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Περίλθψθ.
τθν ειςιγθςθ γίνεται παρουςίαςθ του βιβλίου του τίτλου ςτο οποίο προςεγγίηεται μια πλοφςια
κεματολογία τθσ πόλθσ (αν και όχι γενικά του «αςτικοφ χϊρου») και το οποίο χαρακτθρίηεται, από
μείηονεσ διαφορζσ ωσ προσ τθν κατάτμθςθ τθσ φλθσ που ςυναντοφμε ςε παρόμοια βιβλία. Επιςθμαίνεται
ότι ο ςυγγραφζασ δεν δίνει το προβάδιςμα ςτουσ ειδικοφσ (π.χ. αςτικοφσ γεωγράφουσ, οικονομικοφσ
γεωγράφουσ ι αςτικοφσ κοινωνιολόγουσ) αλλά προτάςςει προςεγγίςεισ ςυγγραφζων, ςκθνοκετϊν,
ποιθτϊν και ηωγράφων. Με αυτιν ακριβϊσ τθν ιδιαίτερθ προςζγγιςθ τθσ διεπιςτθμονικότθτασ, ςτθν
οποία ο ςυγγραφζασ εντάςςει και δραςτθριότθτεσ που βρίςκονται πζρα από τουσ επιςτθμονικοφσ
κλάδουσ, αυτόσ αρκρϊνει ζναν ενδοεκνικό γεωπολιτικό λόγο αςτικισ γεωγραφίασ που μπορεί να ζχει
κάποια ιδιαίτερθ παιδαγωγικι αξία.
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Abstract
The text deals with the presentation of the title’s book which touches upon a wide variety of themes about
the city (although not about the “urban space” in general), and differs as for the segmentation of its
contents from that generally practiced by the authors of similar books. It is pointed out that the author
does not give precedence to the experts (e.g. urban geographers, economic geographers, or urban
sociologists), but to the approaches of authors, film directors, poets, and painters. It is through this
particular approach of interdisciplinarity, within which the author also places activities beyond the scientific
fields and articulates an intranational geopolitical discourse on urban geography that might have a
particular pedagogic value.
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1. Ειςαγωγι
Επίλεξαμε για τίτλο τθσ ειςθγθςισ μασ αυτισ
μια παραλλαγι τίτλου γνωςτοφ ποιιματοσ του
Μπζρτολντ Μπρζχτ (Μπρεχτ, 1961), και
νομίηουμε ότι αποτελεί μια ςωςτι αφετθρία για
τθν κριτικι του βιβλίο που παρουςιάηουμε
(Ρζντηοσ, 2006).
Άλλωςτε, απόςπαςμα του
ποιιματοσ αυτοφ, κακϊσ και άλλεσ παραπομπζσ
ςτον Μπρεχτ βρίςκονται ςτο υπό κρίςθ και
παρουςίαςθ βιβλίο:
Τισ Θιβεσ ποιοσ με τισ εφτά τουσ πφλεσ ζχει
χτίςει;

Μεσ ςτα βιβλία δεν αναφζρονται παρά
βαςιλιάδων ονόματα μοναχά.
Οι βαςιλιάδεσ είχανε τισ πζτρεσ κουβαλιςει;
Τθν πόλθ Βαβυλϊνα που τόςο ςυχνά
καταςτρεφόταν ποιοσ τθν ζχτιηε κάκε φορά;
Στθ χρυςωμζνθ πολιτεία τθσ Λίμασ όπου ηοφςαν
οι οικοδόμοι τθσ, ςε ποια
ςπίτι τθσ κατοικοφςαν; *...+
[Ζνασ εργάτθσ αναρωτιζται διαβάηοντασ,
Μπζρτολτ Μπρεχτ, Μετάφρ. Νικθφ. Βρεττάκου+

-2-

Ζνασ λόγοσ λοιπόν για τον οποίο επιλζξαμε
αυτιν τθν παραλλαγι του τίτλου ζγκειται ςτο
γεγονόσ ότι αυτό το πυκνά «πολεογραφικό» –
ενδιαφζρων όροσ που πρωτοςυναντιςαμε ςτο
βιβλίο– ποίθμα ςυνδζει τθ δθμιουργία τθσ πόλθσ
με εκείνουσ που εργάςτθκαν και εργάηονται γι’
αυτι και όχι με τουσ μυκικοφσ οικιςτζσ τθσ ι
τουσ παρα-μυκικοφσ αναπτυξιολόγουσ τθσ
εκάςτοτε παγκοςμιοποίθςθσ. Γνωρίηουμε βζβαια
ότι οι οδθγοί περιιγθςθσ των πόλεων που ςυχνά
δθμοςιεφονται και ςτον ελλθνικό Σφπο τα
τελευταία χρόνια προσ αυτοφσ τουσ μυκικοφσ
φορείσ κακοδθγοφν τουσ αναγνϊςτεσ τουσ και
όχι προσ τθ λαϊκι ουςία τθσ πόλθσ του
κακθμερινοφ ανκρϊπου. Θ «μπρεχτικι»
διάςταςθ –ασ μασ επιτραπεί ο όροσ– μπορεί να
αναηθτθκεί και ςτο γεγονόσ ότι ο ςυγγραφζασ
του κρινόμενου βιβλίου προβάλλει ζναν
κοινωνικό προβλθματιςμό και ρίχνει μια
διδακτικι ματιά που κυμίηει τθ μπρεχτικι
δθμιουργία
που
τθ
χαρακτθρίηουν
θ
παρατιρθςθ και το κοφτό μοντάη παρά θ
λεπτομερισ ανάπτυξθ και θ υποβολι. Αυτό
μπορεί να φανεί από μερικά αποςπάςματα –από
τα δεκάδεσ ανάλογα που κα μποροφςα να
επιλζξω– που νομίηω πωσ εκφράηουν με τον
καλφτερο τρόπο τα ςυναιςκιματα του απλοφ
ανκρϊπου τθσ πόλθσ τζτοιου ςαν τον
κακθμερινό πεηό ι τον «αφελι» εργάτθ του
Μπρζχτ.
Επιτρζψτε μασ να τα παρακζςουμε. Υποκεφάλαιο 1.5.2. «Οι δίδυμοι πφργοι των άλλων»:
«… Σο 1998 ςτθν ζκδοςθ τθσ παγκόςμιασ
“ζκκεςθσ για τθν ανκρϊπινθ ανάπτυξθ”
εικονογραφοφνται ςτο εξϊφυλλο υπό μορφι
δίδυμων
πφργων
οι
ανιςότθτεσ
των
πλουςιότερων χωρϊν προσ τισ φτωχότερεσ: 11
φορζσ μεγαλφτερθ κατανάλωςθ κρζατοσ, 17
φορζσ μεγαλφτερθ κατανάλωςθ ενζργειασ, 49
φορζσ περιςςότερεσ τθλεφωνικζσ γραμμζσ, 77
φορζσ μεγαλφτερθ κατανάλωςθ χαρτιοφ και,
τζλοσ, 145 φορζσ μεγαλφτερο πλικοσ
αυτοκινιτων. Βλζπουμε λοιπόν –ςυμπεραίνει ο
Ι.Ρ. (αρχικά του ςυγγραφζα του βιβλίου)– ότι θ
ανκρωπογεωγραφία των ανιςοτιτων, που δεν
είναι παρά μια γεωγραφία τθσ καπιταλιςτικισ
ςυςςϊρευςθσ, είναι ωσ προσ τα «φψθ» τθσ
περιςςότερο εντυπωςιακι από τθ γεωγραφία
των πόλεων… Και, πιο κάτω, ςυνεχίηει, «…οι
ουρανοξφςτεσ που αποτζλεςαν το ςτόχο μιασ
φρικτισ επίκεςθσ είχαν ιδθ χρθςιμοποιθκεί
εικονογραφικά από το πρόγραμμα των
Θνωμζνων Εκνϊν για τθν Ανάπτυξθ (1998) ωσ

ςφμβολο μιασ καταγγελίασ ςχετικά με τισ
αντικζςεισ ςτον κόςμο».
το υπο-κεφάλαιο 1.5.3. που ακολουκεί, το
βιβλίο, που άλλωςτε ζχει και ζνα ςαφι
παιδαγωγικό ςτόχο (δθλαδι ωσ προςπάκεια
διδαςκαλίασ μιασ παιδαγωγικισ τθσ πόλθσ και
των καταςτροφϊν τθσ), κζτει άκρωσ ενοχλθτικά
ερωτιματα: «Πωσ να μιλιςεισ ςτα παιδιά και να
ευνοιςεισ μόνο τθ μία πλευρά τθσ
πραγματικότθτασ;», «Πωσ να μθ μιλιςεισ ςτα
παιδιά ςε μια κοινωνία που εκμεταλλεφεται τουσ
ιρωεσ;», «Μιπωσ οι "εκνικοί ιρωεσ" είναι
"τρομοκράτεσ" για το αντίπαλο ζκνοσ;», ι, «Σο
"καλό" ζχει, τελικά, εκνικά, εκνοτικά και
γεωγραφικά όρια;». Και καταλιγει: «Είναι
πικανόν ότι το ςυμμετρικό αποτζλεςμα τθσ
διαπαιδαγϊγθςθσ για τον καλό "δικό μασ" ιρωα
και τον "κακό" δράςτθ των άλλων κα διαφεφγει
πάντοτε».
το υπο-κεφάλαιο 1.4.3 «Κόςτοσ και αξία τθσ
ηωισ του κατοίκου τθσ πόλθσ»: «… 8 Μαΐου 1902.
Μετά από τθν ζκρθξθ του θφαιςτείου Πζλε
καταςτρζφεται ολοςχερϊσ θ πόλθ αιν-Πιζρ τθσ
Μαρτινίκασ με αποτζλεςμα τον ακαριαίο κάνατο
περίπου 30.000 ατόμων (δθλαδι, το ςφνολο των
κατοίκων τθσ πόλθσ, εκτόσ δφο μόνον ατόμων
που επζηθςαν). Παρά το γεγονόσ ότι πριν από
τθν
ζκρθξθ
υπιρξαν
πολυάρικμα
προειδοποιθτικά ςθμάδια, ο Κυβερνιτθσ, θ
επιτροπι που όριςε (γι’ αυτό το ςκοπό) και οι
εφθμερίδεσ –λόγω των επικείμενων εκλογϊν–
δεν προειδοποίθςαν ζγκαιρα τον πλθκυςμό, κι
αυτό για να μθν υπάρξει κλίμα αβεβαιότθτασ και
εγκατάλειψθ τθσ πόλθσ». Ασ πάρουμε όμωσ τα
πράγματα με τθ ςειρά για να αναγνωρίςουμε το
«μπρεχτικό»
πλαίςιο
«αφφπνιςθσ»
και
ςτοχοκεςίασ μζςα ςτο οποίο αναπτφςςεται το
βιβλίο. Απευκφνεται ςτο ςφγχρονο Ζλλθνα που
καταναλϊνει πια αρκετι κουλτοφρα κεάματοσ,
ακροάματοσ και ταξιδιϊν και που οφείλει να
αντιμετωπίςει τϊρα ςοβαρά τθν κατάςταςθ των
πόλεων του.
2. Ζνα βιβλίο «αςτικισ γεωγραφίασ»,
«πολεογεωγραφίασ» ι «πολεογραφίασ»;
Είχαμε τθν ευκαιρία να αναγνϊςουμε το
βιβλίο ςαν χειρόγραφο. Με τθν πρϊτθ ματιά ςτο
δακτυλόγραφο
κείμενο,
ρωτιςαμε
το
ςυγγραφζα για τον όρο «πολεογραφία» που,
άλλοτε ςε ειςαγωγικά και άλλοτε, περιςςότερο
καρραλζα, χωρίσ ειςαγωγικά, χρθςιμοποιεί.
υμφωνιςαμε με τθν άποψι του ότι το «αςτικι
γεωγραφία» πζφτει βαρφ και υπερβολικά
τεχνικό, με ενδιάμεςθ βακμίδα το «αςτεακι
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γεωγραφία» και πολφ καλι ιδζα το
«πολεογεωγραφία» που μοιάηει αρκετά με το
γερμανικό
«Stadtgeographie».
Μασ
εξομολογικθκε όμωσ πωσ θ πρόταςθ
«πολεογραφία» προερχόταν από τουσ φοιτθτζσ
που παρακολουκοφςαν το μάκθμά του και πωσ,
όπωσ διαπίςτωςε αργότερα, θ ελλθνικι αυτι
λζξθ είναι ο ςωςτόσ όροσ ςτα ιταλικά,
«poleografia», για τθν «αςτικι γεωγραφία».
Αφοφ ζχουν θ Ιταλοί τον ελλθνικό όρο,
δικαιοφμαςτε και εμείσ.
Ανεξάρτθτα από το γενικό ενδιαφζρον μασ
για τα ςχετικά ηθτιματα δεν μποροφμε να
επικαλεςτοφμε κανενόσ είδουσ ειδικότθτα, εκτόσ
από το γεγονόσ ότι θ παλαιά φιλικι γνωριμία
μασ με το ςυγγραφζα μάσ επζτρεψε να κάνουμε
μερικζσ άμεςεσ παρατθριςεισ ςτθ ςυγγραφικι
διαδικαςία. Παρακολουκοφςαμε μια μζρα μαηί,
ςτο Θζατρο «Απλό», τθ εξαιρετικι παράςταςθ
του κεατρικοφ ζργου του Πίντερ «Πάρτι
γενεκλίων». το διάλειμμα ο Ι.Ρ. μασ λζει:
«Προςζξατε τισ πόλεισ που κα επιςκεφκεί ςτθν
τουρνζ ο ταν (ο ιρωασ του ζργου); Για να
είμαςτε ειλικρινείσ δεν είχαμε προςζξει. Με τθ
ςυηιτθςθ όμωσ που κάναμε ξαναβγικαν ςτθν
επιφάνεια, μαηί με το Βερολίνο, πρϊτο ςτακμό
τθσ τουρνζ, θ Κωνςταντινοφπολθ, το Ηάγκρεμπ
και το Βλαδιβοςτόκ, που είχαμε ακοφςει.
Προςπακιςαμε για λίγο να «δομολογιςουμε»
τα ςτοιχεία αυτοφ του ςυνόλου και να
μαντζψουμε ποιεσ πόλεισ φαίνονταν να είχαν
διαλεχτεί και ποιεσ να είχαν εξαιρεκεί. Χαρικαμε
πάντωσ που αποκρυπτογραφιςαμε ζνα μζροσ
από τθ διαλεκτικι του υπό ζκδοςθ –τότε–
βιβλίου. Άλλωςτε ςτισ «διορκϊςεισ» του
βιβλίου, ςτάλκθκε, όπωσ καταλάβαμε, και ζνα
πρόςκετο κομμάτι με τισ πόλεισ τθσ τουρνζ του
πιντερικοφ ταν. Για το ςυγγραφζα, το κζμα τθσ
επιλογισ και τθσ εξαίρεςθσ των πόλεων από τθν
παγκόςμια
«πολεογραφικι»
δθμιουργία,
ειδθςεογραφία (και παιδαγωγικι κα λζγαμε)
είναι κεντρικό. Όπωσ άλλωςτε το ηιτθμα του τι
είναι και του τι δεν είναι «πόλθ». Αρκεί ζνασ
οριςμόσ μόνο;
ε πρϊτθ προςζγγιςθ, το βιβλίο που
παρουςιάηουμε αποτελεί μια πυκνι και μάλλον
ογκϊδθ και ςυςτθματικι –τουλάχιςτον ωσ προσ
τισ επιλογζσ του ςυγγραφζα– «διατριβι»
αφιερωμζνθ ςτθν πόλθ και ςε διάφορεσ πόλεισ
του κόςμου, μεταξφ των οποίων, προφανϊσ, και
θ ελλθνικι πρωτεφουςα Ακινα.
Με τα 150 περίπου κζματα που αντιςτοιχοφν
ςτα επιμζρουσ τμιματα (μικρά υποκεφάλαια)
που περιζχει το βιβλίο προςεγγίηεται μια

πλοφςια κεματολογία τθσ πόλθσ (αν και όχι
γενικά, κα λζγαμε, του «αςτικοφ χϊρου») που
οπωςδιποτε διαφζρει από τισ ςυνθκιςμζνεσ
κατατμιςεισ τθσ φλθσ που ςυναντοφμε ςε
παρόμοια βιβλία. ωςτά ο Γιάννθσ Μπαςκόηοσ,
που παρουςιάηει το βιβλίο ςτθν εφθμερίδα
Express (Μπαςκόηοσ, 2006), χρθςιμοποιεί για τθν
ποικιλία του κεματολογίου τθν ζκφραςθ
«καλειδοςκοπικό». Παρουςιάηουμε μερικοφσ
μεςότιτλουσ που επιγράφουν τα ςχετικά
«υποκεφάλαια»: Ποφ αρχίηει θ πόλθ; Δφο
χιλιάδεσ κάτοικοι ι δφο ςελίδεσ οριςμοφ; Πότε
μια πόλθ αρχίηει να «υπάρχει»; Πόλεισ προσ
ςφγκριςθ: ο λόγοσ του ειδικοφ. Τπαρκτά και
επινοθμζνα ηεφγθ *ςυγκρινόμενων+ πόλεων: Θ
γεωπολιτικι ματιά. Θ μθ φυςικι ιςτορία των
φυςικϊν καταςτροφϊν των πόλεων. Από τθν
πόλθ-χάρτθ ςτθν πόλθ-όνομα και αντίςτροφα.
Γιατί οι ζλλθνεσ *κινθματογραφικοί+ δθμιουργοί
περιφρόνθςαν τθ μικρι ελλθνικι πόλθ; Πόςο
εφκολο είναι να αναηθτθκεί μια βακφτερθ
ςθμαςία ςτο όνομα των πόλεων;
Ο ςυγγραφζασ, παρότι κετικόσ επιςτιμονασ
και ο ίδιοσ, φυςικόσ, δεν δίνει το προβάδιςμα
ςτουσ ειδικοφσ (π.χ. αςτικοφσ γεωγράφουσ,
οικονομικοφσ
γεωγράφουσ
ι
αςτικοφσ
κοινωνιολόγουσ) αλλά προτιμά –ασ μασ
επιτραπεί θ ζκφραςθ– να αφουγκραςτεί το
καρδιοχτφπι των δθμιουργϊν (ςυγγραφζων,
ςκθνοκετϊν, ποιθτϊν και ηωγράφων) που
αποκρίνονται ςτθν κραυγι του απλοφ
κακθμερινοφ ανκρϊπου που ηει ςτθν πόλθ.
Αναςφρει ζτςι από το δικό τουσ ζργο
κοινωνικοφσ και διδακτικοφσ ςτόχουσ για τθ
διδαςκαλία τθσ πόλθσ με τθ λογοτεχνία, το
κζατρο και τθν τζχνθ γενικότερα. Για
παράδειγμα, το κεατρικό ζργο «Θ γραμμι» του
Κςραελ Άρκουρ Χόροβιτσ κζτει το ηιτθμα του
ανταγωνιςμοφ ςτο φυςικό χϊρο τθσ πόλθσ (ςελ.
102) όπωσ για παράδειγμα ςτισ περίφθμεσ
ελλθνικζσ ουρζσ αναμονισ ενϊ ςτα «Οικόπεδα
με κζα» του Ντζϊβιντ Μάμετ αντιμετωπίηεται ο
επαγγελματικόσ ανταγωνιςμόσ (ςελ 102) ςε
ςυνάρτθςθ με τουσ ςυμβολιςμοφσ του
κτθματομεςιτικοφ γραφείου και τθν κρίςθ ςτζγθσ
ςτθν καπιταλιςτικι κοινωνία με ενδιάμεςο τισ
κζςεισ του διάςθμου γεωγράφου David Harvey.
Για να διευκολυνκεί ο αναγνϊςτθσ ςτθν
ανάγνωςθ ο ςυγγραφζασ τοφ προςφζρει (με
κάποια ίςωσ διάκεςθ κθδεμόνευςθσ;) ζναν
κακοδθγθτικό μίτο. Αυτό γίνεται με τον πρόλογό
του, που αφιερϊνεται ςτο ςυγγραφζα Γιϊργο
Ιωάννου και, αν ο αναγνϊςτθσ το επικυμεί,
παίρνει ςτο κατόπι τον πεηογράφο αυτό,
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ανκρωπογεωγράφο
τθσ
πόλθσ
(τθσ
Θεςςαλονίκθσ «του» και άλλων), όπωσ
γνωρίηουμε. Αυτόσ άλλωςτε (ο Ιωάννου)
«παραλλιλιςε», όπωσ είναι γνωςτό, «αςτικι
πεηοπορία» (flânerie) και «αςτικι πεηογραφία».
Πραγματικά, ςαν πολίτθσ (άνκρωποσ τθσ πόλθσ
δθλαδι –κρίμα που θ γλϊςςα μασ δεν ζχει
κατάλλθλθ λζξθ που να μθν παραπζμπει ςτον
πολίτθ-υπικοο) υπεράνω κάκε υποψίασ (κακότι
πεηόσ και όχι εποχοφμενοσ), ο Ιωάννου κα
προςζφερε ςτο ςυγγραφζα-γεωγράφο Ι.Ρ.
εμπνεφςεισ για πολλαπλζσ εικόνεσ τθσ πόλθσ που
κα χρειάςτθκε να αναςυντεκοφν ι να
αποκωδικοποιθκοφν από αυτόν. Αυτό γίνεται
ςτο βιβλίο με καταφυγι ςε μια ευρεία
πολιτιςμικι/πολιτιςτικι βιβλιογραφία κακϊσ και
πολυετι, όπωσ γνωρίηουμε και όπωσ φαίνεται
από διάφορα κεφάλαια, επιτόπια παρατιρθςθ
ςτθ ςφγχρονθ ελλθνικι, ευρωπαϊκι και
αμερικανικι πόλθ, και γενικά τθν τυποποιθμζνα
«πολιτιςμζνθ» δυτικι πόλθ.
Απαντϊντασ πάντωσ ςτο ερϊτθμα που
κζςαμε ςτον προθγοφμενο μεςότιτλο θ ζννοια
τθσ «πολεογραφίασ», όπωσ το κζτει και ο
ςυγγραφζασ (ςελ. 30), υπερβαίνει τα όρια ενόσ
κλάδου (π.χ. τθσ αςτικισ γεωγραφίασ) και
αποτελεί πρόταςθ για τθ κεμελίωςθ ενόσ άλλου
κλάδου που ενδζχεται να περιλαμβάνει τον
προβλθματιςμό για τθν πόλθ αλλά και τθ μελζτθ
εικαςτικϊν αποδόςεων του αςτικοφ τοπίου και
λογοτεχνικϊν ι παραλογοτεχνικϊν αφθγιςεων
για τθν πόλθ. Αυτζσ οι τελευταίεσ, διαπερνοφν το
ςϊμα του βιβλίου, με τo όνομα του κεωρθτικοφ
Raymond Williams, του Γ. αρθγιάννθ, τθσ Λίηυσ
Σςιριμϊκου, του Δ. Φιλιππίδθ και του Π.
Μαρτινίδθ, και με πολυάρικμα αποςπάςματα
από ζργα μεγάλων ξζνων δθμιουργϊν (με
επιςθμάνςεισ ςτον Ντοςτογιζφςκι που ο Ι.Ρ. του
αφιζρωςε μια επιτόπια μελζτθ ςτθν πατρίδα του
τθν Αγία Πετροφπολθ) αλλά και ςφγχρονων
ελλινων ςυγγραφζων.
Θ προτίμθςθ που δείχνει ο ςυγγραφζασ ςε
μια
νεοχορκζηικθ
πολεογραφία
τθσ
Σριανταφφλλου οδθγεί και ςε ζνα ςτόχο
πολεοκεντρικισ
και
όχι
κρατοκεντρικισ
διδαςκαλίασ τθσ πόλθσ αφοφ θ ελλθνίδα θρωίδα
του μυκιςτοριματοσ ανακαλφπτει τθ Νζα Τόρκθ
ωσ γθ ανκρωπικισ ταφτιςθσ, χϊρο πολιτιςμικισ
ζνταξθσ και ζδαφοσ ταυτότθτασ που κακίςταται
ζτςι μια –μθ γεωπολιτικι– πατρίδα (με νοθτικά
ςφνορα άςχετα από εκείνα τθσ Αμερικισ του
χάρτθ) και το Μανχάταν με τουσ ουρανοξφςτεσ
του που ζμοιαηαν να προςτατεφουν τθν θρωίδα
ςαν μθτρικι αγκαλιά.

Και θ δομι ενόσ μυκιςτοριματοσ του
Κοφρτοβικ (χ. 1) αξιοποιείται ςτο βιβλίο ζτςι
ϊςτε από αυτό φαίνεται να αναπθδοφν μζκοδοι
πολεογραφίασ. Περίεργο, κα λζγαμε, που λείπει
ο πεηοπόροσ πόλθσ του Δθμθτρίου (Δθμθτρίου,
2005) που ςε όλο το Λεκανοπζδιο ςυναντά μόνο
οπωροφόρα και τροχοφόρα αλλά κακόλου
ανκρϊπουσ με μάτια και χαμόγελο. Τπάρχει
όμωσ ςτο βιβλίο ο ςυμπακζςτατοσ «βαδιςτισ»
του ιάπωνα κομίςτα Jiro Taniguchi.

Σχιμα 1. «Πολεόγραμμα» (ςτατιςτικι τθσ
εμφάνιςθσ των πόλεων ανά κεφάλαιο) από
μυκιςτόρθμα του Δ. Κοφρτοβικ.
3. Σο περιεχόμενου του βιβλίου
το παρουςιαηόμενο βιβλίο επιχειρείται μια
ςφμπλοκθ (μεταμοντζρνα;) παρά ςυνκετικι
(ρυκμιςτικι;) κεϊρθςθ του αςτικοφ χϊρου μζςα
από τθν κριτικι παρουςίαςθ, ςυμπαράκεςθ και
ανάδειξθ πλθροφοριϊν, ιδεϊν και αφθγιςεων
για τθν πόλθ και τισ πόλεισ.

Σχιμα 2. Ο ελλθνικόσ Τφποσ είναι πολεογραφικά
(ςε διεκνζσ επίπεδο) μάλλον εςωςτρεφισ.
ε πρϊτθ προςζγγιςθ (Κεφ. 1), θ πόλθ
ταυτίηεται με τισ αναφορζσ που γίνονται ς’ αυτι,
οπότε αυτι φαίνεται να «αναδεικνφεται» μζςα
από τθν ειδθςεογραφία και τθν εγκυκλοπαιδικι
βιβλιογραφία. Σίκεται ζτςι το ερϊτθμα ςε ποιο
βακμό θ άγνωςτθ πόλθ ςυμπίπτει με εντυπϊςεισ
που τθν τυποποιοφν/παραποιοφν. Ο ςυγγραφζασ
χρθςιμοποιεί εδϊ ωσ μονοιμερα ορυχεία
ειδιςεων (μιασ θμερομθνίασ) τθν Ελευκεροτυπία
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(χ. 2) και τθ γαλλικι εφθμερίδα Le Monde για
να καταγράψει το κατά πόςο ο Σφποσ
αναδεικνφει ι όχι τισ πόλεισ τθσ χϊρασ (του) και
του κόςμου. Ο ελλθνικόσ τφποσ φαίνεται ςχετικά
εςωςτρεφισ αλλά με πλοφςιο πολιτιςμικόπολεογραφικό υλικό. Είναι ενδιαφζρουςα εδϊ
και θ παρουςίαςθ του National Geographic του
οποίου θ πολεογραφία είναι μεν εντυπωςιακι
όχι όμωσ τόςο πυκνι όςο κα περίμενε κανείσ. ε
όλα πάντωσ τα κείμενα του NG υπάρχουν
«αράδεσ» πολφ φορτιςμζνεσ και φροντιςμζνεσ
αςτικογεωγραφικά. Ποιοσ κα περίμενε, για
παράδειγμα, ότι μια από τισ καλφτερεσ
περιγραφζσ τθσ πρωτεφουςασ του Φιντζλ
Κάςτρο, τθσ Αβάνασ, κα βριςκόταν ςτο περιοδικό
αυτό; Ο ςυγγραφζασ του ςχετικοφ άρκρου του
NG (ςελ. 45) προτείνει τθν περιχαράκωςθ ενόσ
τετραγϊνου ςτο χάρτθ και τθ λεπτομερι
εξερεφνθςι του, γφρω-γφρω. Ζνα ωραίο μάκθμα
γεωγραφίασ τθσ πόλθσ.

Σχιμα 3. Ο κινθματογράφοσ ωσ γεωγραφικι
τζχνθ διαμορφϊνει με τισ γιγαντοαφίςεσ του το
δρόμο τθσ πόλθσ. Του Γ. Βακιρτηι.
τθ ςυνζχεια (Κεφ. 2) ςτο βιβλίο
παρουςιάηονται οι ςχζςεισ που ζχει θ πόλθ με
τουσ «κλάδουσ» των καλϊν τεχνϊν και τθσ
λογοτεχνίασ. Κανείσ δεν αγνοεί πωσ «τραγοφδια
και τραγωδίεσ, εγκλιματα και τιμωρίεσ,
ποιιματα και δράματα» παραπζμπουν ςε
ονομαςτζσ πόλεισ ανκρϊπων. Προτείνονται ζτςι
πολυάρικμα λογοτεχνικά, κεατρικά και ποιθτικά
ζργα, πίνακεσ ηωγραφικισ και ςχζδια,
γελοιογραφίεσ και κόμικσ κακϊσ και –πολλζσ–
κινθματογραφικζσ ταινίεσ όπου αναπαρίςτανται
ςε «φυςικό μζγεκοσ», μζςα ςτθν πόλθ, ηωζσ
ανκρϊπων και «κάνατοι εμποράκων»...
Μποροφμε εδϊ να γίνουμε περιςςότερο
ςυγκεκριμζνοι. τα είκοςι πζντε πολεογραφικά
ποιιματα που παρουςιάηονται, ςχολιάηονται ι
αναλφονται δεν είναι τόςο οι «αναγνϊςεισ» που
μασ κάνει ο Ι.Ρ. που ενδιαφζρουν, δθλαδι θ
«απαγγελία»
τουσ
αλλά
μάλλον
οι
παραναγνϊςεισ ωσ ανορκόδοξεσ ερμθνείεσ που

αυτόσ ειςάγει εδϊ κι εκεί. Άλλωςτε δεν βάηει
πουκενά επίκεντρο το δθμιουργό του ποιιματοσ
αλλά το αντίςτοιχο ποίθμα τθσ πόλθσ. τον
Καρυωτάκθ, για παράδειγμα, και τθν Πρζβεηα, ο
Ι.Ρ. επιςθμαίνει μια ιδιαίτερθ γεωπολιτικι
«ςφνταξθ» του ποιιματοσ που ζγινε γνωςτό
επειδι κακολογεί αυτι τθν πόλθ: «Βάςισ,
Φρουρά, Εξθκονταρχία Πρεβζηθσ…», δθλαδι θ
μικρι Πρζβεηα, που τϊρα «φιλοξενεί» βάςεισ
των AWACS ςτο Άκτιο, χάρθ ςτθν οξφνοια και τθν
παρατθρθτικότθτα του τραγικοφ ποιθτι,
αναδεικνφεται, κάτω από τθ γραφίδα του, ςαν
μια διαχρονικι ςτρατιωτικι βάςθ. Είναι μιπωσ θ
μόνθ πόλθ;
τθν «πολεοδομία τθσ κινθματογραφικισ
μπομπίνασ» (2.5., ςελ. 120) ο ςυγγραφζασ, με
αναφορά ςε περίπου 100 ταινίεσ του
παγκόςμιου και του ελλθνικοφ κινθματογράφου,
κάνει μια αρκετά βακιά διείςδυςθ ςτον κόςμο
τθσ 7θσ Σζχνθσ που τθν χαρακτθρίηει ςαν μια
«ιδιότυπθ χωρικι μορφι κουλτοφρασ», όπου
ακόμα και οι γιγαντοαφίςεσ διαμόρφωναν ιπια
–όχι ςαν καταιγιςτικι διαφθμιςτικι πινακίδα– το
δρόμο μασ (χ. 3). Διατυπϊνει μάλιςτα τθν
πλοφςια τεκμθριωμζνθ ιδζα να παρουςιάηονται
ςτισ κινθματογραφικζσ κριτικζσ και οι
πολεογραφικζσ
(π.χ.
πολεοδομικζσ
ι
αρχιτεκτονικζσ, άρα διδακτικά γεωγραφικζσ)
πλευρζσ
των
πόλεων-θρωίδων
όπωσ
παρουςιάηονται τόςεσ και τόςεσ λογοτεχνικζσ και
ψυχολογικζσ πτυχζσ.
Μαηί με τθν ποίθςθ, ζρχεται θ λογοτεχνία και
το κζατρο. Και πριν από τον κινθματογράφο,
γίνεται θ ενδιαφζρουςα προςζγγιςθ τθσ
ηωγραφικισ, τθσ γελοιογραφίασ και του κόμικ –
του «εικονόγραπτου» κατά το ςυγγραφζα. Ποιοσ
κα το περίμενε ότι ο Κϊςτασ Μθτρόπουλοσ, ο
Γιάννθσ Ιωάννου και ο Γιάννθσ Καλαϊτηισ
εκδίδουν κάκε μζρα –κατά τον Ι.Ρ.– πολεμικά
ανακοινωκζντα με επίκεντρο τθν πόλθ; Και μαηί
με αυτοφσ ο Νζοχορκζηοσ Saul Steinberg
(παλιότερα), ο Βερονζηοσ Zuc και ο εκ Βθρυτοφ
Armand Homsi. τισ ςελίδεσ του βιβλίου
παρελαφνουν ζτςι εκατοντάδεσ πολεογραφικζσ
ςτιγμζσ. Από πόλεισ ςυνθκιςμζνεσ αλλά και
πόλεισ μυκικζσ, παράξενεσ, φανταςτικζσ (ςτο
υποκεφάλαιο τθσ πόλθσ τθσ επιςτθμονικισ
μυκοπλαςίασ, 2.6.1) όπωσ θ –όχι και τόςο
φανταςτικι και μακρινι– «Μεγάλθ Χαοφπολθ»
*χάρτθσ τθσ Εικ. 2.6.1 (3)+ που «απλωμζνθ ςτισ
πεδιάδεσ τθσ ςφγχυςθσ, του τυχαίου, του
αυτοςχεδιαςμζνου, τθσ παρανόθςθσ, τθσ
υπερβολισ και τθσ αταξίασ» εκφράηει κατά τον
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ςυγγραφζα με τον καλφτερο τρόπο τουσ
εφιάλτεσ τθσ ςφγχρονθσ πόλθσ.
Ασ μθ κεωρθκεί πάντωσ ότι ςτο βιβλίο
παραλείπεται να γίνει μια ςυςτθματικότερθ
«επιςτθμονικι» κεϊρθςθ τθσ πόλθσ (Κεφ. 3).
Βάλαμε ςε ειςαγωγικά τθν προθγοφμενθ λζξθ
γιατί δεν ξζρουμε αν πρόκειται κυρίωσ για
ειδολογικι-επιςτθμονικι
ι
γενικότερα
επιςτθμολογικι προςζγγιςθ. Κατά κάποιο τρόπο,
είναι ςαν να επιχειρείται μια ανακεϊρθςθ τθσ
ςυνθκιςμζνθσ (π.χ. ςχολικισ) γεωγραφίασ και
τθσ ιςτορίασ που επιμζνουν να δίνουν το
προβάδιςμα μελζτθσ ςτισ χϊρεσ, τα κράτθ και τα
εδάφθ ενϊ ξεχνοφν (;) τισ πόλεισ. Όμωσ, για το
ςυγγραφζα, κυρίωσ αυτζσ οι τελευταίεσ είναι
που «αντιπροςωπεφουν μακρόχρονθ ιςτορία,
μεγάλουσ πολιτιςμοφσ, αλθςμόνθτουσ λαϊκοφσ
αγϊνεσ, ανείπωτθ φτϊχεια και αφάνταςτθ
ςυςςϊρευςθ πλοφτου κακϊσ και –το
ςπουδαιότερο– καταπιεςτικι ςυγκζντρωςθ
εξουςίασ· θ πόλθ είναι αυτι που αποτελείται
από ανκρϊπουσ και όχι θ χϊρα, που δεν είναι
παρά "ζδαφοσ" ι χαρτογραφικό περίγραμμα, για
να μθν ποφμε απλά εκνικι ιδεολογία». (Ι.Ρ.,
προφορικι ανακοίνωςθ).
Ζτςι, ςτο αρκετά ευρφ «επιςτθμονικό»
κεματολόγιο του βιβλίου προςεγγίηεται αυτό
που κα μποροφςαμε να αποκαλζςουμε «γεωοικονομικό»,
«γεω-πολιτικό»
και
«γεωκοινωνικό». Αυτά κυρίωσ είναι νομίηουμε εκείνα
που επιτρζπουν ςτο βιβλίο να επιγράφεται ωσ
ανκρωπογεωγραφικό. Δίνουμε εδϊ μερικά
κζματα του βιβλίου, αποςπϊντασ πάλι μερικοφσ
επεξθγθματικοφσ μεςότιτλουσ: Θ πόλθ ωσ υλικι
και κοινωνικι ςυγκρότθςθ - υγκρίνοντασ τισ
«ςχολζσ ςκζψεισ». Επανεξζταςθ τθσ Γεωγραφίασ
και του γιινου υπόβακρου τθσ επιςτιμθσ αυτισ.
Ανκρωπολογικι-λαογραφικι προςζγγιςθ τθσ
ελλθνικισ πόλθσ. Σο οικονομικό «και» το
κοινωνικό διαμορφϊνουν τθ γεωγραφία τθσ
πόλθσ. Θ πόλθ, χϊροσ τθσ αυταπάτθσ και των
διαψευςμζνων ελπίδων: μια γεωγραφία. Από
τθν Ανκρωπογεωγραφία ςτθν Κοινωνιολογία:
«προϊόντα και μεταφορζσ» ι «αξίεσ και
ςτάςεισ»; Σο χωρικό ωσ αδιάςπαςτο τεμάχιο του
οικονομικοφ και του κοινωνικοφ. Ανκρϊπινο
περιεχόμενο και εςωτερικι επανεδαφικοποίθςθ:
θ άλλθ ιςτορία των πόλεων. Θ Δθμογραφία ςαν
μια αλθκινι ανκρωπογραφία *sic· όπωσ
ανκρωπο-λογία, γιατί όχι;+. Θ πόλθ ωσ
γεωπολιτικι οντότθτα.
Οπωςδιποτε δεν μποροφμε να εντάξουμε το
παραπάνω «πανόραμα» ςε μια ςχολι ςκζψθσ
και
να
ψθλαφίςουμε
τθν
ιδιαίτερθ

επιςτθμολογικι τοποκζτθςθ του ςυγγραφζα ο
οποίοσ εκδθλϊνει ςυχνά μζριμνα για να
υπθρετιςει
κυρίωσ
τθ/μια/κάποια
διεπιςτθμονικότθτα. Σο όνομα του μεγάλου
Henri Lefebvre, για παράδειγμα, εμφανίηεται ςτο
βιβλίο ςυνοδευόμενο με τθν καταγγελία εκ
μζρουσ
του
γάλλου
ςυγγραφζα
του
ιμπεριαλιςμοφ μερικϊν «ευγενϊν» κοινωνικϊν
επιςτθμϊν όπωσ θ Οικονομία, θ Ιςτορία, θ
Κοινωνιολογία. Εξάλλου ο Ι.Ρ. επικαλείται
επιςτθμολογικζσ κζςεισ του Νίκου Πουλαντηά
ακριβϊσ με τθν ευκαιρία που του δίνεται για
υποςτιριξθ τθσ διεπιςτθμονικότθτασ διαμζςου
τθσ ανακεϊρθςθσ –κατά Πουλαντηά– τθσ
υφιςτάμενθσ
«κλαδικότθτασ».
Ασ
υπενκυμίςουμε πωσ ο Πουλαντηάσ ζβλεπε ωσ
«φυςικοφσ» κλάδουσ των κοινωνικϊν επιςτθμϊν
το μαρξιςμό, τθ γλωςςολογία και τθν ψυχολογία
του υποςυνειδιτου. Επίςθσ, ειςάγοντασ τθν
«τριαλεκτικι»
του
Edward
Soja
(βίωςθ/πρόςλθψθ/αντίλθψθ του χϊρου), το
βιβλίο
αναηθτά
τθ
«γεωγραφικι
διεπιςτθμονικότθτα» ωσ πολιτικι αλλθλεγγφθ
υπενκυμίηοντασ ότι ο Soja τθν βλζπει πζρα από
τισ επιςτθμονικζσ και κοινωνικζσ "ολοκλθρωτικζσ
ορκοδοξίεσ". Αναφερόμαςτε ςε αυτό το ςθμείο
όχι για να υπογραμμίςουμε το ιδεολογικό και
πρακτικό ςτοιχείο τθσ πολιτικισ αλλθλεγγφθσ
ςτθν πόλθ (που χρειάηεται και ςτισ άγριεσ πόλεισ
μασ) όςο για να κζςουμε το ερϊτθμα κατά πόςο
υπάρχει μια «διεπιςτθμονικότθτα» που να είναι
ειδικά «γεωγραφικι». Ο βραηιλιάνοσ γεωγράφοσ
Milton Santos, διαβάηουμε ςτο βιβλίο, ςχεδόν
ειρωνεφεται
(3.0.3.)
τθν
απουςία
διεπιςτθμονικοφ δυναμικοφ ςτο εςωτερικό
αυτοφ του, κατά τα άλλα, απολφτωσ
πολυεπιςτθμονικοφ κλάδου.
Αν θ διεπιςτθμονικότθτα, γεωγραφικι ι
ουδζτερθ (δθλαδι με κεματοκεντρικοφσ
κανόνεσ, που διεμβολίηουν τουσ κλάδουσ)
αποτελεί ζνα φανερό άξονα ανάπτυξθσ τθσ φλθσ,
θ γεωπολιτικι λογικι ςυνιςτά ζναν άλλο
ςθμαντικό άξονα ι ζςτω εκφράηει ορολογικι
ευαιςκθςία ι, τζλοσ, μορφϊνει μια από τισ
κφριεσ προςόψεισ ςχεδιαςμοφ του βιβλίου. Για
τον αναγνϊςτθ που δεν είναι κοντά ς’ αυτά τα
ηθτιματα, θ γεωπολιτικι προςζγγιςθ τθσ πόλθσ –
δεν μιλοφμε για πόλεισ γεωπολιτικά ςφμβολα
όπωσ θ Ιερουςαλιμ ι θ Χιςοςίμα– μοιάηει
μάλλον άςχετθ. Και, οπωςδιποτε, θ –απλι–
πολιτικι προςζγγιςθ φαίνεται ότι κα ιταν
αρκετι. Γιατί τότε θ αξιοποίθςθ τθσ γεωπολιτικισ; Ο ςυγγραφζασ, ςυναιςκανόμενοσ το
ερϊτθμα αυτό (3.6.), απαντά, κατά κάποιο
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τρόπο, παρουςιάηοντασ τθν πόλθ ωσ «ζδαφοσ»
για το οποίο προβάλλονται αντιφατικζσ
αναπαραςτάςεισ και ςτο οποίο εκδθλϊνονται
ποικίλοι ανταγωνιςμοί, κίγοντασ ζτςι πολλζσ
πλευρζσ τθσ γεωπολιτικισ προςζγγιςθσ. Και
μάλιςτα θ παρουςίαςθ, ςαν ςε ζνκετο, κα
λζγαμε, του κεμελιωτι τθσ γεωπολιτικισ ςαν
όψθσ τθσ γεωγραφίασ, του Yves Lacoste, δθλαδι
θ εκτεταμζνθ καταφυγι ςτο γνωςτό λεξικό υπό
τθ διεφκυνςι του (Lacoste, 1993) κάνει το
ςχετικό υπο-κεφάλαιο (3.6.) μια μικρι
γεωγραφικι - γεωπολιτικι εγκυκλοπαίδεια των
πόλεων (Πίνακασ 1). Οι κζςεισ του ςυγγραφζα
για τθ βία τθσ κακθμερινισ ηωισ ςτθν ελλθνικι
πόλθ (βλ. 4, πιο κάτω) που προκφπτει από τθν
πυκνοκατοίκθςθ και τθν καταπίεςθ εκ μζρουσ
του διπλανοφ (με ανοχι του Κράτουσ) και όχι
ιδεατά από τθν ποινικοποίθςθ και τθν καταςτολι
εκ μζρουσ του Κράτουσ πλαιςιϊνονται κετικά
από το υλικό αυτό.
ΠΙΝΑΚΑ 1 – ΓΕΩΠΟΛΙΣΙΚΘ ΣΩΝ ΠΟΛΕΩΝ –
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ
ΕΝΝΟΙΕ
Αυτοοργάνωςθ,
αςτικι
διαμαρτυρία,
ταραχζσ,
αςτικζσ
διαδθλϊςεισ,
ταυτοτικά
κινιματα,
επαναςτάςεισ,
πόλεμοι και
εμφφλιοι
πόλεμοι

Συγκζντρωςθ
πλθκυςμοφ
και
δραςτθριοτιτων

Κουλτοφρα πόλθσ,
ανεξαρτθςία,
φιμθ,

ΠΟΛΕΙ (με παχζα όςεσ ςυνοδεφονται από
λεπτομζρειεσ)
Βομβάθ (... μθτρόπολθ τθσ οποίασ αυξικθκε
πολφ ο πλθκυςμόσ λόγω μεταναςτευτικϊν
ειςροϊν *που+ εξζκρεψαν το ταυτοτικό κίνθμα
Shiv Sena, που υπεραμφνεται των ινδουιςτικϊν
αξιϊν..),
Καλκοφτα,
Καράκασ (... θ αςτικι διαδιλωςθ του λαοφ που
ηθτοφςε ψωμί το 1989 κατεςτάλθ βίαια·
εκτιμάται ότι τα κφματα ανζρχονται ςε
τριακόςια ζωσ πεντακόςια...),
Γκντανςκ,
Λίμα (... ο πλθκυςμόσ των παραγκουπόλεων
αυτοοργανϊνεται, με ςφμβολο αυτισ τθσ
λαϊκισ αυτοδιαχείριςθσ τθν πόλθ Villa El
Salvador, που αρικμεί 400.000 κατοίκουσ...),
Λοσ Άντηελεσ,
εοφλ (... τισ 2.00 θ ϊρα ςτισ 15 κάκε μινα θ
πρωτεφουςα ακινθτοποιείται με ςφυρίγματα
ςειρινασ για να εξαςκθκεί, επί 20 λεπτά, ςτθν
αντιαεροπορικι άμυνα...).
Μπανγκόκ (... Σο πολεοδομικό ςυγκρότθμα
Μπανγκόκ-Thonburi είναι 69 φορζσ
πιο μεγάλο από τθ δεφτερθ πόλθ Chiang Mai
τθσ χϊρασ, πράγμα που εκφράηει το
μεγαλφτερο δείκτθ «αςτικοφ πρωτείου» ςτο
κόςμο ...),
Μεγαλόπολθ (Megalopolis) (... *13%+ του
πλθκυςμοφ των Θνωμζνων Πολιτειϊν ςτο 1,8%
του
εδάφουσ,
5
«εκατομμυριακά»
πολεοδομικά ςυγκροτιματα – Βοςτόνθ, Νζα
Τόρκθ, Φιλαδζλφεια, Βαλτιμόρθ, Ουάςιγκτον –
40 πόλεισ, θ πυκνότερα εκβιομθχανιςμζνθ
περιοχι τθσ Βόρειασ Αμερικισ, μια φοβερι
ςυγκζντρωςθ ανκρϊπων και δραςτθριοτιτων
...),
Πόλθ του Μεξικοφ (...13% του πλθκυςμοφ –
0,07% του εδάφουσ...).
Γενεφθ (...από τθ Μεταρρφκμιςθ, οι πολίτεσ
τθσ Γενεφθσ κατάφεραν να αναπτφξουν τθν
εικόνα τθσ ειρινθσ, τθσ ανοχισ και τθσ
ελευκερίασ που ςυνδζονται με τθν πόλθ τουσ),

εικόνα
και κφροσ

Αςτικζσ
γεωγραφίεσ
τθσ πείνασ,
του
πλοφτου
και
τθσ
χλιδισ

Eςωτερικι
γεωπολιτικι
των πόλεων
και των
πόλεων
/κρατϊν

Αμβοφργο (... θ κομφορμιςτικι εικόνα των
κατοίκων του Αμβοφργου, που κεωροφνται
απλοί, αποτελεςματικοί και μετριοπακείσ, και
που κατάφεραν να αναπτυχκοφν ςτθν πόλθ
τουσ ςθμαντικά «εναλλακτικά» κινιματα
διαμαρτυρίασ...),
Κινςάςα (... μια ζντονθ νυχτερινι ηωι κρφβει
τθν ακλιότθτα τθσ θμζρασ, ςυγκεκριμζνα ςτο
Matong, ςυνοικία των θδονϊν, που ςυνζβαλε
ςτθν απ’ άκρου ς’ άκρο τθσ Αφρικισ διάδοςθ
τθσ φιμθσ του Ηαίρ ...),
Οηάκα (... θ ιςτορία τθσ Οηάκασ και θ
οικονομικι
τθσ
ιςχφσ
γζννθςαν
τθ
χαρακτθριςτικι τθσ κουλτοφρα όπωσ αυτι
παριςτάνεται
από
το
κουκλοκζατρο
bunraku...),
αν Φρανςίςκο (... μια από τισ γνωςτότερεσ
πόλεισ τθσ Αμερικισ, τόςο για τθν ποιότθτα τθσ
τοποκεςίασ τθσ όςο και για τθ φιμθ τθσ ωσ
πόλθσ τθσ ανοχισ, *«ανεξιδοξίασ»+ με ευρφ
πνεφμα, όπου μποροφν να αναπτυχκοφν οι
ατομικζσ ελευκερίεσ...).
Άγκυρα (... θ κερδοςκοπία ςτθ γθ και θ
επιτάχυνςθ τθσ αγροτικισ εξόδου κατζςτθςαν
αδφνατο οποιοδιποτε ςχεδιαςμό ... κατά τθ
δεκαετία ’60 – ’70, τα δφο τρίτα του
πλθκυςμοφ τθσ πρωτεφουςασ ηοφςαν ςε
παράνομα αυκαίρετα...), Λίμα,
Γιοχάνεςμπουργκ (...ςτθν ακραία γεωγραφικι
και πολιτιςμικι ετερογζνεια του πλθκυςμοφ
προςτίκεται θ όχι μικρότερθ διαφοροποίθςθ
των ειςοδθμάτων – squatters *καταλθψίεσ+,
οικοτροφεία εργαηομζνων, διαμονι ςτισ
townships των κρατιδίων – και επίπεδα
κοςμοπολίτικθσ ηωισ βαςιςμζνθσ ςτο χρυςό
...),
Ρεςίφε (... αντιπαρακζτει τα αβζβαια ςπίτια
που χτίςτθκαν εκεί που φφεται το μαγγρόβιο
(mangrove) και των οποίων οι ζνοικοι
επιβιϊνουν χάρθ ςτον «κφκλο του κάβουρα»
που απακανάτιςε ο Josué de Castro ςτο
περίφθμο ζργο του Η γεωγραφία τθσ πείνασ
(1953), ενϊ ςτο μζτωπο τθσ κάλαςςασ
εκτείνονται
πολυτελι
κτίρια
και
απαςτράπτοντα αγοραςτικά ςυγκροτιματα).
Βρζμθ (... θ γερμανικι ενοποίθςθ του 1871 τθν
κακιζρωςε ωσ ανεξάρτθτο κρατίδιο, το οποίο
είχε τθ φιμθ ότι προτιμοφςε να εμπορεφεται
αντί να λαβαίνει μζροσ ςε ςτρατιωτικζσ
ςυγκροφςεισ ... 115 φορζσ μικρότερθ από τθ
Βαυαρία, θ Βρζμθ είναι ωςτόςο ζνα
ομοςπονδιακό κρατίδιο πολιτικά ιςότιμο με τα
άλλα
κρατίδια
ςτα
πλαίςια
του
Ομοςπονδιακοφ υμβουλίου), Βερολίνο, Χονγκ
Κονγκ, Ιερουςαλιμ, Καλίνινγκραντ.

Πθγι: Ρζντηοσ,
απόςπαςμα.

όπ.π.,

ςελ.

216-217,

4. Πεηοπόροι όλων των δρόμων τθσ πόλθσ
ενωκείτε…
Μια ςυνεχισ εςωτερικι επανεδαφικοποίθςθ
(re-territorializing) λαμβάνει χϊρα μζςα ςτθν
πόλθ. Ο ςυγγραφζασ του βιβλίου που
παρουςιάηουμε αναφζρεται ςε κάποια ζκταςθ
ςτθν ιςτορία τθσ πρωτεφουςασ τθσ Λικουανίασ
Βίλνα ι Βίλνιουσ (ςελ. 203). Βριςκόμαςτε εδϊ ςε
μια περίπτωςθ όπου ο πολιτιςμόσ (γράμματα και
τζχνεσ) τθσ λικουανικισ αυτισ πόλθσ είναι
πολωνικόσ. τισ φάςεισ των εποχϊν εξάρκρωςθσ
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τθσ Πολωνίασ, μολονότι θ Βίλνα ανικε εδαφικά
ςτθ Λικουανία, εκεί δθμοςιεφονταν τα ζργα των
πολωνϊν εκνικϊν ςυγγραφζων. Κατά τον
λικουανό ιςτορικό Alfredas Bumblauskas θ Βίλνα
«με τον εκπολωνιςμό τθσ, ζγινε ζνα πολωνικό
πολιτιςμικό κζντρο» (Komar, 1998). Προφανϊσ
ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία που αυτι θ διαπίςτωςθ
γίνεται από τθ λικουανικι πλευρά και όχι μζςα
από μια πολωνικι «αλυτρωτικι» οπτικι. Αυτόσ ο
«εκπολωνιςμόσ», περιλαμβάνει μεν καταςτάςεισ
με παλαιότατεσ ρίηεσ (16οσ αιϊνασ, όταν ακόμα οι
ιςτορίεσ των δφο χωρϊν-λαϊν αναγνωρίηεται ότι
ςυγχζονταν, και θ πόλθ είχε εποικιςκεί ςχεδόν
αποκλειςτικά από Πολωνοφσ και Εβραίουσ), αλλά
και νεότερα γεγονότα, που ζλαβαν χϊρα μζςα
ςτον 20ο αιϊνα. Ο Ι.Ρ. κάνει ζναν λεκτικό και
μάλιςτα ορκογραφικό υπαινιγμό ςχολιάηοντασ
αυτά τα ιςτορικά γεγονότα και εκφράηοντασ
κατανόθςθ απζναντι ςτουσ Πολωνοφσ «αν
διεκδικοφςαν τθν Πόλθ τουσ». Θα είχαν όμωσ
δίκιο; Και ποιοσ κα το εγγυόταν ωσ Δίκαιο; Σο
«π» κεφαλαίο ςτθ λζξθ «πόλθ», λζει πολλά για
τον ζλλθνα αναγνϊςτθ.
Δεν
κα
ςτακοφμε
ιδιαίτερα
ςτο
προθγοφμενο ςθμείο. Ωςτόςο θ ζννοια τθσ
«επανεδαφικοποίθςθσ», εξίςου γεωπολιτικι όςο
και οικονομικι και ανκρωπολογικι (που αφορά
ζκνθ-κράτθ,
φορείσ
και
άτομα
που
εκμεταλλεφονται εξαντλθτικά το ζδαφοσ τθσ
πόλθσ,
ενόψει
κάποιασ
επικείμενθσ
αναπτυξιακισ ανακατάταξθσ ι μιασ φανταχτερισ
διοργάνωςθσ), με αναφορά ςτθ λειτουργία τθσ
ςφγχρονθσ πόλθσ ςαν μαγικισ εικόνασ (και
ςπαςμζνα
πεηοδρόμια
και
τζλειοι
αυτοκινθτόδρομοι), αποτελεί μια αφετθρία ϊςτε
να προβάλει ηωντανό το καταγεγραμμζνο πια
πρόβλθμα τθσ κρίςθσ του χϊρου που περνά θ
ελλθνικι πόλθ.
το πλαίςιο αυτό, θ πόλθ παρουςιάηεται ςτο
βιβλίο ωσ ζνασ κατ’ εξοχιν χϊροσ ςθμειολογικισ
παραγωγισ ενϊ θ οδόσ, εξαιτίασ τθσ ιδιότθτάσ
τθσ
να
είναι
χϊροσ
υποδοχισ
και
μεγιςτοποιθμζνθσ διακίνθςθσ τθσ πλθροφορίασ
καταγγζλλεται ωσ μζςο τθσ διαφθμιςτικισ βίασ.
Παράλλθλα, ο ςυγγραφζασ αναηθτεί και μια

γεωπολιτικι τθσ οδωνυμίασ («Θ πινακίδα τθσ
οδοφ ωσ/ςαν όπλο») ςτο πλαίςιο μιασ
ςυμβολικισ/ιδεολογικισ βίασ, που ςυςχετίηει
ιςτορία και μνιμθ ςτθν πόλθ, όπου πρζπει να
ςυνειδθτοποιιςουμε ποιοσ αναπαρίςταται μζςα
ς’ αυτι (πολλοί επϊνυμοι άντρεσ αλλά λίγεσ
γυναίκεσ και ανϊνυμα!) και να αναηθτιςουμε
επίςθσ τθ κζςθ του αδφναμου «μθ πρότυπου»
ανκρϊπου ςτθν πόλθ. (Σο «πρότυπο» αφορά τθ
μορφι του ςϊματοσ και τθν ζνδυςθ κακϊσ και
τον αυτοκινθτικό εξοπλιςμό/οπλιςμό).
Ο ςυγγραφζασ, πράγματι, αποβλζπει
ιδιαίτερα ςε μια κεμελιωμζνθ ευαιςκθτοποίθςθ
του αναγνϊςτθ για τθν κρίςθ τθσ ελλθνικισ
πόλθσ και τθν «κακθμερινι βία», ςυμβολικι και
υλικι (όπωσ θ παντοκρατορία τθσ αυτοκίνθςθσ).
Μποροφμε
και
εμείσ,
μαηί
του,
να
αναγνωρίςουμε ζτςι τθν «επανεδαφικοποίθςθ»
τθσ ελλθνικισ πόλθσ που λαμβάνει χϊρα
μπροςτά ςτα μάτια μασ, κατά παλίμψθςτο
τρόπο. Σο 4ο κεφάλαιο του βιβλίου μασ βάηει να
επιςκεφκοφμε
μερικζσ
πόλεισ
και
να
αναγνϊςουμε τισ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ
ςθμαςίεσ τουσ. Να το ποφμε πιο ςωςτά, μασ
«βγάηει ςτο δρόμο» να περπατιςουμε, να
αναγνωρίςουμε τισ ςθμαςίεσ του και να
αναρωτθκοφμε για όςα παρατθροφμε. το
βιβλίο, που εκτιμικθκε ωσ ςυμβολι για μια
«πολυεπίπεδθ
ανάγνωςθ
του
αςτικοφ
φαινομζνου»
(Καλφόπουλοσ,
2007),
ο
αναγνϊςιμοσ
δρόμοσ
προβάλλεται
ςαν
υλοποίθςθ τθσ διαλεκτικισ τοφ μζςα (τθσ
περιςυλλογισ) και του ζξω (τθσ αγωνιςτικισ
διαμαρτυρίασ). Με το βιβλίο μεταφερόμαςτε
εναλλαςςόμενα και πολφ ςυχνά από τισ
νοςταλγικζσ εικόνεσ που ζηθςε ο πλάνθτασ του
Παριςιοφ του 19ου αιϊνα που περπατοφςε
παρατθρϊντασ τισ παριςινζσ ςτοζσ, ςτισ ραγδαίεσ
αλλαγζσ
τθσ
ελλθνικισ
πόλθσ
τθσ
παγκοςμιοποίθςθσ όπωσ τισ βιϊνει ςαν
επανεδαφικοποίθςθ ο κακθμερινόσ (και μάλιςτα
πεηόσ ι περιπατθτισ) ζλλθνασ πολίτθσ που ζχαςε
το ζδαφοσ κάτω από τα πόδια του και βρίςκεται
ςυνεχϊσ αποξενωμζνοσ ςε μια πόλθ τθσ
υπερβολισ – τθν πόλθ του.
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