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των Αναστασίας Βλάση 

Διονύση Τζανετάτου 

Α. Χωρική ανάπτυξη στην περιφέρεια της πόλης 
 «Η προαστιοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν μόνο ένα θέμα νέων υποδομών. Όπως συνέβη και στο 

Παρίσι της Δεύτερης Αυτοκρατορίας, περιλάμβανε ριζικό μετασχηματισμό των lifestyles και παρήγαγε έναν 

τελείως νέο τρόπο ζωής όπου νέα προϊόντα, από την κατοίκηση, ως τα ψυγεία και τα air condition όπως επίσης 

και τα δύο αυτοκίνητα στο δρόμο και μια τεράστια αύξηση της κατανάλωσης πετρελαίου, όλα έπαιξαν το ρόλο 

τους στην απορρόφηση του πλεονάσματος. Αλλοίωσε, επίσης το πολιτικό τοπίο αφού η επιδοτούμενη ιδιοκτησία 

κατοικίας για τις μεσαίες τάξεις άλλαξε την εστίαση της κοινοτικής δράσης στην κατεύθυνση αξιών που 

υπερασπίζονταν την ακίνητη περιουσία και εξατομικευμένων ταυτοτήτων (που άλλαξαν την ψήφο των προαστίων 

σε συντηρητική ρεπουμπλικανική). Σε κάθε περίπτωση, υποστηρίχτηκε, πως οι φορτωμένοι με χρέη ιδιοκτήτες 

σπιτιών, είναι λιγότερο πιθανό να απεργήσουν. Αυτό το σχέδιο πέτυχε να απορροφήσει το πλεόνασμα και να 

διασφαλίσει την κοινωνική σταθερότητα, παρόλο το κόστος της εκκένωσης του κέντρου των πόλεων και της 

γέννησης μιας επονομαζόμενης αστικής κρίσης με εξεγέρσεις σε πολλά κέντρα πόλεων των ΗΠΑ από 

καταπιεσμένες μειονότητες (κυρίως Αφρο-Αμερικάνων) στους οποίους είχε απαγορευτεί η πρόσβαση στη νέα 

ευημερία.» (Harvey, David, The Right to the City, περιοδική έκδοση “New Left Review”, Οκτώβριος 2008)  

 

Διεθνώς σε όλα τα ανεπτυγμένα κράτη το φαινόμενο της προαστιοποίησης είναι πολύ έντονο με κυρίαρχο το 

παράδειγμα των ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα το «αμερικάνικο όνειρο» ζωής στα προάστια ταυτίζεται με την 

ενθάρρυνση της χρήσης και της ολοένα και αυξανόμενης κατοχής Ι.Χ., παράλληλα με την εγκατάλειψη των 

δημόσιων αστικών μεταφορών και του κέντρου της πόλης. 

 

Μέχρι τη δεκαετία του ’50, πραγματοποιείται η εξάπλωση της Αθήνας προς τα προάστια, γύρω από 

παλαιότερους πυρήνες, κυρίως αυθαίρετων και προσφυγικών κατοικιών, αποκλειστικά μέσα από την ιδιωτική 

πρωτοβουλία και με μικρά κεφάλαια. Έπειτα από μια πρώτη φάση επέκτασης προς την περιφέρεια της Αττικής 

με χαμηλές πυκνότητες και την απουσία συνολικού αναπτυξιακού πλαισίου, παρατηρείται στις αρχές της 

δεκαετίας του ’80 το πρώτο κύμα μαζικής φυγής παραδοσιακών αστικών και μεσοαστικών στρωμάτων προς τα 

προάστια (Εκάλη, Βούλα, Γλυφάδα κτλ.). Η σταδιακή απαξίωση του κέντρου, πολεοδομικά και κοινωνικά, 

εντείνει τις τάσεις αυτές, όμως το νέο πολιτιστικό, καταναλωτικό υπόδειγμα τις καθορίζει. Η σταδιακή 

αναδιάρθρωση της περιφέρειας, στα πρότυπα του διεθνούς και ευρωπαϊκού μοντέλου ανάπτυξης,  οδήγησε στη 

εγκατάσταση νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και μιας μεγάλης μερίδας μικρομεσαίων κοινωνικών 

ομάδων, στα βόρεια (Άνοιξη, Άγιος στέφανος κτλ.) και ανατολικά προάστια της Αττικής (Μεσόγεια, Παλλήνη 

κτλ.). Η χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η μαζική χορήγηση στεγαστικών δανείων έπαιξαν το ρόλο τους 

στην προώθηση αυτής της διαδικασίας. 

 

Η περιφέρεια αποτέλεσε για το κατασκευαστικό και επενδυτικό κεφάλαιο πεδίο νέων ευκαιριών, κυρίως λόγω 

της μεγάλης προσφοράς γης. Παράλληλα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις δυνατότητες που αυτές 



δημιουργήσαν, η επέκταση προς την περιφέρεια εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη κυκλοφορία του κεφαλαίου, σε 

ένα νέο πεδίο, χωρίς τους περιορισμούς (θεσμικούς, χωρικούς) του ήδη διαμορφωμένου αστικού ιστού. 

Προϋπόθεση για το προχώρημα του φαινομένου της προαστικοποίησης αποτελούν οι κρατικές επενδύσεις στο 

δίκτυο του Ι.Χ. (βλ. νέοι δρόμοι – Σουφλιάς). Η στοχευμένη χωροθέτηση νέων συγκοινωνιακών υποδομών 

στην περιφέρεια επιτρέπει την είσοδο μεγάλων αδόμητων, πρώην αγροτικών, εκτάσεων στην αγορά ακινήτων, 

μετατρέποντάς τις σε πόλο έλξης επενδυτικού ενδιαφέροντος.  

 

Στην Ελλάδα εν γένει το στεγαστικό πρόβλημα της αστικοποίησης λύθηκε με την μικρή ιδιοκτησία και την 

αντιπαροχή ως αναδίπλωση της κυρίαρχης τάξης στις εργατικές απαιτήσεις. Η μικροιδιοκτησία εκ των 

υστέρων έγινε παράγοντας συντηριτικοποιήσης των λαϊκών μαζών και της υποβάθμισης του αστικού 

περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο τμήμα των κτιριακών υποδομών να είναι μικρής κλίμακας 

(μέγεθος οικοπέδων) και να αποπερατώνεται από μικρό κατασκευαστικό κεφάλαιο που ακόμα και προ κρίσης 

είχε πολύ έντονη παρουσία. 

 

Οι μεγαλύτερες μερίδες του κατασκευαστικού κεφαλαίου έως σήμερα αναλάμβαναν κυρίως έργα δημόσιων 

υποδομών (δρόμοι, δημόσια κτίρια, Μετρό, Φράγματα κτλ ) και λιγότερο μεγαλύτερα ιδιωτικά έργα (που σε 

κάθε περίπτωση χαρακτηρίζονται από σαφώς μικρότερη κλίμακα από αυτά του εξωτερικού). Με αφορμή την 

Ολυμπιάδα στο κατασκευαστικό κεφάλαιο ξεκίνησε ένας κύκλος συγχωνεύσεων που σήμερα έχει ολοκληρωθεί 

επαρκώς. Αναζητούνται όμως οι διαδικασίες αυτές που θα επιτρέψουν τις κατασκευές μεγάλης κλίμακας 

αναζητώντας τις διαδικασίες  συγκέντρωσης ιδιοκτησιών σε μεγάλες εκτάσεις γης, δυνατότητα που 

πραγματώνεται πολύ πιο εύκολα στην επαρχία και κατόπιν στην  περιφέρεια της πόλης σε εκτάσεις εκτός 

σχεδίου πόλης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ξενοδοχειακές υποδομές μεγάλης κλίμακας που 

βρίσκονται σε έξαρση τα τελευταία χρόνια και οι κατασκευές εμπορικών ετεροτοπιών στην περιφέρεια της 

πόλης (Χαρακτηριστικό ότι προ κρίσης είχε εξαγγελθεί η κατασκευή 7 νέων mall στην περιφέρεια της 

Αθήνας). Σε αυτό το πλαίσιο και με πρόσχημα την προσέλκυση ξένων επενδυτών, εδραιώνονται μηχανισμοί 

παράμψης του πολεοδομικού σχεδιασμού και διαδικασίες fast track, ενισχύοντας το ρόλο του ιδιωτικού τομέα 

στην παραγωγή του χώρου, απομειώνοντας παράλληλα το ρόλο των τοπικών φορέων σε αυτή τη διαδικασία.  

 

 

Β. Η κρίση του κέντρου της Αθήνας 

Διεθνώς, ως αποτέλεσμα τις προαστιοποίησης, δημιουργείται η δυνατότητα καπιταλιστικής επαναξιοποίησης 

των κέντρων των πόλεων αλλά απαιτείται η αναδιαμόρφωση του χώρου. Το κέντρο της πόλης λόγω της 

ιστορικότητας του και της γεωγραφίας του αποτελεί την απόλυτη κεντρικότητα της πόλης.   

 

Χαρακτηριστικές πραχτικές εξεύρεσης χώρων προς αναδιαμόρφωση είναι οι εκτοπίσεις πληθυσμών και 

σημειακές αναπλάσεις (gentrification), η εκμετάλλευση δημόσιων χώρων και η αξιοποίηση πρώην 

βιομηχανικών χώρων. 

 

Σκοπός της νέας χρήσης του κέντρου που πάντα διέπεται από παιχνίδια real estate και ξεπούλημα δημόσιων 

χώρων είναι η αναδιαμόρφωση του κέντρου ώστε να είναι κατάλληλο για: επέκταση του καπιταλιστικού 

υποδείγματος στη σφαίρα της κυκλοφορίας, ανάπτυξη του τουριστικού και πολιτιστικού κεφαλαίου, στέγαση 

του υπερδιογκωμένου τριτογενή τομέα, διεθνή αξίωση της πόλης ως καπιταλιστικό διευθυντικό κέντρο (με την 

ευρύτερη έννοια Defence στο Παρίσι, Ελληνικό). Σημαντικό χρηματοδοτικό και ιδεολογικό ρόλο σε αυτή την 

πολιτική έχουν οι μεγάλες διοργανώσεις (βλ. Ολυμπιακοί αγώνες). 

 

Ταυτόχρονα το κέντρο της πόλης (και ο χώρος εν γένει) δεν αποτελεί μόνο οικονομικό επίδικο (που σε τελική 

ανάλυση είναι) αλλά και πολιτικοιδεολογικό, με την έννοια ότι είναι η βιτρίνα της πόλης και σε αυτή 

εγγράφονται χαρακτηριστικά οι εκάστοτε ηγεμονίες ή οι κρίσεις αυτών.   

 

Στην Αθήνα, πέρα από το χρονισμό της προαστιοποίησης που καθυστέρησε τουλάχιστον για μια δεκαετία σε 

σχέση με τα διεθνή ευρωπαϊκά παραδείγματα, η μικρή ιδιοκτησία και δομή του υπάρχοντος εξοπλισμού 

κάνουν το κέντρο ανώριμο παραγωγικό χώρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα η συγκέντρωση 

ιδιοκτησιών είναι περιορισμένη πολύ και όπου έχει προωθηθεί, όπως το Μεταξουργείο, συναντάει περαιτέρω 



δυσκολίες ανάπτυξης. Απαιτείται επομένως από πλευράς κεφαλαίου μια ρηξικέλευθη τομή στο πως έχουν έως 

σήμερα τα πράγματα. 

 

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής απαίτησης η κοινωνική συνοχή
1
 τίθεται υπό επαναδιαπραγμάτευση από την 

πλευρά του ΚΤΠ και το κέντρο της Αθήνας τελεί υπό κρίση. 

Ο πρώτος σημαντικός παράγοντας που εκμεταλλεύεται αυτή η κρισιακή πολιτική είναι η μεταναστευτική 

φτώχεια. Οι μετανάστες που προφανώς εγκαταστάθηκαν στα σημεία της πόλης με τον παλαιότερο κτιριακό 

εξοπλισμό (και δεν πήγαν εκεί  ως αποτέλεσμα μια συντονισμένης στρατηγικής του κεφαλαίου) δημιούργησαν 

θύλακες κυρίως ασυνήθιστης φτώχειας για τα ελληνικά νοικοκυριά και κατά δεύτερον πολιτισμικής 

διαφορετικότητας.  

Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας είναι ότι το κέντρο αποτελεί θέρετρο πολιτικών εξελίξεων που στα 

πλαίσια της οικονομικής κρίσης εντείνεται. Οι συνεχείς διαδηλώσεις και η λαϊκή αντιβία (και οι πιθανές 

προβοκάτσιες που μερικοί αναγνωρίζουν και ως στοχευμένες σε συγκεκριμένα παιχνίδια real estate βλ. 

Καζάκης ) αποτελούν έναν επιπλέον παράγοντα «υποβάθμισης» του κέντρου της Αθήνας. 

Είναι προφανές πως τόσο η μεταναστευτική φτώχεια με την όποια εγκληματικότητα φέρει (στα πλαίσια των 

φτοχωδιάβολων και της εργασιακής ένταξης στην μαύρη οικονομία) αλλά και η κινηματική έξαρση και βία 

εντείνονται και διαστρεβλώνονται και δια μέσω του κυρίαρχου λόγου. Είναι χαρακτηριστική η περιοδολόγηση 

που ακολουθεί:    

- Οι εξαγγελίες μεγάλων έργων υποδομής τη δεκαετία του ’90 έρχονται να εκπληρώσουν τα πρώτα θετικά 

προτάγματα στον κυρίαρχο λόγο για τον εκσυγχρονισμό της πόλης, ύστερα από μια μακρά περίοδο 

δαιμονοποίησης (το νέφος, η υδροκέφαλη Αθήνα) του κέντρου της Αθήνας. 

 

- Ο στόχος της ανάδειξης της Αθήνας σε μητροπολιτικό κέντρο κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση την περίοδο 

προετοιμασίας και υποδοχής των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι κοινωνικές αντιθέσεις κρύβονται στις πιο απόμερες 

γωνιές της πόλης και όπου αυτό δεν είναι δυνατό αγκαλιάζονται από το ιδεολόγημα της πολυπολιτισμικότητας 

(που εκείνη την περίοδο αφορούσε κυρίως την πρώτη γενιά μεταναστών).  

 

- Καθώς οι προσδοκίες για την ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού σχεδιασμού τα χρόνια μετά του Ολυμπιακούς 

εξανεμίζονται, η παραβατικότητα και η αύξηση των μεταναστών στοχοποιούνται εκ νέου σε επίπεδο δημόσιου 

λόγου σε αναφορά με το κέντρο της Αθήνας. Η έξαρση των παραπάνω φαινομένων και η αναπόφευκτη 

υποβάθμιση των περιοχών όπου εμφανίζονται, χαρακτηρίζουν αρχικά το ιστορικό κέντρο, αργότερα και άλλες 

περιοχές ως «επικίνδυνες». 

 

- Αναπαράγεται η εικόνα ενός ερειπωμένου κέντρου από κατοίκους που σε τελική ανάλυση υπονοεί ότι οι 

μετανάστες και οι φτωχοί συνταξιούχοι είναι μη κάτοικοι σε σχέση με τις ελληνικές οικογένειες, τα παιδιά τους 

και τις λοιπές καταναλωτικές ομάδες κατοίκων προωθώντας με αντιφατικό πλαίσιο την επιστροφή της 

κατοικίας στο κέντρο. 

 

- Υιοθετείται για πρώτη φορά ευρέως από την κυρίαρχη αντίληψη ο προσδιορισμός του «γκέτο» και αφορά 

κυρίως περιοχές στόχους προωθούμενων θεσμικών αναπλάσεων αλλά και πόλους εναλλακτικής διασκέδασης 

(Ψυρρή, Μεταξουργείο). Κρίσιμο ρόλο στη συζήτηση αυτή παίζουν κομμάτια του κατασκευαστικού 

                                                 
1
 Η έννοια της κοινωνικής συνοχής υποδηλώνει την ένταξη των προσδοκιών και των κάθε 

αυτό υλικών όρων των κοινωνικών μερίδων υπό ένα ηγεμονικό (Gramsci) σχέδιο. Σε 
περιόδους κρίσης ή σε περιοχές σε κρίση το ηγεμονικό σχέδιο υπολείπεται και αίρεται η 
κοινωνική συνοχή και επομένως δημιουργούνται οι όροι για μια νέα ηγεμονία ή για τον 
επαναδιαπραγμάτευση των όρων της προηγούμενης είτε υπέρ του ηγεμόνα είτε υπέρ των 
ηγεμονευόμενων.  



κεφαλαίου σε ρόλο «θεσμικού επενδυτή» που θα συμβάλει στην αναμόρφωση περιοχών του ιστορικού 

κέντρου.  

 

- Επιπλέον, με αφορμή το Δεκέμβρη του 2008, μπαίνουν στη σφαίρα του δημόσιου λόγου το ζήτημα της 

αστυνόμευσης, της άρσης του ασύλου και του περιορισμού των πορειών. Χαρακτηριστική είναι η σχετική 

συζήτηση για το «άβατο των Εξαρχείων». 

 

- Με αποκορύφωμα τις δημοτικές εκλογές 2010, όπου και υιοθετείται ως πολιτική ατζέντα, ανοίγει επιτακτικά από 

θεσμικούς φορείς, ΜΜΕ, ομάδες κατοίκων και εμπόρων το ζήτημα της εξυγίανσης του κέντρου.  

 

- Η εγκληματικότητα και ο φόβος που εδραιώνεται και εντείνεται από τα ΜΜΕ συνδέεται σχεδόν αποκλειστικά με 

τους μετανάστες και νομιμοποιεί τη κρατική καταστολή και ένταση της αστυνόμευσης. 

 

- Εντάσσεται στο κυρίαρχο λεξιλόγιο η έννοια της υγειονομικής βόμβας και ενοχοποιείται η πλέον καταπιεσμένη 

ομάδα κατοίκων του κέντρου (εξαρτημένες οροθετικές μετανάστριες εκδιδόμενες γυναίκες) σε ένα κρεσέντο 

απανθρωπιάς. 

 

- Νομιμοποιείται σταδιακά και συγκαλυμμένα η δράση του παρακράτους της Χρυσής Αυγής η οποία επί της 

ουσίας με τις πραχτικές της συντελεί στην περαιτέρω «υποβάθμιση» του κέντρου. 

 

Τέλος τα στοιχεία πρωταρχικής συσσώρευσης της μαύρης οικονομίας (ναρκωτικά, trafficking, υπηρεσίες 

«προστασίας») έχουν διπλό ρόλο με την έννοια ότι και αποτελούν παράγοντα υποβάθμισης αλλά και  

συγκέντρωση των κεφαλαίων που  απαιτούνται για πιο ασύμβατες νομικά και υψηλού κινδύνου αφετηριακές 

επενδύσεις.  

Πρακτικές όπως η περιφορά της πιάτσας των ναρκωτικών, η απομάκρυνση δημόσιων υπηρεσιών από το 

κέντρο (υπουργεία), οι σχέσεις της αστυνομίας και του παρακράτους της Χρυσής Αυγής με την μαύρη 

οικονομία και ο ρόλος των ΜΜΜ καταδεικνύουν την πανστρατιά που έχει συσταθεί για αυτή την μάχη που 

ταυτόχρονα είναι τόσο χωρικά εντοπισμένη. Είναι προφανές βέβαια πως η κρίση στο κέντρο δεν αποτελεί ένα 

αυτόνομο πολίτικο πεδίο αλλά αλληλοδιαπλέκεται με την εν γένει κυρίαρχη ιδεολογία, τις προεκλογικές 

πραχτικές και άλλα πεδία καπιταλιστικής ανάπτυξης. 

Μια σειρά νεοφιλελεύθερες επιλογές εν τέλει διεκδικούν την μετάλλαξη του κέντρου της Αθήνας με όρους 

καπιταλιστικής ανάπτυξης στα πλαίσια όμως ενός ξενόφερτου υποδείγματος. Στην Αθήνα η μικρή ιδιοκτησία, 

η νομοθετική παράδοση και η εποχή της οικονομικής κρίσης κάνουν την συγκεκριμένη εκδοχή ιδιαίτερη. 

Πολλά από τα απαιτούμενα βήματα έχουν επιτευχθεί ή δύναται να επιτευχθούν συνεπικουρούμενα από την 

οικονομική κρίση όπως: 

 Ο κυρίαρχος λόγος έχει πραγματοποιήσει σημαντικές εγγραφές  

  απαραίτητες νομοθετικές χωρικές ρυθμίσεις παρουσιάζονται ήδη στον ΝΟΚ (Νέος Οικοδομικός 

Κανονισμός) ή σαν απαιτήσεις στους εφαρμοστικούς νόμους καθώς επίσης και η εποχή χρήζει 

καταλληλότητας για κάθε είδους συνταγματικά πραξικοπήματα.  

 οι οικονομικές πιέσεις στα κατώτερα και μεσαία στρώματα θα αποδώσουν σύντομα και σε επίπεδο 

απώλεσης ιδιοκτησιών (βλ. δήλωση Πάγκαλού) 

Την ίδια ώρα όμως: 

 το θετικό οικονομικό κλίμα των επενδύσεων έχει καταρρεύσει στα πλαίσια της εν γένει οικονομικής 

κρίσης 

 η δημοσιονομική πραγματικότητα και πολιτική δεν επιτρέπουν τις απαραίτητες παρεμβάσεις του κράτους 

τόσο σε επίπεδο απαλλοτριώσεων όσο και σε επίπεδο πολεοδομικών υποδομών.  

 το επίπεδο συγκέντρωσης ιδιοκτησιών είναι σχεδόν μηδενικό. 

Με βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι στα πλαίσια της νεοφιλελεύθερης πολιτικής η κρίση του κέντρου θα 

οξύνεται για μεγάλο ακόμα διάστημα. Το βάθος αυτής της διαδικασίας θα κριθεί από τις λαϊκές αντιστάσεις και 

τις ενδοκαπιταλλιστικές αντιθέσεις με πιθανότερο σε αυτή την φάση την αναδίπλωση της κυρίαρχης πολιτικής 



σε σημείο πολύ πριν την ολοκληρωτική εκδοχή της μαύρης οικονομίας του Kingston Town (Jamaica) είτε της 

γενικευμένης μπουλντόζας των αμερικάνικων πόλεων, δεδομένου ότι η τομή που απαιτείται στον ελληνικό 

κοινωνικό σχηματισμό είναι τεράστια (αλλά όχι και απίθανη βέβαια στις μέρες μας). 

 

Γ. Αστικές κριτικές στο διεθνές υπόδειγμα χωρικής ανάπτυξης των πόλεων 

Από την δεκαετία του ‘90, στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού σε αστεακές υποδομές, η πόλη 

επαναπροσδιορίζεται ως χώρος παραγωγής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επιστροφή των ΜΜΜ για την 

εξυπηρέτηση των κέντρων των πόλεων. Το αυτοκίνητο αποδεικνύεται αντιπαραγωγικό μέσο και περιορίζεται 

εντοπισμένα. Ο περιορισμός αυτός πραγματοποιείται κυρίως στα αναπτυγμένα κράτη και ανάλογα με την 

συγκυρία και τον κοινωνικό σχηματισμό έχει ταξικά και άλλοτε καθολικά χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση 

όμως αναφέρεται στα κέντρα των πόλεων και αποκλειστικά εκεί. 

 

Η ανάγνωση των μεταφορών ως μέσο αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης αλλά και ως παραγωγικό κόστος 

δημιουργεί όρους συρρίκνωσης της δυναμικής του κύκλου εργασιών σχετικά με το ΙΧ (παραταύτα τόσο ο 

δείκτης ιδιοκτησίας ΙΧ αλλά και τα επιβατοχιλιόμετρα αυξάνονται διεθνώς). Ο βαθμός επέκτασης των 

παραπάνω μεταλλάξεων εξαρτάται από τις ιμπεριαλιστικές σχέσεις και την εθνική εξάρτιση κάθε κράτους σε 

εισαγωγές ενέργειας και προϊόντων σχετικών με το Ι.Χ. 

Το παραπάνω φαινόμενο αποτελεί ένα νεοφιλελεύθερο παράδοξο καθώς το ΙΧ αποτελεί έμβλημα του 

πολιτισμού της ατομικότητας ενώ τα ΜΜΜ με τις υπάρχουσες υποδομές δεν δύναται να λειτουργήσουν χωρίς 

κρατική παρέμβαση ανταγωνιστικά στο Ι.Χ. Διαμορφώνεται έτσι μια δύσκολη εκδοχή ιδιωτικοποιήσεων ή 

πιθανή διόγκωση του δημόσιου τομέα. Για να αντιληφθεί κανείς τα μεγέθη το ¼ της παγκόσμια 

καταναλισκόμενης ενέργειας αφόρα τις οδικές μεταφορές  (όχι μόνο τις αστεακές).  Άτσαλα χαρακτηριστικά 

αυτής της πολιτικής στην Ελλάδα εμφανίστηκαν στο σχεδιασμό των Ολυμπιακών αγώνων. 

 

Την δεκαετία του 2000, στα πλαίσια της αύξησης του ενεργειακού κόστους, αυτή η κριτική εντείνεται και 

επεκτείνεται στο συνολικό σχεδιασμό των πόλεων και εν μέρει εντάσσεται στο corpus της πράσινης 

οικονομίας, μιλώντας για συμπαγή πόλη απέναντι στην διαρκή διάχυση της.  Οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, 

οι διαρκείς μεταλλάξεις της ευέλικτης παραγωγής απαιτούν μια πιο συνεκτική πόλη-τριτογενές εργοστάσιο με 

την επιστροφή στο κέντρο της πόλης, και σε πιο πυκνοδομημένα μοντέλα, της κατοικίας και της τριτογενούς 

οικονομικής βάσης.    

 

Αυτή η στρατηγική στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης φέρει ακόμα έντονο  ακαδημαϊκό χαρακτήρα αλλά 

όλο και περισσότερο συντελεί στην όξυνση της παραπάνω μερικής αντίφασης στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, 

κυρίως θέτοντας υπό κρίση το πολιτιστικό υπόδειγμα της ζωής στο προάστιο. Δεν είναι τυχαία διεθνώς η 

πολιτισμική επένδυση στην εικόνα του ποδηλάτη και στην βιώσιμη κινητικότητα. 

 

Στοιχεία αυτής της αντίληψης εισήγαγε στην ελληνική πολιτική σκηνή ο Γ.Παπανδρέου (τοποθετώντας ως 

υπουργό ΥΠΕΚΑ την Τ.Μπιρμπίλη και  σε συμμαχία με τους οικολόγους πράσινους-Athenistas) και 

προοδευτικά τμήματα της ακαδημαϊκής κοινότητας) προωθώντας ένα ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας , σε 

αντίθετη κατεύθυνση από την περεταίρω διάχυση της πόλης (Πολύζος – Μαντουβάλου) που όμως εύκολα 

κατέπεσε από τον επόμενο υπουργό ΥΠΕΚΑ Παπακωνσταντίνου.  Επίσης οι πειραματικές (πιθανώς μόνο σε 

επίπεδο λόγου) παρεμβάσεις, όπως η πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου αποτελούν όψεις της ίδιας πολιτικής.  

Στην πράξη το ιδεολόγημα της συμπαγούς πόλης αποτελεί το ιδεολογικό προπύργιο των μερίδων του 

κεφαλαίου και των πολιτικών δυνάμεων που διεκδικούν την αναδίπλωση της κυρίαρχης πολιτικής με το τέλος  

της κρίσης του κέντρου της Αθήνας και την έναρξη της επόμενης αναπτυξιακής φάσης, διατηρώντας και 

στοιχεία συμμαχιών, με τα ιδιοκτησιακά συμφέροντα των μεσοστρωμάτων.  

 

Δ. Στοιχεία ταξικής πολιτικής 

Η αριστερά στα πλαίσια της ανασύνθεσης του σοσιαλιστικού παραγωγικού υποδείγματος οφείλει να 

συγκρουστεί με  την αστικοποίηση (αντίθεση υπαίθρου-πόλης) και την ασύμμετρη ανάπτυξη και γιγάντωση 

των πόλεων. Σε κάθε περίπτωση όμως οφείλει και να αναδείξει ένα σύγχρονο αντιπρότυπο αστεακής ζωής 

διαφορετικό από την προαστιοποιήση και την καθημερινότητα της εξατομίκευσης και ταυτόχρονα να 

αναμετρηθεί με τις σύγχρονες αστικές κριτικές τους και να αξιοποιήσει τις αντιφάσεις τους. Η ανίχνευση της 



απάντησης οφείλει να γίνει πρώτα και κύρια στο χωρικό πυρήνα της αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης, 

την γειτονία. 

 Προσδίδοντας της στοιχεία σχετικής παραγωγικής και πολεοδομικής αυτοοργάνωσης και αυτονομίας 

(σωματεία γειτονιάς, πράσινο, αστικός αγρός κτλ),.  

 Αποεμπορευματοποιώντας μια σειρά καθημερινών αναγκών όπως η κοινωνικοποίηση και η διασκέδαση. 

 Αποαναπτύσοντας μια σειρά δραστηριότητες όπως οι μεταφορές, συλλογικοποιώντας τις (ΜΜΜ) και 

αποδομώντας τις προς όφελος της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος (ποδήλατο, πεζή μετακίνηση). 

 

Από αυτή την άποψη στα πλαίσια της πολιτικής συγκυρίας της οικονομικής κρίσης και της κρίσης του κέντρου 

της Αθήνας είναι χρήσιμο:. 

 

1. Να αναδείξουμε το δικαίωμα στη πόλη που αν και αποτελεί θεωρητικό σύνθημα ενός πρόωρου 

μεταμοντερνισμού του Lefebvre αποτελεί μια συμπύκνωση περιθωριοποιημένων από την Αριστερά όψεων της 

αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης.  

 

2. Να οργανώσουμε όπως και στην πράξη έχει αποδειχθεί ενδιαφέρον από τα κινήματα της τελευταίας δεκαετίας τη 

διπλή ένταξη του λαού και σε σωματεία  γειτονιάς (σημαντική απαιτούμενη διάκριση για την συγκυρία σε 

σχέση με τις επιτροπές κατοίκων του παρελθόντος) που θα λειτουργήσουν συνεπικουρικά και διορθωτικά στην 

επανασύσταση των εργασιακών σωματείων. Σε χώρες που ο ΚΤΠ έχει αναπτυχθεί (πιο) περιορισμένα όπως 

στις χώρες της Λατινικής Αμερικής τα σωματεία γειτονιάς αποτελούν κυρίαρχο μοντέλο δομής των ταξικών 

αντιστάσεων και συχνά των πολιτικών συμπυκνώσεων.  Όψεις του ζητήματος των μεσών συλλογικής 

κατανάλωσης (Castells) στα πλαίσιο της τριτογενοποιήσης της οικονομίας και της υπέρβασης του μοντέλου 

«εργατική κατοικία δίπλα στη βιομηχανία» όλο και πιο δύσκολα αντιμετωπίζονται από την κλαδική και 

επιχειρησιακή οργάνωση σε σωματεία της εργατικής τάξης. 

 

3. Να αναδείξουμε και να παρέμβουμε στις χωρικές συνέπειες, διαστάσεις και αντιφάσεις από τις πολιτικές για  το 

(ή στο) κέντρο της Αθήνας απέναντι στις πραχτικές του παρακράτους, της αστυνομίας, των ΜΜΕ, των 

πολεοδομικών αναπλάσεων και εν γένει του κράτους. Καθώς ταυτόχρονα και να υπερασπιστούμε την λαϊκή 

αντιβία από προβοκάτσιες και αριστεριστικές πραχτικές.  

 

4. Να γίνουμε πρότυπα πολιτιστικής συμπεριφοράς και οργάνωσης ακόμα και με τις καθημερινές ατομικές  μας 

πραχτικές με πεποίθηση ότι ένα σοσιαλιστικό πολιτιστικό υπόδειγμα της καθημερινότητας δεν σημαίνει 

αυτοκίνητο, πισίνα και βίλα για όλους αλλά μια πιο συλλογική, πιο φιλική στη μητέρα γη (μήπως μας ανεχτεί 

λίγο ακόμα), λιγότερο τεχνολογική ή καταναλωτική και πιο κοινωνική ανάγνωση των λαϊκών αναγκών. Σε 

τελική ανάλυση η κριτική στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και η επαναστατικοποιήση των 

παραγωγικών σχέσεων απαιτεί πέρα από ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα και μια πολιτιστική επανάσταση της 

καθημερινότητας. Αλλά και σε κάθε περίπτωση με αυτό τον τρόπο θα αναδείξουμε και τις κρυφές γοητείες της 

πόλης που πρέπει να υπερασπιστούμε σήμερα (π.χ. πάρκα, πλατείες, ΜΜΜ).  

 

 

     


