινω-
νικό σύστημα. 

Οι δύο αυτές διαλεκτικές, στο συνδυασμό τους, γεννούν τη διαίρεση του 
κοινωνικού χώρου σε τέσσερα μέρη: προσωπικός χώρος, συλλογικός χώ-
ρος, χώρος των πολιτών και πολιτειακός χώρος. Συγκεκριμένα. Ως προς 
την ανθρώπινη επικοινωνία, ο κοινωνικός χώρος διαιρείται σε προσωπικό και 
δημόσιο. Ενώ ως προς την κρατική εξουσία, ο κοινωνικός χώρος διαιρείται 
σε ιδιωτικό και πολιτικό. Με τον πολιτικό χώρο, στη συνέχεια, να διαιρείται 
σε χώρο των πολιτών και χώρο της πολιτείας, καθώς η πολιτική εξουσία 
είναι, συμμετρικά, νομοθετική-δικαστική-εκτελεστική εξουσία της πολι-τείας 
στους πολίτες και εκλογική-ανατρεπτική εξουσία των πολιτών στην πολιτεία. 
Προκύπτει, έτσι, το τετραμερές του χώρου. Ο ιδιωτικός ως προς την εξουσία 
χώρος διαιρείται επικοινωνιακά σε προσωπικό και δημόσιο. Ο δεύτερος, ο ιδιω-
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τικός-δημόσιος, έχει εδώ το όνομα συλλογικός. Και σε αυτούς τους δύο χώρους 
προστίθενται οι δύο πολιτικοί, ως προς την εξουσία, και δημόσιοι, ως προς την 
επικοινωνία χώροι. Ας τα συνοψίσουμε όλα αυτά στο ακόλουθο διάγραμμα.

Η απάντηση, λοιπόν, στο ερώτημα πώς υπάρχει ο δημόσιος χώρος ως μέρος 
του κοινωνικού χώρου είναι: ο δημόσιος χώρος υπάρχει ως ενότητα του πολι-
τειακού με τον κοινό χώρο, που υπάρχει ως ενότητα του χώρου των πολιτών με 
τον συλλογικό χώρο. 

2.4 Η αστική ιδιαιτερότητα του συλλογικού χώρου

Με δεδομένη την καθοριστικότητα του συλλογικού χώρου στη συγκρότηση 
του δημόσιου χώρου, θα πρέπει να τονιστεί η πολυπλοκότητά του. Ο συλλο-
γικός χώρος καλύπτει το σύνολο της αστικής κοινωνικής ζωής: οικονομικής, 
ιδεολογικής και πολιτικής. Το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οδηγεί 
στο εγγενές στην αστική πολιτική οργάνωση παράδοξο της ιδιωτικότητας του 
πολιτικού. 

Το παράδοξο προκύπτει από τη διττή λειτουργία της πολιτικής οργάνωσης: 
πολιτική αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων και ιδεολογική αναπαρα-
γωγή των κοινωνικών υποκειμένων. Και συνίσταται στο ότι, στην αστική 
κοινωνία, οι ιδεολογικές σχέσεις ανήκουν στον ιδιωτικό χώρο, ενώ οι πολιτι-
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κές σχέσεις, αντιθετικά, ανήκουν στον πολιτικό χώρο. Η αντιθετικότητα ανα-
φέρεται στην αντιδιαστολή του συγκεκριμένου χαρακτήρα της ιδεολογίας, η 
οποία συνίσταται στην αναπαραγωγή των κοινωνικών υποκειμένων καθ’εαυτά, 
και του αφηρημένου χαρακτήρα της πολιτικής, η οποία συνίσταται στην ανα-
παραγωγή των κοινωνικών σχέσεων μέσω της αφαίρεσης (του απρόσωπου) και 
της γενικότητας (της καθολικής ισχύος) των πολιτειακών νόμων, καθώς και της 
τυπικότητας της εφαρμογής των νόμων (της διαδικαστικής δικαιοσύνης). 

2.5 Το δημόσιο σώμα

Με βάση την παραπάνω έννοια του δημόσιου χώρου, περνάμε τώρα στην έννοια 
του δημόσιου σώματος που απαιτεί ο ορισμός του κοινού.  Να σταθούμε λίγο στη 
γενική έννοια του κοινωνικού σώματος. Ο όρος «κοινωνικό σώμα» δεν έχει εδώ 
την, κατ’ αναλογία του φυσικού σώματος, συνήθη έννοια του κοινωνικού οργανι-
σμού: κεφαλή που διατάζει, όργανα που εκτελούν τις διαταγές, μέλη που λειτουρ-
γούν υπάκουα. Η έννοια του κοινωνικού σώματος, ως προς το αντικείμενό της, 
ταυτίζεται με την έννοια του κοινωνικού συστήματος. Οι δύο έννοιες διαφέρουν 
μόνο ως προς την οπτική τους. Στην οπτική των σχέσεων, κοινωνικό σύστημα 
είναι ένα σύστημα σχέσεων και η ολότητα των συσχετιζόμενων. Στην οπτική των 
υποκειμένων, κοινωνικό σώμα είναι ένα σώμα υποκειμένων και η ολότητα των 
σχέσεών τους. 

Οι οπτικές του κοινωνικού σώματος και του τρόπου επικοινωνίας συνδέο-
νται. Όταν βλέπουμε τον δημόσιο χώρο από την οπτική του τρόπου επικοινω-
νίας, βάζοντας την εξουσία σε παρένθεση, εμφανίζεται το κοινωνικό σώμα των 
επικοινωνούντων υποκειμένων. Και, έτσι, φτάνουμε στην έννοια του δημόσιου 
σώματος: δημόσιο σώμα είναι το κοινωνικό σώμα του δημόσιου χώρου. 

3. ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

3.1 Το κοινό

Είδαμε, πριν, τον ορισμό του κοινού: το κοινό είναι αυτό που συγκροτεί το πλή-
θος σε δημόσιο σώμα. Αλλά αφήσαμε σε εκκρεμότητα το τι είναι αυτό. Τώρα, 
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μπορούμε να δώσουμε την απάντηση: είναι ο τρόπος επικοινωνίας. Δηλαδή, 
το κοινό είναι ο τρόπος επικοινωνίας που συγκροτεί το πλήθος σε 
δημόσιο σώμα, ο τρόπος επικοινωνίας που ολοκληρώνει τη διαφοροποιημένη 
προσωπική ζωή του καθένα σε μια ενιαιοποιημένη δημόσια ζωή όλων.             

Ας μείνουμε εδώ, στην ιδιαίτερη έννοια του «κοινού», μέσω της οποίας 
ασκήθηκε κριτική στη συνήθη έννοια των «κοινών». Φαίνεται, τώρα, καθαρά 
ότι η έννοια αυτή του κοινού συνδέεται με άλλες σημαντικές έννοιές του. Και 
πρώτα, το θεμελιώδες κοινό: ο τρόπος επικοινωνίας που συγκροτεί τους φυ-
σικούς ανθρώπους σε κοινωνικά υποκείμενα. Στη συνέχεια, το σε κάθε 
κοινότητα κοινό: ο τρόπος επικοινωνίας που συγκροτεί τα κοινωνικά υπο-
κείμενα σε πρόσωπα. Γιατί, όπως ο φυσικός άνθρωπος δεν είναι εξ ορισμού 
κοινωνικό υποκείμενο —συγκροτείται σε κοινωνικό υποκείμενο, έτσι και το 
κοινωνικό υποκείμενο δεν είναι εξ ορισμού πρόσωπο —συγκροτείται σε πρό-
σωπο. Εξ ου και η αλλοτρίωση, ως αποσυγκρότηση του προσώπου. Τέλος, 
σύμφωνα με όσα έχουν ειπωθεί, το κοινό που συγκροτεί το πλήθος σε δημόσιο 
σώμα διαιρείται σε μέρη που εντάσσονται σε δύο ενότητες: τα συλλογικά κοινά 
και τα πολιτικά κοινά. Και σε κάθε ένα από αυτά τα μέρη αντιστοιχεί ένα μέρος 
του πλήθους.

Η διαίρεση του κοινού αυτού σε μέρη, που αντιστοιχεί στη διαίρεση του πλή-
θους σε συλλογικές και πολιτικές ενώσεις, δεν αναιρεί την ενότητά του —την 
ύπαρξή του ως κοινού. Καθώς τα διαφορετικά του μέρη επικαλύπτονται με τρόπο 
καθοριστικό για την κρατική αναπαραγωγή και εξέλιξη του κοινωνικού χώρου, 
μεταρρυθμιστική ή ανατρεπτική. Το καθολικό κοινό των επί μέρους κοινών είναι 
αυτό που τα εντάσσει στο κρατικό πλαίσιο της ιστορικής τους συνύπαρξης —των 
συναντήσεων και των συγκρούσεών τους στον ιστορικά συγκεκριμένο κοινωνικό 
χώρο, για να θυμηθούμε τον τίτλο του εργαστηρίου στο οποίο γίνεται η σημερινή 
συζήτηση.

3.2 Οι συνέπειες της προτεινόμενης έννοιας του κοινού

Πρώτη συνέπεια, είναι η κριτική στην ποροκεντρική έννοια των κοινών. Τα κοι-
νά εδώ δεν περιορίζονται στους κοινούς πόρους (το μέρος των κοινωνικών 
δυνάμεων που εμπίπτει εκπραγματιζόμενο στην ιδιοκτησία, ιδιωτική ή κρατική). 
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Ούτε και κατανοούνται με επίκεντρο τους κοινούς πόρους, ως οι κοινωνικοί 
όροι περίφραξης και αποπερίφραξής των κοινών πόρων, ως το κοινωνικό σύ-
στημα των περιφράξεων σε σύνδεση με το κοινωνικό κίνημα των αποπερι-
φράξεων. Τα κοινά εδώ κατανοούνται συνολικά, ως μέρη ενός τρόπου επικοι-
νωνίας: του συνόλου των κοινωνικών δυνάμεων και σχέσεων  που συγκροτεί το 
πλήθος σε δημόσιο σώμα. 

Αλλά και οι έννοιες «περίφραξη» και «αποπερίφραξη», σε όσα λέγονται 
εδώ, δεν είναι επαρκείς. Είναι μεταφορικές και υπάρχουν κατά γλωσσική πα-
ραχώρηση. Τα κυριολεκτικά συνώνυμά τους, ως προς την «περίφραξη», είναι η 
ιδιοκτησία στις δύο συσχετισμένες μορφές της, ως ιδιωτική και ως κρατι-
κή ιδιοκτησία. Και ως προς την «αποπερίφραξη», είναι η κοινή κτήση για τις 
αντικειμενικές δυνατότητες, και η έλλειψη κτήσης για τις υποκειμενικές ικα-
νότητες. Σε αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο, δεν υπάρχουν «αλλοιωμένα» (μέσω 
της περίφραξης) κοινά.  Κάθε κοινωνικό σύστημα έχει τα δικά του κοινά. Και η 
δυναμική των κοινών αναπτύσσεται μέσω της διπλής διαλεκτικής:  ιδιοκτησία 
/ κοινή κτήση των αντικειμενικών δυνατοτήτων,  κτήση / έλλειψη κτήσης των 
υποκειμενικών ικανοτήτων.     

Δεύτερη συνέπεια, σε συνέχεια της προηγούμενης, είναι το πέρασμα από την 
κεντρικότητα των δυνάμεων, κατά τη συγκρότηση του τρόπου επικοινωνίας, 
στην κεντρικότητα των σχέσεων. Η κριτική στον ποροκεντρισμό δεν δίνει τη 
θέση της κεντρικότητας των πόρων σε μια κεντρικότητα των δυνάμεων. Το κε-
ντρικό στην προτεινόμενη έννοια του κοινού είναι οι σχέσεις. Το πέρασμα από 
τις δυνάμεις στις σχέσεις δεν έχει θεωρητική μόνο σημασία αλλά και πρακτική, 
και μάλιστα, κυρίως πρακτική: αφορά την πράξη ως θεωρητικά ολοκληρωμέ-
νη πρακτική. Η κινηματική πράξη συγκρότησης του κοινού (πρέπει να) είναι, 
κυρίως, πράξη ανάπτυξης σχέσεων και, συμπληρωματικά, πράξη συγκρότησης 
των δυνάμεων που απαιτούνται για την πραγμάτωση των σχέσεων.

Τρίτη συνέπεια, είναι η κριτική στον οικονομισμό, την καθοριστικότητα των 
οικονομικών σχέσεων (των σχέσεων παραγωγής της κοινωνικής ζωής) πάνω 
στις ιδεολογικές-πολιτικές σχέσεις (τις σχέσεις αναπαραγωγής του κοινωνικού 
συστήματος). Οι δύο κριτικές, η κριτική στην κεντρικότητα των κοινωνικών δυ-
νάμεων και η κριτική στην καθοριστικότητα των οικονομικών σχέσεων, συνδέ-
ονται, καθώς ο οικονομισμός θεμελιώνεται στην κεντρικότητα των δυνάμεων. 
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Αλλά η κριτική στον οικονομισμό δεν αντιστρέφει την καθοριστικότητα: δεν 
βάζει στη θέση των οικονομικών σχέσεων τις ιδεολογικές-πολιτικές σχέσεις. 
Αυτό θα ήταν το συμμετρικό σφάλμα. Η κριτική στον οικονομισμό αναιρεί και 
τους δύο συμμετρικούς καθορισμούς. Και, ως προϋπόθεση, αναιρεί την αξιωμα-
τική άμεση σύνδεση των ιδεολογικών με τις πολιτικές σχέσεις. Η σύνδεση αυτή, 
η συστημική σύνδεση της αναπαραγωγής των σχέσεων με την αναπαραγωγή των 
υποκειμένων τους, ήταν χαρακτηριστική στην εποχή του κράτους-έθνους. Στη 
σημερινή εποχή του υπερεθνικού κράτους, τη θέση της σύνδεσης αυτής παίρνει 
η άμεση σύνδεση των ιδεολογικών σχέσεων με τις οικονομικές: η αγοραία σύν-
δεση της παραγωγής της κοινωνικής ζωής με την αναπαραγωγή των υποκειμένων 
της. Η κριτική στον οικονομισμό υπερβαίνει και τις δύο αξιωματικές συνδέσεις.

3.3 Ο κοινός χώρος 

Στο τετραμερές του χώρου ο κοινός χώρος βρίσκεται στο κέντρο: είναι ο χώ-
ρος α-νάμεσα στον προσωπικό χώρο και τον πολιτειακό χώρο. Σε συνέχεια της 
προηγούμενης κριτικής, θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι τα τέσσερα μέρη 
του χώρου δεν συνδέονται γραμμικά: δεν πηγαίνουμε από τον προσωπικό στον 
συλλογικό χώρο και, από εκεί, στον χώρο των πολιτών, για να καταλήξουμε στον 
πολιτειακό. Ο κοινός χώρος συνδέεται άμεσα με τους δύο όμορους χώρους, τον 
προσωπικό και τον πολιτειακό. Και συνδέεται μέσω του καθενός από τα δύο 
μέρη του, τον συλλογικό χώρο και τον χώρο των πολιτών. Υπάρχουν προσωπι-
κές σχέσεις στον συλλογικό χώρο, προσωπικές σχέσεις στον χώρο των πολιτών, 
συλλογικές σχέσεις στον χώρο των πολιτών κ.ο.κ., μέχρις εξαντλήσεως και των 
έξι συνδυασμών.  

Η με κάθε τρόπο ύπαρξη των συνδέσεων αυτών είναι καθοριστική για τη 
δυναμική του κοινού χώρου στην οποία εγγράφεται η κίνησή προς το τέλος 
της πολιτικής: το τέλος της κρατικής διάκρισης του κοινού χώρου σε συλλογικό 
χώρο, που είναι ιδιωτικός, και πολιτικό χώρο. Το τέλος της πολιτικής ορίζεται από 
την εσωτερική στον πολιτικό χώρο σύγκρουση πολιτών–πολιτείας, μια σύγκρου-
ση διαμεσολαβημένη από τη σύνδεση του προσωπικού με τον συλλογικό χώρο. 
Η δυναμική που οδηγεί στο τέλος της πολιτικής αναπτύσσεται ως σύγκρουση της 
διαλεκτικής ενότητας προσωπικού–κοινού χώρου με τον πολιτειακό χώρο.  
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Από αυτή τη διαλεκτική σχέση του προσωπικού χώρου με τον κοινό δημό-
σιο χώρο αναδύεται η αρχή της ενότητας της κοινωνικής οικονομίας με 
την άμεση δημοκρατία: τη δημοκρατία των προσώπων. Στο πνεύμα της 
άμεσης δημοκρατίας είναι θεμελιώδης η διάκριση προσωπικού και δημόσιου, 
γιατί, ως δημοκρατία των προσώπων, η άμεση δημοκρατία σέβεται κατ’ αρχήν 
το πρόσωπο. Ο σεβασμός του προσώπου είναι η βάση του ορισμού της άμεσης 
δημοκρατίας σε αντιδιαστολή με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. 

Είδαμε στα προηγούμενα ότι η διάκριση του δημόσιου χώρου από τον πολι-
τικό χώρο πηγάζει από τη διάκριση των σχέσεων επικοινωνίας από τις σχέσεις 
εξουσίας. Πρέπει, τώρα, να σημειωθεί μια από τις βασικές θέσεις  όσων λέγονται 
εδώ: οι σχέσεις επικοινωνίας θεμελιώνουν τις κοινωνικές σχέσεις με τρόπο που 
καθιστά δυνατές μη εξουσιαστικές κοινωνικές σχέσεις και με τις δύο μορφές της 
κρατικά ορισμένης εξουσίας: την ιδιωτική εξουσία -πατρική, εργοδοτική, κτλ., 
και την πολιτική εξουσία -την εξουσία της πολιτείας στους πολίτες και των πο-
λιτών στην πολιτεία. Έπεται ότι η δυναμική του κοινού χώρου διασφαλίζει τη 
δυνατότητα της κοινωνικής ολοκλήρωσης χωρίς την άσκηση πολιτικής εξουσίας. 
Αυτό, δεν σημαίνει ότι στον κοινό χώρο δεν υπάρχουν σχέσεις εξουσίας. Σημαί-
νει ότι οι σχέσεις εξουσίας που υπάρχουν στον κοινό χώρο απλά υπάρχουν εκεί, 
δεν είναι αυτές που τον συγκροτούν ως κοινωνικό χώρο. 

Βασική αρχή του κοινωνικού κινήματος είναι ότι η κοινή εξουσία δεν έχει 
κατ’ ανάγκη κρατική μορφή. Η κρατικά ορισμένη εξουσία δεν είναι παρά μία 
από τις ιστορικές μορφές της κοινής εξουσίας, η προς υπέρβαση ιδιωτική και 
πολιτική της μορφή. Η πρωτογενής μορφή της εξουσίας, η μορφή εξουσίας που 
είναι αναγκαία για την κοινωνική ολοκλήρωση, είναι η εξουσία που διασφαλί-
ζει την ελευθερία, ως επικούρεια αντίθεση στην αναγκαιότητα. Διακρίνονται, 
έτσι, δύο αντίθετες μορφές της κοινής εξουσίας: η αμυντική εξουσία, που 
διασφαλίζει την ελευθερία του προσώπου, και η επιθετική εξουσία, που κα-
ταστέλλει την ελευθερία του προσώπου. Οι δύο εξουσίες είναι αντίθετες. Και 
—αυτό είναι το καθοριστικό— η αμυντική εξουσία υπάρχει μόνο ως αναίρεση 
της επιθετικής εξουσίας, δεν υπάρχει ως εξουσία καθ’εαυτή. 

Η αμυντική εξουσία είναι η εξουσία που διασφαλίζει την άμεση δημοκρατία. 
Ο κοινός χώρος, στη δυναμική του, είναι ο χώρος διασφάλισης της ελευθερίας 
του προσώπου, ο χώρος όλων που διασφαλίζει τον προσωπικό χώρο, τον χώρο 

Η έννοια του κοινού: κοινωνικός χώρος και τρόπος επικοινωνίας412
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ελευθερίας του καθενός. Η θεμελιώδης αρχή της δυναμικής αυτής είναι ότι η 
ελευθερία του προσώπου προϋποθέτει τη συλλογικότητα. Εξ ου και το 
ότι, στη σημερινή κοινωνία, ο κοινός χώρος είναι η μετασχηματιζόμενη ενό-
τητα του συλλογικού χώρου και του χώρου των πολιτών. Ο μετασχηματισμός, 
εγγεγραμμένος στην κίνηση υπέρβασης της πολιτικής κοινωνίας, τείνει προς 
την αυθυπέρβαση του χώρου των πολιτών. Η κίνηση οδηγεί σε ένα πέραν των 
συλλογικοτήτων καθολικό μέρος του κοινού χώρου που απαιτείται, προκειμέ-
νου ο κοινός χώρος να ολοκληρωθεί ως χώρος της άμεσης δημοκρατίας. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«…Τώρα υπάρχει κάτι που δεν υπήρχε πριν ή που εμείς δεν καταφέρναμε να 
δούμε. Υπάρχει μια δημιουργική οργή. Μια οργή που ζωγραφίζει ήδη όλα τα 
χρώματα των δρόμων, των από κάτω και αριστερά στις πέντε ηπείρους…» 
(ΕΖLN, 2009).

Η κεντρική ιδέα αυτής της έρευνας είναι ότι ο ποιητικός τρόπος να βλέπεις 
τον κόσμο συνιστά μια πλούσια πηγή επικοινωνίας. Η ποίηση, ή η ποιητική 
γενικότερα, μπορεί να πλησιάσει πολλές και διαφορετικές συλλογικότητες :

• επειδή μιλάει κατευθείαν στην καρδιά, και όχι στη λογική των ανθρώπων 
που σχετίζονται με τα κοινωνικά κινήματα. 

• επειδή μιλάει για πράγματα που πηγαίνουν πέρα από τις κατηγορίες και 
τον κατακερματισμό της γνώσης, και απευθύνεται στην καθημερινή ζωή 
(Kristeva, 1974) 

Κρίστη (Χρυσάνθη) Πετροπούλου
Λέκτορας,Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
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Από την ποιητική του Ζαπατίστικου κινή-
ματος στην ποιητική των κινημάτων πόλης 
και περιφέρειας: παραδείγματα από το Με-
ξικό και την Ελλάδα
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Η σημαντικότερη περίοδος ενός κοινωνικού κινήματος είναι η προετοιμασία 
των δράσεων στην καθημερινή ζωή. Υποθέτοντας ότι η ποιητική του χώρου 
(Bachelard, 1982 [1957]) και η αστική ποιητική (Sansot, 1996) εμπνέει τις πρα-
κτικές που έχουν τα κινήματα αυτά, η έρευνα εστιάζει σε αυτό το θέμα εξετά-
ζοντας παραδείγματα από το Μεξικό και την Ελλάδα.

1. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑ-
ΤΩΝ ΣΕ «ΕΠΟΧΕΣ ΦΟΒΟΥ»

Ζούμε σε μια εποχή όπου ο καπιταλισμός χαρακτηρίζεται  από τη συσσώρευση 
μέσω αποστέρησης (Harvey, 2006), όπου η στρατιωτικοποίηση της ζωής στις 
πόλεις αναπαράγεται μέσω του φόβου και του ελέγχου της καθημερινής ζωής. 
Ο φόβος είναι ένα μέσο της κυρίαρχης εξουσίας που μπορεί εύκολα να ισοπε-
δώσει τις ευαισθησίες και να προωθήσει τον ατομικισμό, διαλύοντας κάθε αξία 
αλληλεγγύης. Ο φόβος συμβαίνει στο μυαλό μας. Ο φόβος μπορεί να προκαλείται 
μέσα από το δόγμα του σοκ (shock doctrine) που βασίζεται στην ψυχολογία του 
σοκ (Klein, 2011). Κάτω από την επίδραση του σοκ, πολλές αλλαγές στην καθη-
μερινή ζωή θεωρούνται αναγκαίες. Πρόκειται για μια αποικειοποίηση της σκέψης 
μας και του σώματός μας μέσα από μια διαδικασία που ορισμένοι την ονομάζουν 
«γνωσιακό βιοκαπιταλισμό». Υπάρχει, επομένως, ανάγκη αποαποικειοποίησης 
της σκέψης μας, του φαντασιακού μας και του τρόπου ζωής μας (Castoriadis, 
1999[1975], Gramsci, 2012[1983]), ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη 
σχιζοφρενική μετεξέλιξή του (Deleuze & Guattari, 1987, Berardi, 2001).

Η κατάσταση σοκ μπορεί, όμως, να προκαλέσει και αντίρροπα ρεύματα, αν τα 
αντισυστημικά κοινωνικά κινήματα δημιουργήσουν αντι-εξουσίες, όπως αυτό έγινε 
σε ορισμένες περιπτώσεις στο παρελθόν. Μια ανάλυση των κοινωνικών κινημάτων 
στις ΗΠΑ του Thomas R. Rochon (1998) εστιάζει στο φεμινιστικό κίνημα και στο 
κίνημα κατά του απαρτχάιντ. Δείχνει πώς ορισμένες μικρές περιθωριακές ομάδες 
ξεκίνησαν διαδίδοντας δυνατές ιδέες και πώς, στη συνέχεια, αγκάλιασαν ευρύτερες 
κοινωνικές ομάδες και συνέβαλαν στην αλλαγή των πολιτιστικών αξιών. 

Επί της ουσίας, η ικανότητα της κοινωνίας να αντισταθεί στις θεσμοποιημένες 
σχέσεις εξουσίας σχετίζεται με την ικανότητα που έχουν τα κινήματα να αλλάζουν 
τις αξίες (Melucci, 1996), και ιδιαίτερα οι από τα κάτω (subaltern) (Gramsci, 2012 
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[1983]). Αυτή η ικανότητα, μπορεί να ενισχυθεί από τη δύναμη του διαδικτύου, 
όπως, για παράδειγμα, έγινε με το ευρύτερο γυναικείο κίνημα ή το οικολογικό 
κίνημα για το κλίμα, τα οποία επηρέασαν την αλλαγή των αντιλήψεων για αυτά τα 
θέματα και τα εισήγαγαν στον κεντρικό πολιτικό διάλογο (Castells, 2009). 

Τα τελευταία χρόνια (ιδιαίτερα μετά το 1994), μια σειρά νέα αντισυστη-
μικά κινήματα αναπτύχθηκαν (Walerstein, 2008), καθώς και άλλα, τα οποία 
βρίσκονται σε εξέλιξη, με έντονα διαδικτυακά αντικαθεστωτικά χαρακτηριστι-
κά (Castells, 2012). Τα κινήματα αυτά, βρίσκονται σε διαδικασία δημιουργίας 
νέων κωδίκων και ποιητικών τρόπων γραφής που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, 
δημιουργώντας νέες αντικουλτούρες.

Μπροστά στη σύγχρονη πολιτικο-οικονομική και πολιτιστική κρίση του 
συστήματος, οι αντικουλτούρες αυτές, δημιουργούν ρωγμές στο υπάρχον σύ-
στημα, μέσα στις οποίες μπορεί να φωλιάσουν σπόροι μιας νέας κοινωνικής 
ανατροπής (Debord,1992 [1967], Holloway, 2011). Όπως σημειώνεται στην 
εισαγωγή του βιβλίου του Franco Berardi (2012), αν κάτι χρειάζεται σήμερα, 
είναι «η κατανόηση της σημερινής κρίσης ως κάτι πιο θεμελιώδες από την οικο-
νομική κρίση: πρόκειται για μια κρίση της κοινωνικής φαντασίας, και απαιτεί 
μια νέα γλώσσα για να την αντιμετωπίσει». Ο David Graber (2011), στο βιβλίο 
του «Το Χρέος», έχει αποδείξει την κοινωνική κατασκευή της ίδιας της έννοιας 
του χρέους. Ο Carlos Taibo (2012), στο βιβλίο του «Η πρόταση της αποανά-
πτυξης», έχει επίσης δείξει την κοινωνική κατασκευή της ιδέας της ανάπτυξης. 
Σύμφωνα με τον Berardi (2012), οι δύο αυτές έννοιες (χρέος και ανάπτυξη), συ-
νιστούν δύο κύρια γλωσσικά μέσα για τον χειρισμό της κοινωνίας. Για τον σκο-
πό αυτό, ο Berardi (2012) προτάσσει την ποίηση ως ένα «αναπάντεχο γλωσσικό 
πολιτικό όπλο», που μπορεί να διαδίδεται με ριζώματα (Berardi, 2001). Η ποί-
ηση και «η αισθησιακή γέννηση του νοήματος και της επιθυμίας είναι κάτι που 
δεν μπορεί να μειωθεί σε πληροφορίες ούτε να ανταλλάσσεται σαν νόμισμα», 
και σημειώνει ότι οι μελλοντικές επαναστάσεις θα είναι κυρίως γλωσσικές, 
ανεξαρτήτως του αν θα είναι βίαιες ή μη βίαιες (Berardi, 2012).

2. Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΖΑΠΑΤΙΣΤΑΣ 

Την 1/1/1994 ξέσπασε στην Τσιάπας το κίνημα των ζαπατίστας  (με στρατιω-
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τικό σκέλος τον EZLN), το οποίο προετοιμαζόταν 10 χρόνια πριν, χωρίς όμως 
αυτό να έχει γίνει γνωστό, και στο οποίο έπαιξαν κεντρικό ρόλο οι προγενέστε-
ρες εξεγέρσεις στην ευρύτερη περιοχή, και ιδιαίτερα οι γυναικείες εξεγέρσεις 
(Υπ. Μάρκος EZLN, 1996). Το κίνημα αυτό, δεν βάζει στόχο την εξουσία, 
αλλά ενδιαφέρεται να ανοίξει δρόμους για τη διαμόρφωση από τα κάτω των 
δομών που θα μπορούν να αμφισβητήσουν το σύγχρονο κοινωνικό σύστη-
μα. Μέσα από μια αργή αλλά σταθερή διαδικασία, η οποία είναι σύμφωνη 
με τους ρυθμούς που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων μέσω της συμ-
μετοχικής δημοκρατίας, απέκτησε σχέσεις και επηρέασε πολλά κοινωνικά 
κινήματα με απελευθερωτικές επαναστατικές ιδέες (Muñoz Ramírez, 2007). 
Σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία που δίνουν οι ίδιοι οι ζαπατίστας, στις κοινότη-
τες λειτουργούν πολλοί συνεταιρισμοί (καφέ, χειροτεχνίας κ.λπ.), καθώς και 
συλλογικότητες που λειτουργούν με όρους κοινωνικής οικονομίας (σχολεία, 
σχολές, κέντρα υγείας κ.λπ.), ενώ πρόσφατα οργανώθηκε συνεταιριστική τρά-
πεζα. Υπάρχουν περίπου 1100 εξεγερμένες κοινότητες, 39 Αυτόνομοι Δήμοι, 
5 περιφέρειες, τα λεγόμενα Καρακόλ, στα οποία αντιστοιχούν 5 αυτόνομες 
κυβερνήσεις (τα Συμβούλια Καλής Διακυβέρνησης). Το 50% των ζαπατίστας 
είναι κάτω των 20 ετών, γεννημένοι/ες, δηλαδή, μετά από την εξέγερση του 
1994 σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο εκπαίδευσης και καθημερινής ζωής 
από αυτό που έζησαν οι γονείς τους, αν λάβουμε υπόψη ότι οι περισσότεροι 
μεγάλωσαν μέσα στις αυτόνομες κοινότητες με ζαπατίστικη εκπαίδευση. Ο 
τρόπος με τον οποίο έχει δράσει μέχρι σήμερα το ζαπατίστικο κίνημα και το 
σύνολο των αρχών που υπηρετεί δημιούργησαν ένα νέο σύστημα σκέψης που 
αποκαλείται «ζαπατισμός» (Villoro, 2007). Οι βασικές αρχές που διέπουν το 
σύστημα διακυβέρνησης των εξεγερμένων κοινοτήτων, και στις οποίες υπα-
κούουν οι Αυτόνομες Αρχές θα μπορούσαν να κωδικοποιηθούν ως εξής: 

• Δεν χρειαζόμαστε την εξουσία αλλά μια διακυβέρνηση άμεσης δημοκρατί-
ας. Διοικούμε υπακούοντας. Υπηρετούμε και δεν υπηρετούμαστε. Εκπρο-
σωπούμε, δεν αντιπροσωπεύουμε.  

• Υπακούουμε δεν διατάζουμε. Προτείνουμε, δεν επιβάλλουμε. Πείθουμε, 
δεν νικάμε. Κατεβαίνουμε, δεν ανεβαίνουμε. Δημιουργούμε, δεν κατα-
στρέφουμε, παρά μόνο για να δημιουργήσουμε. Βαδίζουμε αργά, ρωτώ-
ντας βαδίζουμε. Ο χρόνος είναι σχετικός.
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• Όλα για όλους. Τίποτα για εμάς (μόνο). Πίσω από εμάς είσαστε εσείς. 
Σπέρνουμε, για να έχετε την ελευθερία της επιλογής. Για έναν κόσμο που 
θα χωρά πολλούς κόσμους. 

Την 1/1/2006 ο EZLN κάλεσε την «άλλη καμπάνια». Καλούνταν όλες οι 
δυνάμεις που τοποθετούνται «από τα κάτω και αριστερά» να συναντηθούν με-
ταξύ τους, να γνωριστούν, να ακούσουν η μία την άλλη και να προσπαθήσουν 
να συντονιστούν, δημιουργώντας έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας, που θα «δη-
μιουργήσει από τα κάτω, και με τον τρόπο των από τα κάτω, μια εναλλακτική 
λύση μπροστά στη νεοφιλελεύθερη καταστροφή, μια αριστερή εναλλακτική 
λύση για το Μεξικό» (Zibechi, 2010:179). Σταθμός ήταν το Φεστιβάλ της Εξε-
γερμένης Αξιοπρέπειας (Digna Rabia, 26/12/2008-5/1/2009), όπου συναντήθη-
καν πολλές συλλογικότητες. Εκεί, οι ζαπατίστας εξήγησαν ότι δεν θέλουν να 
προσφέρουν κάποιο μοντέλο δράσης και ότι «ο καθένας, η κάθε μία, πρέπει 
να επινοήσουν το δικό τους μοντέλο στον τόπο τους, στη γειτονιά τους, στην 
πόλη τους, στη χώρα τους. Και αυτό θα είναι η καλύτερη αλληλεγγύη για μας». 
Βέβαια, τέτοιες προσπάθειες είχαν προηγηθεί μέσα από διάφορες μορφές συ-
ναντήσεων και γνωριμίας από το 1995. Έτσι, σε αυτό το φεστιβάλ, συναντήθη-
καν παλιότερες και νεότερες συλλογικότητες, αλληλέγγυες με το ζαπατίστικο 
κίνημα. Τον Δεκέμβριο 2014 - Ιανουάριο 2015, μια νέα παγκόσμια συνάντηση 
έχει προγραμματιστεί. Το σημαντικό είναι ότι αυτές οι συναντήσεις δεν περιο-
ρίζονται πλέον μόνο μέσα στη ζούγκλα Λακαντόνα της Τσιάπας, αλλά γίνονται 
και σε πόλεις και κοινότητες όλης της επικράτειας του Μεξικού.

Οι πρακτικές επικοινωνίας που έχει ακολουθήσει το ζαπατίστικο κίνημα σε 
όλη την πορεία του είναι πολλές και διαφορετικές: προσωπικές επαφές, ομιλίες 
σε πλατείες,  ανακοινώσεις, αναλύσεις, προσωπικά γράμματα σε συγκεκριμένα 
πρόσωπα που επέλεγαν, βίντεο, ταινίες, φαξ, προσωπικά email, blog, μετακινή-
σεις με όλα τα μέσα σε όλο το Μεξικό (και πάντα μέσω αντιπροσώπων σε περι-
οχές εκτός Μεξικού), χρήση του αλληλέγγυου τύπου. Το κοινό χαρακτηριστικό, 
όμως, όλων αυτών των πρακτικών είναι ότι εμπνέονται από την ποιητική του 
τόπου όπου ζουν, αλλά και από την ποιητική των τόπων όπου ζουν οι άνθρωποι 
στους οποίους απευθύνονται. Εμπνέονται, δηλαδή, από την ποιητική της καθη-
μερινής ζωής και όχι από μεγαλόσχημες θεωρίες, παρά το ότι φαίνεται να τις 
γνωρίζουν πολύ καλά (τουλάχιστον σε επίπεδο CCRI του EZLN). Τα κείμενά 
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τους και ο τρόπος που προσεγγίζουν τους γύρω τους εμπεριέχουν στοιχεία που 
μιλούν απευθείας στη λεγόμενη συναισθηματική νοημοσύνη, χωρίς να χρεια-
στεί να μεσολαβήσει η στυγνή λογική (την οποία χρησιμοποιούν όπου χρειά-
ζεται). Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό οφείλεται στην ίδια τη μετάφραση από τις 
ιθαγενικές γλώσσες Μάγιας που ομιλούνται στην περιοχή (τσοτσίλ, τσελτάλ, 
τσολ, τοχολαβάλ κ.α.), όπως έχει δείξει ο Carlos Lenkerdorf (2005), σε άλλες 
όμως περιπτώσεις (όπως σε πολλά κείμενα του «υποδιοικητή Μάρκος» και στα 
πρόσφατα βίντεο που διαδόθηκαν από το διαδίκτυο το 2013), αυτό γίνεται επί 
τούτου. Οι αλληλέγγυοι στο κίνημα χρησιμοποιούν επίσης διάφορους ριζωμα-
τικούς τρόπους διάδοσης της πληροφορίας, φήμες, διαδικτυακά σλόγκαν κ.λπ.

Ο πρόσφατος εικονικός θάνατος του συμβόλου «Μάρκος» και η αντικατάστα-
σή του από τον δολοφονημένο (από την κυβέρνηση και το παρακράτος) δάσκαλο 
Γκαλεάνο ήταν κι αυτή μια προσπάθεια διάδοσης του λόγου των ζαπατίστας σε 
μια περίοδο κυρίαρχου μιντιακού διαδικτυακού σκοταδισμού, και δείχνει ότι οι 
ζαπατίστικες εξεγερμένες κοινότητες με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο κατασκευ-
άζουν σύμβολα μπορούν και να τα καταστρέφουν. Προσπαθεί να δείξει, επίσης, 
πόσο σημαντική είναι η πραγματική επαφή με τα κινήματα, η οποία πρέπει να 
γίνεται απ’ ευθείας και όχι μέσα από διαμεσολαβητές (εφημερίδες, άρθρα κ.λπ.), 
που πολλές φορές μπορεί σκόπιμα ή όχι να παραμορφώνουν τις θέσεις και τις 
πρακτικές τους (για το θέμα της παραμόρφωσης των ειδήσεων βλέπε τα κείμενα 
του Chomsky, 2013). Τελικά, όλη αυτή η διαδικασία έχει διαδώσει ιδέες και πρα-
κτικές σε πολλά κινήματα και συλλογικότητες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του 
πλανήτη, και έχει φέρει σοβαρές αλλαγές στον τρόπο που σκέπτονται τα μέλη 
τους, αλλά και πολύς άλλος κόσμος που δεν συμμετέχει σε αυτά τα κινήματα ή 
τις συλλογικότητες. Μπορούμε να πούμε, λοιπόν, ότι το ζαπατίστικο κίνημα είναι 
ένα ποιητικό επαναστατικό κίνημα, γιατί αλλάζει τους κώδικες στην καθημερινή 
ζωή. Θα μπορούσε, όμως, αυτή η ποιητική επαναστατική διαδικασία να μπολιάσει 
τις σύγχρονες πόλεις, στις οποίες κυριαρχεί ο ατομικισμός και ο ανταγωνισμός; 

3. Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΛΑΪΚΗΣ 
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Οι συνοικίες λαϊκής αυτοκατασκευής ξεκίνησαν με τη γρήγορη αστικοποίηση 

419



420

της δεκαετίας του 1920 και εξαπλώθηκαν σε όλο τον πλανήτη από την δεκαετία 
του 1960 και μετά. Συναντιούνται με διαφορετικά ονόματα στις πόλεις της Λα-
τινικής Αμερικής και της Μεσογείου (favelas, barrios populares, villas miserias, 
villas de esperanza, gecekondus, quartiers spontanés, quartiers irréguliers, αυ-
θαίρετες λαϊκές συνοικίες κ.λπ.). Ενώ διαφέρουν πάρα πολύ από πόλη σε πόλη 
και ανάλογα με τη χρονολογία κατασκευής τους, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά 
τους και το νομικό καθεστώς που τις διέπει έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, το 
τοπίο. Πρόκειται για λαϊκές κατ’εξοχήν συνοικίες που βρίσκονται διαρκώς υπό 
κατασκευή (Petropoulou, 2011). Σε ορισμένες από τις συνοικίες αυτές, έχουν 
αναπτυχθεί ιδιαίτερα κοινωνικά κινήματα πόλης που διαδραμάτισαν σημαντικό 
ρόλο στον αγώνα κατά των δικτατορικών καθεστώτων.  

Ξεκινώντας από την ιδέα της αστικής ποιητικής και της τέχνης του δρό-
μου (Sansot, 1996), το βιβλίο «Προς ένα ποιητικό κοινωνικό κίνημα πόλης;» 
(Petropoulou, 2010b) στηρίχθηκε σε μια συμμετοχική έρευνα που έγινε στην 
πόλη της Νεζαγουαλκόγιοτλ, η οποία, επί της ουσίας, είναι μια μεγάλη πόλη 
1.110.565 κατοίκων (2010) μέσα στην μητροπολιτική περιοχή του Μεξικού 
(και παλιότερα στις παρυφές του) και χαρακτηρίζεται κυρίως από συνοικίες 
λαϊκής αυτοκατασκευής. Το βιβλίο μελετά τις δράσεις των «ποιητών υπό κα-
τασκευή» (1996-2000) σε μία από αυτές και εστιάζει ιδιαίτερα στην ποιητική 
των κινημάτων. Υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους κινήματα, που γεννιούνται σε 
συνοικίες λαϊκής αυτοκατασκευής, μπορούν να μπολιάσουν το ευρύτερο κοι-
νωνικό κίνημα με νέα στοιχεία που ξεπερνούν τις παραδοσιακές πρακτικές των 
κινημάτων (που αναπτύσσονταν εκείνη την εποχή, και ιδιαίτερα πριν από την 
εμφάνιση του ζαπατίστικου κινήματος). Αντίστοιχα κείμενα και βίντεο, που 
υποστηρίζουν την κουλτούρα της αντίστασης, σε αντιδιαστολή με την κουλ-
τούρα της εξαθλίωσης, και δείχνουν πώς μπορούν να αλλάξουν οι κώδικες, 
οι ταυτότητες και οι συμβολισμοί μέσα από καθημερινές δράσεις, έχουν γίνει 
για τις φαβέλες της Βραζιλίας, για τις σύγχρονες “vilas miserias” της Αργεντι-
νής και, γενικότερα, τις λαϊκές συνοικίες της Λατινικής Αμερικής (Berenstein, 
1998, Ζibechi, 2010). 

Τα τελευταία χρόνια, όλα αυτά τα κινήματα που αναπτύχθηκαν στις λαϊκές 
συνοικίες τροφοδότησαν με διάφορους τρόπους τα νέα κινήματα που ξέσπασαν 
σε πολλές πόλεις του κόσμου. Έτσι, η ποιητική των σύγχρονων κινημάτων ξε-
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περνά κατά πολύ αυτά που γεννήθηκαν στις συνοικίες λαϊκής αυτοκατασκευής 
και αγκαλιάζει πολλά μεσοαστικά κοινωνικά στρώματα που, μπροστά στον κίν-
δυνο φτωχοποίησης και απομόνωσής τους, συμμετέχουν μαζικά στις σύγχρονες 
διαδηλώσεις των κατειλημμένων πλατειών. 

4. Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ.

Σύμφωνα με τον Castells, τα κοινωνικά κινήματα πόλης διαφέρουν από τα απλά 
κινήματα πόλης στο ότι μπορούν να αλλάξουν την ίδια τη σημασία του αστικού 
χώρου (signification urbaine) (Castells, 1986). Tα κινήματα που αναπτύσσονται 
σήμερα στην περιφέρεια ενάντια σε μεγάλα έργα, εξορύξεις κ.λπ., σχετίζονται 
άμεσα με αντιστάσεις στις επιπτώσεις του αστικού φαινόμενου σε όλο τον πλα-
νήτη και της λεγόμενης «συσσώρευσης μέσω αποστέρησης» (Harvey, 2006) 
που επιχειρεί το κεφάλαιο σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα, πολλά από τα 
μικρότερα κινήματα πόλης έχουν δημιουργήσει δίκτυα μεταξύ τους και δρά-
σεις, που στο σύνολό τους μπορούν να θεωρηθούν ως κοινωνικά κινήματα πό-
λης. Τέλος, τα σύγχρονα κινήματα «των πλατειών», παρά το ότι είναι πολύ πιο 
πολύμορφα και ευρύτερα κοινωνικά κινήματα, συμπεριλαμβάνουν χαρακτηρι-
στικά κινημάτων πόλης μιας και αλλάζουν τη σημασία του αστικού χώρου. 
Τελικά, όλα αυτά τα κινήματα αποκαλούνται σύγχρονα «κοινωνικά κινήματα 
πόλης και περιφέρειας» με τους όρους που έθεσε ο Castells για τα κινήματα 
πόλης ή, αλλιώς, ριζοσπαστικά κινήματα πόλης και περιφέρειας. Η ποιητική 
αυτών των κινημάτων συνιστά ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά τους.

Καταρχάς, πρέπει να σημειώσουμε ότι υπήρξαν σημαντικά μεγάλα κοινω-
νικά κινήματα που είχαν έντονο ποιητικό τρόπο στις δράσεις τους. Στα μέσα 
του 20ου αιώνα, εμφανίζονται πολλά εγχειρήματα επηρεασμένα από τις ιδέες 
και την ποιητική των εξεγέρσεων του 1968, τα οποία αγκάλιαζαν πολλαπλά θε-
ματικά πεδία (γυναικείο κίνημα, οικολογικό κίνημα, κίνημα για τη σεξουαλική 
απελευθέρωση, φοιτητικό κίνημα, εργατικό κίνημα από τα κάτω κατά τομείς 
δραστηριοτήτων, κινήματα πόλης, κινήματα ανέργων κ.λπ). Όπως έχουν δείξει 
πολλές έρευνες (Tilly, 2010), από τη δεκαετία του 1960 και μετά οι εναλλακτικές 
συλλογικότητες πολλαπλασιάστηκαν. Κατά τη δεκαετία του 1980, πολλές από 
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αυτές αφομοιώθηκαν από το σύστημα μέσω των κρατικών επιδοτήσεων ή των 
μεγάλων χορηγιών. Άλλες, κράτησαν τις ιδέες της αυτο-οργάνωσής τους. Μέχρι 
το 1995, όλα αυτά τα κινήματα και οι πρωτοβουλίες δεν είχαν συναντηθεί σε κοι-
νές συζητήσεις, ενώ ορισμένα από αυτά φαίνεται να είχαν μεταξύ τους σοβαρές 
αντιθέσεις (Wallerstein, 2004). Συνήθως, ήταν απομονωμένα σε τοπικό ή θεμα-
τικό πεδίο και οι συναντήσεις τους γίνονταν σε αντίστοιχες κλίμακες. Το 1996, 
έγινε μια πρώτη τέτοια προσπάθεια από το ζαπατίστικο κίνημα που κάλεσε την 
1η Διαγαλαξιακή Συνάντηση στη ζούγκλα Λακαντόνα του Ν.Α. Μεξικού. Ακο-
λούθησαν : το κίνημα κατά του παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου στο Σηάτλ το 
1999 και τα μεταγενέστερα κινήματα αντι-παγκοσμιοποίησης (G8, Παγκόσμιος 
Οργανισμός Εμπορίου κ.λπ.), τα φόρουμ ιθαγενικών κινημάτων στη Λατινική 
Αμερική και σε άλλες περιοχές του κόσμου από το 1994 και μετά, τα παγκόσμια 
κοινωνικά φόρουμ και, γενικότερα, το κίνημα για μια άλλη παγκοσμιοποίηση 
από το 2001 και μετά, οι πρόσφατες ευρωπαϊκές «συναντήσεις αυτοδιαχείρι-
σης» και άλλες δράσεις συντονισμού. 

Μια καλή παρουσίαση για αυτά τα κινήματα και το τι είδους κόσμους δημι-
ουργούν και όχι απλώς προτείνουν βρίσκεται στο  Mertes & Bello (2004), στα 
βιβλία της Naomi Klein, και ιδιαίτερα για τα κινήματα της Λατινικής Αμερικής, 
στα βιβλία των Ζibechi (2010) και Walerstein (2008). Ενδεικτικά, σημειώνο-
νται τα παρακάτω, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική: Το κίνημα του 
Ατένκο και της Οαχάκα το 2006 (Esteva, 2010), το κίνημα των χωρίς γη στη 
Βραζιλία, το κίνημα των μητέρων, των πικετέρος και των κατειλημμένων ερ-
γοστασίων στην Αργεντινή, πολλά κινήματα στη Βολιβία (κίνημα για το νερό 
στην Κοτσαμπάμπα, εργάτες ορυχείων) και τη Βενεζουέλα (μετατροπή των 
λεγόμενων «missiones» σε κολεκτίβες). Στη Μεσογειακή Ευρώπη αναπτύχθη-
καν επίσης πολλά κινήματα κατά των μεγάλων έργων και των εξορύξεων (το 
noΤΑV, το κίνημα κατά της κατασκευής νέου αεροδρομίου στη Γαλλία, το κί-
νημα κατά των εξορύξεων χρυσού στη Χαλκιδική), κινήματα αυτοδιαχείρισης 
(όπως πολλές «οικοκοινότητες», καθώς και η Μαριναλέντα κ.α.), και πολλά 
κινήματα πόλης κατά της κατασκευής μεγάλων έργων ή του αστικού εξευγενι-
σμού (gentrification), όπως αυτά που αναπτύχθηκαν στη Μπολόνια, στη Ρώμη, 
στη Νάπολη, στη Σεβίλλη, στη Βαρκελώνη, στη Μαδρίτη, στη Μασσαλία, στη 
Λισαβώνα και αλλού, που σχετίζονται περισσότερο με το δικαίωμα στην πόλη. 
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Τα περισσότερα από τα κινήματα αυτά έχουν τοπικοπαγκόσμια χαρακτηριστι-
κά και βάζουν στο επίκεντρο των αγώνων τους την έννοια των κοινών αγαθών 
(Stavrides, 2011 στο De Angelis και Stavrides, 2011[2010]). Τέλος, πρέπει να 
σημειώσουμε πολλές εξεγέρσεις που έδωσαν νέα χαρακτηριστικά στα σύγχρονα 
κινήματα, όπως αυτή του Δεκέμβρη 2008-2009 στην Ελλάδα που είχε, εκτός των 
άλλων, έντονα ποιητικό λόγο (Tsilimpounidi and Walsh, 2011), καθώς και οι εξε-
γέρσεις των προαστίων στη Γαλλία (βλέπε την ταινία «Το Μίσος» που προβλέπει 
αυτές τις εξεγέρσεις, προσδίνοντας τους την αστική ποιητική που τις εμπνέει).  

Όλη αυτή η παρακαταθήκη δράσεων και πρακτικών, ήρθε να επιδράσει στα 
σύγχρονα κινήματα πλατειών (σε συνδυασμό με την ιστορία του κάθε τόπου) 
που ακολούθησαν διαδικτυακές διαδρομές: Τυνησία - Αίγυπτος - Ιράν - Μπα-
χρέιν - Ισπανία - Ελλάδα -  Τουρκία - ΗΠΑ -  Μεξικό - Βραζιλία - Χιλή - Κα-
ναδάς κ.α. (για τον ρόλο του διαδικτύου σε αυτά τα κινήματα: Mason, 2013,  
Castells, 2012). Παρακολουθώντας τις διαδρομές που έγιναν από πολλά άτομα 
που συμμετείχαν σε ορισμένα από αυτά τα κινήματα, τους βλέπουμε, αρχικά, 
να μεταφέρονται από τις μεγάλες κεντρικές πλατείες (Αθήνα, Μεξικό) στις 
πλατείες των γειτονιών και, στη συνέχεια, να συναντιούνται με άλλα άτομα και 
να συμβάλλουν στην ανάδυση νέων συλλογικοτήτων, που, ορισμένες φορές, 
τροφοδοτούν ευρύτερες νεοσύστατες πολιτικές οργανώσεις. Βλέπουμε, επίσης, 
ορισμένους από αυτούς/ές να τροφοδοτούν τις πρακτικές τους από εμπειρίες 
συμμετοχής τους στα αντι-παγκοσμιοποιητικά κινήματα (ή αλλιώς εναλλακτι-
κά παγκοσμιοποιητικά), στα αλληλέγγυα δίκτυα με το ζαπατίστικο κίνημα και 
σε άλλα μεγάλα κοινωνικά κινήματα. Επί της ουσίας, πρόκειται για μια όσμω-
ση πρακτικών και ιδεών που έχει έναν έντονα ποιητικό τρόπο επικοινωνίας. 

Οι πρακτικές της άμεσης δημοκρατίας, της αυτονομίας από πολιτικά κόμ-
ματα και του σεβασμού της διαφορετικότητας ταξίδεψαν από τόπο σε τόπο 
μέσα από την προσωπική επαφή, αλλά και με τη βοήθεια του διαδικτύου. Έτσι, 
τα κινήματα πλατειών -που πολλοί νόμισαν πως έπαψαν να υπάρχουν, όπως 
το κίνημα των πλατειών στις πόλεις της Ελλάδας και το «yo soy 132» στις 
πόλεις του Μεξικού, έχουν τροφοδοτήσει πολλές μικρές συλλογικότητες που, 
επί της ουσίας, δημιουργήθηκαν ή δυνάμωσαν μέσα σε αυτά τα κινήματα, και 
έχουν ενισχύσει άλλα κινήματα, κυρίως περιφερειακά, τα οποία μέσα από τα 
κινήματα των πλατειών βρήκαν τρόπους επικοινωνίας με άλλες συλλογικότη-
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τες και κινήματα. Τέτοιες συλλογικότητες είναι τα αλληλέγγυα ιατρικά κέντρα, 
οι κολεκτίβες–συνεταιρισμοί στη σίτιση, τις επικοινωνίες και τη δευτερογενή 
παραγωγική διαδικασία (κατειλημμένα εργοστάσια όπως αυτό της ΒΙΟΜΕ), τα 
εναλλακτικά μέσα πληροφόρησης και οι πολιτικές-πολιτιστικές καταλήψεις χώ-
ρων (όπως ERTopen, Εμπρός, Aguascalientes, desinformemos, thepressproject 
κ.ά.), τα εναλλακτικά νομίσματα (πχ. tumin στο Μεξικό, TEM στην Ελλάδα), 
τα ελεύθερα πανεπιστήμια, οι κοινότητες παραγωγής αγροτικών προϊόντων και 
διατήρησης σπόρων, οι αστικοί κήποι, οι οργανωμένες αντιστάσεις κατά των 
εξορύξεων και των μεγάλων έργων, οι οργανωμένες αντιστάσεις κατά των εξώ-
σεων, των διοδίων και των άδικων φόρων, οι αντιστάσεις στις ιδιωτικοποιήσεις 
των ακτών, των δασών και του νερού, και πολλές άλλες. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των συλλογικών αντιστάσεων μπορούν να 
συνοψιστούν παρακάτω (Ζibechi, 2010, Petropoulou, 2013):

• Ρίζωμα–εδαφοποίηση των κινημάτων σε χώρους που έχουν καταλάβει ή 
ανακτήσει (έτσι η απεδαφοποίηση της εργασίας δεν τα επηρεάζει όπως πριν). 

• Διεκδίκηση αυτονομίας από το κράτος και τα κόμματα. Κάθε είδους ερμη-
τικά κλεισμένη ιδεολογία απορρίπτεται.  

• Επανεκτίμηση της κουλτούρας και υπεράσπιση της ταυτότητας των λαϊ-
κών στρωμάτων (έναντι της έννοιας του πολίτη που τους απέκλειε συστη-
ματικά). Δημιουργία δικών τους διανοούμενων, δικιάς τους εκπαίδευσης. 

• Νέος ρόλος γυναικών, κατανόηση του άλλου, της διαφορετικότητάς του. 
• Νέα σχέση με φυσικό περιβάλλον. 
• Μη τεϊλορικές σχέσεις – δίκτυα αυτό-οργανωμένων ομάδων. Σχέσεις πρό-

σωπο με πρόσωπο. Αποφυγή μεγάλων απρόσωπων γραφειοκρατικών δο-
μών. Δημιουργία δικτύων – χρήση διαδικτύου. Οριζοντιότητα.  

• Παράγουν την ίδια τους τη ζωή μέσα από αυτοοργανωμένα εγχειρήματα. 
• Διεκδίκηση όχι μόνο της στέγης, της τροφής και των βιομηχανικών αγα-

θών, αλλά και του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της υγείας, της διασκέδα-
σης και, γενικότερα, επανάκτηση των κοινών αγαθών. 

• Ποιητικός τρόπος επικοινωνίας και δράσης. Αυτό το τελευταίο χαρακτη-
ριστικό υποτιμάται συχνά από τις αναλύσεις, παρότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο 
στην επικοινωνία των συλλογικοτήτων και των κινημάτων με τον έξω κό-
σμο, αλλά και στη διατήρηση της ίδιας της συνοχής του κινήματος.  
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Όπως σημειώνει ο Paul Mason (2013: 358), «πάνω από όλα, εκείνο που δεί-
χνει να έχει αντιστραφεί είναι […] η σχέση μεταξύ πολιτικού και πολιτιστι-
κού. Υπάρχει μια συνειδησιακή αλλαγή: η διαίσθηση πως κάτι το μεγάλο είναι 
εφικτό», πως οι σημαντικές αλλαγές στη ζωή μας και στην κοινωνία είναι στα 
χέρια μας, σε αντίθεση με τον πεσιμισμό του αήττητου συστήματος.  

5. ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τελικά, ο ποιητικός τρόπος να βλέπεις τον κόσμο μπορεί να λειτουργήσει ως αντί-
δοτο στην κυριαρχία του φόβου. Γιατί, όσο υπάρχει εξουσία, θα υπάρχει και αντι-
εξουσία. Το σύνθημα επομένως είναι «αλλάξτε τους κώδικες». Πώς; Με αυτοορ-
γάνωση, αυτάρκεια, αλληλέγγυα οικονομία, δημιουργώντας τοπικές αντιστάσεις 
απέναντι στην κυρίαρχη καπιταλιστική οικονομία. Γι’ αυτό  χρειάζεται «να δημι-
ουργήσουμε τόπους ελευθεριακού πειραματισμού. […] Μια κοινωνία μέσα στην 
κοινωνία, τελικά, ικανή να ανατρέψει τα υπάρχοντα μοντέλα και το συλλογικό 
φαντασιακό» ή αλλιώς «Δημιουργικές Αντιστάσεις» (Βαρκαρόλης, 2012).

Ο ρόλος της τέχνης μέσω της επικοινωνίας είναι πολύ σημαντικός στην αλ-
λαγή των κωδίκων. Μπορούμε να αλλάξουμε τους κώδικες με μικροδράσεις 
στην καθημερινή ζωή ; «Αφήστε την καθημερινή ζωή να γίνει ένα έργο τέ-
χνης», έλεγε ο Lefebvre (1968). «Αφεθείτε να γίνετε εξεγερμένοι ποιητές του 
σήμερα», θα λέγαμε εμείς σήμερα. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΟΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Η χωρική ενότητα της Β.Α. Χαλκιδικής αποτελεί τη μελέτη περίπτωσης της 
ερευνητικής διαδικασίας, περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από μια μακραίωνη 
ιστορία μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, που συναντάται σε διάφορες χρονικές 
περιόδους και με διαφορετικές πολιτικές συνθήκες. Τοπικοποιημένες μελέτες 
περιπτώσεων πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αριστοτέ-
λη στη Β.Α. Χαλκιδική, που περιλαμβάνει το σύνολο των περιοχών δυνητικής 
εξόρυξης. Η επιτόπια έρευνα που πρόκειται να παρουσιαστεί  αντλεί στοιχεία με 
πρωτογενές εργαλείο τις συνεντεύξεις αιχμής και τη συμμετοχική παρατήρηση.

Η ανάλυση του χώρου και των χωρικών πρακτικών που υλοποιούνται στην 
περιοχή μελέτης διερευνώνται με βάση τον εντοπισμό δύο χρονικών περιόδων 
στις οποίες οι όποιες αναπτυξιακές διαδικασίες όρισαν την περιοχή και, ως ένα 
βαθμό, καθορίζουν και τη σημερινή της αναπτυξιακή πορεία. Το 2006, αποτε-
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λεί, κατά την κρίση μας, το έτος-καμπή της μετάβασης στη σημερινή κατάστα-
ση που βιώνουν οι τοπικές κοινωνίες. Εκείνη τη χρονιά, εντοπίζεται η αφετηρία 
της δραστηριοποίησης των πολιτών που αντιστέκονται στις εξορύξεις ανοικτού 
τύπου (open pit), είναι επίσης η χρονιά που αρχίζει τη δραστηριοποίηση της η 
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. με το νέο μετοχικό της σχήμα που υπάρχει σήμερα. 

Στη συγκεκριμένη εργασία, επικεντρωνόμαστε στο δεύτερο χρονικό επίπεδο, 
όπου εξετάζεται η εφαρμογή του σημερινού εξορυκτικού μοντέλου στη χρονική συ-
γκυρία της οικονομικής κρίσης, που φέρει ως αιχμή τη βαριά μεταλλευτική βιομη-
χανία. Αυτός ο χρονικός εστιασμός κρίνεται απαραίτητος, καθώς, από το ξέσπασμα 
της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες διαδοχικών 
ελληνικών κυβερνήσεων επέβαλαν στις τοπικές κοινωνίες της περιοχής μελέτης τη 
μονοκαλλιέργεια των εξορύξεων ως τη μόνη δυνατή αναπτυξιακή επιλογή. 

Η εργασία, ιδωμένη μέσα από τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της 
σημερινής οικονομικής κρίσης που χαρακτηρίζονται από τη νεοφιλελεύθερη 
«απελευθέρωση» στον τομέα της εξόρυξης με ξένες επενδύσεις, προσδοκά να 
διερευνήσει τις κοινωνικές εντάσεις και τις συγκρούσεις που επιφέρει αυτή στη 
γεωγραφία της περιοχής. 

Τα χωρικά ζητήματα ανάπτυξης και διαχείρισης των φυσικών και ορυκτών 
πόρων μελετώνται μέσα από τη δράση των υποκειμένων που παρατηρούνται. 
Τα υποκείμενα αυτά, είναι η πολιτεία και οι εταιρείες, που -όπως θα παρουσι-
αστεί στην ανάλυση της ερευνητικής διαδικασίας- ερευνώνται ως μία ενότητα, 
εφόσον είναι εμφανής η κοινή τους στάση και η συνεργασία στα χωρικά επί-
πεδα μελέτης, και οι πολίτες οι οποίοι αντιδρούν στην οπτική ανάπτυξης που 
υιοθετείται από τα προαναφερόμενα υποκείμενα. 

Επομένως, στη χρονική περίοδο που εξετάζεται μελετάται η σχέση των πα-
ραπάνω υποκειμένων και διαμορφώνονται οι σημερινές κοινωνικές συνθήκες 
στην περιοχή, κατά την εφαρμογή του εξορυκτικού μοντέλου την εποχή της 
σημερινής κρίσης. Ειδικότερα, από το 2009 μέχρι σήμερα, η συμμαχία ελληνι-
κού κράτους και εταιρείας, από τη μία μεριά, και οι πολίτες που αντιδρούν, από 
την άλλη, μας βοηθά να ανακαλύψουμε τις συγκρούσεις που εμφανίζονται, πώς 
επιλέγει η πολιτεία να τις επιλύσει και, τελικά, πώς διαμορφώνεται χωρικά και 
κοινωνικά η σημερινή κατάσταση των υπό μελέτη οικισμών. 

Ένας κύριος ερευνητικός σκοπός της εργασίας είναι η αναζήτηση των χαρα-
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κτηριστικών μίας άλλης ανάπτυξης που δύναται να δεχθεί η περιοχή μελέτης και 
έρευνας. Το βασικό ερευνητικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι ποιες εί-
ναι αυτές οι δυνατότητες που θα συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία -ευημε-
ρία η οποία προϋποθέτει τον αποχαρακτηρισμό ως μεταλλευτικής της περιοχής 
μελέτης, ποια είναι τα ενεργά υποκείμενα αυτού του μετασχηματισμού και ποιες 
είναι οι μεταξύ τους κοινωνικές και εργασιακές σχέσεις και εξαρτήσεις.

2. ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΠΕΙΡΟ

Η κυρίαρχη λογική της δυτικού τύπου ανθρωποκεντρικής δημοκρατίας σε συν-
δυασμό με την παρούσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης, οδηγεί τα ευρωπαικά 
κράτη να εφαρμόζουν νεοφιλελεύθερη πολιτική ως προς το περιβάλλον, να το 
αντιμετωπίζουν ως οντότητα υπό εκμετάλλευση, αντί ως συγκεκριμένο διάλογο 
περί φυσικών πόρων. Η φύση, στο πλαίσιο της κρίσης, αποτελεί εμπόρευμα προς 
όφελος κερδοσκοπικών κεφαλαίων που πλέον εντοπίζονται και στο ευρωπαϊκό 
έδαφος. Οι Σκουριές της Χαλκιδικής στην Ελλάδα, η Rosia Montana στη Ρουμα-
νία και το Corcoesto στη Γαλίθια της Ισπανίας αποτελούν παραδείγματα εφαρμο-
γής αυτών των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι προσπά-
θειες για εξόρυξη χρυσού και για γενικότερη αξιοποίηση των ορυκτών πόρων από 
την πλευρά της κρατικής εξουσίας και του πολυεθνικού κεφαλαίου σκοντάφτουν 
σε τοπικά κινήματα που αρνούνται την επιβαλλόμενη ανάπτυξη και διεκδικούν το 
ρόλο του διαμορφωτή στη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Αυτές οι επενδύσεις έχουν διπλή στόχευση. Να διευρύνουν τις δυνητικές πε-
ριοχές εξορύξεων μέσω της διολίσθησης από μια ανεπτυγμένη οικονομία σε μια 
υπανάπτυκτη οικονομία εξάρτησης, η οποία θα παρέχει φτηνά εργατικά χέρια και 
φτηνούς φυσικούς πόρους στην παγκόσμια οικονομία (Καλλής, 2013), και να επε-
κτείνουν τις ζώνες επιρροής τους και, ως εκ τούτου, τις πηγές κερδοφορίας τους. 

Η εμπειρία πρόκλησης κοινωνικών αντιπαραθέσεων στις τοπικές κοινωνίες 
του αναπτυσσόμενου κόσμου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι τιμές του 
χρυσού βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στην χρηματιστηριακή αγορά 
-εξαιτίας της στροφής των επενδυτών προς ασφαλέστερες επενδύσεις, οδηγεί 
τις εξορυκτικές πολυεθνικές στη δραστηριοποίηση σε χώρες που πλήττονται 
πιο έντονα από την οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα το κόστος εξόρυξης εκεί 
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να γίνεται ολοένα και πιο φθηνό. Δηλαδή, οι εξορύξεις χρυσού, που κατά τα 
προηγούμενα έτη (προ κρίσης) δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να υλοποιηθούν, 
τώρα παρουσιάζονται ως σωτήριες επενδύσεις για τις τοπικές κοινωνίες, ενώ 
εξασφαλίζουν ασφαλέστερη κερδοφορία για τους επενδυτές. Τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούν για να επιτύχουν τους στόχους τους βασίζονται στις συμμαχίες 
με τα κράτη – υποδοχείς. Αυτή η συμμαχία, περνάει από διάφορα επίπεδα και 
επηρεάζει τη διαβίωση και την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών, με-
ταλλάσσοντας τις κοινωνικές σχέσεις αλλά και το φυσικό περιβάλλον. 

Στην περίπτωση της Χαλκιδικής, η ElDorado Gold και οι ελληνικές κυβερνή-
σεις έχουν μελετήσει τα λάθη παλαιότερων χειρισμών που έγιναν με την TVX 
Gold , με αποτέλεσμα να έχουν προσαρμόσει τα σχέδια υλοποίησης για κάμψη 
των κοινωνικών αντιδράσεων στους εξής άξονες: «τεχνικά τεκμηριωμένες με-
λέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, νέο θεσμικό πλαίσιο, δημόσιες σχέσεις και 
προπαγάνδα, προσεταιρισμός τμήματος των κατοίκων και, τέλος, ακραία κατα-
στολή από αστυνομία, ιδιωτικούς φρουρούς και δικαιοσύνη για τους και κυρίως 
τις κατοίκους που αντιδρούν». 

3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Β.Α. Χαλκιδική αποτελείται από δεκαέξι οικισμούς, οι οποίοι μπορούν να περι-
οριστούν σε οκτώ άμεσης επιρροής από τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Κατηγο-
ριοποιείται, επίσης, σε ορεινή, με κεφαλοχώρι τη Μ.Παναγιά -με μεγάλο ποσοστό 
δασοκάλυψης και αγροτικο-κτηνοτροφικών εκτάσεων, και σε παραλιακή, με κε-
φαλοχώρι την Ιερισσό -με μία παραλιακή ζώνη που έχει ως παραγωγική αιχμή τον 
τουρισμό μικρής κλίμακας, αλλά και σημαντικές πρωτογενείς δραστηριότητες.

Σήμερα, ο μετασχηματισμός του χώρου μέσω της χωροθέτησης μεγάλης 
κλίμακας εξορύξεων έρχεται σε αντίθεση με την μεταλλευτική ιστορία της πε-
ριοχής μελέτης. Η μεταλλουργία ήταν πάντα μικρής κλίμακας και η εκμετάλ-
λευση γινόταν υπόγεια, και παρ’ότι η περιοχή είχε βρει κάποια ισορροπία με-
ταξύ αυτής και της ανάπτυξης των υπόλοιπων παραγωγικών δραστηριοτήτων, 
η ρύπανση στην περιοχή είναι εμφανής τόσο στους υδάτινους πόρους όσο και 
στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 

Η δημόσια έκταση που έχει παραχωρηθεί από το κράτος για μεταλλευτική 
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αξιοποίηση και η οποία αποτελεί πλέον μεταλλευτική ιδιοκτησία της εταιρείας 
είναι 317.000 στρέμματα του όρους Κάκαβος. Επιπλέον, της έχουν εκχωρηθεί 
τα δικαιώματα επέκτασης των εξορυκτικών δραστηριοτήτων με το άνοιγμα 
και άλλων μεταλλείων -τα δύο προϋπάρχοντα μεταλλεία στο Στρατώνι και τη 
Στρατωνίκη (κοίτασμα Μαύρων Πετρών)- που βρίσκεται ήδη σε παραγωγή, 
καθώς και η εκμετάλλευση των τελμάτων αποβλήτων από την εποχή της TVX 
στην Ολυμπιάδα. Στην περιοχή των Σκουριών, η μεταλλευτική δραστηριότη-
τα περιλαμβάνει ανοικτή εξόρυξη χρυσού, μετατροπή δύο ρεμάτων σε λίμνες 
αποβλήτων και κατασκευή εργοστασίου μεταλλουργίας χρυσού, χαλκού, και 
χημικού εργοστασίου παραγωγής θειικού οξέος. 

Τα εργαλεία του χωροταξικού σχεδιασμού εντάσσονται και χρησιμοποιού-
νται ως υποστηρικτικό εργαλείο στην ασκούμενη πολιτική, πολιτική με την 
οποία οι φυσικοί και ορυκτοί πόροι μεταβάλλονται σε πεδία οικονομικής κερ-
δοφορίας και κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης. 

Οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί θεωρούνται «προσκόμματα» και παρακά-
μπτονται μέσω διαδικασιών ταχείας αδειοδότησης και υλοποίησης στρατηγι-
κών επενδύσεων, διαδικασιών «fast track». Τα κίνητρα που προσφέρονται στις 
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πολυεθνικές εταιρείες από τις κυβερνήσεις, συμπεριλαμβάνουν φορολογικές 
απαλλαγές, διευκολύνσεις μέσω «φιλικών» περιβαλλοντικών νόμων, υποσχέ-
σεις για κοινωνική σταθερότητα και προνόμια για επανεπένδυση και επαναπα-
τρισμό των κερδών, κατά βούλησή τους. 

Με το Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης (νΡΣΘ) ορίζονται οι κατευ-
θύνσεις της χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης σε μία ευρεία κλίμακα, πολύ 
μεγαλύτερη από την έκταση του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονί-
κης. Ειδικότερα για την υποενότητα της Β.Α. Χαλκιδικής, αναφέρεται ότι χω-
ροθετούνται «πάρκα µεταλλευτικών δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση των 
µεταλλευτικών πόρων σε αρµονία µε την προστασία του περιβάλλοντος». Ενώ 
γίνεται ταυτόχρονη αναφορά στην «προώθηση εναλλακτικών µορφών του-
ρισµού», η επιδίωξη για τη χωρική οργάνωση της περιοχής καταδεικνύεται 
από την έλλειψη προτάσεων στην κατεύθυνση της ισότιμης ανάπτυξης των 
υπόλοιπων παραγωγικών τομέων. 

4. Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΚΤΙ-
ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Η συμβολή του ελληνικού κράτους στην προώθηση των εταιρικών συμφερόντων 
δεν περιορίζεται στον επιλεκτικό χωρικό σχεδιασμό, αλλά είναι πολυδιάστατη, 
εις βάρος της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας. Το 
ελληνικό κράτος διαφυλάσσει τα συμφέροντα των επενδυτών, χρησιμοποιώντας 
τη δικαστική εξουσία ως μηχανισμό επιβολής αντικοινωνικών και κερδοσκοπι-
κών πολιτικών. Οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν με «κάθε κόστος» και 
η στρατιωτικοποίηση περιοχών όπου οι τοπικές κοινότητες αγωνίζονται ενάντια 
στην κερδοσκοπία πάνω σε φυσικούς πόρους, στην κατεδάφιση κοινωνικών δι-
καιωμάτων και ατομικών ελευθεριών, δεν αφήνουν περιθώρια συνεννόησης και 
διαλόγου μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικών κοινοτήτων.

Στο όνομα της κρίσης, απονομιμοποιείται η κριτική στην κρατική καταστο-
λή και, παράλληλα, κλιμακώνεται η αποδημοκρατικοποίηση της κοινωνίας. Η 
αστυνομική αυθαιρεσία, ως ένα βασικό μέσο επιβολής της επένδυσης, κινείται σε 
πολλά επίπεδα. Οι αγωνιζόμενοι κάτοικοι αναφέρουν σχετικά με την καταστολή 
την οποία υφίστανται ότι στη Χαλκιδική γίνεται ένα πείραμα αντιμετώπισης των κι-
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νημάτων σε καιρό κρίσης, με ελλάσσονα στόχο τη μετατόπιση, και ως εκ τούτου τον 
υποβιβασμό, του λόγου αντίστασης του κινήματος που αντιδρά στην περιβαλλοντική 
και κοινωνική καταστροφή του τόπου, σε είδηση του αστυνομικού δελτίου. 

Η γενικότερη καταστολή από την πλευρά του κράτους που λαμβάνει χώρα στο 
έδαφος της Χαλκιδικής εντάσσεται στο προαναφερόμενο πλαίσιο διαχείρισης της 
κοινωνικής έντασης, με μια λογική συλλογικής ευθύνης και ένταξης των πολιτών 
που αντιδρούν στα νομικά πλαίσια «συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση».

Η συγκεκριμένη πολιτική διάσπασης του κοινωνικού ιστού και διάρρηξης 
της κοινωνικής συνοχής που εφαρμόζεται σήμερα από την πλευρά εταιρείας και 
κρατικών φορέων δεν είναι κάτι το καινούριο. Η τακτική αυτή των πολυεθνικών 
εταιρειών είναι δοκιμασμένη και πετυχημένη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 
στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, που βιώνουν μέχρι σήμερα τις επιπτώσεις 
της οικονομίας της εξόρυξης. Δηλαδή, η πολιτική της καναδικής πολυεθνικής El 
Dorado Gold τόσο στις μεθόδους προσλήψεων όσο και στον επιχειρούμενο διχα-
σμό της τοπικής κοινωνίας δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο ελληνικό παράδειγμα. 
Όμως, με πρόσθετο πλεονέκτημα, στην περίπτωση της Χαλκιδικής, τη μελέτη 
διαφόρων λανθασμένων παρελθοντικών χειρισμών από την TVX σχετικά με τις 
προσλήψεις, η El Dorado Gold ακολουθεί μία πολιτική στοχευμένης διάσπασης 
του κοινωνικού ιστού. Προσλαμβάνει εργάτες, με μοναδικό κριτήριο τη μεγά-
λη οικογένεια, στα χωριά γύρω από τα μεταλλεία, και κυρίως στη Μ. Παναγιά, 
με προφανή σκοπό τη χειραγώγηση του κοινού αισθήματος για υποστήριξη της 
εταιρείας. Επίσης, εγκαθιστά στους οικισμούς νεοπροσληφθέντες εργάτες και 
φύλακες ασφαλείας, ώστε να ενισχύσει πληθυσμιακά τους υποστηρικτές της και 
να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα στις τοπικές κοινωνίες. 

Κωδικοποιώντας τους παράγοντες λόγω των οποίων συμβαίνουν οι κοινωνι-
κές συγκρούσεις, και που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την επέκταση των εξο-
ρύξεων μεγάλης κλίμακας, αυτοί είναι: 1) η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, 2) η 
έλλειψη που παράγεται από την αναποτελεσματική κατανομή των υδάτινων πό-
ρων προς όφελος των εταιρειών εξόρυξης, 3) ο ανταγωνισμός μεταξύ της μεταλ-
λουργίας και των χρηστών των υπόλοιπων παραγωγικών δραστηριοτήτων, 4) τα 
υψηλά επίπεδα της ανεργίας/ υποαπασχόλησης 5) μια «κληρονομιά» κακών σχέ-
σεων μεταξύ εξορυκτικών επιχειρήσεων και κοινοτήτων, που οφείλεται συνήθως 
σε βιώματα του πληθυσμού λόγω παρελθοντικών εξορυκτικών επενδύσεων. 
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5. ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ 
ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Το κίνημα που αντιτίθεται στην ανάπτυξη μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στην 
τοποθεσία Σκουριές του όρους Κάκαβος, εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια (με αφε-
τηρία το 2009) δίνει έναν πολύμορφο αγώνα που έχει πάρει πολλαπλές μορφές στο 
πέρασμα αυτών των χρόνων. Η αφετηρία κινηματικών δράσεων στην περιοχή με-
λέτης χρονολογείται από το 2006 και τοποθετείται στον οικισμό της Μ. Παναγιάς. 
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στην περιοχή, 
η οποία πλέον έμπαινε σε μία καινούρια εποχή με την είσοδο της ElDorado Gold, 
στην οποία μεταβιβάστηκαν τα μεταλλεία της ΤVX Hellas. Ο κόσμος, μπροστά στα 
νέα δεδομένα, άρχισε να αντιδρά και συγκροτήθηκε η «Επιτροπή Αγώνα Μ. Πα-
ναγίας» από κατοίκους της περιοχής, με τη συμμετοχή μελών της Πρωτοβουλίας 
Ενάντια στις Βλαπτικότητες που είχε αρχίσει παράλληλα δράσεις για ενημέρωση 
του κόσμου της περιοχής σχετικά με την επένδυση που ετοιμαζόταν. Το 2009-2010, 
η Ιερισσός προσχωρεί στο μέτωπο του αγώνα, όπου και συγκροτείται το Συντονι-
στικό Φορέων & Συλλόγων Σταγείρων-Ακάνθου ενάντια στην εξόρυξη χρυσού. Το 
2012, το μέτωπο διευρύνεται με τις περιοχές των Ν. Ρόδων, της Ουρανούπολης και 
της Αμμουλιανής, μεγαλώνει στις τοπικές κοινωνίες και φτάνει στη σημερινή του 
μορφή με χωρικές αιχμές δραστηριοποίησης τη Μ.Παναγιά και την Ιερισσό.

Μέσα από τις δράσεις του, όπου περιλαμβάνονται διαδηλώσεις στο έδαφος 
της Χαλκιδικής αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, εκδηλώσεις τόσο ενημέρωσης 
όσο και προπαγάνδισης του αγώνα της τοπικής κοινωνίας, έχει καταφέρει να 
βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχει μετατραπεί σε σύμ-
βολο κοινωνικών αγώνων που αμφισβητούν το αυτονόητο θετικό πρόσημο της 
έννοιας της ανάπτυξης στην εποχή της νεοφιλελεύθερης κυριαρχίας, αντιλαμ-
βανόμενοι ότι αυτό που προβάλλει η κυρίαρχη πλευρά ως «ανάπτυξη» είναι σε 
μεγάλο βαθμό μία διαδικασία «πρωταρχικής συσσώρευσης», μία κοινή δηλαδή 
αρπαγή και ενσωμάτωση στο κεφάλαιο φυσικών και κοινωνικών πόρων. 

Όσον αφορά τις κινηματικές δικτυώσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των 
διαφόρων οικισμών, η δικτύωση δεν περιορίζεται στα στενά γεωγραφικά όρια 
της Χαλκιδικής. Το τοπικό κίνημα έχει κατορθώσει να συσπειρώσει γύρω του 
ένα ευρύ φάσμα αλληλέγγυων συλλογικοτήτων, οργανισμών και ατόμων, το 
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οποίο ξεπερνά τα σύνορα της χώρας, παρεμβαίνοντας στο δημόσιο λόγο ολο-
ένα και πιο έντονα.  Η έμφαση που δίνει το κίνημα στην εξωστρεφή δράση 
και παρέμβαση σε μία σειρά από επίπεδα φτάνει ως την ανάπτυξη σχέσεων με 
αντίστοιχα κινήματα που αντιστέκονται σε μεγάλα αναπτυξιακά σχέδια, σε ένα 
διεθνοποιημένο περιβάλλον αντίστασης και αγώνα. 

Σήμερα, βλέπουμε μία τοπική κοινωνία ιδιαίτερα ενεργή, η οποία προβάλλει 
τις ανάγκες της και τις προτεραιότητές της για τον τρόπο που οραματίζεται τη 
μελλοντικά επιθυμητή κοινωνικο-οικονοµική και περιβαλλοντική κατάσταση 
της εδαφικότητας στην οποία ζει και δρα. Από τότε μέχρι σήμερα, δηλαδή κυ-
ρίως από το 2009 και μετά, η δικτύωση του κινήματος με αντίστοιχα κινήματα 
που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο, αλλά και διεθνώς, είναι συνεχής. 

Τα κινήματα αυτά, προτάσσουν την ανάγκη της δικτύωσης και, παρ’ότι έχουν 
συγκεκριμένη χωρική αναφορά, τα αιτήματά τους στρέφονται σε όλες τις κλίμα-
κες λήψης αποφάσεων. Οι διεκδικήσεις και οι δράσεις τους επικεντρώνονται στις 
παρούσες συνθήκες αποκλεισμού και ανισότητας που βιώνουν στην καθημερινή 
τους κίνηση στο χώρο, λόγω της βίαιης αλλαγής της καθημερινότητας που τους 
επιβάλλει το Κράτος με την καταστολή που τους ασκεί. Σε αυτή την καθημερι-
νότητα, αντιδρούν και προτάσσουν νέους συλλογικούς τρόπους οργάνωσης της 
καθημερινής ζωής. Οι μορφές που παίρνουν αυτές οι αλλαγές ποικίλλουν. 

Η Β.Α. Χαλκιδική, που αποτελεί κομμάτι της χερσονήσου της Χαλκιδικής, 
αποτελεί τον 3ο πιο δημοφιλή προορισμό στο σύνολο της Ελληνικής επικρά-
τειας. Το διακύβευμα, όμως, δεν είναι η ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανί-
ας στον αντίποδα των εξορύξεων για την τοπική κοινωνία που αντιστέκεται. Οι 
κατ’εξοχήν τουριστικές περιοχές, που αποκομίζουν μηδαμινά εργασιακά οφέλη 
από την εξορυκτική διαδικασία, εντάχθηκαν στο τοπικό κίνημα μεταξύ των ετών 
2010-2012. Από εκείνη τη στιγμή, φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις για συνολικές 
αλλαγές στις αναπτυξιακές επιλογές για την περιοχή τους, κάνοντας κριτική στην 
οικονομική και εργασιακή υπεραξία που αντλούσανε με την προώθηση του του-
ριστικού προϊόντος της περιοχής τους. Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι οι κάτοικοι 
των τουριστικών περιοχών αντιλαμβάνονται, μέσω της συχνής τους παρουσίας 
στις κινηματικές διαδικασίες, τα όρια της τουριστικής ανάπτυξης την οποία και 
οι ίδιοι ενίσχυαν. Μέσα στις λαϊκές τους συνελεύσεις ακούγονται αντιπροτάσεις, 
με στόχο την εδραίωση συνεργατικών μορφών εργασίας στις τουριστικές επιχει-
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ρήσεις και την προάσπιση, ταυτόχρονα, του φυσικού τους περιβάλλοντος. 
Οι δράσεις του τοπικού κινήματος δεν περιορίζονται στην παραγωγή ενός αντί-

λογου απέναντι στη μεταλλευτική επένδυση. Μέσα από τις εκδηλώσεις και τις 
επιστημονικές συναντήσεις που διοργανώνονται, παρουσιάζουν προτάσεις 
όπου προσπαθούν να συνθέσουν και να κάνουν εφικτή μία συνεργασία με-
ταξύ των τοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, διοργανώνουν 
δραστηριότητες οικοτουρισμού, με παράλληλη προώθηση της πολιτιστικής και 
αγροτικής κληρονομιάς της περιοχής. Προβάλλουν, δηλαδή, μια συνεταιριστι-
κή αντίληψη στην καθημερινότητα τους και στις εργασιακές σχέσεις που την 
ορίζουν και την διαμορφώνουν. Έτσι ώστε αυτές οι αλλαγές που φαίνεται να 
συμβαίνουν στις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των κατοίκων να είναι και αυτές 
που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τα όρια του κινήματος.

Τα μικρά αυτά βήματα ανασυγκρότησης της περιοχής απαντούν πρακτικά 
και ουσιαστικά στο ερώτημα τι είδους ανάπτυξη επιθυμούν. Υποστηρίζουν ότι, 
ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η απόφαση των πρωτοβουλιών/επι-
τροπών αγώνα μέσω των λαϊκών τους συνελεύσεων είναι αντίθετη σε κάθε με-
ταλλευτική δραστηριότητα στο βουνό. Συνολικά, διεκδικούν τον αποχαρακτη-
ρισμό της Β.Α. Χαλκιδικής ως «Μεταλλευτικής», με σταδιακή αποκατάσταση 
των υπαρχόντων μεταλλείων και των αποψιλωμένων δασικών εκτάσεων. 

Τελικά, η εκτεταμένη μεταλλευτική δραστηριότητα φαίνεται να αποτελεί 
έναν τρόπο για την αρπαγή κοινών πόρων, οι οποίοι παραχωρούνται σε ιδιωτι-
κές εταιρείες που, αφενός, κερδοσκοπούν πάνω στη γη και, αφετέρου, αποκλεί-
ουν τους πραγματικούς κατόχους των πόρων και της περιοχής από οποιαδήποτε 
επιλογή διαχείρισης τους. Με βάση αυτή τη λογική, το τοπικό κίνημα απορρί-
πτει συνολικά τη διαχείριση των προαναφερθέντων ορυκτών πόρων, ακόμα και 
με ενδεχόμενη εκμετάλλευση μέσω εξορυκτικής εταιρείας υπό δημόσιο έλεγχο.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι αντιθέσεις που ξεδιπλώνονται μέσα από αυτή τη διαδικασία υφαρπαγής που 
συμβαίνει στα βουνά της Β.Α. Χαλκιδικής αντικατοπτρίζουν συγκρούσεις χρή-
σεων γης, λειτουργιών και οικονομικών συμφερόντων. Ουσιαστικά, οι χωρικές 
συγκρούσεις είναι διεκδικήσεις γύρω από τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Οι 
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φυσικοί πόροι, δηλαδή τα βουνά, τα δάση, τα νερά και οι θάλασσες που θέλει να 
υφαρπάξει σήμερα η «Ελληνικός Χρυσός», αποτελούν διακύβευμα για την τοπική 
κοινωνία σε σχέση με τη χρήση που μπορούν να πάρουν, καθώς και με ποια παρα-
γωγική διαδικασία είναι δυνατόν να μεταβληθούν σε πόρους υπό εκμετάλλευση. 

Αυτή η ανάλυση, έχει λάβει υπ’όψιν της το δίπολο της ανάπτυξης βαριάς 
εξορυκτικής βιομηχανίας με την ήπια διαχείριση των φυσικών πόρων, αλλά 
προσδοκά να το υπερβεί στη βάση των υλικών και κοινωνικών αναφορών του 
κινήματος σε σχέση με αυτούς τους «κοινούς πόρους». Η λεηλασία και η κα-
ταστροφή των κοινών πόρων συμβαδίζει με την αναπόφευκτη υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος και, τελικά, με την ίδια την αξιοπρέπεια και τη ζωή των κατοίκων 
της Χαλκιδικής που αντιστέκονται. Οι κοινωνικές διεργασίες, όμως, στο εσωτε-
ρικό του τοπικού κινήματος και των αλληλέγγυων συλλογικοτήτων δεν σταμα-
τούν εδώ. Είναι ένας κοινωνικός αγώνας σε εξέλιξη, γι’ αυτό και πολλά ζητήματα 
είναι ανοικτά και υπό διεκδίκηση. Τελικά, η παρούσα έρευνα, που συμβαίνει σε 
παράλληλο χρόνο με αυτές τις διεργασίες, εισάγει ζητήματα κοινωνικών σχέ-
σεων και χωρικών πρακτικών, τα οποία θα κριθούν στο μέλλον από το ίδιο το 
τοπικό κίνημα. Η εναντίωση στον «χρυσό θάνατο» και η ξεκάθαρη θέση που έχει 
το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις ορυκτών πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο (και όχι 
μόνο στην περιοχή του) του δίνει σημαντικές δυνατότητες για εμβάθυνση του 
λόγου του και επέκταση των πρακτικών του σε ένα αντι-αναπτυξιακό πρόταγμα, 
για τη μελλοντική κατάσταση στην οποία θα βρεθεί σε περίπτωση νίκης του, 
δηλαδή οριστικής αναστολής των εξορυκτικών δραστηριοτήτων. 

Με περιβαλλοντικούς όρους, η θέση του κινήματος για ακύρωση κάθε εξο-
ρυκτικής δραστηριότητας είναι σαφής. Αλλά σε ενδεχόμενο μπλοκάρισμα αυ-
τής της λεηλασίας, το κίνημα θα βρεθεί μπροστά στις δυσκολίες διαχείρισης 
της νέας κατάστασης που θα διαμορφωθεί. Το μέλλον του τότε θα κριθεί από τη 
δυνατότητα να καταφέρει να εμπνεύσει τις τοπικές κοινωνίες σε μία κατεύθυν-
ση δημιουργίας «κοινοτικών κοινών», δηλαδή χωρικοτήτων και σχέσεων που 
θα βασίζονται σε νέες μορφές επικοινωνίας και, ως εκ τούτου, σε μη εκμεταλ-
λευτικές κοινωνικές σχέσεις. 

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό για το τοπικό κίνημα να υπερβεί τη διεκ-
δίκηση μίας χωρικής ανάπτυξης που θα βασίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήμα-
τα του κάθε οικισμού. Αυτό συμβαίνει, διότι η παραπάνω λογική εμπεριέχει στο 
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εσωτερικό της μορφές εκμετάλλευσης στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των κατοί-
κων αλλά και βίαιους χωρικούς μετασχηματισμούς στη γεωγραφία της περιοχής.

Η διαφύλαξη των φυσικών πόρων και η εμβάθυνση των κοινωνικών σχέσεων 
είναι ζητήματα βαθύτερα από την εναντίωση στο εξορυκτικό μοντέλο ανάπτυ-
ξης και άπτονται της υπέρβασης των σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ των δρώ-
ντων υποκειμένων στο εσωτερικό των τοπικών και κοινωνικών κινημάτων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Η προηγούμενη εξορυκτική εταιρεία που εκμεταλλευόταν τους ορυκτούς πόρους 
της περιοχής, έως την πτώχευση της το 2003.
2.http://www.epohi.gr/portal/perivallon/14953-xrysi-anaptyksi-i-xrysi-tromokratia3b 
3. Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης, σελ.7.
4. Υπό θεσμοθέτηση, αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Καλλής Γ., 2013. «Η ελληνική ορυκτολαγνεία», Διαθέσιμο στο http://greeklish.
info/gr/greece/environment/32 [Προσπελάστηκε 10 Φεβρουαρίου 2014]

Κλαμπατσέα Ε., 2010. Τόποι εξόρυξης – (ο)ρ(ύ)ήγματα προσδοκιών; Στο: Ορυ-
κτός πλούτος και τοπικές κοινωνίες, Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα.

Χατζημιχάλης Κ., 2013. «Η υφαρπαγή γης και ακινήτων στην Ελλάδα των 
Μνημονίων», Διαθέσιμο στο http://enthemata.wordpress.com/2013/09/29/
kostisx/ [Προσπελάστηκε 15 Φεβρουαρίου 2014]

Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης (ΟΡ.ΘΕ.), Διαθέσιμο στο 
http://www.orth.gr/UsersFiles/RSTHSNMain.pdf [Προσπελάστηκε 12 Φε-
βρουαρίου 2014]

ESRC First Grant, The Political Ecology of Extractive Industries and Changing 
Waterscapes in the Andes, Principal Investigator, The Open University / 
University of Reading, 2010-12.

Harvey, D. 2011. Το αίνιγμα του κεφαλαίου και οι κρίσεις του καπιταλισμού. 
Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα.

439



440

Στη σημερινή Αθήνα μπορούμε εύκολα να εντοπίσουμε τα καταστροφικά απο-
τελέσματα που έχει ο χρηματοπιστωτικός παροξυσμός της καπιταλιστικής οι-
κονομίας πάνω στις διαδικασίες της παραγωγής του χώρου και τις μορφές της 
κοινωνικής αναπαραγωγής. Μπορούμε όμως, επίσης, να ανακαλύψουμε νέες 
αναδυόμενες μορφές αντίστασης στις πολιτικές της καπιταλιστικής κρίσης, οι 
οποίες συνδέονται με πράξεις που μετασχηματίζουν τον δημόσιο χώρο. Τέτοιες 
πράξεις, πλάθουν τον χώρο της πόλης, καθιστώντας τον ένα μέσο για τη δημι-
ουργία νέων κοινωνικών δεσμών, και χτίζουν μορφές συλλογικού αγώνα και 
επιβίωσης.  

Οι ελίτ που κυβερνούν, οι οποίες είχαν φανταστεί πως, επιτέλους, μπορού-
σαν να μην ανησυχούν για τα εμπόδια που η εργασία δημιουργεί στο κέρδος 
(Midnight Notes Collective, 2009), είναι αναγκασμένες να θέσουν δύο κρίσι-
μους στόχους στην προσπάθειά τους να ελέγξουν την επανεμφάνιση της πολι-
τικής ως γέννημα κοινωνικών ανταγωνισμών. Ο πρώτος, είναι να εξασφαλιστεί 
πως οι κοινωνικοί δεσμοί θα εξακολουθούν να κατασκευάζουν τα άτομα ως 

Σταύρος Σταυρίδης
Αναπληρωτής καθηγητής, Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ

Οι αναδυόμενοι κοινοί χώροι 

ως πρόκληση στην πόλη της κρίσης1 
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οικονομικά υποκείμενα, ως υποκείμενα των οποίων η συμπεριφορά και τα κίνη-
τρα μπορούν να αναλυθούν, να καθοδηγηθούν, να προβλεφθούν και, εν τέλει, να 
ελεγχθούν με τη χρήση οικονομικών παραμέτρων και μόνο. Ο δεύτερος, είναι 
να εξασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι θα συνεχίζουν να δρουν και να ονειρεύονται, 
χωρίς να συνδέονται ή να συνεργάζονται με άλλους ανθρώπους. Είναι ενάντια 
σε αυτές τις κυρίαρχες πολιτικές το ότι οι άνθρωποι ψηλαφητά ξαναβρίσκουν 
πόσο σημαντικό είναι να παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Η δημιουργία 
κοινών χώρων είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Οι αναδυόμενες πρακτικές αστικής «από κοινού» παραγωγής (urban 
commoning) στην Αθήνα, πιθανώς, συνδέονται με δύο κρίσιμα γεγονότα που 
λειτούργησαν ως καταλύτες στις διαδικασίες διαμόρφωσης μιας αυτεπίγνωσης 
που υπερβαίνει τη συναίνεση, τη νεολαιίστικη εξέγερση του Δεκέμβρη του 
2008 (Stavrides, 2010a) και την κατάληψη της πλατείας Συντάγματος. Και τα 
δύο αυτά γεγονότα, παρήγαγαν συλλογικές εμπειρίες που επαναδιεκδίκησαν 
την πόλη ως ένα δυνητικά απελευθερωτικό περιβάλλον και επανασχηματοποίη-
σαν κρίσιμα ερωτήματα που χαρακτηρίζουν τις χειραφετικές πολιτικές. Σε αυτά 
τα πλαίσια, η πόλη γίνεται όχι μόνο το σκηνικό αλλά και το μέσο για τον συλ-
λογικό πειραματισμό με πιθανές εναλλακτικές μορφές κοινωνικής οργάνωσης. 

Κάποιοι και κάποιες μπορεί να περιγράφουν το εγχείρημα της αυτονομίας ως 
τη διαδικασία που δημιουργεί απόλυτα ανεξάρτητες χωροκοινωνικές οντότητες, 
οι οποίες γίνονται ικανές να αναπαράγουν τον εαυτό τους, χωρίς να προσφεύ-
γουν στο εχθρικό κοινωνικό και πολιτικό τους περιβάλλον. Οι αυτόνομες περι-
οχές, συνεπώς, στοχεύουν να δημιουργήσουν τους δικούς τους κανόνες αυτορ-
ρύθμισης και οι άνθρωποι τις κατοικούν ακολουθώντας αυτούς τους κανόνες. 

Το ελληνικό κράτος ήθελε, και συνεχίζει να θέλει, να διατηρήσει το μύθο 
ενός συγκεκριμένου  περιθωριακού «έξω» που εκφράζει τη διαφωνία του, κα-
θώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρεμβαίνει «χειρουργικά», όταν επιλέγει 
να συντρίψει παραδειγματικά και εμβληματικά οποιαδήποτε διαφωνούσα συ-
μπεριφορά, δίνοντας, την ίδια στιγμή, την εντύπωση πως τέτοιες συμπεριφορές 
εντοπίζονται μόνο σε απομονωμένους θύλακες. Αυτό που έκανε η νεολαιίστικη 
εξέγερση του Δεκέμβρη ήταν να στρέψει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης 
και της αστυνομίας από τη φερόμενη ως θύλακα ανομίας περιοχή των Εξαρ-
χείων σε πολλές άλλες γειτονιές της Αθήνας και σε άλλες μεγάλες ελληνικές 
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πόλεις (Stavrides, 2010a). Το κράτος δεν μπορούσε να παρουσιάσει την εξέ-
γερση του Δεκέμβρη ως μία ακόμη περίπτωση «χουλιγκανικών επεισοδίων» με 
κέντρο τα Εξάρχεια. 

Οι αυτόνομοι χώροι μπορούν να αναπαρασταθούν ως διαχωρισμένοι χώροι, 
ως χώροι που φαντάζουν ως απελευθερωμένοι θύλακες που περιβάλλονται 
από ένα εχθρικό καπιταλιστικό περιβάλλον. Μέσα από μία ισχυρή χωρική με-
ταφορά, η αυτονομία εξισώνεται με τη διάκριση στο χώρο οριοθετημένων 
περιοχών που τις καθορίζει το ότι βρίσκονται έξω από την υπόλοιπη πόλη-
κοινωνία. 

Ωστόσο, το εγχείρημα του κατειλημμένου πάρκου Ναυαρίνου (όπως επίσης 
και πολλές άλλες πρωτοβουλίες γειτονιάς μετά από την κατάληψη της πλατεί-
ας Συντάγματος) υποδεικνύει, ίσως, ένα διαφορετικό φαντασιακό χειραφετικής 
αυτονομίας. Πάντα πορώδες και ανοιχτό σε πιθανούς νέους χρήστες, το πάρκο 
Ναυαρίνου μπορεί να υποστηρίξει μία χωρική εμπειρία, όπως επίσης και μία 
χωρική μεταφορά που είναι κάτι πέρα από και ενάντια στην εμπειρία του θύ-
λακα (Marcuse and van Kempen, 2002; Atkinson and Blandy, 2005; Graham 
and Marvin, 2001). Η πορώδης περίμετρος του πάρκου ορίζεται από χωρικές 
ρυθμίσεις που αποκτούν τα χαρακτηριστικά που έχει ένα κατώφλι και όχι ένα 
όριο. Στην πραγματικότητα, το πάρκο το ίδιο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πολυ-
επίπεδο και πολύμορφο αστικό κατώφλι.

Η χωρικότητα του κατωφλιού μπορεί να φιλοξενήσει και να εκφράσει πρα-
κτικές παραγωγής και διαχείρισης των κοινών που δεν περιορίζονται στα όρια 
απομονωμένων κόσμων, τους οποίους κατοικούν περιχαρακωμένες κοινότητες. 
Τα κατώφλια, ρητά, συμβολίζουν την προοπτική του μοιράσματος, ιδρύοντας 
ενδιάμεσες περιοχές διασταύρωσης, ανοίγοντας το μέσα στο έξω. Ως μηχανι-
σμοί που ρυθμίζουν και νοηματοδοτούν πράξεις περάσματος, τα κατώφλια μπο-
ρεί να γίνουν ισχυρά εργαλεία για την κατασκευή θεσμών διεύρυνσης της από 
κοινού παραγωγής. Πολλές κοινωνίες ελέγχουν με αυστηρό και έντονο τρόπο 
τα συμβολικά και πραγματικά κατώφλια, καθώς πολλοί άνθρωποι ενδέχεται να 
«χάσουν το δρόμο τους» ενώ διαβαίνουν το κατώφλι μιας κοινωνικής μετα-
μόρφωσης (π.χ. το κατώφλι της ενηλικίωσης) και να ανακαλύψουν πιθανούς 
κόσμους που είναι πέρα  από τις ιεραρχημένες σχέσεις της εκάστοτε κοινωνίας. 
Αλλά, κατά τη διαδικασία της διεύρυνσης της από κοινού παραγωγής, που ευθέ-
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ως αψηφά τις περιφράξεις της καπιταλιστικής κοινωνίας, τα κατώφλια μπορεί να 
γίνουν τόσο η εικόνα όσο και το σκηνικό χειραφετικών εμπειριών μοιράσματος. 
Τα κατώφλια είναι εν δυνάμει χωροκοινωνικά «δημιουργήματα της ισότητας» 
(Rancière, 2010).  

Ίσως να χρειάζεται να εγκαταλείψουμε εκείνη τη θεώρηση της αυτονομίας 
που φαντάζεται αμόλυντους θύλακες χειραφέτησης (Stavrides, 2009:53; Negri, 
2009:50). Η διαδεδομένη εμπειρία της κατοίκησης περίκλειστων χώρων και η 
κυρίαρχη φαντασιακή ταύτιση των αστικών θυλάκων με αναγνωρίσιμες ταυτό-
τητες έχουν αποικίσει τη σκέψη και τη δράση εκείνων που επιχειρούν να προ-
χωρήσουν πέρα από την καπιταλιστική ηγεμονία. Η εμπειρία των κατωφλιών, 
αλλά και η χρήση τους ως μεταφορά, μας παρέχουν ένα αντι-παράδειγμα στην 
κυρίαρχη πόλη των θυλάκων (Stavrides, 2010b). Αντί να διαιωνίζουμε την εικό-
να της καπιταλιστικής πόλης ως ένα αρχιπέλαγος θυλάκων-νησιών, χρειάζεται 
να δημιουργήσουμε χώρους που με εφευρετικότητα θα απειλούν αυτή την ιδιό-
μορφη αστική τάξη, αναταράζοντας τις κυρίαρχες ταξινομήσεις χώρων και τύ-
πων ζωής. Αυτοί οι χώροι-ως-κατώφλια αποκτούν μία αβέβαιη, επισφαλή ίσως, 
ύπαρξη, που έχει τα χαρακτηριστικά ενός ιού: γίνονται ενεργοί καταλύτες, όταν 
έρθουν σε επαφή με δυνητικά εκρηκτικές χημικές ενώσεις.

Εδώ είναι που προκύπτει το πρόβλημα των «θεσμών της από κοινού παρα-
γωγής» (Roggero, 2010:369). Από την θέσπισή του ως εργαλείο κοινωνικής 
οργάνωσης, ένας θεσμός τείνει να ορίζει μία κοινότητα ως ένα κλειστό κόσμο 
με προβλέψιμες και επαναλαμβανόμενες κοινωνικές πρακτικές. Συνεπώς, οι 
θεσμοί της από κοινού παραγωγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ορί-
σουν συγκεκριμένες ανάλογες πρακτικές και την αντίστοιχη κοινότητα παρα-
γωγών των κοινών ως ένα κλειστό αυτο-αναπαραγόμενο κόσμο. Αλλά αυτό 
μπορεί να οδηγήσει –και συχνά το κάνει– σε μορφές περιφράξεων (Angelis 
and Stavrides, 2010:12). Για να παραμείνει η από κοινού παραγωγή μία δύναμη 
που παράγει μορφές ισότιμης συνεργασίας, πρέπει να αποτελεί μία διαδικασία 
που ξεπερνά τα όρια της όποιας ήδη εγκαθιδρυμένης κοινότητας, ακόμη και αν 
αυτή η κοινότητα οραματίζεται πως είναι ισότιμη και αντιαυταρχική. Τα αναδυ-
όμενα υποκείμενα των πρακτικών της από κοινού παραγωγής μετασχηματίζουν 
τους εαυτούς τους με το να είναι πάντα ανοιχτά σε «νεοφερμένους» (Rancière, 
2010:59-60), με το να γίνονται τα ίδια νεοφερμένοι.
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Για να γίνουν οι πρακτικές αυτές σημαντικές προεικονίσεις μιας χειραφετη-
μένης κοινωνίας, θα πρέπει η από κοινού παραγωγή να παραμείνει ένας συλ-
λογικός αγώνας που επαναοικειοποιείται και, την ίδια στιγμή, μετασχηματίζει 
τον κοινό πλούτο της κοινωνίας (Hardt and Negri, 2009:251-253). Συλλογικές 
εμπειρίες, όπως ήταν αυτή της αυτοδιαχειριζόμενης πόλης των σκηνών στην 
πλατεία Συντάγματος και τα μετά-το-Δεκέμβρη πειράματα των συνελεύσεων 
γειτονιάς και των αυτοδιαχειριζόμενων πρωτοβουλιών (συμπεριλαμβανομένης 
της κατάληψης του πάρκου Ναυαρίνου), μπορούν να οικοδομήσουν το παρά-
δειγμα μιας κουλτούρας που βασίζεται στην ισότητα, την αλληλεγγύη και τη 
συλλογική εφευρετικότητα. Κάτι τέτοιο, όμως, μπορεί να συμβεί μόνο όταν οι 
αντίστοιχες πρακτικές αποκτούν ένα μεταδοτικό χαρακτήρα, επεκτείνοντας τη 
συνθήκη της ισότητας έξω από τα δικά τους όρια.

Οι κυρίαρχοι θεσμοί νομιμοποιούν την ανισότητα διαχωρίζοντας εκείνους 
που ξέρουν από εκείνους που δεν ξέρουν, εκείνους που μπορούν να παίρνουν 
αποφάσεις από εκείνους που πρέπει να τις εκτελούν, εκείνους που έχουν συ-
γκεκριμένα δικαιώματα από εκείνους που τα στερούνται. Συνεπώς, οι κυρί-
αρχοι θεσμοί, που επικεντρώνονται στην παραγωγή και τις χρήσεις του δημό-
σιου χώρου, είναι ουσιαστικά μορφές εξουσιοδότησης που εκπορεύονται από 
συγκεκριμένες αρχές και στοχεύουν στην καθοδήγηση της συμπεριφοράς των 
χρηστών του δημόσιου χώρου (Stavrides, 2012:589). 

Υπάρχουν, όμως, και κυρίαρχοι θεσμοί που εμφανίζονται ως θεμελιωμένοι 
πάνω σε μία αφηρημένη ισότητα: πραγματικοί άνθρωποι με διαφοροποιημένα 
χαρακτηριστικά, ανάγκες και όνειρα, αντιμετωπίζονται απλά ως ουδέτερα υπο-
κείμενα δικαιωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, στο δημόσιο χώρο, οι γενικοί κα-
νόνες εμφανίζονται να απευθύνονται σε ομοιογενείς χρήστες, χρήστες που μπο-
ρούν να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές, σε συγκεκριμένες ώρες της 
ημέρας (ή που απαγορεύεται να «πατήσουν στο γρασίδι» και ούτω καθ’εξής).

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, οι κυρίαρχοι θεσμοί ταξινομούν και προ-
βλέπουν τύπους συμπεριφοράς, και ασχολούνται μόνο με εκείνες τις διαφορές 
που σταθεροποιούνται και αναπαράγονται μέσω της ταξινόμησης που εκείνοι 
έχουν ήδη καθιερώσει. Οι θεσμοί παραγωγής των κοινών που έχουν καθιερω-
θεί από μία σταθερή και καλά ορισμένη κοινότητα μπορεί να μοιάζουν με τους 
κυρίαρχους θεσμούς στους τρόπους με τους οποίους ρυθμίζουν τα δικαιώματα 
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και τις δράσεις των ανθρώπων. Υπάρχουν, προφανώς, διαφορές στο επίπεδο 
του περιεχομένου: ένας θεσμός που στοχεύει στην εγγύηση μιας συγκεκριμένης 
μορφής ισότητας (όσο αφηρημένη και να είναι αυτή) είναι διαφορετικός από 
ένα θεσμό που ανοιχτά επιβάλλει διακρίσεις. Ωστόσο, οι θεσμοί διεύρυνσης 
της από κοινού παραγωγής διαφέρουν από τους κυρίαρχους όχι μόνο σε ό,τι 
αφορά το περιεχόμενό τους αλλά, επίσης, και σε επίπεδο μορφής. Αυτό, τους 
καθιστά δυνητικά διαφορετικά «κοινωνικά τεχνήματα», που προσανατολίζο-
νται προς διαφορετικούς κοινωνικούς δεσμούς. Τέτοιοι θεσμοί, διαμορφώνουν, 
πρώτα από όλα, το έδαφος όπου είναι δυνατόν να τελούνται συγκρίσεις μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων δράσης και, επίσης, μεταξύ διαφορετικών πρακτι-
κών. Τα ίδια τα υποκείμενα δράσεων και πρακτικών γίνονται συγκρίσιμα και 
συναφή: αυτό που διακυβεύεται είναι η εφεύρεση μορφών συνεργασίας που 
θα βασίζονται όχι στην ομογενοποίηση αλλά στην πολλαπλότητα (Hardt and 
Negri, 2005:348-349).

Παρ’όλα αυτά, η συγκρισιμότητα δεν είναι αρκετή. Οι θεσμοί της από κοι-
νού παραγωγής είναι ανάγκη να προσφέρουν ευκαιρίες, καθώς και εργαλεία, 
για τη μετάφραση των διαφορών μεταξύ απόψεων, μεταξύ δράσεων και μεταξύ 
υποκειμενικοτήτων. Αν η συγκρισιμότητα βασίζεται στην αναγκαία και συστα-
τική αναγνώριση των διαφορών, η μεταφρασιμότητα δημιουργεί το έδαφος για 
τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των διαφορετικοτήτων, χωρίς να τις μειώνει απλά 
σε κοινούς παρονομαστές. «Μία χειραφετημένη κοινότητα είναι μία κοινότητα 
αφηγητών και μεταφραστών» (Rancière, 2009: 22 και 17-20).  Προφανώς, αυτό 
είναι αρκετά δύσκολο, αφού οι κυρίαρχες ταξινομίες τείνουν να μπλοκάρουν 
εκείνες τις διαδικασίες της θέσπισης ενός κοινωνικά αναγνωρίσιμου κοινού 
εδάφους που δεν βασίζονται στην πρωτοκαθεδρία των ελίτ που κυβερνούν. Η 
μετάφραση αναζητά αντιστοιχίες, αλλά δεν μπορεί και δεν επιδιώκει να καθι-
ερώσει ένα απόλυτο, ανεμπόδιστο καθρέφτισμα μιας γλώσσας σε μια άλλη. 
Αυτό το κάνει, ή θα έπρεπε να το κάνει, ένας θεσμός που κρατά ζωντανή τη 
διευρυνόμενη δυνατότητα της από κοινού παραγωγής. Πράγματι, «…το κοινό 
πάντα οργανώνεται μέσα από τη μετάφραση» (Roggero, 2010: 368). 

Ένα τρίτο χαρακτηριστικό των θεσμών διεύρυνσης της από κοινού παραγω-
γής έχει πολύ βαθιές ρίζες στην ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών. Οι κοινω-
νικοί ανθρωπολόγοι έχουν καταγράψει πολύ καλά την ύπαρξη μηχανισμών σε 
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συγκεκριμένες κοινωνίες, οι οποίοι εμποδίζουν ή αποθαρρύνουν τη συσσώ-
ρευση της εξουσίας. Ανάλογα με την περίπτωση, αυτοί οι μηχανισμοί επικε-
ντρώνονταν στην ίση διανομή των συλλεγόμενων τροφίμων, στην τελετουργι-
κή καταστροφή του πλούτου, στη συμβολική θυσία ηγετών, σε καρναβαλικές 
αντιστροφές ρόλων κτλ.

Αν οι θεσμοί της από κοινού παραγωγής και χρήσης των κοινών πρόκειται 
να είναι ικανοί να υποστηρίζουν ένα συνεχές άνοιγμα των κύκλων του κοινού, 
τότε χρειάζεται να στηρίζονται σε μηχανισμούς που επιδιώκουν να αποτρέπουν 
οποιαδήποτε μορφή συσσώρευσης της εξουσίας είτε από άτομα είτε από συ-
γκεκριμένες ομάδες. Αν το μοίρασμα πρόκειται να αποτελεί την κατευθυντήρια 
αρχή των πρακτικών της αυτοδιαχείρισης, τότε το μοίρασμα της εξουσίας είναι 
ταυτόχρονα η προϋπόθεση του ισότιμου μοιράσματος και ο απώτερος στόχος 
του. Το ισότιμο μοίρασμα, το οποίο χρειάζεται να είναι σε θέση να συμπε-
ριλαμβάνει τους νεοφερμένους, πρέπει να ενθαρρύνεται μέσω ενός συνεχώς 
διευρυνόμενου δικτύου θεσμών αυτοδιακυβέρνησης.  Τέτοιοι θεσμοί, μπορούν 
να είναι πραγματικά «ανοιχτοί» και «διαρκώς ρευστοί» (Hardt and Negri, 2009: 
358-359), αλλά και, με πολύ συγκεκριμένους τρόπους, συνδεδεμένοι με τις 
πρακτικές της διεύρυνσης της από κοινού παραγωγής. Η εξουσία είναι, πρώτα 
και κύρια, η εξουσία του να αποφασίζεις. Αν, παρ’όλα αυτά, η εξουσία του να 
αποφασίζεις διαμοιραστεί ισότιμα μέσα από συμμετοχικούς μηχανισμούς, τότε 
αυτή η εξουσία παύει να δίνει σε συγκεκριμένους ανθρώπους την ευκαιρία (νο-
μιμοποιημένα ή μη) να επιβάλλουν σε άλλους τη θέλησή τους. 

Ίσως αυτό, προς το οποίο συγκρατημένα δείχνουν τα συλλογικά εγχειρήμα-
τα της από κοινού παραγωγής του χώρου στην Αθήνα κατά τη διάρκεια αυτής 
της κρίσης, να είναι η δυνατότητα της επαναδιεκδίκησης της πόλης ως ένα 
συλλογικό έργο τέχνης (Lefebvre, 1996: 174). Η επινόηση κοινών χώρων ση-
μαίνει κάτι πολύ παραπάνω από την επανιδιοποίηση διαθέσιμων μικρών κομ-
ματιών ανοιχτού χώρου. Σημαίνει, είτε αυτό γίνεται εμφανές είτε όχι, μερικές 
φορές με πλήρη συνείδηση, και άλλες όχι, τη δυνητική ανακάλυψη της συλ-
λογικής ικανότητας δημιουργίας νέων, ενδεχομένως αντιφατικών, αλλά πάντα 
ανοιχτών, θεσμών του κοινού. Ο χώρος, ο πραγματικός φυσικός χώρος αλλά 
και, μεταφορικά, ο φαντασιακός χώρος, δεν γίνεται μόνο το έδαφος που είναι 
απαραίτητο έτσι ώστε να δούμε αυτούς τους θεσμούς να λειτουργούν: ο χώρος 
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δίνει μορφή στους θεσμούς των κοινών και, ταυτόχρονα, παίρνει μορφή από την 
ενεργοποίησή τους. 

Στη σύγχρονη καπιταλιστική πόλη οι άνθρωποι αναγκάζονται να εφεύρουν 
νέες μορφές κοινής ζωής για να επιβιώσουν. Για να βοηθήσουμε στην απελευ-
θέρωση της δύναμης του «πράττειν» (Holloway, 2010: 246-247), την οποία ο 
καπιταλισμός συνεχώς συλλαμβάνει και παγιδεύει στους μηχανισμούς του, πρέ-
πει να συμμετέχουμε στη δημιουργία χώρων και θεσμών διεύρυνσης της από 
κοινού παραγωγής. Αν είναι να έχει κάποιο νόημα η αυτονομία ως αντικαπι-
ταλιστικό εγχείρημα, τότε πρέπει να κατασκευαστεί εντός-εναντίον-και-πέραν 
της μητρόπολης, αναταράζοντας τόσο τις κυρίαρχες ταξινομήσεις των αστικών 
χώρων όσο και τις κυρίαρχες ταξινομήσεις των πολιτικών πράξεων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στα αγγλικά με τον τίτλο 
«Emerging Common Spaces as a Challenge to the City of Crisis» στον συλλογικό 
τόμο Crisis-Scapes: Athens and Beyond (2014), που επιμελήθηκαν οι εκδότες Jaya 
Klara Brekke, Dimitris Dalakoglou, Christos Phillipidis και Antonis Vradis. Αναδη-
μοσιεύτηκε στο περιοδικό CITY, τομ. 18/4-5, Αύγουστος-Οκτώβρης 2014.
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Οι πλατφόρμες που διαχειρίζονται οι καλλιτέχνες γεννούν μοναδικές μορφές 
αλληλεγγύης, διατοπικών δικτύων και διάφορα είδη εγκάρσιας (transversal) 
γνώσης και εναλλακτικών παιδαγωγικών. Η Πελίν Ταν μιλάει για την περί-
πτωση μιας γλώσσας που παραμένει πιστή στο σχέδιο της αναδόμησης μιας 
συλλογικής συνείδησης. 

Τι είναι τα κοινά μας και πώς μπορεί να ανανεωθούν,
να διατηρηθούν, να μεγεθυνθούν, να φτάσουν πιο χαμηλά

και/ή να επεκταθούν σε άλλους;
J.K. Gibson−Graham (2006)

Η δημιουργία της θέσμισης της κοινωνίας, ως θεσμισμένης κοινωνία, είναι 
κάθε φορά ένας κοινός κόσμος,  η τοποθέτηση των ατόμων, των τύπων τους, 

των σχέσεων και δραστηριοτήτων τους, αλλά και της τοποθέτησης των πραγμά-
των, των τύπων τους, των σχέσεων και σημασιών -τα οποία βρίσκονται κάθε 

φορά σε υποδοχές και πλαίσια αναφοράς που θεσμίζονται ως κοινά, που τα 
κάνουν να υπάρχουν από κοινού. 
Κορνήλιος Καστοριάδης (1998) 

Πελίν Ταν (Pelin Tan)
Associate Professor, Mardin Artuklu University

pelintan@gmail.com
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Από την οπτική της ολοκληρωμένης σχεσιακής πρακτικής μου στο πεδίο του 
αστικού, της παιδαγωγικής και της σύγχρονης τέχνης, ανυπομονώ να μεταφέρω 
πώς η συλλογική εμπειρία της διατοπικής παραγωγής της γνώσης και των στιγ-
μιαίων συμμαχιών οδηγεί στην δημιουργία κοινών χώρων για μια ασυνήθιστη 
γνώση. Γιατί είναι αυτό σημαντικό; Επειδή, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 
πρακτικό επίπεδο, τέτοιες διαδικασίες θα μπορούσαν να ήταν ζωτικές για την 
ικανότητα της γνώσης της καθημερινής ζωής να παρεμβαίνει σε θεσμικά σώ-
ματα, και ζωτικές για τη ροή των εναλλακτικών παιδαγωγικών σε διαφορετικές 
πλατφόρμες, καταλήγοντας στην ανάδυση δημιουργικών μορφών αλληλεγγύης 
σε εξω-εδαφικούς χώρους. 

Τι εννοώ λέγοντας «εγκάρσιο λεξικό»; Ένα εγκάρσιο λεξικό θα ανταποκρι-
νόταν στην ανάγκη να δομηθεί ένα κοινό λεξιλόγιο σχετικό με την εργασία, την 
παιδαγωγική, τα κοινά, τα αρχεία, τους θεσμούς και το αστικό, που να συνδέε-
ται με τους αγώνες και τις καθημερινές πρακτικές αντίστασης. Αυτή η ανάγκη 
πηγάζει από χωρικές πρακτικές σε αστικούς χώρους συγκρούσεων: είναι μια 
ανάγκη, όχι μόνο για μια γλώσσα που σχετίζεται με το περιορισμένο περιβάλ-
λον της πρόσφατης κοινωνικο-πολιτικής και οικονομικής κρίσης, αλλά και για 
μια γλώσσα ικανή να αναδομήσει μια συλλογική συνείδηση που μπορεί να γίνει 
το όχημα της κοινοτικής μας συνύπαρξης.

Το ερώτημα είναι αυτό: πώς μπορούν αυτοοργανωμένα, αυτοδιαχειριζόμενα 
δίκτυα και συλλογικές δομές, όπως τα κινήματα πόλης «Occupy», να εμπνεύ-
σουν οικονομικά μοντέλα, ειδικά όπου εμπλέκονται η παραγωγή και αναδιανομή 
του πλούτου; Και πώς μπορούν οι αστικοί χώροι, στους οποίους αυτά τα δίκτυα 
και οι δομές αναδύονται μέσα σε συνθήκες εξαίρεσης, να λειτουργήσουν ως 
«κοινή γνώση» βασισμένη στην πρακτική των «κοινών σχέσεων» (commoning);

Σήμερα, συζητάμε τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας και τις επιπτώσεις τους 
στην πνευματική εργασία. Αυτή τη στιγμή η κατανόησή μας της φύσης της 
επισφαλούς εργασίας βασίζεται κυρίως σε ένα πλαίσιο χρόνου-εργασίας που 
οδηγεί στην εκμετάλλευση της εργασίας και στην έλλειψη εργασιακής ασφά-
λειας, αλλά αυτές οι συνθήκες δεν ανταποκρίνονται αναγκαστικά στις διάφορες 
εμπειρίες μας διαφορετικών τύπων δουλειάς. Αντίθετα, η επισφαλής εργασία 
και οι συγκρούσεις που αφορούν την παραγωγή λαμβάνουν τελείως διαφορε-
τικές δυναμικές, ανάλογα με το εντός ποιων αυτόνομων δομών και δικτύων 
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συμβαίνουν. Κάποια παραδείγματα του φαινομένου αυτού μπορούμε να δούμε 
σε διαφορετικές γεωγραφίες, όπου επιδιώκονται και αναπτύσσονται αυτόνομες 
δομές και κολεκτίβες, των οποίων η εργασία βασίζεται στη σχεσιακή συνεργασία 
και αυτοοργάνωση. Υπάρχουν πρακτικές περιπτώσεις αυτοοργανωμένων δο-
μών εργασίας που λειτουργούν καλά μόνες τους, όχι μόνο για να διατηρήσουν 
την παραγωγή, αλλά και για να διατηρήσουν ρευστά δίκτυα δημιουργικού 
κολεκτιβισμού και συνεργασίας, παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι περι-
ορισμένες, ως ένα βαθμό, από τοπικές εδαφικές συνθήκες. Social Kitchen & 
Hanare (Κιότο-Ιαπωνία), Souzy Tros (Αθήνα-Ελλάδα), The Silent University 
(διάφορες τοποθεσίες), Decolonizing Architecture (Δυτική Όχθη-Παλαιστί-
νη), Architecture For All (Ιστάνμπουλ-Τουρκία), Videoccupy (Ιστάνμπουλ-
Τουρκία), όλα έχουν ιδρυθεί από αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες και ακτιβιστές, 
και βασίζονται σε κολεκτίβες που ανταποκρίνονται συγκεκριμένα στην τρέ-
χουσα οικονομική κρίση, καθώς και στο τρέχον κύμα χωρικού αποικισμού, 
που δεν μπορεί να διαχωριστεί από το πολιτικό.

SOCIAL KITCHEN & HANARE

Το 2012, έκανα μια έρευνα σε χώρους που λειτουργούνταν από καλλιτέχνες και 
καλλιτεχνικές κολεκτίβες στην Ιαπωνία, με σκοπό την κατανόηση των πρακτι-
κών που παρήγαγαν και πώς αυτές οδηγούσαν σε μορφές αστικής δικαιοσύνης 
και εναλλακτικών τρόπων ζωής. Η κολεκτίβα Social Kitchen & Hanare στο 
Κιότο διαχειρίζεται μια ετερογενή οικονομία, που βασίζεται στην ανταλλαγή 
εργασίας, και ένα καφέ, που παράγει έσοδα που καλύπτουν βασικές ανάγκες 
υποδομής, κάνοντας ουσιαστικά το project οικονομικά αυτάρκες. 

Η κολεκτίβα γεννήθηκε στο διαμέρισμα ενός μέλους, αλλά αναγκάστηκε να 
ψάξει για άλλο χώρο μετά την απειλή της έξωσης. Το αποτέλεσμα αυτής της 
αναζήτησης ήταν ένας φθηνός χώρος, στον οποίο θα λειτουργούσε ένα καφέ σε 
συνεργασία με αγρότες, ερευνητές, καλλιτέχνες και σχεδιαστές που συντόνισαν 
την εργασία και τη γνώση τους για την οργάνωση δράσης για την αστική δι-
καιοσύνη, καθώς και εκδηλώσεις, ομάδες ανάγνωσης και συζητήσεις στο χώρο 
του Social Kitchen. 
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SOUZY TROS

Υπό το καθεστώς της λιτότητας, της στενής παρακολούθησης και των αυστη-
ρών μεταναστευτικών πολιτικών στον αστικό χώρο της Αθήνας, ένας παρό-
μοιος χώρος δημιουργήθηκε με την πρωτοβουλία της καλλιτέχνιδας Μαρίας 
Παπαδημητρίου, με τη βοήθεια καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών, ερ-
γαζομένων σε ΜΚΟ και μεταναστών. Με το όνομα Souzy Tros, ιδρύθηκε ένας 
χώρος φαγητού/ ραψίματος/ τέχνης/ σχεδιασμού, βασισμένος στην ελεύθερη 
ανταλλαγή εργασίας. Η καλλιτέχνης Μαρία Παπαδημητρίου το συγκρίνει με 
ένα όραμα μιας «κοινότητας που έρχεται», μιας κοινότητας που μοιάζει αδύ-
νατο να διαμορφωθεί, αλλά εμφανίζεται σε ένα συλλογικό φαντασιακό μέσω 
καθημερινών πρακτικών. 

Το παλαιό ερώτημα για τον ρόλο της τέχνης στην κοινωνία γίνεται πιο ση-
μαντικό σε αυτό το παράδειγμα, ειδικά στο πλαίσιο της πρόσφατης παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης, της ηγεμονίας των απολυταρχικών νεοφιλελεύθερων κυ-
βερνήσεων και της αποδυνάμωσης της κοινωνικής ηθικής. Τι σημαίνουν για 
εμάς οι πρακτικές του Souzy Tros ή του Social Kitchen; Μας υπενθυμίζουν ότι 
υπάρχουν ευφάνταστα μέλλοντα για τις κοινότητες, ότι υπάρχουν συλλογικές 
πρακτικές που μένει να εφευρεθούν, ότι υπάρχουν εναλλακτικές μεθοδολογίες 
για τη δημιουργία θεσμικών δομών και παιδαγωγικών, και ότι η καλλιτεχνική 
παραγωγή μπορεί να εισάγαγει διάφορες μορφές εργασιακής παραγωγής, πέρα 
από τον χώρο, τον χρόνο και τη διασπορά των υπεραξιών. 

ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
(COMMΟNING)  

Οι περισσότερες από αυτές τις ομάδες και τα δίκτυα, εμπλέκονται στην αστι-
κή παιδαγωγική και βασίζονται σε εργαλεία ενδυνάμωσης και αυτομόρφωσης, 
διδασκαλίας, δράσεων, έρευνας, ανάκτησης του εναλλακτικού αστικού χώρου, 
social media, αστικής καλλιέργειας και τη διεκδίκηση των αστικών κέντρων 
που απειλούνται από επιθετικά πλάνα ανάπτυξης του real estate. Επιπρόσθετα, 
αναλαμβάνουν καθημερινές δραστηριότητες, συνεργαζόμενα με προσωρινούς 
εργαζόμενους, με αστέγους και με κοινότητες που στερούνται πολιτικών δι-
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καιωμάτων, για να δημιουργήσουν δομές υποστήριξης για αυτές τις ομάδες. 
Πέρα από τις αυτόνομες δομές τους, προσπαθούν, επίσης, να δημιουργήσουν μο-
ντέλα που συνδέονται κριτικά με νέες μορφές κοινωνικών και κοινών σχέσεων. 
Παραδείγματα αυτών μπορούν να βρεθούν στην οργάνωση ομάδων συζήτησης, 
συλλογικών δράσεων, αστικών κινημάτων και γενικών συνελεύσεων. Από αυτή 
την άποψη, η δουλειά τους μπορεί να αναγνωστεί ως μια ερευνητική μέθοδος για 
μια πρακτική των κοινών σχέσεων, να υπάρχουν δηλαδή από κοινού. Πιστεύω 
πως αυτό που είναι κεντρικό στο νόημα των «κοινών» δεν είναι αυτό που μας 
ανήκει ή μοιραζόμαστε ή παράγουμε με όρους ιδιοκτησίας, αλλά οι «κοινωνικές 
σχέσεις» που συνδέονται στενά με την καθημερινή ζωή (Harvey, 2012).

Σύμφωνα με τον πολιτικό οικονομολόγο Μάσιμο ντε Άντζελις (Massimo de 
Angelis, 2010 in De Angelis, M. and St., Stavrides, 2010:1), «τα κοινά αποτε-
λούν έναν τρόπο ώστε να εγκαθιδρυθεί ένας νέος πολιτικός λόγος, ο οποίος 
βασίζεται και βοήθα να αρθρωθούν οι πολλοί υπαρκτοί, συχνά μειοψηφικοί, 
αγώνες και αναγνωρίζει τη δύναμή τους να αντιμετωπίζουν την καπιταλιστική 
κοινωνία». O ντε Άντζελις oρίζει τρεις έννοιες, προκειμένου να εξηγήσει όχι 
μόνο τα κοινά σε σχέση με τους πόρους που μοιραζόμαστε αλλά έναν τρόπο 
κοινών σχέσεων, δηλαδή, μια κοινωνική διαδικασία «ύπαρξης από κοινού»: ο 
τρόπος με τον οποίο οι πόροι συγκεντρώνονται και γίνονται διαθέσιμοι σε μια 
ομάδα ατόμων, τα οποία έπειτα δομούν ή ξαναανακαλύπτουν μια αίσθηση κοι-
νότητας. Επίσης, ο διατροφικός κοινωνιολόγος και ακτιβιστής Raj Patel (2008) 
επικεντρώνει στον ρόλο του φαγητού στα κοινωνικά κινήματα και στις μορφές 
αλληλεγγύης που υποστηρίζει, είτε αυτές είναι τα κινήματα των Μαύρων Παν-
θήρων που οργάνωναν πρωινά για παιδιά, είτε το Μανάβικο του Λαού (People’s 
Grocery), είτε η Via Campesina. Αυτός, ορίζει τα κοινά ως: «τα κοινά είναι το 
πώς διαχειριζόμαστε πόρους μαζί» (Slowfood Terra Madre Meeting 2010). Το 
επιχείρημά του, όμως, δεν είναι μόνο για τη διαχείριση και τη διατήρηση της 
καλλιέργειας και του  μοιράσματος φαγητού, αλλά επίσης για το πώς τα κινή-
ματα που σχετίζονται με το φαγητό θα πρέπει να δρουν αλληλέγγυα προς άλλα 
κινήματα. Έτσι, η ιδέα των «κοινών», όπως γίνεται κατανοητή εδώ, κρατάει μια 
ευαίσθητη θέση εντός οποιασδήποτε κοινότητας ή κοινού, ιδιαίτερα σε αμφι-
σβητούμενες περιοχές που βρίσκονται υπό την απειλή της νεοφιλελεύθερης κα-
ταστροφής του δομημένου περιβάλλοντός τους. Οι αξίες της διαπραγμάτευσης 
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και  επίλυσης των συγκρούσεων είναι κομβικές σε τέτοιες πρακτικές κοινών 
σχέσεων. Όπως επισημαίνει ο Σταύρος Σταυρίδης (στο De Angelis, M. and St., 
Stavrides, 2010), περισσότερο από την πράξη ή το γεγονός του μοιράζεσθαι, 
το πιο σημαντικό είναι η ύπαρξη κοινών πεδίων διαπραγμάτευσης. Η εννοι-
ολόγηση των κοινών αναφορικά με το δημόσιο, δεν επικεντρώνει τόσο πολύ 
σε ομοιότητες ή κοινοτοπίες αλλά στην εξερεύνηση των ίδιων των διαφορών 
μεταξύ των ανθρώπων σε ένα στοχευμένα θεσμοθετημένο κοινό πεδίο. Πρέπει 
να εγκαταστήσουμε πεδία διαπραγμάτευσης αντί για πεδία επικύρωσης αυτού 
το οποίο μοιράζεται. 

ΑΠΟΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Στην Αποαποικιακή Αρχιτεκτονική, ο Al-Masha αναφέρεται στην «κοινή 
χώρα» αντί για τα «κοινά»: «Η ιδέα του Al-Masha θα μπορούσε να βοηθή-
σει να επανα-φανταστούμε την ιδέα του κοινού σήμερα. Θα μπορούσε αυτή η 
μορφή χρήσης του κοινού να επεκταθεί με τον επαναορισμό του νοήματος της 
καλλιέργειας, μετατοπίζοντάς το από τη γεωργία σε άλλες μορφές ανθρώπινης 
δραστηριότητας; […] Πώς να απελευθερώσουμε το κοινό από τον έλεγχο των 
απολυταρχικών καθεστώτων, της νέο-αποικιοκρατίας και των καταναλωτικών 
κοινωνιών; Πώς να επανενεργοποιήσουμε κοινές χρήσεις πέρα από τα συμφέ-
ροντα του δημόσιου κρατικού ελέγχου;» (Hilal et al. 2014). Βασισμένη στα 
«κατειλημμένα εδάφη» της Δυτικής Όχθης, αυτή η πρακτική, που αντλεί από 
το πεδίο της αρχιτεκτονικής, επικεντρώνει στην πραγματικότητα των Παλαι-
στινίων προσφύγων που δημιουργούν κοινούς χώρους και αντιλαμβάνονται την 
ιδέα του «καταυλισμού» σαν έναν χώρο δυνάμει πέρα από τη νεοφιλελεύθερη 
ιδιότητα του πολίτη και τη διχοτομία του δημόσιου και του ιδιωτικού. Στις δρα-
στηριότητες της Αποαποικιακής Αρχιτεκτονικής το «κοινό» διαφέρει τόσο από 
τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό χώρο. Όπως βλέπουμε στις περισσότερες 
πόλεις και αστικούς χώρους, οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί χώροι βρίσκονται υπό 
τον έλεγχο των κυβερνήσεων. Η Αποαποικιακή Αρχιτεκτονική συνεργάζεται 
με ερευνητές διαφόρων ειδικοτήτων, πρόσφυγες, ακτιβιστές και αντιπροσώ-
πους της πολιτείας στη χρήση μαχητικών αστικών και αρχιτεκτονικών μεθοδο-
λογιών έρευνας για την ταυτοποίηση κοινών χώρων στους προσφυγικούς κα-
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ταυλισμούς και σε πρώην στρατιωτικά κτίρια. Δουλεύοντας με τους κατοίκους 
του καταυλισμού Fawar, για παράδειγμα, έχουν σχεδιάσει έναν μικρό δημόσιο 
χώρο, που, έπειτα, πραγματοποιήθηκε από οικογένειες και νεαρούς Παλαιστί-
νιους πρόσφυγες. Πρόκειται για ένα χώρο για την ανταλλαγή εμπειριών της 
καθημερινότητας και τοπικών ασχολιών, ο οποίος μπορεί να είναι η πιο σημα-
ντική μορφή αντίστασης ενάντια στην αποικιοκρατία. 

ΤΟ ΣΙΩΠΗΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (THE SILENT UNIVERSITY)

Μια ακόμα πλατφόρμα παραγωγής και ανταλλαγής εναλλακτικής γνώσης είναι 
το διαχειριζόμενο από καλλιτέχνες «Σιωπηλό Πανεπιστήμιο», το οποίο πρό-
κειται για μια αυτόνομη πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσης από και για τους πρό-
σφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες. Το Σιωπηλό Πανεπιστήμιο στοχεύει 
στην αμφισβήτηση της ιδέας της σιωπής ως παθητική κατάσταση και στην εξε-
ρεύνηση δυνατοτήτων μέσα από την επιτέλεση-παράσταση, το γράψιμο και τη 
συλλογική περισυλλογή. Αυτές οι εξερευνήσεις στοχεύουν να κάνουν εμφανή 
τη συστημική αποτυχία και την απώλεια ικανοτήτων και γνώσης που βιώνεται 
μέσα από τις διαδικασίες αποσιώπησης των ατόμων που αιτούνται άσυλο. Το 
Σιωπηλό Πανεπιστήμιο, το οποίο ξεκίνησε από τον καλλιτέχνη Ahmet Ögüt σε 
συνεργασία με πολλούς ερευνητές (συμπεριλαμβανομένης και εμού), έχει δύο 
βασικές εμπλεκόμενες δομές. Αυτές, ασχολούνται κατ΄αρχήν με την ιδέα της 
υποκειμενικότητας μεταξύ των προσφύγων και των αιτούντων ασύλου, που, 
έπειτα, ορίζεται υπό μια «κατάσταση εξαίρεσης». Δεύτερον, εξασκεί μια νέα 
μορφή εναλλακτικής παιδαγωγικής, στην οποία η παραγωγή της γνώσης φέρ-
νει σε πρώτο πλάνο την συνύπαρξη τόσο των ίδιων των προσφύγων όσο και 
του κοινού. Η δομή του Σιωπηλού Πανεπιστημίου, ως μια κινητή ακαδημία, 
αποτελεί μια εγκάρσια μηχανή στην οποία η «ιδιότητα του πολίτη» βιώνεται 
πέρα από ξεκάθαρα σύνορα. Ως μια μορφή διατοπικής, ασύνορης παραγωγής 
γνώσης, το Σιωπηλό Πανεπιστήμιο διαχειρίζεται ζητήματα πολιτότητας, εκπαί-
δευσης, θεσμοθέτησης, συνόρων, πολέμου, το να είσαι πρόσφυγας, «χαρτιών» 
και καταγραφής, αστικού διαχωρισμού, κοινών και άλλα. Αυτή η πρακτική, πα-
ράγει μια «μη κοινή γνώση» για τις μοιρασμένες εμπειρίες των ανθρώπων και 
τις αναπαραστάσεις τους. Έτσι, εφαρμόζει εναλλακτικές μεθόδους έρευνας που 
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συμπεριλαμβάνουν καλλιτεχνική έρευνα και αποδομούν κοινές μεθοδολογίες. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το Σιωπηλό Πανεπιστήμιο παράγει ψηφιακούς χώρους, 
χρησιμοποιώντας διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες και κοινωνικά δίκτυα, 
προκειμένου να διαδώσει τυπωμένα έργα και να πυροδοτήσει συζητήσεις με-
ταξύ ερευνητών και ακαδημαϊκών με στόχο να δημιουργήσει ένα επιτελεστικό-
παραστατικό αρχείο και να αναπτύξει εγκάρσιες μεθοδολογίες έρευνας. 

ΟΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αν μιλούσα από μια ακαδημαϊκή οπτική (ως επονομαζόμενη «επιστήμονας»), 
θα υποστήριζα ότι έχει συμβεί μια μεθοδολογική κρίση στην έρευνα τα τελευ-
ταία χρόνια, που πηγάζει από τις αδυναμίες μιας συντηρητικής, κλειστού κύ-
κλου ορθοδοξίας στην ακαδημία. Πέρα από το ζήτημα της επιδίωξης ποιοτικών 
και ποσοτικών μεθοδολογιών έρευνας απομονωμένων της μίας από την άλλη ή 
των προβλημάτων της γείωσης της θεωρίας στην εμπειρική πρακτική, η συζή-
τηση των μεθόδων ενσωματωμένης έρευνας της κατάστασης (situational) έχει 
παραμεληθεί πολύ από την ακαδημία. Επιπρόσθετα, η πολλαπλότητα των νέων 
μορφών της σύγχρονης παραγωγής γνώσης μας αναγκάζει να προσαρμόσουμε 
τις μεθόδους μας. Επιπλέον, από μια ντελεζιανή οπτική, στις πολύπλοκες κοι-
νωνίες μας, τα «δεδομένα» αποτελούν μια ριζωματική συνάθροιση που πρέπει 
να ερευνηθεί, να αξιολογηθεί, να αναλυθεί και να αναπαρασταθεί με τη χρήση 
πολύπλοκων εργαλείων ή, πράγματι, νέων αντίστοιχων ερευνητικών εργαλεί-
ων (Tan, 2013). Αυτό σημαίνει πως η οπτικότητα, και ως ιδέα και ως προϊόν, 
δεν είναι μόνο μια αναπαράσταση της γνώσης, αλλά και η μηχανή που την κι-
νεί. Έτσι λοιπόν, στην παραγωγή σύγχρονης τέχνης, όπως στην περίπτωση του 
Σιωπηλού Πανεπιστημίου, η ίδια η πρακτική γίνεται μια «μέθοδος», η οποία 
είναι μια τολμηρή ιδέα όχι μόνο στο πεδίο της σύγχρονης τέχνης αλλά επίσης 
και στις μεθοδολογικές συζητήσεις σε πεδία όπως η εκπαίδευση, οι κοινωνικές 
επιστήμες ή η αστική σύγκρουση. Θα προτιμούσα, λοιπόν, να μην αποκαλώ το 
Σιωπηλό Πανεπιστήμιο ένα «σχέδιο» αλλά μια θεσμοθετημένη πρακτική, ένα 
παραγόμενο αρχείο και μια μέθοδο. 

Θα μπορούσε να συγκριθεί με την κολεκτίβα Videoccupy, την οποία ξεκίνη-
σα με ακτιβιστές βίντεο στις 2 Ιουνίου στο πάρκο Γκεζί, στην Ιστανμπουλ. Η 
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πρωτοβουλία στόχευε στην οπτική καταγραφή αναμνήσεων και στην αρχειοθέ-
τηση των διαδικασιών αντίστασης μεταξύ 27 Μαΐου και 31 Ιουνίου του 2013. 
Υπάρχουν συλλεγμένες καταγραφές που έγιναν με συσκευές όπως iPads, τηλέ-
φωνα και κάμερες, και δημιούργησαν ένα αρχείο που αποτελείται από όλο το 
υλικό. Για εμάς, η χρήση του βίντεο και η δημιουργία βιντεογραμμάτων ως μια 
χειραφετητική συσκευή, όχι μόνο στη διάρκεια της αντίστασης στο Γκεζί αλλά 
και στις καθημερινές ζωές μας, σημαίνει ότι δεν βλέπουμε τους εαυτούς μας ως 
πρωταγωνιστές ή αντιπροσώπους αλλά ως παραγωγούς των δυνατοτήτων της 
πράξης του «βλέπω».

ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ

Αναφορικά με τις πρακτικές συνάθροισης και των πιθανών στιγμιαίων συμμα-
χιών που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι σημαντικό να σκεφτούμε πώς λειτουρ-
γούν οι εφαρμοζόμενες στρατηγικές ανταλλαγής εργασίας. Γενικά, βασίζονται 
τόσο στην άυλη όσο και στη σωματική εργασία, καθώς δεν υπάρχει διαχω-
ρισμός μεταξύ αυτών των μορφών παραγωγής εργασίας. Εδώ, οι αποξενωτι-
κές όψεις της άυλης εργασίας εξαφανίζονται και η υπεραξία γίνεται αντικείμενο 
διαχείρισης στη βάση της ηθικής αντί των προσταγμάτων της καπιταλιστικής 
αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως προτείνεται από τις οικονομολόγους-γεωγρά-
φους Julie Graham και Katherine Gibson (2006), οι κοινοτικές οικονομίες και οι 
διαδικασίες διασποράς της υπεραξίας είναι ιδιαίτερης σημασίας. Και αυτό, γιατί 
η πολιτική συλλογική δράση απαιτεί «να δουλεύεις συνεργατικά για την παρα-
γωγή εναλλακτικών οικονομικών οργανισμών και χώρων» (ο.π.). Ακόμα: «το  
‘συλλογικό’, σε αυτό το πλαίσιο, δεν σημαίνει την μαζική συνάθροιση όμοιων 
υποκειμένων, ούτε ο όρος ‘δράση’ θα πρέπει να σημαίνει μια αποτελεσματικό-
τητα που πηγάζει από στοχευμένες υπάρξεις ή που είναι ξέχωρη από τη σκέψη. 
Προσπαθούμε για μια ευρεία και διάχυτη ιδέα της συλλογικής δράσης, προκει-
μένου να αναγνωρίσουμε και να αφήσουμε ανοιχτές τις δυνατότητες σύνδεσης 
και ανάπτυξης» (ο.π.).

Εν συντομία, η συλλογική δράση απαιτεί τα ήθη μιας κοινοτικής οικονομίας. 
Στην πραγματικότητα, θα διατύπωνα αυτή την πρόταση περισσότερο ως μια 
πράξη ηθών της τοπικότητας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προκύπτουν 
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από την καθημερινή μας γνώση και την εμπειρία της διαφύλαξης των ζωών μας 
τόσο σε αστικούς όσο και σε αγροτικούς χώρους (Hilal, et al. 2014). Το σχεσι-
ακό δίκτυο που εγκαθίσταται ως αποτέλεσμα είναι περισσότερο μια στιγμιαία 
κοινότητα που επιλέγει να σκεφτεί και να συζητήσει μαζί παρά μια κανονιστική 
δομή. Η αυτοοργάνωση δεν είναι μια απλή ιεραρχία βασισμένη σε συγκεκριμέ-
νες εργασιακές δραστηριότητες και στους διαχωρισμούς τους, αλλά, αντίθετα, 
μια δομή έργου/εργασίας που επιτρέπει σε κάποιον να είναι αγρότης το πρωί 
και graphic designer το απόγευμα. Για να επαναλάβω την αιχμηρή ανάλυση του 
Σταυρίδη, η συνεργασία δεν αφορά την επιβεβαίωση αλλά τη διαπραγμάτευση. 
Είναι η συζήτηση κομβικών ζητημάτων σε έναν αστικό χώρο, όπου ο ίδιος ο 
χώρος αποτελεί ένα φλέγον και επιτακτικό ζήτημα. Η δημιουργία συλλογικής 
μη εξαρτημένης πολιτικής δράσης στον αστικό χώρο δεν αφορά την οργάνωση 
ή το ίδιο το γεγονός, αλλά τη συνύπαρξη και συν-λειτουργία για την επίτευξη 
των κοινών σχέσεων. Αυτό, βασίζεται σε μια επανεξέταση και συνειδητοποίη-
ση των πρακτικών συνεργασίας μας, αλληλέγγυων οικονομιών, αυτόνομων δι-
κτύων, αυτοοργάνωσης και στρατηγικής υπεραξίας, που διαφέρουν ριζικά από 
την πραγματικότητα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και λογικών παραγωγής 
που μας επιβάλλονται σήμερα. 

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΚΕΖΙ

Η εμπειρία της αντίστασης του Πάρκου Γκεζί σχετίζεται στο σύνολό της με τη 
συνεργασία, την κίνηση της αλληλεγγύης, ανεξάρτητα από τις διαφορές μας, και 
τη διεξαγωγή εθελοντικής δουλειάς, δημιουργώντας μια μη οπαδική, μη εξαρ-
τημένη αλλά δημοκρατική πλατφόρμα. Και σχετίζεται με τη φιλία. Πριν η κυ-
βέρνηση απομακρύνει τους διαδηλωτές του Γκεζί στις 15 Ιουνίου, το φαγητό, 
το ποτό (beverages) και τις παροχές για όλες τις άλλες ανάγκες τις διαχειρίζο-
νταν πρωτοβουλιακές ομάδες. Επιπλέον, μέχρι και ένας λαχανόκηπος και ένα 
φυτώριο είχαν στηθεί στο πάρκο. Όπως βλέπουμε εδώ, όλες οι αυτοοργανωμένες 
συλλογικές πρωτοβουλίες βασίζονται στην ανταλλαγή εθελοντικής εργασίας με 
γενικούς όρους, αλλά πηγαίνουν και πέραν αυτής, καθώς η ανταλλαγή εργασίας, 
σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι μια πρακτική κατά την οποία κάποιος θα μπο-
ρούσε να ονομαστεί «εθελοντής». Εδώ η ιδιότητα του «εθελοντή» ξεπερνάει και 
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μειώνει αυτή τη νέα μορφή δουλειάς από κοινού, καθώς το «εθελοντικό» στην 
εργασία αντιπροσωπεύει την ίδια την πηγή εξουσίας της συλλογικής δράσης. 

Η κολεκτίβα «Αρχιτεκτονική για Όλους» (Herkes Için Mimarlik), με βάση την 
Ιστανμπούλ, δημιούργησε ad hoc αρχιτεκτονικά σχέδια δομών στο πάρκο Γκε-
ζί, κατά μήκος των οδοφραγμάτων κατά τη διάρκεια της αντίστασης στο Γκεζί. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το προσωρινό τζαμί, μια κινητή κολε-
κτίβα φαγητού που δούλευε με την χρήση απλών υλικών και μια σκηνή, ένα δι-
αρκώς επεκτεινόμενο νοσοκομείο (...) αυτά αποτελούν παραδείγματα in situ μιας 
στιγμιαίας αρχιτεκτονικής στην πλατεία Ταξίμ και στο πάρκο Γκεζί. Πρόχειρες 
ταμπέλες αντιπροσωπεύουν τα όρια του κάθε τομέα και των τόπων στο πάρκο 
Γκεζί και σηματοδοτούν τη λειτουργία τους. Οι ταμπέλες αυτές επεκτείνονται ή 
συρρικνώνονται ανάλογα με τις ανάγκες του κόσμου. Συνήθως, η επιτελεστική 
αρχιτεκτονική βιώνεται κατά τη διάρκεια μιας «κατάστασης έκτακτης ανάγκης», 
κάτω από συνθήκες συγκρουσιακής πολεοδομίας, στιγμιαίας αρχιτεκτονικής και 
πρακτικών ριζοσπαστικής χωρικής αντίστασης. Αυτές οι σχεσιακές δομές αντί-
στασης, οδήγησαν την «Αρχιτεκτονική για Όλους» να δημιουργήσει την πρω-
τοβουλία #occupygezi architecture, στην οποία υποστήριξαν: «Χρειαζόμαστε 
νέους ορισμούς για την αρχιτεκτονική σε καταστάσεις όπου αυτή αφαιρείται από 
τους αρχιτέκτονες. Κάθε μοναδική δομή που συναντάμε στους δρόμους και στο 
πάρκο Γκεζί έχει το δικό της in situ σχεδιασμό και διαδικασία εφαρμογής».

ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Βρισκόμαστε σε ένα στάδιο στην παγκόσμια ιστορία, όπου τα τοπικά κινήμα-
τα που συντίθεται από αυτοοργανωμένες κολεκτίβες συνδέονται με διατοπικά 
δίκτυα ικανά να δημιουργήσουν ριζωματική διάδοση και υπεραξία. Την ίδια 
στιγμή, τα κινήματα Occupy σε διαφορετικές πόλεις έχουν εισάγει ένα πεδίο 
κοινοτικής πρακτικής της διαφοράς που συγκεντρώνει ήδη υπάρχουσες συλλο-
γικές πρακτικές αντίστασης. Οι διαφορές μεταξύ αυτών των κινημάτων -από 
τις κινητοποιήσεις στο Σιάτλ το 1999- και αυτές του 20ου αιώνα έχουν ήδη συ-
ζητηθεί στα έργα των Michael Hardt και Antonio Negri (2000, 2004, 2009) μαζί 
με ερωτήματα που περιτριγυρίζουν την ετερογένεια την εργασίας και των κοι-
νοτήτων. Οι κινητοποιήσεις ενάντια στην παγκοσμιοποίηση που ακολούθησαν 
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μετά το Σιάτλ, και συνέχισαν με τα κινήματα Occupy, χαρακτηρίζονται από ιδι-
αίτερες μορφές αλληλεγγύης, διατοπικών δικτύων και ποικίλους τύπους εγκάρ-
σιας γνώσης και παιδαγωγικής. Σύμφωνα με τον φιλόσοφο Simon Critchley 
(στο Critchley and Tan, 2012), «Μπορούμε να μιλήσουμε για το Occupy. Το 
Occupy δεν είναι επανάσταση, είναι εξέγερση, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον και 
έκανε προσβάσιμες μια σειρά από πολύ διαφορετικές πολιτικές τακτικές. Η 
κατάληψη είναι πολύ οικεία στους ανθρώπους της αναρχικής Αριστεράς. […] 
Πιστεύω σε μια σειρά δράσεων χαμηλής έντασης, σχεδόν αόρατες, που σε μια 
χρονική στιγμή φτάνουν στην ορατότητα και τότε έχουν πράγματι επίδραση. 
Όπως θα έλεγε και ο Γκράμσι, η πολιτική δεν είναι ένας πόλεμος κινήσεων ή η 
κατά μέτωπο επίθεση στην εξουσία. Είναι ένας επίμονος και μεγάλης διάρκειας 
πόλεμος θέσεων. Αυτό απαιτεί αισιοδοξία, πονηριά και υπομονή.» Επιπλέον, 
για τον Franco (Bifο) Berardi, τα κινήματα Occupy χαρακτηρίζονται από την 
άντληση ευχαρίστησης από το «άλλο σώμα» και από την κατανόηση για «άλλες 
συμμαχίες» (στο Tan and Özengi 2014). Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούμε και 
δεν μιλάμε πια για έναν νέο ακτιβισμό. Μιλάμε, όμως, για μια μη κοινή γνώση 
που δημιουργούμε, μια νέα θέσμιση εξουσίας και συλλογικής εργασίας. Αυτό, 
μπορεί να συνδεθεί με την πρακτική της Απoαποικιακής Αρχιτεκτονικής και 
της πρόθεσης των συμμετεχόντων σε αυτήν να αμφισβητήσουν τα «κοινά». 
Σύμφωνα με την οπτική του Al−Masha (στο Hilal et al., 2014), η μορφή της 
έρευνας «είναι συλλογική, σχεσιακή, και ενεργή». Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ 
πως ιδέες όπως «συμμετοχή», «αγώνας» και «ηγεμονία», που συχνά χρησιμο-
ποιούμε στην πρακτική της ριζοσπαστικής δημοκρατίας, μεταμορφώνονται στη 
διαδικασία πιο πολυεπίπεδων, υποθετικών και θεμελιωδών διαπραγματεύσεων 
που αμφισβητούν τις αξίες μας, τις σχέσεις και τους τρόπους που δρούμε στη 
σύγχρονη κοινωνία. Οι διαφορές μεταξύ της θεσμικής γνώσης και της παραγω-
γής της μπορούν να αμφισβητηθούν αντίστοιχα, με στόχο τη δημιουργία μιας 
συνύπαρξης που είναι ταυτόχρονα ενεργή και επίπλαστη, και αγγίζει καθημερι-
νές και επείγουσες πραγματικότητες. Είναι όπως ακριβώς όταν η Αποαποικιακή 
Αρχιτεκτονική περιγράφει τις ιδέες πίσω από τις πράξεις, οι οποίες διενεργού-
νται, όπως λέει, προκειμένου «να εγκαταστήσουμε μια διαφορετική ισορροπία 
μεταξύ της απομάκρυνσης και της συμμετοχής, της δράσης στον κόσμο και 
στην έρευνα, στη μυθοπλασία και την πρόταση» (ό.π.).
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Είμαστε σε αυτή τη στιγμή, ακριβώς τώρα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1.Το κείμενο αυτό αρχικά δημοσιεύθηκε το 2014 στο eurozine με τον τίτλο 
«Uncommon knowledge: A transversal dictionary» και είναι διαθέσιμο στο http://
www.eurozine.com/articles/2014-05-30-tan-en.html 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα κοινά και οι περιφράξεις αποτελούν δυο αλληλένδετες έννοιες που αντανα-
κλούν τους κοινωνικούς ανταγωνισμούς και με μια πρώτη ανάγνωση υποδη-
λώνουν είτε τη συμμετοχή των κοινωνιών στη χρήση των μέσων παραγωγής 
και αναπαραγωγής είτε την απαγόρευση της πρόσβασής τους σε αυτά. H σφαί-
ρα των κοινών, σύμφωνα με πλήθος μελετητών (Yang and Howison, 2012, de 
Peuter and Witheford, 2010, Exner und Kratzwald, 2012), αποτελεί το πεδίο 
μιας διαρκούς παγκόσμιας και τοπικής διαμάχης για τον έλεγχο γύρω από τα 
λεγόμενα φυσικά κοινά (αέρας, θάλασσες, ποτάμια, δάση), τα δημόσια κοινά 
(υποδομές, δίκτυα μεταφορών, τηλεπικοινωνίες, εκπαίδευση, υγεία), τα πολιτι-
σμικά κοινά (γλώσσες, επιστήμες, τέχνες), τα γενετικά κοινά (γονίδια), τα ενερ-
γειακά κοινά (ενεργειακοί πόροι), τα πληροφοριακά κοινά (διαδίκτυο) κ.ά. Σε 
αυτό το αρχιπέλαγος των κοινών συμπεριλαμβάνονται και τα αστικά κοινά, τα 
οποία αφορούνε τους πράσινους χώρους, τα δίκτυα υποδομών, τους αρχαιολο-
γικούς χώρους, γενικότερα τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους. Τέλος, 
έχει εκφραστεί η άποψη ότι όλο το οικιστικό απόθεμα, οι χρήσεις γης, το αστι-

Χάρης Τσαβδάρογλου
Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ 

tsavdaroglou.ch@gmail.com

Ο αναδυόμενος κοινός χώρος 

και οι διαθεματικές πολιτικές περίφραξής 
του στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης
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κό τοπίο και η τοπική ζωτικότητα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μορφές κοι-
νών (Briassoulis, 2002). Ωστόσο, ακολουθώντας την προσέγγιση του αυτονό-
μου μαρξισμού (de Angelis 2010, Caffentzis 2010, Federici 2011, 2011[2004]), 
το εύρος της σφαίρας των κοινών δεν αποτελεί απλώς τη διεκδίκηση χωρικών 
ποσοτήτων, αλλά καθορίζεται από τα πεδία και τις μορφές κοινωνικής αυτοθέ-
σμισης και από τις απαντήσεις της σχέσης κεφάλαιο ή και άλλων συστημάτων 
καταπίεσης μέσω των περιφράξεων. 

Στο παρόν άρθρο, αρχικά, παρουσιάζω τις διαφορετικές προσεγγίσεις των κοι-
νών. Έπειτα, εξετάζω τις έννοιες των περιφράξεων, της μονιμότητας, της λεγό-
μενης πρωταρχικής συσσώρευσης και των περιφραγμένων κοινών. Στη συνέχεια, 
συνδέω την έννοια του χώρου με την έννοια των κοινών και προτείνω την έννοια 
του Κοινού Χώρου. Τέλος, εξετάζω τον Κοινό Χώρο και την περίφραξή του στην 
Ελλάδα την εποχή της κρίσης και καταλήγω με ορισμένα συμπεράσματα. 

Η μέθοδος που ακολουθώ είναι η διαλεκτική και, συγκεκριμένα, η διαθεμα-
τική, ανοιχτή και συστηματική διαλεκτική. Πρόκειται για την κριτική διαλεκτι-
κή μέθοδο «έκθεσης της εσωτερικής άρθρωσης ενός δεδομένου-συγκεκριμένου 
συνόλου» (Arthur, 2002), σύμφωνα με την οποία, η ιστορία, η τάξη, το φύλο, το 
έθνος, η κουλτούρα, η κρίση, ο χώρος ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία, συμβαίνει 
και αποκτά σημασία την κάθε συγκεκριμένη στιγμή, μέσα από συγκεκριμένες 
αρθρώσεις-αρνήσεις-αφαιρέσεις των κοινωνικών σχέσεων και ανταγωνισμών.

2. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ

2.1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ

Οι προσεγγίσεις που υποστηρίζουν την περίφραξη των κοινών διακρίνονται 
στη νεοφιλελεύθερη προσέγγιση, στη προσέγγιση της κρατικής ρύθμισης και 
στη προσέγγιση της συλλογικής δράσης. 

Η νεοφιλελεύθερη προσέγγιση έχει ως αναφορά τη λεγόμενη θεωρία της τρα-
γωδίας των κοινών του Hardin (1968), ο οποίος υποστήριξε στα τέλη της δεκαε-
τίας του ‘60 ότι, στους κοινούς πόρους, αν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση και έλ-
λειψη δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, τότε οι χρήστες συμπεριφέρονται εγωιστικά, σαν 
«ελεύθεροι καβαλάρηδες», και υπερχρησιμοποιούν τους πόρους μέχρι που τους 
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καταστρέφουν ολοκληρωτικά. Η νεοφιλελεύθερη προσέγγιση υποστηρίζει ότι ο 
μόνος τρόπος για να προστατευτούν και να αξιοποιηθούν οι κοινοί πόροι είναι να 
περιφραχθούν και να τους αποδοθούν δικαιώματα ατομικής ιδιοκτησίας. 

Η προσέγγιση της κρατικής ρύθμισης αντιτίθεται στην ιδιωτικοποίηση και υπο-
στηρίζει ότι, για την προστασία και την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των κοινών 
πόρων, ο καλύτερος εγγυητής είναι το κράτος (Carruthers and Stoner, 1981). 

Τέλος, η προσέγγιση της συλλογικής δράσης (Ostrom, 1990) αντιτίθεται στην 
ιδιωτικοποίηση και στον κρατικό έλεγχο και, αναζητώντας μια συμβατότητα του 
καπιταλισμού με τα κοινά, υποστηρίζει ότι κοινότητες παραγωγών μπορούν με συμ-
μετοχικούς συλλογικούς τρόπους να φέρουν αποδοτικά εμπορικά αποτελέσματα.

2.2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ

Οι προσεγγίσεις για τον κομμουνισμό των κοινών διαχωρίζονται από το δίπολο 
ιδιωτική ή κρατική διαχείριση των κοινών και αναγνωρίζουν στα κοινά χαρα-
κτηριστικά που βασίζονται, κυρίως, στη δυναμική των κοινωνικών σχέσεων, 
θεωρώντας περιοριστικό το ζήτημα των κοινών όταν αντιμετωπίζεται μόνο σε 
σχέση με τους πόρους. Σύμφωνα με την προσέγγιση των αυτόνομων μαρξιστών 
(De Angelis, 2013, Linebaugh, 2008, Caffentzis, 2010), τα κοινά εμπεριέχουν 
ταυτόχρονα τρία χαρακτηριστικά: τους κοινούς πόρους, τις κοινότητες και τις 
σχέσεις που (ανα)δημιουργούν κοινά (commoning).

Με βάση την μαρξική προσέγγιση, η περίφραξη των κοινών αφορά τις δια-
δικασίες σφετερισμού των κοινοτικών-κοινών γαιών μέσω της λεγόμενης πρω-
ταρχικής συσσώρευσης, κατά τη μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλι-
σμό (Marx, 2009 [1867], Federici, [2004] 2011, Perelman, 2000, Thompson, 
1963). Η διαδικασία αυτή, είχε ως στόχο να διαχωριστούν οι χρήστες των κοι-
νών γαιών από τα μέσα παραγωγής και αναπαραγωγής, να μεταναστεύσουν στα 
ανερχόμενα βιομηχανικά αστικά κέντρα και, εκεί, να εργαστούν υπό καθεστώς 
μισθωτής εργασίας. Ωστόσο, ο Μαρξ είναι αρκετά σαφής στον σχολιασμό του 
για τη λεγόμενη πρωταρχική συσσώρευση, καθώς ισχυρίζεται ότι, στην πραγ-
ματικότητα, δεν υπάρχει πρωταρχική συσσώρευση, αλλά ότι ο διαχωρισμός 
των ανθρώπων από τα μέσα παραγωγής και αναπαραγωγής αποτελεί διαρκή 
και συστατική διαδικασία για την ύπαρξη του κεφαλαίου. Τονίζει σχετικά: 
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«Από τη στιγμή που η κεφαλαιοκρατική παραγωγή στέκει πια στα δικά της 
πόδια, δεν διατηρεί μόνο αυτόν το χωρισμό, μα και τον αναπαράγει σε ολοένα 
αυξανόμενη κλίμακα.» (Marx [1867] 2009: 739). 

Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί μελετητές (Caffentzis 2010, Vasudevan et al. 
2008, Harvey 2011, 2012, Hodkinson 2012), συμφωνώντας με τον Μαρξ και 
εξετάζοντας τον τρόπο λειτουργίας του νεοφιλελευθερισμού σε παγκόσμιο επί-
πεδο, διαπιστώνουν ότι οι περιφράξεις διαρκώς επεκτείνονται και, επομένως, 
δεν αποτελούν απλώς ένα προκαπιταλιστικό φαινόμενο. Ως «νέες περιφράξεις» 
αναγνωρίζονται, μεταξύ άλλων, η έμφυλη καταπίεση, η βιομετρική, η πληρο-
φοριακή συσσώρευση, η σύγχρονη αρπαγή γης, η συσσώρευση πληθυσμών 
σε παραγκουπόλεις, τα Προγράμματα Δομικής Αναπροσαρμογής του ΔΝΤ, η 
μετανάστευση και η συρρίκνωση του μεταπολεμικού κράτους πρόνοιας των 
δυτικοευρωπαϊκών χωρών.

Ταυτόχρονα, με τη λειτουργία των περιφράξεων, που είναι απαραίτητες για 
τη μονιμότητα της λεγόμενης πρωταρχικής συσσώρευσης, οι αυτόνομοι μαρξι-
στές διαπιστώνουν ότι ο καπιταλισμός έχει ανάγκη τα κοινά τόσο με τη μορφή 
των μη εμπορευματοποιημένων κοινών πόρων όσο και με τη μορφή της κοινω-
νικής συνεργασίας. Οι αυτόνομοι μαρξιστές αποκαλούν «διεφθαρμένα» (Negri 
and Hardt, 2009), «αλλοιωμένα» (De Angelis, 2009) ή «φιλοκαπιταλιστικά» 
κοινά (Caffentzis, 2010) εκείνες τις μορφές κοινών πόρων και εκείνες τις σχέ-
σεις δημιουργίας κοινών, οι οποίες αξιοποιούνται προς όφελος του κεφαλαίου 
και είναι απαραίτητες για τη βιωσιμότητά του.

3. Ο ΚΟΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για την εξέταση των αστικών κοινών απαιτείται η εννοιολόγηση της έννοιας 
του χώρου. Για τον σκοπό αυτό, εμπνέομαι από τη χωρική ανάλυση του Λεφέβρ 
και του Κωτσάκη.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Λεφέβρ (Lefebvre, [1974] 1991), o χώρος δεν 
αποτελεί ένα κενό δοχείο που γεμίζει με πράξεις, σχέσεις και ιδεολογίες, αλλά 
διακρίνεται στον φυσικό, νοητικό και κοινωνικό χώρο, αντίστοιχα, στην χωρι-
κή πρακτική, στις αναπαραστάσεις του χώρου και στον αναπαραστημένο χώρο 
και, τέλος, στον αντιληπτό, νοητικό και βιωμένο χώρο.
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Επίσης, ο Κωτσάκης (2012) συλλαμβάνει τον Κοινωνικό Χώρο ως την ενό-
τητα του φυσικού Χώρου (ενέργεια, έκταση, χρόνος) με το Κοινωνικό Σύστημα 
(κοινωνικές σχέσεις και κοινωνικά υποκείμενα) και τον Τρόπο Επικοινωνίας 
(κοινωνικές σχέσεις και κοινωνικές δυνάμεις), ο οποίος αλληλεπιδρά μέσω των 
διαδικασιών πραγμάτωσης, ανάδυσης, αναπαραγωγής και ενεργοποίησης με το 
Σύστημα Επικοινωνίας (πράξεις και σχέσεις επικοινωνίας). Τέλος, ως τόπο ορί-
ζει ο Κωτσάκης (2012) τον βιωμένο κοινωνικό χώρο.

 

Σχήμα 1. Τόπος και Κοινωνικός Χώρος (Κωτσάκης, 2012:85) 

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η διαφοροποίηση του Κωτσάκη από την προσέγγιση των 
αυτόνομων μαρξιστών περί των κοινών, καθώς τονίζει τη σημασία του περάσματος 
από την κεντρικότητα των δυνάμεων (δυναμοκεντρική προσέγγιση) στην κεντρικό-
τητα των σχέσεων, ώστε να μπορεί να συγκροτηθεί ο τρόπος επικοινωνίας.

«Η κριτική στον ποροκεντρισμό δεν δίνει τη θέση της κεντρικότητας των 
πόρων σε μια κεντρικότητα των δυνάμεων. Το κεντρικό στην προτεινόμενη 
έννοια του κοινού είναι οι σχέσεις. Το πέρασμα από τις δυνάμεις στις σχέσεις 
δεν έχει θεωρητική μόνο σημασία αλλά και πρακτική, και μάλιστα, κυρίως 
πρακτική: αφορά την πράξη ως θεωρητικά ολοκληρωμένη πρακτική. Η κινη-
ματική πράξη συγκρότησης του κοινού (πρέπει να) είναι, κυρίως, πράξη ανά-
πτυξης σχέσεων και, συμπληρωματικά, πράξη συγκρότησης των δυνάμεων 
που απαιτούνται για την πραγμάτωση των σχέσεων» (Κωτσάκης, 2015: 410).
Εμπνεόμενος από την ανάλυση του Λεφέβρ : Φυσικός - Νοητικός - Κοινω-

νικός Χώρος, και Βιωμένος - Αντιληπτός - Κατανοητός Χώρος, και από την 
ανάλυση του Κωτσάκη : Φυσικός Χώρος - Τρόπος Επικοινωνίας - Κοινωνικό 
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Σύστημα, που συνιστούν τον Κοινωνικό Χώρο, καθώς και την κριτική του στην 
ανάλυση των αυτόνομων μαρξιστών για τα κοινά : Κοινοί Πόροι - Σχέσεις Δη-
μιουργίας Κοινών - Κοινότητες, προτείνω την έννοια του Κοινού Χώρου.

 

Σχήμα 2. Ο Κοινός Χώρος (σχέδιο Χ. Τσαβδάρογλου)

Ως Κοινό Χώρο προτείνω τη διαλεκτική σχέση-ενότητα μεταξύ του Βιοφυ-
σικού Χώρου των κοινών πόρων με τον Τρόπο Επικοινωνίας και τον Χώρο των 
Κοινοτήτων. Ο βιοφυσικός-αντιληπτός Χώρος των Κοινών Πόρων αποτελεί 
τη χωρική πρακτική συλλογικού μοιράσματος των πόρων-μέσων παραγωγής, 
αναπαραγωγής και διαβίωσης στις διαστάσεις της έκτασης, του χρόνου και 
της ενέργειας, όπως έχει ήδη επισημάνει ο Κωτσάκης (2015). Ο Βιοφυσικός 
Χώρος των Κοινών Πόρων, ως Αντικειμενική Δυνατότητα σε ενότητα με τις 
Κοινωνικές Δυνατότητες, ορίζεται, αρθρώνεται, συστήνεται, δημιουργείται, 
κατασκευάζεται ή ανακτάται κάθε φορά από τον Τρόπο Επικοινωνίας  των 
Κοινωνικών Σχέσεων και Κοινωνικών Δυνάμεων. Οι Κοινωνικές Δυνάμεις, ως 
ενότητα Αντικειμενικών Δυνατοτήτων και Υποκειμενικών Ικανοτήτων, ενεργο-
ποιούν τις Πράξεις Επικοινωνίας και αναπαράγονται μέσω αυτών. Ταυτόχρονα, 
οι Κοινωνικές Σχέσεις, ως σχέσεις των υποκειμένων, αναδύονται από τις Σχέ-
σεις Επικοινωνίας (σχέσεις των πράξεων) και πραγματώνονται μέσω αυτών. Οι 
Πράξεις Επικοινωνίας μαζί με τις Σχέσεις Επικοινωνίας (πράξεις των σχέσεων) 
συνιστούν ως ενότητα το Σύστημα Επικοινωνίας. Επομένως, ο Τρόπος Επι-
κοινωνίας συγκροτεί το Σύστημα Επικοινωνίας, αλλά και συγκροτείται κάθε 
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φορά μέσω αυτού. Ταυτόχρονα, με την παραπάνω διαλεκτική αλληλεπίδραση 
του Τρόπου Επικοινωνίας με το Σύστημα Επικοινωνίας, οι Κοινωνικές Σχέσεις 
(σχέσεις των υποκειμένων) και τα Κοινωνικά Υποκείμενα συνθέτουν, συστή-
νουν, παράγουν και αναπαράγουν τις Κοινότητες των κοινωνικών υποκειμένων 
(των λεγόμενων commoners). Οι «commoners» – Κοινωνικά Υποκείμενα συλ-
λογικοποιούνται με κοινωνικές σχέσεις (σχέσεις των υποκειμένων) ως πλήθος-
δημόσιο σώμα στις Κοινότητες (Κοινωνικό Σύστημα). Οι Κοινότητες (Κοινω-
νικό Σύστημα), επομένως, συντίθενται από τις Κοινωνικές Σχέσεις (σχέσεις των 
υποκειμένων) και την ολότητα των Κοινωνικών Υποκειμένων (commoners).

Επομένως, το σημείο κλειδί του Χώρου των Κοινών είναι η αλληλεπίδραση 
και η επικοινωνία μεταξύ των Κοινών Πόρων με τον Τρόπο Επικοινωνίας και 
τις Κοινότητες. Η διάρρηξη των παραπάνω σχέσεων πραγματοποιείται με τις 
περιφράξεις. Ανάλογα με το ποια από τις παραπάνω σχέσεις τείνει να περι-
φραχθεί έχουμε τις: 

Περιφράξεις των Κοινών Πόρων: πρόκειται για τις κλασικές και τις νέες πε-
ριφράξεις, όπως σφετερισμός και εμπορευματοποίηση των κοινών γαιών, της 
ενέργειας, των φυσικών πόρων, σύγχρονη αρπαγή γης, πληροφοριών, γονιδίων, 
γνώσης, σωμάτων, βιομετρική, νέες έμφυλες περιφράξεις, έλεγχος και εμπο-
ρευματοποίηση σπόρων και φυτογενετικού υλικού, δικαιϊκές περιφράξεις, αρ-
παγή κουλτούρας. Σε χωρικό-αστικό επίπεδο, ως νέες περιφράξεις μπορούν να 
αναγνωριστούν οι αναπλάσεις και ο εξευγενισμός των πόλεων, η πολεοδομία 
των τειχών, οι πολιτικές ενοικίων και οι πολιτικές αποστέρησης-εκτόπισης. Οι 
παραπάνω διαδικασίες συνδέονται με τη μονιμότητα της λεγόμενης πρωταρχι-
κής συσσώρευσης ως συστατικό στοιχείο της σχέσης κεφάλαιο, δηλαδή με τον 
διαρκή διαχωρισμό των ανθρώπων από τα μέσα (ανα)παραγωγής. 

Περιφράξεις των Τρόπων Επικοινωνίας: πρόκειται για τον σφετερισμό της 
κοινωνικής συνεργασίας προς όφελος των διαφόρων συστημάτων εξουσίας και 
διακρίσεων. Πρόκειται για τις περιφραγμένες Κοινωνικές Σχέσεις και τις πε-
ριφραγμένες Κοινωνικές Δυνάμεις, που σημαίνει περίφραξη των σχέσεων των 
υποκειμένων, περίφραξη των υποκειμενικών ικανοτήτων και, ταυτόχρονα, πε-
ρίφραξη των αντικειμενικών δυνατοτήτων. Οι τελευταίες, με τη σειρά τους, 
βασίζονται στην περίφραξη των κοινωνικών δυνατοτήτων και στην περίφρα-
ξη του βιοφυσικού χώρου (έκταση, ενέργεια, χρόνος). Σε αυτό το σημείο θα 
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πρέπει να επισημάνω ότι δεν επιλέγω να χρησιμοποιήσω τους, κατά τη γνώμη 
μου, οντολογικούς - ουσιοκρατικούς - ηθικολογικούς όρους «διαβρωμένες», 
«αλλοιωμένες», «διεφθαρμένες» ή «φιλοκαπιταλιστικές» σχέσεις δημιουργί-
ας των κοινών, τους οποίους έχουν χρησιμοποιήσει αρκετοί μελετητές, όπως 
οι Negri και Hardt (2009), De Angelis (2009), Chatterton (2010), Caffentzis 
(2010), αντίστοιχα, για να περιγράψουν τον σφετερισμό των σχέσεων δημι-
ουργίας κοινών (commoning) από τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, την 
πατριαρχία, τον εθνικισμό κτλ. Οι παραπάνω όροι, κρίνω ότι, περισσότερο συ-
σκοτίζουν και μυστικοποιούν, παρά διαφωτίζουν τις διαδικασίες περίφραξης. 
Αντιθέτως, ισχυρίζομαι ότι, για κάθε διαδικασία περίφραξης του τρόπου επι-
κοινωνίας, πρέπει να εξετάζεται συγκεκριμένα: τι διαθεματικές επιπτώσεις έχει 
στις ιδιαίτερες κοινωνικές σχέσεις και κοινωνικές δυνάμεις που συγκροτούν 
τον συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας και τον εμποδίζουν να αρθρωθεί με το 
αντίστοιχο σύστημα επικοινωνίας.

Περιφράξεις των Κοινοτήτων: πρόκειται για την κοινωνική και πολιτική συ-
γκρότηση των περιφραγμένων κοινοτήτων, στις οποίες μέσω της συμπερίλη-
ψης ή του αποκλεισμού έχει λάβει χώρα η περίφραξη των κοινωνικών σχέσεων, 
των κοινωνικών υποκειμένων και των κοινών πόρων. Χωρικά παραδείγματα 
αποτελούν οι περίκλειστες-περιφραγμένες κοινότητες (gated communities), τα 
στρατόπεδα κράτησης μεταναστών, οι φυλακές, τα επιχειρηματικά cluster, τα 
mall, καθώς και τα κάθε είδους γκέτο.  

4. Ο ΚΟΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΕΠΟ-
ΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που ανέπτυξα, θα δείξω ότι η διαλεκτική των 
κοινών και των περιφράξεων βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής και κοινω-
νικής διαμάχης στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης. 

Είναι γεγονός ότι η σταδιακή συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας και της 
μεσαίας τάξης είχε ως αποτέλεσμα, ιδιαίτερα μετά από την εξέγερση του Δε-
κέμβρη του 2008 και το κίνημα των αγανακτισμένων το 2011, να αναδυθούν 
πλήθος κινημάτων πόλης τα οποία επιδιώκουν να απαντήσουν στα ζητήματα 
της κοινωνικής (ανα) παραγωγής θέτοντας στο επίκεντρο της δραστηριότητάς 
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τους τον κοινό χώρο. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σταυρίδης 
(2011), εμπνεόμενος από τις λατινοαμερικάνικες «κοινωνίες σε κίνηση», σύμ-
φωνα με τον όρο του Zibechi (2010), προτείνει για τα «κινήματα των πλατει-
ών» την έννοια της «κοινότητας σε κίνηση», η οποία μέσα από τις διαδικασίες 
της «από κοινού παραγωγής» (commoning) εκκρίνει και ταυτόχρονα εκκρίνε-
ται από τον κοινό χώρο. 

 Χαρακτηριστικά είναι, επίσης, τα παραδείγματα των συνελεύσεων γειτονιάς, 
τα αυτοδιαχειριζόμενα πάρκα, οι συλλογικές περιαστικές καλλιέργειες, τα κατει-
λημμένα στεγαστικά εγχειρήματα και τα κοινωνικά κέντρα -ελεύθεροι κοινωνικοί 
χώροι - καταλήψεις - στέκια, οι δομές αλληλέγγυας οικονομίας και οι δομές κοινω-
νικής αλληλεγγύης, όπως κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά παντοπωλεία, χαριστικά 
παζάρια, συλλογικές κουζίνες, δίκτυα ανταλλαγής προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, 
καθώς και συνεταιριστικές μορφές εργασίας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειω-
θεί ο υβριδικός χαρακτήρας των παραπάνω μορφωμάτων, καθώς σε αρκετές περι-
πτώσεις είναι πεδία σφετερισμού από πολιτικές οργανώσεις, έχουν φυλετικό προ-
σανατολισμό π.χ. συσσίτια και αιμοδοσίες της Χρυσής Αυγής μόνο για Έλληνες, 
θεσμική εποπτεία από δήμους, εκκλησία και ΜΚΟ και δυσδιάκριτα όρια μεταξύ 
εμπορευματικών και μη εμπορευματικών σχέσεων (Tsavdaroglou, 2012). 

Την ίδια στιγμή, η ανάδυση των νέων περιφράξεων και οι διαδικασίες της 
μονιμότητας της λεγόμενης πρωταρχικής συσσώρευσης λαμβάνουν χώρα τόσο 
στον βιοφυσικό χώρο όσο και στον τρόπο επικοινωνίας, καθώς και στη συγκρό-
τηση των κοινοτήτων. 

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή των πολιτικών περίφραξης και η παραγωγή του 
περιφραγμένου χώρου αρθρώνεται-διασταυρώνεται με διαθεματικό τρόπο, και 
σε ποικίλες κλίμακες, με τα πολλαπλά συστήματα εξουσίας, καταπίεσης και 
διακρίσεων, όπως το έθνος, η φυλή, η τάξη, το φύλο, η κουλτούρα, η σεξουα-
λικότητα, η αναπηρία-(αν)ικανότητα, η ηλικία, η ασθένεια, η γλώσσα, ο σωμα-
τότυπος, το μορφωτικό επίπεδο, η πολιτότητα κ.ο.κ.

Συνοπτικά, ως νέες περιφράξεις μπορούν να αναγνωριστούν οι περικοπές μι-
σθών και συντάξεων, η επισφαλειοποίηση των εργασιακών σχέσεων, οι επιστρα-
τεύσεις απεργών, η ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση δημόσιων υποδομών 
και υπηρεσιών (μεταφορές, υγεία, εκπαίδευση, κρατικά ακίνητα), η ελαστικοποί-
ηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι αυξήσεις φόρων σε μεταφορές-ενέρ-
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γεια-ασφάλιση-ιδιοκτησία, η υφαρπαγή γης και ακινήτων (Χατζημιχάλης, 2014), 
η ένταση της έμφυλης καταπίεσης, η διαπόμπευση των οροθετικών και διεμφυ-
λικών εργατριών του έρωτα, οι περικοπές των επιδομάτων αναπηρίας, ο φράχτης 
στον Έβρο, τα νέα κέντρα κράτησης μεταναστών, η ποινικοποίηση αγωνιζόμενων 
ενάντια στις περιφράξεις των μεταλλείων χρυσού στη Χαλκιδική, οι εκκενώσεις 
πολιτικών καταλήψεων και κοινωνικών κέντρων, και πολλά πολλά ακόμα.   

Βιοφυσικός Χώρος Τρόπος 
Επικοινωνίας Κοινότητα

Φύλο

Φυλάκιση και 
διαπόμπευση 
οροθετικών και 
διεμφυλικών 
εργατριών του έρωτα, 
ποινικοποίηση τοκετού 
στο σπίτι, αύξηση 
έμφυλης βίας

Ένταση της 
αρρενωπότητας και 
της πατριαρχίας

Ισχυροποίηση 
κοινωνικά 
κυρίαρχων φύλων

Φυλή

Φράχτης στον Έβρο, 
αστυνομική επιχείρηση 
«Ξένιος Ζευς», νέα 
στρατόπεδα κράτησης 
μεταναστών

Αντιμεταναστευτική 
νομοθεσία και 
ρατσιστική ρητορική 
εναντίον μεταναστών

Ισχυροποίηση 
εθνικών, φυλετικών, 
οικογενειακών 
σχέσεων

Τάξη

Πολιτικές fast truck, 
εξευγενισμός, αρπαγή 
γης, ιδιωτικοποιήσεις, 
ανεργία, ευελιξία 
και επισφάλεια, 
επιστρατεύσεις 
απεργών

Κατηγορίες 
και έννοιες του 
Κεφαλαίου: 
αξία, εμπόρευμα, 
υπαγωγή, ανταλλαγή, 
φετιχισμός του 
εμπορεύματος

Ισχυροποίηση 
ταξικών διαιρέσεων 
(προλεταριάτο, 
μεσαία τάξη, αστική 
τάξη)

Κουλτούρα

Κλείσιμο ΕΡΤ, 
καταστολή και 
ποινικοποίηση 
ανεξάρτητων 
ιστοσελίδων,  κρατικές 
και φασιστικές 
επιθέσεις σε θέατρα 
(Χυτήριο, εκκένωση 
κατάληψης θεάτρου 
Εμπρός)

Κοινωνία του 
θεάματος, 
λογοθετικές - 
βιοπολιτικές 
περιφράξεις

Ισχυροποίηση 
και ανάδυση 
ταυτοτικών 
κοινοτήτων 
(θρησκευτικές, 
οπαδικές, 
μουσικές, πολιτικές 
κοινότητες)
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Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί ότι στον διαθεματικά περιφραγμένο 
χώρο οι πολλαπλές καταπιέσεις, όπως ο ρατσισμός, ο σεξισμός, τα ταξικά προ-
νόμια και η ταξική διαστρωμάτωση, η ξενοφοβία, η ομοφοβία, η τρανσοφοβία, 
ο εθνοτισμός, η θρησκευτική μισαλλοδοξία κτλ., δεν δρουν ανεξάρτητα η μία 
από την άλλη, αλλά αμοιβαία αλληλεπιδρούν και διεισδύουν η μία μέσα στην 
άλλη. Ως εκ τούτου, κατασκευάζεται ένα ενιαίο σώμα καταπιέσεων, εντός του 
οποίου, σύμφωνα με αρκετές μελετήτριες της διαθεματικότητας (Geerts και Van 
der Tuin, 2013, Moser 2006, Barad 2007, Verloo 2009), διασταυρώνονται οι πολ-
λαπλές μορφές διακρίσεων και μέσα από την ταυτοχρονία, διαπλοκή, διαπαρεμ-
βολή, διάθλαση και περίθλασή τους παράγονται και αναπαράγονται, την κάθε 
φορά, πρωτότυπες ιδιαίτερες περιφράξεις. Συνεπώς, ο περιφραγμένος χώρος δεν 
αποτελεί έναν πίνακα με συγκεκριμένες  μήτρες-πεδία υπό-περιφράξεων, αλλά 
θα πρέπει να γίνεται κατανοητός ως μια ανοιχτή μη γραμμική συνθήκη. 

Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι αυτός ο τρόπος προσέγγισης του δια-
θεματικού περιφραγμένου χώρου σημαίνει ότι ποτέ δεν μπορεί να επιτευχθεί η 
πλήρης και καθολική περίφραξη. Περισσότερο πρόκειται για έναν συνεχή και 
ανοιχτό αγώνα, για μια διαρκή διαδικασία, παρά για μια παγιωμένη κλειστή 
συνθήκη. Ο περιφραγμένος χώρος είναι στην πραγματικότητα ένα αμφίσημο 
αντιφατικό όριο, ένα αμφίσημο κατώφλι που διαρκώς θα πρέπει να επιβεβαιώ-
νει τον εαυτό του. Κατ’αυτόν τον τρόπο, οι Περιφραγμένοι Χώροι των Κοινών 
δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια συμπαγής κλειστή ανιστορική τελε-
ολογική συνθήκη, αλλά ως ζωντανός καθημερινός κοινωνικός ανταγωνισμός 
όπου η επιτελεστικότητα, η υποταγή, η πειθαρχία, η παραχώρηση, η ανυπακοή 
και η ανταρσία διαρκώς αναμετριούνται και αλληλοσυγκρούονται.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κλείνοντας, το ερώτημα που προκύπτει είναι ότι, εάν εμείς είμαστε η κρίση 
(Holloway, [2010] 2011), τότε πώς μπορούμε να επιβιώσουμε έξω από τη λογι-
κή του νόμου της αξίας και της εργασιακής διαδικασίας; Μπορούμε να θεωρή-
σουμε τις αυτοοργανωμένες πρωτοβουλίες και τις δομές κοινωνικής αλληλεγ-
γύης ως μορφές κοινών; Επιπλέον, πώς τα κοινά μπορούν να προστατευτούν, 
χωρίς να δημιουργούν περίκλειστα συστήματα κοινωνικών σχέσεων και χωρίς 
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να αναπαράγουν συστήματα διακρίσεων και καταπίεσης στις κατηγορίες της 
φυλής, της τάξης, του φύλου, του χρώματος, της σεξουαλικότητας, της θρη-
σκείας, της αναπηρίας-(αν)ικανότητας, της ηλικίας, της γλώσσας, της κουλ-
τούρας, του σωματότυπου, του μορφωτικού επιπέδου, της πολιτότητας κ.ο.κ.; 

Συμπερασματικά, κρίνω σημαντική την θέση του de Angelis (2007) ότι «το 
κεφάλαιο δημιουργείται μέσω των περιφράξεων, ενώ τα υποκείμενα στον αγώ-
να διαμορφώνονται μέσω των κοινών. Ως εκ τούτου, η «επανάσταση» δεν είναι 
αγώνας για τα κοινά αλλά μέσω των κοινών, όχι για αξιοπρέπεια, αλλά μέσω 
της αξιοπρέπειας». Η διάκριση μεταξύ του αγώνα για τα κοινά και του αγώ-
να μέσω των κοινών είναι κρίσιμη για την έκβαση των κοινωνικών αγώνων. 
Επομένως, ισχυρίζομαι ότι τα υποκείμενα που δημιουργούν τον κοινό χώρο 
οφείλουν διαρκώς να αγωνίζονται ενάντια στις σχέσεις της πατριαρχίας, του 
εθνικισμού, του κεφαλαίου, και οποιουδήποτε άλλου συστήματος καταπίεσης, 
διάκρισης και εξουσίας που επιδιώκει να σφετεριστεί τα κοινά.  
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8 Απριλίου 2013
Θεσσαλονίκη την εποχή της κρίσης
Συντονιστής: Χάρης Τσαβδάρογλου (υπ. Διδά-

κτωρ Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ)
1. Μετασχηματισμοί του δημόσιου χώρου στη 

Θεσσαλονίκη της κρίσης 
Εύη Αθανασίου (επ. καθηγήτρια Αρχιτεκτο-
νικής ΑΠΘ) 

2. Παρεμβάσεις για τις έμφυλες, ταξικές, εθνο-
τικές, πολιτισμικές διαστάσεις της πόλης

15 Απριλίου 2013 
Έμφυλες προσεγγίσεις του χώρου
Συντονίστρια: Σάσα Λαδά (καθηγήτρια Αρχιτε-

κτονικής ΑΠΘ)
1. Ξεπερνώντας την κανονικότητα: ο queer χώ-

ρος ενός Βικτωριανού νεκροταφείου 
Φωτεινή Μάμαλη (Αρχιτέκτων ΑΠΘ)

2. Σημασίες ενός ασήμαντου χώρου. Χωροποί-
ηση κοινωνικών σχέσεων στις εξωοικιακές 
τουαλέτες της Θεσσαλονίκης.
Ελένη Κυρατσού (Διδάκτωρ του Τμήματος 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου) 

3. Ενσωματώνοντας τη φυματίωση
Κατερίνα Χατζηκωνσταντίνου (υπ. Διδά-
κτωρ Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ) 

13 Μαΐου 2013
Χώρος και μετανάστευση – κινητικότητα
Συντονίστρια: Βάσω Μακρυγιάννη (υπ. Διδά-

κτωρ Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ)

1. Ετεροτοπίες της μετανεωτερικότητας. Το 
παράδειγμα των κέντρων υποδοχής ασυνό-
δευτων ανήλικων αιτούντων άσυλο. 
Χρύσα Γιαννοπούλου (υπ. Διδάκτωρ 
ΠΑ.ΜΑΚ)

2. Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μετα-
ναστών στον Δήμο Αθηναίων. Πρόσβαση 
στην κατοικία και σχέσεις συνύπαρξης 
στις γειτονιές.
Δημήτρης Μπαλαμπανίδης (υπ. Διδάκτωρ 
Γεωγραφίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)

20 Μαΐου 2013
Χώρος και πολιτική εξουσία 
Συντονιστής: Ορέστης Πάγκαλος (υπ. Διδά-

κτωρ Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ)
1. Διαιρέσεις και επαφές στο χώρο και το μυαλό

Ειρήνη Ηλιοπούλου (υπ. Διδάκτωρ Αρχιτε-
κτονικής TU Βερολίνο)

2. Η διερεύνηση των ετεραρχικών χωρικών 
δομών και η μετάβαση στις ιεραρχικές: το 
παράδειγμα των μινωικών πόλεων
Κώστας Αθανασίου (Διδάκτωρ Αρχιτεκτονι-
κής ΑΠΘ)

3.Η μουσειοποίηση του πολιτικού στις σύγχρο-
νες μνημονικές πρακτικές : ένας νέος διχα-
σμός του δημόσιου χώρου 
Λία Γυιόκα (επ. καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής 
ΑΠΘ)

Παράρτημα: 

ανοιχτές συζητήσεις 2013-2015

εργαστηρίου «συναντήσεις και συγκρούσεις στην πόλη»
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27 Μαΐου 2013
Πολιτισμικές προσεγγίσεις του χώρου
Συντονίστρια: Λία Γυιόκα (επ. καθηγήτρια Αρ-

χιτεκτονικής ΑΠΘ)
1. Συναντήσεις και συγκρούσεις: νεανικά πολι-

τισμικά μορφώματα από την δεκαετία του 
πενήντα ως σήμερα 
Ορέστης Πάγκαλος (υπ. Διδάκτωρ Αρχιτε-
κτονικής ΑΠΘ)

2. Ο ρόλος των πολιτισμικών πρακτικών στη 
συγκρότηση των κοινωνικών κινημάτων 
Νίκος Σούζας (υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ)

3. Πίξελ, σώμα και χώρος: νέοι προσδιορισμοί 
του ατομικού και συλλογικού στην ψηφια-
κή εποχή
Χριστίνα Γραμματικοπούλου (Διδάκτωρ Πα-
νεπιστήμιου Βαρκελώνης)

30 Μαΐου 2013
Χώρος, εξουσία, πολιτική και κράτος
Συντονιστής: Κώστας Αθανασίου (Διδάκτωρ 

Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ)
1. Διεκδικούμενος χώρος στο κέντρο της Αθή-

νας: ζώντας μέσα στο φόβο και το hype 
Γεωργία Αλεξανδρή (υπ. Διδάκτωρ Χαρο-
κόπειου)

2. Ο χρόνος, η παρουσία και το βίωμα του δη-
μόσιου χώρου ως συνέπεια των σχεδιαστι-
κών πρακτικών στην πόλη 
Αντιγόνη Γέροντα (υπ. Διδάκτωρ UPC Βαρ-
κελώνη)

3. “Expectations of Space”. Μια συζήτηση για 
τις επίσημες πολιτικές, τις ανεπίσημες πρα-
κτικές και τις προσδοκίες που γεννά ο χώρος. 
Παρασκευή Κούρτη (υπ. Διδάκτωρ Αρχιτε-
κτονικής ΑΠΘ)
Γιάννης Σταυρακάκης (καθηγητής Πολιτι-
κών Επιστημών ΑΠΘ)

3 Ιουνίου 2013
Παραγωγή του χώρου στην Ελλάδα της 

κρίσης
Συντονιστής: Δημήτρης Κωτσάκης (επ. καθηγη-

τής Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ)

1. Χρυσές επενδύσεις: ιδιωτικά συμφέροντα 
και δημόσιος χώρος στη ΒΑ Χαλκιδική 
Μαρία Ευθυμίου (Αρχιτέκτων ΑΠΘ)

2. Η μονιμότητα της λεγόμενης πρωταρχικής 
συσσώρευσης και η αυθαίρετη δόμηση 
στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης 
Βάσω Μακρυγιάννη (υπ. Διδάκτωρ Αρχιτε-
κτονικής ΑΠΘ)
Χάρης Τσαβδάρογλου (υπ. Διδάκτωρ Αρχιτε-
κτονικής ΑΠΘ)

3. Σημειώσεις για την υφαρπαγή της γης στην 
Ελλάδα της κρίσης 
Κωστής Χατζημιχάλης (ομότιμος καθηγητής 
Χαροκόπειου)

10 Ιουνίου 2013
Κοινωνικός χώρος της πόλης
Συντονίστρια: Βάσω Μακρυγιάννη (υπ. Διδά-

κτωρ Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ)
1. Επαναγράφοντας το χωρικό συμβόλαιο: κα-

θημερινές συγκρούσεις και μετασχηματι-
σμοί στην Αθήνα της κρίσης 
Αντώνης Βραδής (υπ. Διδάκτωρ LSE Λονδίνο)

2. Η διαλεκτική των αστικών κοινών και περι-
φράξεων στην Ελλάδα της κρίσης 
Χάρης Τσαβδάρογλου (υπ. Διδάκτωρ Αρχιτε-
κτονικής ΑΠΘ)

3. Χώροι του κοινού και νέες μορφές πολιτικής 
υποκειμενοποίησης: μαθαίνοντας από τις 
πλατείες 
Σταύρος Σταυρίδης (καθηγητής Αρχιτεκτονι-
κής ΕΜΠ)

17 Ιουνίου 2013
Ο χώρος των κοινών και της κρίσης
Συντονιστής: Χάρης Τσαβδάρογλου (υπ. Διδά-

κτωρ Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ)
1. Κοινά, περιφράξεις και κρίσεις 

Massimo de Angelis (καθηγητής Πανεπιστη-
μίου Ανατολικού Λονδίνου) 

2. Η έννοια του κοινού: κοινωνικός χώρος και 
τρόπος επικοινωνίας 
Δημήτρης Κωτσάκης (επ. καθηγητής Αρχιτε-
κτονικής ΑΠΘ) 
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9 Δεκεμβρίου 2013
Η Δοκιμασία της Δύσης
TJ Clark (ομότιμος καθηγητής στο  UC 
Berkeley’s Dept. of Art History)

20 Ιανουαρίου 2014
Εθνικοποίηση του χώρου και του χρόνου
Συντονιστής: Κώστας Αθανασίου (Διδάκτωρ ΑΠΘ)
1. Από τον Μολώχ στον Λεβιάθαν – και τούμπα-

λιν; Εθνικά Κράτη και Αυτοκρατορίες από 
τη Νεοτερικότητα στη Μετανεοτερικότητα
Δημήτρης Σταματόπουλος (αναπλ. καθηγη-
τής ΠΑΜΑΚ)

2. «Κόκκινο» μουσείο είναι αυτό που καίγεται (;)
Νάσια Χουρμουζιάδη (επ. καθηγήτρια παν. 
Αιγαίου)

17 Φεβρουαρίου 2014
Διαχωρισμός, αποκλεισμός, συνύπαρξη, τα 

όρια της μετακίνησης
Συντονίστρια: Ελίνα Καπετανάκη (υπ. Διδά-

κτωρ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πάντειο 
Αθήνα)

1. Το μεταναστευτικό  μέσα από την διχοτόμη-
ση του εμείς-άλλοι, εδώ-αλλού 
Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης (αν. Καθηγητής 
ΠΑ.ΜΑΚ.)

2. Πολυπολιτισμικότητα: Απειλή ή δικαιολογία; 
Γιωργός Αγγελόπουλος (επ. Καθηγητής 
ΠΑ.ΜΑΚ)

3. Από τα κέντρα κράτησης στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης: γεωγραφίες της εξαίρεσης 
και διαδρομές του κυνηγιού 
Ελίρα Σκεύη, Νίκος Νικολαΐδης, ομάδα 
clandestina

24 Φεβρουαρίου 2014
Χωρικές πολιτικές την εποχή της κρίσης
Συντονίστρια: Βάσω Μακρυγιάννη (υπ. Διδά-

κτωρ Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ)
1. Διαδικασίες υφαρπαγής και κοινωνικές αντι-

στάσεις. Η περίπτωση του κινήματος της 
Χαλκιδικής ενάντια στην εξόρυξη χρυσού 
Κώστας Πετράκος (υπ. Διδάκτωρ ΕΜΠ)

2. Η τραγωδία των καπιταλιστικών χωρικών 
κοινών στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης 
Χάρης Τσαβδάρογλου (υπ. Διδάκτωρ Αρχιτε-
κτονικής ΑΠΘ)

10 Μαρτίου 2014
Rave κοινότητες σε κρίσιμους και εφήμε-

ρους χώρους
Συντονιστής: Ορέστης Πάγκαλος (υπ. Διδάκτωρ 

Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ)
1. Χορεύοντας στον πόλεμο: Η διαμόρφωση 

της rave κουλτούρας μέσα απ’ την κρίση ως 
μια ταυτότητα στη Σερβία
Irena Molnar (Ανθρωπολόγος, University of 
Belgrade, Σερβία)

2. Η οριακότητα υπό (δια)πραγμάτευση: Οικο-
δομώντας το psytrance περιβάλλον 
Λέανδρος Κυριακόπουλος (μετα-διδάκτορας 
ερευνητής στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας 
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανε-
πιστήμιου Θεσσαλίας)

17 Μαρτίου 2014
Γεωγραφίες της μετανάστευσης : εντοπι-

σμένες ταυτότητες
Συντονίστρια: Bάσω Μακρυγιάννη (υπ. Διδά-

κτωρ Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ)
1. Αστικός χώρος, θρησκευτική ποικιλομορφία 

και το δικαίωμα στην πόλη: ισλαμικές γεω-
γραφίες στην Αθήνα 
Πάνος Αρίων Χατζηπροκοπίου (επ. Καθηγη-
τής  Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ)

2. Κρίση και χωρο-κοινωνικές ταυτότητες των 
μεταναστών στην πόλη. Εμπειρικές διερευ-
νήσεις στο κέντρο και σε γειτονιές της Αθή-
νας και της Θεσσαλονίκης 
Εύα Παπατζανή (Αρχιτέκτων Μηχ. Α.Π.Θ., 
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια «Πολεοδομία – 
Χωροταξία», Ε.Μ.Π.)

3. Συγκρουσιακές ταυτότητες αλλοδαπών μα-
θητών και μαθητριών: η εθνική ταυτότητα 
«στο ενδιάμεσο» 
Έφη Κηπουροπούλου (Δρ. Παιδαγωγικής, 
Διδάσκουσα στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Κοζάνης)
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31 Μαρτίου 2014
Γεωγραφίες της μετανάστευσης : αμφισβη-

τώντας την οριακή συνθήκη στο χώρο
Συντονίστρια: Φωτεινή Μάμαλη (υπ. Διδάκτωρ 

Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ)
1. Διαπραγματεύσεις συνόρων και ορίων στην 

καθημερινή ζωή 
Όλγα Λαφαζάνη (Διδάκτωρ Γεωγραφίας Χα-
ροκόπειο)

2. Μετακινούμενοι πληθυσμοί και χειραφετι-
κές πρακτικές στην Αθήνα της κρίσης 
Βάσω Μακρυγιάννη (υπ. Διδάκτωρ Αρχιτε-
κτονικής ΑΠΘ)

3. Στο όνομα της κρίσης, το σπίτι κατά τη μετα-
κίνηση από την Ελλάδα προς την Αλβανία 
Ελίνα Καπετανάκη (υπ. Διδάκτωρ Κοινωνι-
κής Ανθρωπολογίας Πάντειο)

7 Απριλίου 2014
Νεοφιλελεύθερες αστικές πολιτικές και κι-

νήματα πόλης
Συντονίστρια: Ματίνα Καψάλη (υπ. Διδάκτωρ 

Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ)
1. Κρίση και νεοφιλελεύθερη ηγεμονία: αστι-

κές πολιτικές στη Θεσσαλονίκη 
Φίλιππος Κατσίνας (υπ. Διδάκτωρ King‘s 
College London, Αγγλία)

2. Το «δικαίωμα στην πόλη» στην Αθήνα της 
κρίσης: αντιστροφή, αφομοίωση και υπέρ-
βαση 
Βάσω Μακρυγιάννη (υπ. Διδάκτωρ Αρχιτε-
κτονικής ΑΠΘ)
Χάρης Τσαβδάρογλου (υπ. Διδάκτωρ Αρχιτε-
κτονικής ΑΠΘ)

28 Απριλίου 2014
Δρόμος, εκθέσεις, διαδίκτυο: Πολιτισμικά 

κινήματα διαμαρτυρίας
Συντονίστρια: Λία Γυιόκα (επ. καθηγήτρια Αρ-

χιτεκτονικής ΑΠΘ)
1. Πράξεις παρουσίας και υπερβάσεων: 

Γκραφίτι στην κρίση της Νέας Υόρκης τη 
δεκαετία του 70, από τα γκέτο σε όλο τον 
κόσμο 

Ορέστης Πάγκαλος (υπ. Διδάκτωρ Αρχιτε-
κτονικής ΑΠΘ)

2. Ο πολιτικός λόγος στην εικόνα του γκραφίτι 
στην Αθήνα 
Μαρία Παπανικολάου (υπ. Διδάκτωρ ΑΣΚΤ 
Αθήνας)

3. Η πολιτιστική παραγωγή στην εποχή της 
πληροφορίας: Κογκνιταριάτο, πρεκαριάτο 
και νέες εργασιακές δυναμικές 
Χριστίνα Γραμματικοπούλου (Διδάκτωρ Πα-
νεπιστημίου Βαρκελώνης, Ισπανία)

5 Μαΐου 2014
Το κράτος και η κρίση
Συντονιστής: Κώστας Αθανασίου (Διδάκτωρ 

Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ)
1. Από τη «δημόσια αρχαιολογία» στο «(αρ-

χαιο)γνωσιακό προλεταριάτο»;
Δέσποινα Καταπότη (Λέκτορας Παν. Αιγαίου)

2. Ανάκτορο και κράτος στην προϊστορική 
Κρήτη: η σημασία της κοινωνικής αναπα-
ραγωγής 
Γιώργος Βαβουρανάκης (Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθήνας)

3. Η πόλη, η κατοικία και η ανατροπή του 
καπιταλισμού. Ιστορικές διαδρομές ιδεών, 
σύγχρονες αντιπαραθέσεις και μελλοντικά 
προτάγματα 
Θάνος Ανδρίτσος (υπ. Διδάκτωρ Γεωγραφίας 
Χαροκόπειο)

12 Μαΐου 2014
Γεωγραφίες ελέγχου και εξαίρεσης
Συντονίστρια: Βάσω Μακρυγιάννη (υπ. Διδά-

κτωρ Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ)
1. Η πόλη ως αντικείμενο έρευνας για την επι-

στήμη της αντιεξέγερσης 
Χρήστος Φιλιππίδης (υπ. Διδάκτωρ ΕΜΠ)

2. Πολιτικές και γεωγραφίες του φόβου στο κέ-
ντρο της Αθήνας 
Πέννυ Κουτρολίκου (Δρ. Αρχιτέκτων, Εντ. 
Διδασκαλίας (ΠΔ407/80), Τμ. Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών Π.Θ.)
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3. Απαγορευμένες υπάρξεις στον δημόσιο 
χώρο: νομοθεσία, νομολογία και φεμινιστι-
κοί διάλογοι για την απαγόρευση της burka 
στη Γαλλία 
Χαρά Τσαντίλη (φοιτήτρια Νομικής ΑΠΘ)

2 Ιουνίου 2014
Τέχνη της εξέγερσης
Συντονιστής: Ορέστης Πάγκαλος (υπ. Διδάκτωρ 

Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ)
1. Σχέσεις δημιουργίας αστικών κοινών σε σύ-

γκρουση 
Pelin Tan (Καθηγήτρια Architecture Artuklu 
University, Τουρκία)

2. Οι αρετές της βίας: μια περφόρμανς με μαρ-
τυρίες ή ένορκες βεβαιώσεις μεψέματα, 
προφάσεις και δικαιολογίες
Μυρτώ Τσιλιμπουνίδη (post-Doc ερευνήτρια 
University of East London, Αγγλία)
Aylwyn Walsh (Λέκτορας, University of 
Lincoln, Αγγλία)

3. Πολίτες, συναίσθημα και τέχνη. Για την κι-
νηματική δράση στην Πόλη, λίγο πριν το 
Γκεζί 
Φωτεινή Τσιμπιρίδου (αν. Καθηγήτρια 
ΠΑ.ΜΑΚ)

10 Ιουνίου 2014 
Αντιφασιστικη δραση: Ιστορία ενός ριζο-

σπαστικού κινήματος. 
Bernd Langer (activist & writer of Kunst 
und Kampf, Berlin)

16 Ιουνίου 2014
Κοινωνικά Κινήματα από την Τσιάπας στο 

πάρκο Γκεζί
Συντονιστής: Χάρης Τσαβδάρογλου (υπ. Διδά-

κτωρ Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ)
1. Από την αστική ποιητική στην ποιητική των 

κινημάτων πόλης, παραδείγματα από την 
Λατινική Αμερική και την Μεσόγειο 
Κρίστη Πετροπούλου (Λέκτορας, Παν. Αι-
γαίου)

2. Κινήματα πόλης και περιφέρειας 
Αθηνά Βιτοπούλου (Δρ. Αρχιτέκτων – πολε-
οδόμος)
Κρίστη Πετροπούλου (Λέκτορας, Παν. Αι-
γαίου)

3. Δυνατότητες και αδιέξοδατων κινημάτων 
πόλης στην Ιστάνμπουλ 
Nezihe Başak Ergin (υπ. Διδάκτωρ Middle 
East Technical University Ankara,Τουρκία)

4. Αντιστάσεις στη μεταβαλλόμενη γεωγραφία 
της Ιστάνμπουλ
Murat Cemal Yalcintan (Καθηγητής Mimar 
Sinan Fine Arts University Istanbul,Τουρκία)

29 Οκτωβρίου 2014
Κοινωνικά κινήματα πόλης: απο το δικαί-
ωμα στην πόλη στα κινήματα καταλήψεων
παρουσίαση απο το εργαστήριο στην κατάλη-
ψη Αρχιτεκτονίκης

12 Ιανουαρίου 2015 
Φάσματα της Ριζοσπαστικής Αστικής Πο-
λιτικής Σήμερα: Θεωρητικοποιώντας την 
Πολιτικοποιούμενη Πόλη
Erik Swyngedouw (Καθηγητή του Τμήματος Γε-
ωγραφίας του Πανεπιστημίου του Manchester)

19 Μαίου 2015
βιβλιοπαρουσίαση «Κρίση χρέους και υφαρ-
παγή γης» του Κωστή Χατζημιχάλη, ομότιμου 
καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Χα-
ροκόπειου Πανεπιστημίου
συζητούν: Εύη Αθανασίου, Αθηνά Βιτοπούλου, 
Βάσω Μακρυγιάννη, Χάρης Τσαβδάρογλου και 
Κωστής Χατζημιχάλης

11-14 Ιουνίου 2015
UNICONFLICTS in spaces of crisis:Critical 
approaches in, against and beyond the 
University
International Open Gathering




