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Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ιζηνξίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

 
     «Αιιάδνπλ νη θαηξνί αιιάδνπλ θαη νη άλζξσπνη. Κέζα ζηηο 

πνιπθαηνηθίεο νη άλζξσπνη γίλακε αγγινπξεπείο. Βιέπεηο θάπνηνλ  
ζηελ ζθάια ή ζην αζζαλζέξ θαη δε ζε ραηξεηά [...]   

Απ’ ηε ζηηγκή πνπ άξρηζαλ νη ζεηζκνί, νη πνιπθαηνηθίεο ηεο απιήο 
ράζαλε ηελ αγγινπξέπεηά ηνπο. Οη άλζξσπνη μαλάγηλαλ Ρσκηνί. 

Άξρηζαλ λα ραηξεηηνχληαη ρσξίο λα έρνπλ ζπζηεζεί [...]» 

«Η απιή καο» ηεο Καξίαο Ηνξδαλίδνπ (1988: 12, 60) 

 
Πεξίιεςε. ηελ παξνχζα εηζήγεζε επηζεκαίλνληαη ζηνηρεία απφ ηελ ειιεληθή δεκφζηα δσή φπσο λνείηαη ζην πιαίζην 
ηεο αζηηθήο γεσγξαθίαο, ψζηε λα θαλεί κηα πιεπξά ηεο θξίζεο ηεο ειιεληθήο πφιεο, κε παξάδεηγκα ηελ ππφ 
κεηξνπνιενπνίεζε πξσηεχνπζα. Αλαδεηθλχεηαη έηζη κηα «δηαξθήο» θαηαζηξνθή κε ζχκαηα ηνπο πιένλ αδχλακνπο, 
πξάγκα πνπ ελδέρεηαη λα πξννησλίδεη αδπλακία αληηκεηψπηζεο κεγάισλ πξαγκαηηθψλ θαηαζηξνθψλ, ζε πεξίπησζε πνπ 
ζα ζπλέβαηλαλ ζηνλ ππθλνθαηνηθεκέλν ειιεληθφ αζηηθφ ρψξν.  Κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο πνπ αθνινπζείηαη, 
απνγξάθεηαη ε δσή ζε κηθξνρψξνπο έμσ απφ ηνπο θεληξηθνχο «κεηξνπνιηηηθνχο» άμνλεο ηεο ειιεληθήο κεηξφπνιεο θαη 
επηζεκαίλεηαη ε θαηαζηξνθηθή δξάζε ηεο ινγηθήο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε δηάθνξα επίπεδα. Σαπηφρξνλα θσδηθνπνηνχληαη 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηδενινγηθή θαη πξαθηηθή ζηάζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ απέλαληη ζηηο κεγάιεο θαηαζηξνθέο ζηηο 
πφιεηο ψζηε λα θαλεί θαηά πφζν ε πφιε γίλεηαη αληηιεπηή σο ρψξνο θνηλνχ πεπξσκέλνπ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Κε ην 
ελδερφκελν ζεζκηθήο «κεηξνπνιενπνίεζεο» ηεο ειιεληθήο πξσηεχνπζαο ή άιισλ κεγάισλ αζηηθψλ πεξηθεξεηψλ, κηα 
ζεζκηθή αλαγέλλεζε κπνξεί λα απνηειέζεη αθεηεξία γηα κηα «λέα» γεσγξαθία ηνπ ειιαδηθνχ αζηηθνχ ρψξνπ ζηελ νπνία 
ε ειιεληθή γεσγξαθηθή επηζηήκε θαιείηαη/αλακέλεηαη λα παίμεη ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ θνηλσλία θαη ζηε γεληθή 
εθπαίδεπζε.    

 
Λέμεηο-θιεηδηά. Δπηθηλδπλφηεηα ζηελ πφιε, πξφζιεςε ηεο πφιεο, γεσπνιηηηθή ηεο πφιεο, θαηαζηξνθέο, απηνθίλεζε.  
 
Απφ ρψξνο πνιηηηζκνχ θαη πξνζηαζίαο ε πφιε θαηαληά ζπρλά ρψξνο αθαληζκνχ. Οη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, 
καδί θαη κε ηνπο πνιέκνπο, ηηο επηζέζεηο θακηθάδη θαη ηα ηερλνινγηθά αηπρήκαηα θαζψο θαη ε ρξφληα 
πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε «ζηνρεχνπλ» πνιχ ζπρλά ηηο πφιεηο, σο ρψξνπο  αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο 
νκεξίαο πνπ απνξξέεη απφ ηελ ππθλνθαηνίθεζε, ηηο αηέιεηεο θαηαζθεπήο, ηνλ άθξνλα θαηαλαισηηζκφ (ή 
ηελ αλείπσηε έλδεηα) θαη ηελ αλεπαξθή ή απξφζερηε δηαρείξηζε. Γηα ην ιφγν απηφ, φπσο καο ππελζπκίδεη ν 
Mike Davis (2002: 362), ή ζχγρξνλε κεγάιε πφιε «πξέπεη λα ακχλεηαη θάζε κέξα θαη θάζε ψξα απφ ηα 

ζηνηρεηά ζαλ λα πξφθεηηαη γηα κηα ερζξηθή εηζβνιή». Δλδηαθεξφκαζηε εδψ λα δνχκε πφζν αληηιεπηά 
γίλνληαη απηά ζηε ρψξα καο θαη ζηηο κεγάιεο πφιεηο καο ηψξα πνπ φπσο ππνζηεξίδεηαη βξηζθφκαζηε «ζην 
θαηψθιη κηαο λέαο επνρήο γηα φιν ηνλ θφζκν». Γαλεηδφκαζηε ηε θξάζε απηή φπσο ηε δηαηππψλεη ν επί 
ζεηξά εηψλ δήκαξρνο ηεο Αζήλαο1 θαη ζηαζψηεο ηεο ζεζκηθήο κεηξνπνιενπνίεζεο  ηνπ αζελατθνχ 
πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο2 πνπ ίζσο εθθξάδεη θαη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ Αζελαίσλ. Όκσο γηα πνηα λέα 

επνρή θάλνπλ ιφγν νη πνιηηηθνί; Σελ επνρή ηεο παγθφζκηαο «εηξήλεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο», ηεο 

«ζχγθξνπζεο ησλ πνιηηηζκψλ» ή κηαο μέθξελεο αγνξαπσιεζηαθήο «πνιενηνπίαο»;     
 
«Ο πόιεκνο ησλ πόιεσλ» 
 
Ο κεζφηηηινο απηφο ππνλνεί πνιιά  πξάγκαηα. Δίηε ηνλ πφιεκν κεηαμχ ησλ πφιεσλ θαζψο θαη εθείλνλ 
θαηά ησλ πφιεσλ, είηε ηνλ θνηλσληθφ πφιεκν ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Δίλαη πφιεκνη ηφζν γλσζηνί κε πνιιά 
πνιενδνκηθά, αξρηηεθηνληθά θαη ηξαπκαηηθά απνηππψκαηα ζην έδαθνο, ζηελ θνηλσλία θαη ζηε ςπρή. Ο 

«πφιεκνο ρηίδεη ηελ πφιε» κάο ιέεη ν Mumford (1961: 360)3.  Όιεο νη εληππσζηαθέο θαηαζθεπέο ηεο 
Ηζηνξίαο θαη ηεο ζχγρξνλεο επνρήο ζπλδένληαη κε ηνπο πνιέκνπο απηνχο. Απφ ηηο νρπξσκαηηθέο 
θαηαζθεπέο (Θαξαδήκνπ-Γεξνιχκπνπ θαη Θαξδακίηζε-Αδάκε, 2003: 55) –ηελ «νίεζε ησλ πφιεσλ», θαηά 
ηελ έθθξαζε ηνπ Braudel (1995: 532)– έσο ηνπο νπξαλνμχζηεο, ραξηησκέλα αξρηηεθηνλήκαηα (Διχηεο, 
βι. Πειηρφο, 1961: 20-21) θαη ζχκβνια ηεο αλεηξήλεπηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ ζηελ πφιε ησλ ηάμεσλ4. Όια 
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απηά, ηφζν αληηθαηηθά (θαη φκσο παξαπιεξσκαηηθά) κεηαμχ ηνπο, απνηεινχλ πηπρέο ηεο αηψληαο 

γεσπνιηηηθήο δηάζηαζεο ηεο πφιεο. 

Ζ ζεκεξηλή θαη πνιιαπιά απνγεγξακκέλε θαηάζηαζε παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ εθζέηεη 
ηηο «πφιεηο ζε αληαγσληζκφ» θαη ζέηεη ηηο βάζεηο κηαο λέαο γεληθήο ζεσξίαο ηνπ αζηηθνχ (Hall, 1995: 3) 
αλαδεηθλχεη λέεο δηαζηάζεηο ηεο εδαθηθφηεηαο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, ζε αλαθνξά θαη κε ηα πιαίζηα 
κεηξνπνιηηηθήο νξγάλσζεο ηνπ εδάθνπο κεξηθψλ ρσξψλ (Jouve, 2005: 4) ή, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 
Αζήλαο νδεγεί ζε πξνηάζεηο «κεηξνπνιηηηθήο νξγάλσζεο»5. Ζ «αλάδπζε [ηεο έλλνηαο] κηαο αζηηθήο 
ηζαγέλεηαο» (Hamel, 2005: 35) [urban citizenship] σο ζηνηρείν αλαλέσζεο ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο ζε 

εζληθέο πεξηθέξεηεο κε παξαδνζηαθή κεηξνπνιηηηθή νξγάλσζε, ε πξφηαζε ηεο αζηηθήο-ηνπηθήο 
ζπλεηδεηνπνίεζεο ζηε ζέζε ηεο ηαμηθήο ζπλείδεζεο (Magnaghi, 2000: 24-25) ζηα πιαίζηα πάληα ηεο 
ζπδήηεζεο ηεο «κεηξνπνιενπνίεζεο», ε κειέηε ηεο βαζχηεξεο νπζίαο ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο αληίιεςεο 
ηεο θνηλσλίαο, σο απάληεζε ζην εξψηεκα «πνηνο πξέπεη λα είλαη εθεί;» (Smith, 2000), δηακνξθσκέλν 
εηδηθφηεξα ζηε δηαηχπσζε «πνηνο έρεη ην δηθαίσκα ζηελ πφιε θαη ζηνπο δεκνζίνπο ρψξνπο ηεο;» (Mitchel, 
2003: 4), θαη, ηδηαίηεξα, ε θξηηηθή ηνπ Soja πνπ αληηπαξαηάζζεη ζε φιεο ηηο νινθιεξσηηθέο νξζνδνμίεο, 
πνπ απνξξένπλ απφ ηάμε, θπιή θαη θύιν κηα θνηλή ρσξηθή ζπλεηδεηνπνίεζε (Soja, 1999: 260-278), κάο 

επηηξέπνπλ λα κηιήζνπκε γηα κηα «γεσπνιηηηθή ησλ κεηξνπφιεσλ»6. Όρη κφλν φπσο λνείηαη ζε επίπεδν 

δηεζλψλ ζρέζεσλ αιιά σο ελδνεζληθή (π.ρ. ειιεληθή) γεσγξαθηθή έλλνηα πνπ ζεκειησδψο παξαπέκπεη 
ζηηο αληηπαιφηεηεο εμνπζίαο ζην ζπδπγέο θπξηαξρία/ππνηαγή, αιιά θαη ζε κηα πνηθηιία δεδνκέλσλ φπσο ε 
θεδεκφλεπζε ηνπ ηνπίνπ, ε εκπνξηθή αμηνιφγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε ζηξέβισζε ηεο έλλνηαο ηεο 
θαινθαηξίαο (ππφ ζπλζήθεο ζεξκηθήο θαθνθαηξίαο θαη πςειήο δπζθνξίαο), θαη –πνιχ θαζαξά– νη λνεηηθέο 
αλαπαξαζηάζεηο πξφζιεςεο ηεο ρσξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, νη αθεγήζεηο θαηαζθεπήο ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη 
κάιηζηα ε επηινγή ησλ επηπέδσλ γεσγξαθηθήο αλάιπζεο θαη «πνιενγξαθηθήο» αλάγλσζεο, ε 

κεηαγξαθή/πιαζηνγξάθεζε ησλ βησκέλσλ εκπεηξηψλ ηνπ εξγαδφκελνπ ιανχ, ε πξνβνιή επαγγεικαηηθψλ 
πξνηχπσλ ππφ ζπλζήθεο παξαγσγήο δεκφζησλ ππν-ρψξσλ7, ε εηζαγσγή ή/θαη εμάιεηςε ρσξηθψλ 
ζπκβφισλ θαη πνιιά άιια ζρεηηθά ζηνηρεία.  

Όια απηά ζεκειηψλνπλ θαη δηαδίδνπλ ηδενινγίεο θνηηάγκαηνο ηεο επηθάλεηαο ηεο πφιεο θαη 
πξνζπέιαζεο ηεο νπζίαο ηεο. Θαη κάιηζηα νη ίδηεο νη πφιεηο είλαη απηέο πνπ επηδίδνληαη ζπζηεκαηηθά –κε 
αθηζνθνιιήζεηο, δηαθεκίζεηο θαη ζπλεληεχμεηο– ζηελ παξαγσγή-εθπνκπή κελπκάησλ γηα ην ζσζηφ θαη ην 

εζθαικέλν, ην νπζηαζηηθφ θαη ην επνπζηψδεο, ην λέν θαη ην παιηφ, ην ηζηνξηθφ θαη ην ζπγθπξηαθφ, ην 
φκνξθν θαη ην άζρεκν. Δίλαη βέβαηα αζπγρψξεηνο γεσγξαθηζκόο λα πνχκε έηζη απιά πσο «νη πφιεηο 

δξνπλ» θαη λα παξαβιέςνπκε ηηο θνηλσληθέο δπλάκεηο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ απηέο. Γειαδή ηελ 
πξνζπάζεηα γηα άζθεζε, ηειηθά, «πνιηηηζκηθνχ εγεκνληζκνχ» (Mitchel, 2001: 52) εθ κέξνπο ησλ 
δπλάκεσλ απηψλ θαη κάιηζηα ζε ζρέζε κε ηελ πνιενδνκία, κέζα απφ πνηθίιεο δηαδηθαζίεο πεηζαλαγθαζκνχ 
ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ιατθήο ζπλελνρήο, θαιιηέξγεηαο επηζεηηθφηεηαο/δπζ-επηθνηλσληαθφηεηαο ηνπ 
θαηνίθνπ ηεο πφιεο, θαιιηέξγεηαο πνιηηηζκηθήο αδηαθνξίαο –ζε θαηαζηξνθηθφ βαζκφ γηα ηε κνξθή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο πφιεο–  θαη δηάρπηεο αλαθνξέο γηα ζθνηεηλέο ζπλαιιαγέο κε ηηο επινγίεο ησλ εθπξνζψπσλ 
θαη ησλ ιεηηνπξγψλ ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ. 

Κνινλφηη, πξνθαλψο, ελδηαθεξφκαζηε λα εμεηδηθεχζνπκε ηα ζηνηρεία απηά ζηελ ειιεληθή κεηξφπνιε, 
ηίπνηα δελ απεηθνλίδεη απηέο ηηο γεσπνιηηηθέο/ηδενινγηθέο θαηαζηξνθηθέο δξάζεηο θαιχηεξα απφ φζν ε 
πξφζθαηε ηξαγσδία ζηε Λέα Οξιεάλε (29 Απγνχζηνπ 2005 θαη κεηά), κεγαινχπνιε θαη παγθφζκηα 
πνιηηηζηηθή πξσηεχνπζα, ζε κηα, πινχζηα θαη ηζρπξή βηνκεραληθή ρψξα-κεηξφπνιε ηνπ Γπηηθνχ Θφζκνπ, 
ηηο ΖΠΑ. Ο πνιενδφκνο Joel Kotkin (Kotkin, 2005), ζε θείκελν πνπ θέξεη ηνλ εηξσληθφ έσο ηξαγηθφ ηίηιν 

«Ζ Λέα Οξιεάλε σο παξάδεηγκα ζχγρξνλεο πνιενδνκίαο», εθζέηεη ην (απν)πνιενδνκηθφ θαη 
(απ)αλαπηπμηαθφ ρξνληθφ ηεο πξναλαγγειζείζαο θαηαζηξνθήο. Δπηθεληξψλεηαη κάιηζηα ηδηαίηεξα ζηελ 
θξηηηθή απέλαληη ζηνπο ηνπηθνχο αηξεηνχο άξρνληεο «νη νπνίνη αληί λα ζηξαθνχλ πξνο ηελ παξαγσγηθή 

νηθνλνκία πξνηίκεζαλ ηα ζεάκαηα, ηνλ πνιηηηζκφ8 θαη ηνλ ηνπξηζκφ». Κε ην αδεκίσην. Αθνχ, καδί κε ηηο 
θαληαζκαγνξίεο απηέο, νη ππεχζπλνη πνιεάξρεο θξνληίδνπλ θαη γηα ηελ πξνβνιή θαη αλαβάζκηζε ηεο δηθήο 
ηνπο εηθφλαο.  

Αιιά ν Kotkin, αληί λα κείλεη λνεηηθά φκεξνο, απφ απηάξθεηα θαη απηαξέζθεηα, ζηελ ακεξηθαληθή 
πξνβιεκαηηθή, παίξλεη ην ζάξξνο λα θνηηάμεη θαη ην θαληαζκαγνξηθφ ηδεψδεο πνπ θσηίδεη πνιπάξηζκεο 
πεξίιακπξεο επξσπατθέο κεηξνπφιεηο (Άκζηεξληακ θαη Ρφηεξληακ, Ινλδίλν, Παξίζη, Βεξνιίλν) θαη λα ηηο 
ζπγθξίλεη κε ηε κηζνβνπιηαγκέλε Λέα Οξιεάλε. Κηζνβνπιηαγκέλε. Γηαηί εθείλνη νη κηζνί πνπ ράζεθαλ 
αλήθνπλ ζηηο θαηψηεξεο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο. Πνιινί κάιηζηα ζα πλίγεθαλ απφ ηε βηνκεραλία ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ην ηδεψδεο ηεο απηνθίλεζεο, πνπ ζηνηρεηψλεη ηα κπαιά  πνιιψλ αλζξψπσλ. Όπσο 
μέξνπκε φηη ζπλέβε (θαη φπσο είρε πξνβιεθζεί, έλα ρξφλν πξηλ απφ ηελ θαηαζηξνθή, ζε επηζηεκνληθφ 

δεκνζίεπκα ηεο Shirley Laska (Curry, 2005: 38)), ε ζχλδεζε ηεο δηάζσζεο ηνπ πιεζπζκνχ κε ην ηδησηηθφ 
απηνθίλεην νδήγεζε (ζα νδεγνχζε) ζε ζαλάζηκε νκεξία πνιινχο θαηνίθνπο ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο πνπ 
δελ είραλ ηδησηηθφ κεηαθνξηθφ κέζν. Ζ γαιιηθή εθεκεξίδα Le Monde αλέδεημε, κε πξσηνζέιηδν (Wieder, 
2005: 1), ηελ πξνθεηηθή εθηίκεζε ελφο ζπνπδαζηή, ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950, ν νπνίνο, ζηα πιαίζηα  

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο, αιιά κε πξνζέγγηζε κεζφδσλ πνιηηηζκηθήο γεσγξαθίαο, 
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ζπδεηνχζε ην θαηαζηξνθηθφ ελδερφκελν κηαο πιεκκχξαο ζηελ Λέα Οξιεάλε. Ήηαλ ν λπλ Πξφεδξνο Εαθ 

ηξάθ.  

Σν δήηεκα ηεο «εθθνζκίθεπζεο» ηεο πφιεο κέζα απφ επθαηξηαθέο θαληαζκαγνξίεο (Γεηίκεο, 2000), 
θηιάξεζθεο αξρηηεθηνληθέο επηινγέο (Υαηδεκηράιεο, 2001α: 24), θαξασληθά θαηαλαισηηθά θέληξα 
(Κάληδνπ, 2003: 228-233) ή κεγαιεπίβνια θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα (θιαβνχλνο, 1998: 17) επηθξίλεηαη 
θαη ζην δηθφ καο ειιεληθφ «πνιενγξαθηθφ» πεξηβάιινλ. Οη πξνεγνχκελεο δξάζεηο εθθξάδνπλ, θαηά ηνπο 
ζπγγξαθείο, επηρεηξεκαηηθή επηζεηηθφηεηα, θνηλσληθή εθδηθεηηθφηεηα θαη εζληθνχο κεγαιντδεαηηζκνχο. Θαη 
ελδέρεηαη απιά λα θξχβνπλ πεξηθξφλεζε γη’ απηφ πνπ ε κεγάιε πφιε αληηπξνζσπεχεη σο  ρψξνο 

αλζξψπηλνπ κφρζνπ, θσιεά αλζξψπηλεο επδσίαο θαη δηθαίσκα αδηακεζνιάβεηεο (κε αγνξαπσιεζηαθήο) 
επηθνηλσλίαο. Πξφθεηηαη ίζσο γηα εθδειψζεηο πνιηηηζκηθνχ πνιέκνπ κέζα ζηελ πφιε (Mitchel, 2000: 98) 
θαη ελέζεηο ςεπδν-λεσηεξηζκνχ ζηελ θνηλσλία (Moran, 2002: 166).  

Σν πξφβιεκα, φκσο,  πνπ ππάξρεη ζηε ρψξα καο είλαη πσο νη πφιεηο καο, θαη κάιηζηα νη κεγαιχηεξεο, 
ζηξεβιά αλαπηπγκέλεο, επηβαξχλνληαη κε ζηνηρεία δηαξθνχο δπζιεηηνπξγίαο, θαζεκεξηλήο βίαο ζε βάξνο 
ησλ πην αδχλακσλ, αλαγθαζηηθήο ζπκκφξθσζεο κε θάπνην πξφηππν δηαβίσζεο, δπζρέξεηαο επηθνηλσλίαο 
ζην ρψξν θαη ζηνπο κηθξνρψξνπο ηεο πφιεο (βι. ην έμεξγν κε ην απφζπαζκα ηεο Ηνξδαλίδνπ), εμνηθείσζεο 

κε ηελ θαζηεξσκέλε αζρήκηα θαη, ηειηθά, εμψζεζεο ζε πνιηηηζκηθή αδηαθνξία θαη απαλζξσπηά. ε φξνπο 

γεσγξαθηθήο απνηχπσζεο, πξφθεηηαη γηα κηα ζπλερή «θαηαζηξνθή ηεο πφιεο ελ θαηξψ εηξήλεο» (Michéa, 
1999: 172). Σεο πφιεο, σο έλλνηαο, πνιηηηζκηθνχ πξντφληνο θαη αλζξσπηάο, πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε 
δηεζηαικέλν ρξφλν. Αιιά νη θιίκαθεο ρξφλνπ είλαη ζρεηηθέο… 

Κε φζα είπακε κέρξη ηψξα αηζζαλφκαζηε ζαλ λα έρνπκε νπζηαζηηθά εμαληιήζεη ην ζέκα καο, πνπ δελ 
είλαη άιιν παξά «ε ζέζε ηνπ απινχ αλζξψπνπ ζηε κεηξφπνιε θαη ε επζχλε ηνπ γεσγξάθνπ» (ζέκα πνπ 
έρεη κε αμεπέξαζην ηξφπν πεξηγξαθεί ζην έξγν ηνπ λενυνξθέδνπ δεκηνπξγνχ θφκηθο, νμπδεξθνχο θαη 

θηιάλζξσπνπ παξαηεξεηή ηεο πφιεο, Will Eisner [1917-2005]).  Απφ απηή ηελ εηζαγσγηθή παξνπζίαζε, 
κάο επηηξέπεηαη λα δηαιέμνπκε κεξηθέο ιέμεηο θιεηδηά πνπ ζα καο είλαη ρξήζηκεο ζηελ πεξαηηέξσ 
πξνζέγγηζή καο. Δμάιινπ, εληάζζνπκε ηελ εξγαζία καο απηή ζε κηα γεληθφηεξε πξνβιεκαηηθή ηεο 
αηνκηθήο επζχλεο θαη ηεο πνιηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο απέλαληη ζηελ επηθηλδπλφηεηα (Ansidei et al., 1998· 
Blaikie et al., 1994· Βξεηαληθφο Ηαηξηθφο χιινγνο, 1990) ζηελ πφιε σο πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν. 
 

Μηα πεξηγξαθή ηεο Αζήλαο σο κεηέξαο πόιεο θαη κεηξπηάο– Πόζν ζεκαληηθή θαη γηα πνηνλ;  
 

Ωο πξνο πνιιά κεγέζε κειέηεο θαη θαηάηαμεο, ε ειιεληθή πξσηεχνπζα καδί κε ην επίλεηφ ηεο, σο ζχκβνιν 
ηεο λενειιεληθήο πφιεο, σο επξσπατθή «κεηξφπνιε» θαη σο κεζνγεηαθή κεγαινχπνιε, είλαη έλαο 
ιεηηνπξγηθφο νηθνλνκηθφο αζηηθφο ρψξνο πνπ ηαμηλνκείηαη αξθεηά ςειά. ηελ ηειεπηαία παλεπξσπατθή 
κειέηε ηεο  γαιιηθήο DATAR9 (Rosenblat, Cicille, 2003), πνπ ζπγθξίλεη 180 επξσπατθέο πφιεηο κε 
πιεζπζκφ πάλσ απφ 200.000 θαηνίθνπο, ην αζελατθφ πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα εκθαλίδεηαη ζαλ κηα 

νληφηεηα δεχηεξεο έσο πέκπηεο ηάμεο. Πεξηιακβάλνληαη εθεί, εθηφο απφ ηνλ πιεζπζκφ, κεγέζε ηέηνηα 
φπσο ε ιηκεληθή θίλεζε, νη εγθαηεζηεκέλεο δηεζλείο ηξάπεδεο, ν αξηζκφο ησλ κνπζείσλ, ηα εθδηδφκελα 
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ε ηνπξηζηηθή θίλεζε θαη άιια. Αο καο επηηξαπεί λα πξνζζέζνπκε φηη, ζε κειέηε 
καο, πνπ θαηαηάζζεη ηηο πφιεηο αλάινγα κε ηηο αλαθνξέο ηνπο ζηα επίζεκα βηνγξαθηθά ησλ 625 (απφ 15 
ρψξεο, έσο ην 2004) κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ, ζαλ ζε λνεηηθφ επξσπατθφ πνιηηηθφ ράξηε, ε 
Αζήλα έξρεηαη, ζηαζεξά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα, ηξίηε ή ηέηαξηε, καδί κε Παξίζη, Ινλδίλν, Καδξίηε 
(Rentzos, 2004). Όζν βηαζηηθά θαη λα θάλεη θαλείο ηελ εξκελεία απηνχ ηνπ «πξσηείνπ» δελ ζα 

παξαβιέςεη ηα ζηξαγγαιηζηηθά ζηνηρεία ζπγθεληξσηηζκνχ πνπ αλαδεηθλχνληαη εδψ. Θαη θπζηθά ζα πξέπεη 
λα επηζεκαλζεί θαη ε ζρεηηθή αζπκκεηξία κεηαμχ ησλ ηξηψλ κεζνγεηαθψλ ρεξζνλήζσλ, σο πξνο ηε 
βνξεηφηεξε –άξα θαη επξσπατθά θεληξηθφηεξε– «δεχηεξε» πφιε ηνπο. Ζ Θεζζαινλίθε παξακέλεη πνιχ πην 

κηθξή απφ ηηο νκφινγέο ηεο, ηε Βαξθειψλε θαη ην Κηιάλν. 
Όηαλ ε θαηάηαμε γίλεηαη κε πεξηζζφηεξν θνηλσληθνχο φξνπο, ε ειιεληθή πξσηεχνπζα, θαηαιακβάλεη, 

ζε παγθφζκηα θαηάηαμε, θάπνηα ζέζε ζηελ έβδνκε ή φγδνε δεθάδα ησλ ζπγθξηλφκελσλ πφιεσλ. 

Αλαθεξφκαζηε θάπσο αλαιπηηθά ζε παιαηφηεξε θαηάηαμε ηνπ Corporate Resources Group (1997) πνπ 
ιακβάλεη ππφςε ηεο 42 θξηηήξηα αμηνιφγεζεο  πνπ αθνξνχλ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζε 
κία κεγαινχπνιε (π.ρ. πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα, αζθάιεηα, νηθνλνκία, πνιηηηζκφο, ηαηξηθέο 
ππεξεζίεο θαη δεκφζηα πγεία, ζρνιεία θαη παηδεία, δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ζπγθνηλσλίεο, ςπραγσγία, 
θαηαλαισηηθά αγαζά, θαηνηθία θαη πεξηβάιινλ). Ζ Αζήλα έξρεηαη 73ε (Διεπζεξηάδνπ, 1997). Κηθξέο 
αιιαγέο ζέζεο έρνπλ γίλεη ηα επφκελα ρξφληα. Ζ είδεζε απηήο ηεο θαηάηαμεο απνηέιεζε πξσηνζέιηδε 
είδεζε πνπ ζθφπηκα, –ππνζηεξίδνπκε (βι. θαη Rentzos, 1996)– πξνβιήζεθαλ εθείλεο ηηο εκέξεο, ζε έλα 

πιαίζην ελδνεζληθήο γεσπνιηηηθήο γηα λα βξνπλ πξφρεηξε πνιηηηθή αμηνπνίεζε σο ζηνηρείν ηεο 
επηρεηξεκαηνινγίαο ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν. Πξαγκαηηθά, ζηε δεδνκέλε ζπγθπξία ησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηηο 
ππνςεθηφηεηεο ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ θαη ηεο θαληαζκαγνξίαο ηνπ παλεπξσπατθά ςειφηεξνπ 
ρξηζηνπγελληάηηθνπ  δέληξνπ ηεο Αζήλαο, ε αλαθνίλσζε ηεο «73εο ζέζεο» πξνζέθεξε επηρεηξήκαηα γηα 

ηελ νπζηαζηηθή θαηάζηαζε ηεο πφιεο.      
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Αλεμάξηεηα απφ ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ θαηαηάμεσλ, πνπ δίλνπλ ζπλνιηθά απνηειέζκαηα κέζνπ φξνπ 

ελψ, αληίζεηα, ν θάζε θάηνηθνο ηεο πφιεο εθθξάδεη κηα εηδηθή πεξίπησζε κέζα ζηελ πφιε, θαη πέξα απφ ηηο 

πνιπάξηζκεο εληππσζηαθέο παξεκβάζεηο («κεγάια έξγα» θαη ελνπνίεζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ) ησλ 
νπνίσλ είκαζηε κάξηπξεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, άιια πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ ζε πην ηαπεηλέο ραξηνγξαθηθέο 
θιίκαθεο, ζην επίπεδν ηνπ απινχ αηφκνπ. Ο ρψξνο δηαβίσζεο ηεο πξσηεχνπζαο πθίζηαηαη κηα νινκέησπε 
επίζεζε θαηαζηξνθήο θαη ππνβάζκηζεο ησλ ζεκειησδψλ ππνδνκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία θαη 
ηελ θίλεζε ηνπ απινχ αηφκνπ πνπ βαδίδεη, δειαδή αζθεί κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ, φπσο ππνζηεξίδεηαη, 
ζπλδέεηαη κε ηελ «επξσπατθή πνιηηηζκηθή παξάδνζε» (Martincigh et al., 1998: 129). Πνιχ ρεηξφηεξα 

πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ βέβαηα αλ αλαθεξζνχκε ζηηο ζπλζήθεο θαη ηηο ζρέζεηο κε ην ρψξν ηεο πφιεο πνπ 
έρνπλ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ελψ ην «πνδήιαην» απνηειεί, δπζηπρψο, κνλνιεθηηθφ αζηείν10.  

ε κηα δηαδεκνηηθή πεξηνρή πνπ αλήθεη ζην Γήκν Αζελαίσλ θαη ην Γήκν Εσγξάθνπ (Ηιίζηα/Άλσ 
Ηιίζηα), είλαη θνληά ζην «ζεζκηθφ» θέληξν ηεο πφιεο θαη πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο πνιενδνκηθέο κνλάδεο 
φπσο ε Φνηηεηηθή Δζηία θαη ζρνιέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαζψο θαη ην θνιπκβεηήξην θαη ην φκνξθν 
άιζνο (κε εληειψο θαηεζηξακκέλν ην δξφκν πνπ ην δηαζρίδεη θαη ν νπνίνο εμππεξεηεί ηε ζηάζκεπζε 
θνξηεγψλ απηνθηλήησλ), ην έλα κεηά ην κε άιιν ηα πεδνδξφκηα 1) ζαγκαηνπνηνχληαη (= γίλνληαη ζαλ 

ζακάξηα) εθ θαηαζθεπήο γηα λα ππνδερζνχλ νρήκαηα 2) ηζηκεληψλνληαη εθ ησλ πζηέξσλ γηα λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ άλνδν ησλ νρεκάησλ  εκπνδίδνληαο φκσο ηε δίνδν ησλ νκβξίσλ πδάησλ 3) 
κεηαηξέπνληαη ζε ρψξνπο ζηάζκεπζεο ζθνπξηαζκέλσλ απηνθηλήησλ ή,  ζε πξνεγκέλε «πνιηηηζκέλε» 
θάζε, 4) ππνδέρνληαη ηα νρήκαηα αθξηβψο κπξνζηά ζηηο πφξηεο ησλ γθαξάδ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 
ηδηνθηήηεο ησλ γθαξάδ, θφβνληαο θαη δηαθφπηνληαο ην πεδνδξφκην.   

Ο δηεξρφκελνο πεδφο νθείιεη κε δηθή ηνπ επζχλε λα θαηέιζεη ζην νδφζηξσκα, λα επηβξαδχλεη ηελ 
θίλεζή ηνπ, λα ειέγρεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα –δηαξθείαο dt βέβαηα– πίζσ ηνπ ηελ θπθινθνξία, θαη 

λα θαξαδνθεί, ηαπεηλσκέλνο, αθνινπζψληαο κηα θίλεζε Brown κεηαμχ ησλ ζηαζκεπκέλσλ νρεκάησλ, 
ειπίδνληαο ζε λέα πξφζβαζε ζην πεδνδξφκην θαη ζπλέρηζε ηεο βάδηζήο ηνπ ζε φζεο πιάθεο δελ είλαη 
ζπαζκέλεο, απνθεχγνληαο ηα ππφγεηα θαη άιιεο παγίδεο. Δίλαη ζιηβεξφ λα παξαθνινπζείο απφ ςειά ηελ 
θίλεζε πεδψλ, ειηθησκέλσλ, πξφζθαηξα αλήκπνξσλ, εγθχσλ γπλαηθψλ, ζε ζρέζε κε ην πεδνδξφκην11. 
Υξνλνραξηνγξαθία ηεο απφγλσζεο. Ιφγνη πνιηηηζκνχ επηβάιινπλ λα κηινχκε, καδί κε ην ιεγφκελν 
«θπθινθνξηαθφ», θαη γηα ην «πεδνδξνκηαθφ».  

ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο –θαη ζπκβαίλνπλ πνιιά θαη ζαλαηεθφξα– ζα αλαδπζεί ην πεξίθεκν 
θαθεληξερέο «Αο πξφζερε!». Κέζα ζην ρψξν πνιηηηζκνχ πνπ είλαη ε πόιε, ν πην αδχλακνο έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα πξνζέρεη. Σν εξψηεκα είλαη ηη πξάηηεη γηα ην ζέκα απηήο ηεο «πνιηηηθήο πξνζηαζίαο» ε 
θνηλσλία, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ν Λφκνο θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηνπ Θξάηνπο. ε θάπνην βαζκφ νη πεδνί 
απνηεινχλ απξνζηάηεπηε κεηνλφηεηα. Ο Η. Παπαδφπνπινο, ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο Αζελψλ, εθζέηεη κε 
αξθεηή ελάξγεηα ηε γεληθή θαη πεδνδξνκηαθή «αηπρεκαηνγνλία» πνπ νδεγεί ζε κείσζε ηεο δσήο ησλ πην 
αδχλακσλ (Παπαδφπνπινο, 2003: 281). Απφ ην δηθφ καο αξρείν αλαζχξνπκε κηα εηθφλα ηξνκνθξαηηθήο 

επίδεημεο θαηαθφξπθεο κεηαθνξάο θαδξνληψλ, ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Ιέζρε (Ηππνθξάηνπο 15, Άλνημε 
2005) πάλσ απφ ηα θεθάιηα ησλ πεδψλ.   

Αιιά ζε ζρέζε κε ην –ιεγφκελν–  πεδνδξφκην, νη νινέλα θαη πηεζηηθφηεξεο ππθλφηεηεο πιεζπζκνχ, ζε 
πνιιά κέξε ηεο πφιεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπζηεκαηηθή θαη ζεζκηθή (ζα επαλέιζνπκε γηα ηελ 
ππνγξάκκηζε) θαηαζηξνθή ή θαη απιή θαηάιεςε ησλ δσηηθψλ ρψξσλ βάδηζεο θαη θπθινθνξίαο ηνπ απινχ 
αηφκνπ, δεκηνπξγνχλ απάλζξσπεο ζπλζήθεο. Πξφθεηηαη γηα θαηάιεςε απφ 1) νρήκαηα (γηα ηα νπνία 
κηιήζακε) θαη απφ ηα πνιιαπιαζηαδφκελα επηζεηηθά δίθπθια πνπ, ζηα θαλάξηα, ζηακαηνχλ πάλσ ζηε 

δηάβαζε ησλ πεδψλ ή θφβνπλ δξφκν πάλσ απφ ηα πεδνδξφκηα, 2) θάδνπο ηδησηηθψλ απνξξηκκάησλ πνπ 
ρσξνζεηνχληαη πάλσ ζηα πεδνδξφκηα ή ζηνπο δξφκνπο, 3) ζηχινπο κε πηλαθίδεο γηα ηελ απηνθίλεζε θαη 
θνιφλεο ΓΔΖ, 4) δέληξα γηα ηα νπνία ζα έπξεπε λα θαζνξηζζεί εηδηθή ρσξνζέηεζε θαη φρη λα ελζαξξχλεηαη 

ε αληαγσληζηηθή ζρέζε κε ηνπο πεδνχο, 5) πξνζσξηλέο απνζέζεηο ή απνζεθεχζεηο εκπνξεπκάησλ 6) 
ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ππνβνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, φπσο ζηελ ηξνκνθξαηηθή Οδφ Τκεηηνχ, 7) αηειή 
ηθξηψκαηα θαηαζθεπψλ, επηζθεπψλ ή πδξνρξσκαηηζκψλ ρσξίο πξνζηαηεπηηθά ζηέγαζηξα γηα ηνπο πεδνχο, 

8) αηειείο θαηαζθεπέο θαησθέξεηαο απφ ην πεδνδξφκην πξνο ην νδφζηξσκα, θαη, ζε αλεμάξηεην θεθάιαην, 
9) ηα πεξίπηεξα δηαζηάζεσλ 5-20  m2 θαη νριεξφ (γηα ηνπο ςειφηεξνπο) χςνο ηέληαο 1,75 m ζπλήζσο, κε 
θχξην φγθν εκπνξεχκαηνο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, θαζψο θαη γαιαθηνθνκηθά, αλαςπθηηθά θαη –ην λέν 
εκπνξηθφ «αγαζφ»– λεξφ. Κνλνπσιηαθφ πξντφλ ηνπο πάλησο απνηειεί ν Σχπνο θαη είλαη, κάιινλ, 
αδηαλφεην λα δηεθδηθήζεη θαλείο ηελ ηαρηνπνίεζε ηεο ραίλνπζαο θαηάζηαζεο ησλ πεξηπηέξσλ αθνχ ζα 
βξεη αληηκέησπα ηα παληνδχλακα ζπγθξνηήκαηα έθδνζεο, εηζαγσγήο θαη δηαλνκήο ηνπ Σχπνπ.  

Ζ πηπρή «πεδφο» έρεη θαη άιιεο δηαζηάζεηο, εθηφο πεδνδξνκίνπ, ζηε δηεπαθή κε ηε κεραλνθίλεζε. 

Θνξπθαία είλαη ην αζελατθφ ηαμί κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 1) ηε ζρεηηθά κηθξή δηαζεζηκφηεηα γηα κίζζσζε, 
πνπ επηηπγράλεηαη κεηά ην 5ν έσο 10ν αλαδεηνχκελν φρεκα ή αληίζηνηρν ρξφλν θαη 2) θφζηνο ρξήζεο 
4πιάζην – 10πιάζην ηνπ εηζηηεξίνπ ηνπ ιεσθνξείνπ γηα ηηο κηθξέο ή κέηξηεο δηαδξνκέο, φζν, δειαδή, ζε 
κεγάιεο επξσπατθέο πφιεηο φπνπ είλαη θαιχηεξεο νη παξνρέο. Αλ θξίλνπκε απφ ην γεγνλφο φηη έλαο 

ππνπξγφο εμσηεξηθψλ, ν Πάγθαινο, έρεη αθηεξψζεη θείκελφ ηνπ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηαμί, ζα κπνξνχζακε 
λα ππνζηεξίμνπκε πσο πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα γεσπνιηηηθήο. Θαη νπσζδήπνηε, νη πνιπάξηζκεο επαθέο 
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ηνπ ηαμί κε ηφζνπο επηζθέπηεο ηεο ρψξαο, εηζάγνπλ κηα αλακθηζβήηεηε ηέηνηα δηάζηαζε. Ωζηφζν ην 

«δήηεκα ηαμί», ιφγσ ηεο ζπλήζνπο απηαξρηθήο θαη πεξηθξνλεηηθήο ζηάζεο πνιιψλ νδεγψλ πνπ 

εθδειψλεηαη κε ηνλ αζελατθφ εληθφ ηεο επηζεηηθφηεηαο (θαη φρη ηεο ζπληξνθηθήο ηζφηεηαο), κε ην θάπληζκα 
θαη ηελ ππνρξεσηηθή ξαδηνθσληθή αθξφαζε, ηε ζπλερή ζθελνζεζία βηαζχλεο, ηελ επαλαιακβαλφκελε 
πξνο ηα άλσ ζηξνγγπινπνίεζε ησλ πνζψλ θαη ηελ ηερλεηή έιιεηςε κηθξψλ λνκηζκάησλ-ππνδηαηξέζεσλ 
ηνπ επξψ, ηελ θαηά θαλφλα απνπζία ηνπ πίλαθα ηηκνιφγεζεο, είλαη ζνβαξφ επεηδή παξάγεη παξείζαθηνπο, 
αλεπηζχκεηνπο θαη ζχκαηα ππεξηηκνιφγεζεο (ηνπο κηζζσηέο) θαη ζπληεξεί ζρέζεηο θαθίαο κέζα ζηελ πφιε. 
Γηα ην ιφγν απηφ ε «ηαμηθνβία» είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε ζηελ Αζήλα. Όινη νη πιεξνθνξεηέο καο είραλ 

θάπνηεο δπζάξεζηεο εκπεηξίεο. Ο αξρηηέθηνλαο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ θ. .Γ., ζε λεαξή ειηθία θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
ζπγγξαθήο ηνπ δηδαθηνξηθνχ ηνπ «ηνλ θαηξφ πνπ ήμεξε ηα πάληα γηα ηελ πφιε» ππέζηε έλα εγθεθαιηθφ 
πνπ δπζρέξαλε απφ ηφηε ηελ θίλεζή ηνπ. Καο ιέγεη: «Σα πην πνιιά γηα ηελ Αζήλα ηα έκαζα κεηά [ηελ 
αζζέλεηα]. Πάξε έλα κπαζηνχλη θαη πεξίκελε ζην θαλάξη λα βξεηο ηαμί. Θα κείλεηο εθεί. Δθηφο αλ θξχςεηο 
ην κπαζηνχλη. Έηζη θαηαθέξλσ λα γπξίζσ ζην ζπίηη κνπ ην κεζεκέξη».  

Έλαο νδεγφο ηαμί πνπ ηνπ δεηήζακε, πξν εκεξψλ, κεηάβαζε ζηα Άλσ Ηιίζηα, ζρνιίαζε «ε θαιχηεξε 
θνχξζα» θαη καο εμήγεζε ηνπο ιφγνπο, ππνζηεξίδνληαο φηη ε πεξηνρή απνηειεί παξάδεηγκα θαθήο 

ζπγθνηλσληαθήο εμππεξέηεζεο. Πξαγκαηηθά, γηα ηελ πεξηνρή ησλ Άλσ Ηιηζίσλ, ε νπνία ζε ζρέζε κε ηνλ 

άμνλα Θέληξν-Βνξάο πξνβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ ζην Κέγαξν Κνπζηθήο Αζελψλ, δελ έρεη αθφκα 
πξνβιεθζεί θίλεζε ιεσθνξείνπ, γηα λα κελ πνχκε θάπνηνπ ειαθξνχ monorail, πξνο ην ζηαζκφ «Κέγαξν 
Κνπζηθήο» ηνπ κεηξφ. Ζ δηθηχσζε κε ην κεηξφ, γηα  φζνπο πξνέξρνληαη απφ Άλσ Ηιίζηα θαη Εσγξάθνπ, 
επηηπγράλεηαη ζηνλ «Δπαγγειηζκφ», κεηά απφ 10 ή 15 ιεπηά ιεσθνξεηαθήο νξζνζηαζίαο, ελψ ζην 
δηαλπφκελν ρηιηφκεηξν γίλνληαη κεδακηλέο απνβηβάζεηο θαη επηβηβάζεηο (ζχκθσλα κε πξφζθαηεο κεηξήζεηο 
καο). Δμάιινπ, ζην ζηαζκφ «Κέγαξν Κνπζηθήο» ε θάζνδνο ζηελ απνβάζξα πξνο Βνξά (π.ρ. Υαιάλδξη, 

Αεξνδξφκην) δελ γίλεηαη κε θπιηφκελε θιίκαθα αιιά κε δπν κεγάιεο ζθάιεο, πνπ έρνπλ απφ 37 
ζθαινπάηηα ε θάζε κία. ρεδφλ ζξίιεξ, γηα φπνηνλ έρεη έλα ή δπν θνκκάηηα απνζθεπψλ θαη κάιηζηα 
θιαζηθή βαιίηδα, ηεο νπνίαο ην πίζσ κέξνο «βξίζθεη» ζπλερψο ζηα ζθαινπάηηα. (Τπάξρεη γηα ηελ 
πεξίπησζε απηή ή ιχζε παζεηηθνχ νιηζζεξνχ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ ή ελεξγεηηθφο θπιηφκελνο δηάδξνκνο-
ηκάληαο, πνπ εθαξκφδεηαη ζε άιιεο πφιεηο). Σν αζαλζέξ βξίζθεηαη ζην πεδνδξφκην ηνπ Κεγάξνπ Κνπζηθήο, 
πνπ δελ είλαη πξνζηηφ κε θνληηλή δηάβαζε πεδψλ απφ ηελ απέλαληη πιεπξά. Θξίλνληαο γεληθφηεξα ην 

κεηξφ, αο ππελζπκίζνπκε πσο δελ θιηκαηίδεηαη, νπφηε πνιιέο εκέξεο ην ρξφλν ε δέζηε είλαη απνπληθηηθή 
ελψ ζε θακηά απφ ηηο απνβάζξεο ηνπ δελ έρεη πξνβιεθζεί γπάιηλν πξνζηαηεπηηθφ ηνίρσκα. ε μέλεο 

πφιεηο, καο έρεη ζπκβεί δχν θνξέο, λα δνχκε, κε θξίθε, αλζξψπνπο ζηηο γξακκέο.  
ηε ζρέζε «κεραλνθίλεζε/πεδφο», αλαθέξνπκε φηη ζε πνιινχο δξφκνπο, δελ ππάξρεη νξηδφληηα 

δηαγξάκκηζε ησλ δηαβάζεσλ, ελψ νη ππάξρνπζεο δελ είλαη θξεζθνβακκέλεο, ψζηε λα ελζαξξχλεηαη έηζη ν 
πεδφο λα αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ λα δηαβεί θαη λα αλαραηηίδεηαη ε κεραλνθίλεζε. Δπίζεο ζηηο ζηάζεηο (π.ρ. 
ζηελ Οδφ Αθαδεκίαο γηα ηα ιεσθνξεία ησλ Άλσ Ηιηζίσλ) έρεη θαηαξγεζεί ν δηάδξνκνο πξνηεξαηφηεηαο κε 

ειαθξέο αιπζίδεο ζε δηγθ-δαγθ γηα ηνπο αλακέλνληεο ην ιεσθνξείν, πνπ επηηξέπεη θαηάιεςε θαζίζκαηνο 
κέζα ζην ιεσθνξείν αλάινγα κε ηε ζέζε ζηελ νπξά. Απηφ είλαη δπζάξεζην γηα ηα πιένλ αδχλακα άηνκα 
θαη πιενλεθηηθφ  γηα ηα θηλεηηθφηεξα. Τπελζπκίδνπκε εμάιινπ φηη ηα ιεσθνξεία ζηακαηνχλ λα θηλνχληαη 
κεηά ην κεζνλχθηην. Απηφ είλαη ζπάλην γηα κεγάιε πφιε θαη εθζέηεη ηνλ θάηνηθν ηεο Αζήλαο ζε δηάθνξεο 
δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο. Αο πξνζηεζεί αθφκα θαη ην ζέκα ηνπ ππαξθηνχ «θπληζκνχ» ζε ζρέζε κε ηελ 
αλεμέιεγθηε «θπλνθηεκνζχλε» ζηελ ειιεληθή πφιε, πνπ παξακέλεη πάληα αλνηρηφ, γηα ηνλ κε 
επνρνχκελν δηαβάηε ή πεξηπαηεηή, ζαλ ην ζηφκα ηνπ ζθχινπ ζηε γλσζηή πηλαθίδα πξνεηδνπνίεζεο ή 

ηξνκνθξάηεζεο. Πφζν θνηλφρξεζηνο, ειεχζεξνο θαη δεκφζηνο είλαη ν αλνηρηφο ρψξνο; Θαη γηα πνηνλ; 
Κήπσο κφλν γηα ην ζηδεξφθξαθην νδεγφ πνπ δηαζρίδεη ηελ πφιε ή «παξθάξεη»; 

Αλ ιάβνπκε ππφςε καο πσο ε παξαρψξεζε-θαηάιεςε 5-10 m2 γηα ζηάζκεπζε ζην δξφκν, ηζνδπλακεί, 

θαηά πξνζέγγηζε, κε ηα δηθαηψκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ, επί πξαγκαηηθνχ εδάθνπο, ζηελ νξηδφληηα επί 
νξφθνπ ηδηνθηεζία κεγέζνπο 50-100 m2, θηάλνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη, κηα ηδηαίηεξε θνηλσληθν-
νηθνλνκηθή αληίιεςε ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο επηβάιιεηαη ηψξα ζηνλ θαηαιακβαλφκελν θαη δηαξθψο 

απαμηνχκελν πιηθφ δεκφζην ρψξν ηεο πφιεο, σο θαηάιεςε, ζπλελνρή θαη «ζπλ-αλνρή». Απηφ ζπκβαίλεη 
πξνο ράξηλ, θπξίσο, ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ Η.Υ., ελψ ν κέζνο θάηνηθνο ηεο πνιπθαηνηθηνχπνιεο 
εμνπδεηεξψλεηαη (= νπδεηεξνπνηείηαη) πνιηηηζκηθά12 –φιν θαη πεξηζζφηεξν– απέλαληη ζηελ πνιενδνκηθή 
αζρήκηα. Δμάιινπ, σο ηδηνθηήηεο Η.Υ., απηφο απιά δηαζρίδεη ηελ πφιε13, ηππνπνηψληαο ηε ζέα ηεο ράξε ζην 
πιαίζην ηνπ παξκπξίδ αιιά θαη ηε ζέαζε ηνπ θφζκνπ ράξε ζηε ξαδηνθσλία ηνπ απηνθηλήηνπ, αθνχγνληαο 
ηνπο γλσζηνχο ηνπ ζρνιηαζηέο. Θαη ζπκπιεξψλεη ηνλ άπιν θφζκν ηνπ επαιεζεχνληαο ηνλ θφκβν ηνπ ζην 
«δίθηπν» θηλεηήο ηειεθσλίαο πξάγκα πνπ ζεσξείηαη επηθνηλσλία, ελψ νη άλζξσπνη ηεο πφιεο ηνπ, κέλνπλ 

αηψληνη άγλσζηνη.  
Οη εληφο νρήκαηνο δφζεηο «ΚΚΔ» ζπλερίδνληαη θαη ζην ζπίηη. Οη εθαηνληάδεο (κεηξεζείζεο14) 

εβδνκαδηαίεο δηαθεκηζηηθέο «πιήμεηο» γηα αγνξά ηδησηηθνχ νρήκαηνο, κεξηθέο θνξέο ζε δηαζηάζεηο θχιινπ 
0,70x1,00 m2, κε αξθεηή εηξσλεία γηα ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ εξγαδφκελνπ ιανχ15, ή κε αξηζηνηερληθή 

ππεμαίξεζε/απνκίκεζε ζπγθηλεηηθψλ ζηηγκψλ ηεο παγθφζκηαο θηλεκαηνγξαθίαο, ελεξγνπνηνχλ 
θαηαλαισηηθά θαη –κέζα ζηε ινγηθή ηνπ θεηκέλνπ καο– γεσπνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθά ην θχθισκα-θινηφ 
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«ΚΚΔ / δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ θεθάιαην / δηεζλέο αζθαιηζηηθφ θεθάιαην / ειιεληθφ εηζαγσγηθφ 

κεγαιεκπφξην απηνθηλήησλ θαη εμαξηεκάησλ / πνιηηηζκηθή πξαθηφξεπζε ησλ μέλσλ ζεκάησλ (branding) / 

εμαγσγηθφ εκπφξην κεγάισλ ρσξψλ / εκπνξία πεηξειαίνπ θαη παξαπξντφλησλ δηχιηζεο (αζθάιηνπ) / 
ηδησηηθέο βηνκεραλίεο νδνπνηίαο θαη εξγνιεςίαο δεκνζίσλ έξγσλ», ελψ πνιιέο ζπλνηθίεο, απφ αλζξψπηλεο 
γεηηνληέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη, κεηαηξέπνληαη ζε ιαδσκέλεο απιέο επηζθεπαζηηθψλ ζπλεξγείσλ 
δεθαεηίαο ηνπ ’50. (Αο απνθχγνπκε ηε ξαηζηζηηθή έθθξαζε ζχγθξηζεο  κε ζπλνηθίεο ηνπ Σξίηνπ Θφζκνπ). 
Ζ επίζεζε ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη βέβαηα νγθσδέζηαηε θαη αλειεήο. Αθφκα θαη ε δεκηνπξγία θαλνληθψλ 
ρψξσλ ζηάζκεπζεο πιήηηεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Κε ηελ πξφζθαηε θαηάιεςε ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ 

ζρεδηαδφκελνπ ζπγθξνηήκαηνο ηερληθψλ ιπθείσλ ζηελ Οδφ Ηνπιηαλνχ καηαηψλεηαη ε ίδξπζε, ράξηλ ρψξσλ 
ζηαζκεχζεσο. Σν ηεηξάεδξν ηεο αληηπαξνρήο κε ην θξάηνο ζηελ άλσ θνξπθή, αλαζηξέθεηαη θαη  δίλεη ηε 
ζέζε ηνπ ζην ηεηξάεδξν ηεο απηνθίλεζεο πνπ ζπκπηέδεη ηνλ απιφ άλζξσπν θαη δίλεη ηε ραξηζηηθή βνιή ζην 
δεκφζην ρψξν, ελψ ην θξάηνο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ απηνθηλήηνπ (ζηελ θαηαπάηεζε ηνπ 
ειεχζεξνπ ρψξνπ) θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηνπ θεθαιαίνπ (ρ. 1). 

 

 
 

ρ. 1 
 

  ε ζρέζε κε απηή ηελ πιεπξά ηεο θξίζεο ηνπ ρψξνπ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Αζήλα ν πνιίηεο είλαη 

κφλνο θαη αβνήζεηνο. Όπσο αβνήζεηνη ήζαλ, ηα Υξηζηνχγελλα ηνπ 1997, νη επηβάηεο ηνπ νπθξαληθνχ 
αεξνπιάλνπ, πνπ ζπλεηξίβε ζηα Πηέξηα. Θάλνπκε εδψ ηελ ππφζεζε πσο ην αηχρεκα νθείιεηαη ζηε 

ζπλαίλεζε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ –κε αληάιιαγκα ηε δηαηήξεζή ηνπο ζηελ εμνπζία– λα κελ εγθαηαζηήζνπλ 
ην ζχζηεκα ξαδηεληνπηζκνχ γηα λα κελ ππνηηκεζνχλ νη ηδηνθηεζίεο ησλ ςεθνθφξσλ ηνπο: Πξφθεηηαη γηα 
κηα πξαγκαηηθή «γεσπνιηηηθή» δσηηθνχ ρψξνπ, ζρεηηθή κε ηελ αμία νηθνπέδσλ, πνπ παξαπέκπεη 
θαηεπζείαλ ζην δφθν ηνπ κεζνπνιέκνπ ζηε Κέζε Δπξψπε θαη βξίζθεη ζήκεξα ζεζκηθή ππνζηήξημε ζηε 
γαιάδηα παηξίδα καο. ηε ιεπηνκεξή αλάιπζε πνπ θάλνπλ νη  Καληνπβάινπ θαη Κπαιιά (2003: 39) γηα ηε 
ζέζε ησλ θνκκάησλ «εμνπζίαο» ζηα δεηήκαηα ρψξνπ γίλεηαη θαλεξφ φηη νη ζέζεηο ηνπο, δπζηπρψο, 

«θαζνξίδνληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε ηνπο κε ηελ εμνπζία». Απηφ ηα ιέεη φια. Θαη ηαπηφρξνλα 
δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά θαηά πφζν ε αλακθηζβήηεηε ζεζκηθή δεκνθξαηηθή ζσξάθηζε ηεο ρψξαο εγγπάηαη 
ηελ πξνζηαζία ηεο, φρη κφλν απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο ηχπνπ “Big One” αιιά θαη απφ κηθξφηεξα 
θαηαζηξνθηθά γεγνλφηα πνπ ηαξάζζνπλ ηνλ πνιχπινθα αλαπηπγκέλν ρψξν δηαβίσζεο ησλ κεγάισλ 
ζπγθεληξψζεσλ πιεζπζκνχ (Ιέθθαο, 2005: 40). Αλ ην «έιιεηκκα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο» 
(Οηθνλνκίδεο, 2005: 10) πνπ θαηαγξάθεηαη ζηε ρψξα καο, δψζεη ηε ζέζε ηνπ ζε κηα ρσξηθή – θνηλσληθή 
ζπλεηδεηνπνίεζε πνιιά πξάγκαηα ελδέρεηαη λα δηνξζσζνχλ ή λα πξνβιεθζνχλ.   

 
Η Μεηξόπνιε ηξέκεη: Καηαζηξνθέο ζηηο πόιεηο ηηο «δηθέο καο», ησλ άιισλ θαη ηνπ «άιινπ» 
 
Ζ ειιεληθή πξσηεχνπζα Αζήλα απνηειεί κηα πεξίπησζε πνιενδνκηθνχ ζπλφινπ πνπ δελ έρεη ηδηαίηεξα 
πιεγεί απφ θαηαζηξνθέο θαη κάιηζηα ζε βαζκφ πνπ λα επαίξεηαη, «ελ κέζσ» πνιχζεηζηεο πεξηνρήο, γηα ην 
άζεηζην, κέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα –κε ηειεπηαία ππελζχκηζε ην ζεηζκφ ζηηο 7 επηεκβξίνπ 1999– έδαθφο 
ηεο. πλεπψο ε δηαηχπσζε ζνβαξψλ ζθέςεσλ πεξί θαηαζηξνθήο (απφ ιηζνζθαηξηθέο, πδξνζθαηξηθέο θαη 

αηκνζθαηξηθέο δξάζεηο ή κείδνλα ηερλνινγηθά αίηηα) δηθαηνινγνχληαη ζε πνιχ εηδηθφηεξα πιαίζηα απφ φζν 
θαζνξίδεη ε δηθή καο ζπκβνιή. Όρη επεηδή πεξηηηεχεη κηα γεληθή πξνζέγγηζε ησλ ζρεηηθψλ θαηλνκέλσλ απφ 
πιεπξάο αζηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο γεσγξαθίαο, αιιά γηα λα κελ νδεγεζνχκε ζε δηαηχπσζε αλεχζπλσλ 
«θαηαζηξνθνινγηθψλ» εηθνηνινγηψλ.  

Ωζηφζν εθηηκνχκε φηη νη θαηαζηξνθέο ζε πφιεηο ζηελ Διιάδα (θαη ζην εμσηεξηθφ, αλάινγα θαη κε ηε 
δηακεζνιάβεζε πξνβνιήο πνπ γίλεηαη), νδεγνχλ, ζην εζσηεξηθφ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ζε πνηθίιεο 

δξάζεηο, αληηδξάζεηο θαη ζε ζρεηηθέο ινγνζεζίεο, πνπ επηηξέπνπλ λα «ηαπηνπνηήζνπκε» (επηζεκάλνπκε) 

κέζα ζ’ απηέο, κηα δηάζηαζε απφ ηελ «θνπιηνχξα ηεο πφιεο» σο ηδηαίηεξεο εδαθηθήο θαη θνηλσληθήο 
νληφηεηαο. Γειαδή βαζχηεξεο αληηιήςεηο γηα ηελ πφιε, ηα πξνβιήκαηά ηεο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 
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θαηνίθνπ ηεο απέλαληη ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο δσήο ζ’ απηή ζε έθηαθηεο ζπλζήθεο, ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο 

άιινπο, θαη, ζε άιιε βαζκίδα, ηελ αίζζεζε ηεο δηαβίσζεο ζε έλαλ  ηδεαηφ ρψξν θνηλνχ πεπξσκέλνπ κε 

ηνπο θαηνίθνπο άιισλ παξφκνησλ πφιεσλ, θαη ην ζπλαίζζεκα ηεο ηαχηηζεο (άξα θαη ζπκπάζεηαο) κε ηνπο 
«νκφινγνπο» απηνχο αλζξψπνπο. Κε ηνπο αλζξψπνπο. Κέζα ζην πιαίζην απηφ παξνπζηάδνπκε ζηνηρεία 
ζχκθσλα κε παξαηεξήζεηο καο θαη ηεθκεξίσζε θαηά ηε δηάξθεηα θαη εμ αθνξκήο  κεξηθψλ θαηαζηξνθηθψλ 
γεγνλφησλ16.  

Γεκηνπξγψληαο ην εηθνλφγξαπην αλάγλσζκα «αξάγεβν», ν ζπκπαζήο γάιινο θνκίζηαο Wazem 
(2004), αξρίδεη κε ηνλ επηθσλεκαηηθφ αλαδηπιαζηαζκφ «Λέα Τφξθε – Λέα Τφξθε», απφ ηνλ ηίηιν ηνπ 

γλσζηνχ ζεάκαηνο, θαη βάδεη ην βαξηεζηεκέλν ήξσα λα κεηξά πφζεο θνξέο είρε δεη ηελ θαηαζηξνθή ησλ 
Γίδπκσλ Πχξγσλ ζηελ ηειεφξαζε. Οχηε ιίγεο, νχηε πνιιέο. Ορηαθφζηεο! Δίλαη θαλεξή ε εηξσληθή ζηάζε, 
γηα ην γλσζηφ απηφ γεγνλφο πνπ απνηειεί, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηελ εληππσζηαθφηεξε θαη πεξηζζφηεξν 
δηακεζνιαβεκέλε θαηαζηξνθή ζε κεγάιε πφιε. ηε Κεηξφπνιε… Οη ηξνρηέο δπν «εηξεληθψλ» ζπκβφισλ 
ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζπζζψξεπζεο, ηνπ νπξαλνμχζηε θαη ηνπ jet, δηαζηαπξψζεθαλ γηα λα ζπκπήμνπλ κηα 
αθαληζηηθή θξίζηκε κάδα. Σν γεγνλφο απηφ δελ αλαγλψζζεθε βέβαηα σο θαηαζηξνθή πφιεο ζηα πιαίζηα 
κηαο  αθεινχο αζηηθνγεσγξαθηθήο αληίιεςεο. Έιαβε κηα επξεία «γεσπνιηηηθή» αλάγλσζε ζαλ πνιεκηθφ 

γεγνλφο, δειαδή σο θάζε ελφο πνιέκνπ κεηαμχ δπν αληηπάισλ ζρεκαηηζκψλ. Έλα ζπλαίζζεκα 

αληηακεξηθαληζκνχ δηαρχζεθε παληνχ. Σν «θαιά λα πάζνπλ!» (Βαζηιάθεο, 2002) πεξίζζεςε θαη ζηελ 
Διιάδα. Γελ είλαη, βέβαηα, ηεο ζηηγκήο λα δηαιέμεη θαλείο ηνλ επηθίλδπλν έσο γξαθηθφ ξφιν ηνπ ηηκεηή. 
Οχηε θαλ λα επηθαιεζηεί ζηνηρεία γηα ην δεκνθξαηηθφ (εθινγηθφ) ήζνο ηνπ Καλράηαλ (πάληα κε δηπιάζηνπο 
έσο πεληαπιάζηνπο «αξηζηεξνχο» απφ φζν «δεμηνχο» εθινγείο, φηαλ νη νκνγελείο καο εθδειψλνπλ 
εθινγηθή νκνηνγέλεηα κφλν κε ηνλ πάληα ηφζν «δεμηφ» «δήκν» Αζελαίσλ) (Jackson, 1995)17. Δξσηνχκε: 
Γελ ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν ππεχζπλν θαη πνιενθεληξηθφ αλ ππήξρε κηα έθθξαζε ζπκπάζεηαο, φρη κφλν γηα 

έλαλ Λφακ Σζφκζθη ή έλαλ Άξζνπξ Κίιεξ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ εμαθαληζηεί ιεησκέλνη, θαηά ηχρε, 
κέζα ζηνπο πχξγνπο, αιιά γηα έλαλ νπνηνδήπνηε νκφινγφ καο, αο πνχκε έλαλ εκπνξάθν, θάηνηθν-φκεξν 
κεγάιεο πφιεο;  

 Τπνζηεξίδνπκε δειαδή πσο ην πάζεκα κηαο πφιεο (φρη σο εθπξνζψπνπ ηνπ ηδενινγηθν-γεσπνιηηηθνχ 
θαη γεσζηξαηεγηθνχ ζπκπιέγκαηνο ζην νπνίν αλήθεη)  ζα πξέπεη λα γελλά ζπλαηζζήκαηα ζπκπάζεηαο, 
ζηνπο εμ νξηζκνχ νκφινγνπο θαηνίθνπο κηαο άιιεο πφιεο, αθνχ φινη νη θάηνηθνη ησλ πφιεσλ είκαζηε 

ζηφρνη, είηε θνξνχκε είηε φρη, ηνπο ηππσκέλνπο νκφθεληξνπο δαθηπιίνπο ηεο ζθνπνβνιήο. Θαηά ηελ 
έλλνηα απηή, ε απεξίθξαζηε θαηαδίθε ηεο ηξνκνθξαηηθήο ελέξγεηαο ζην Ινλδίλν (7 Ηνπιίνπ 2005) απφ ην 

84,6% ησλ εξσηεζέλησλ Διιήλσλ18 είλαη έλα αμηφινγν δεδνκέλν. Όκσο γηαηί ην πάζεκα ησλ Ινλδξέδσλ 
κφλν, θαη φρη θαη ησλ Λενυνξθέδσλ, λα νδεγήζεη ζε έθθξαζε αλζξσπηζηηθήο ζέζεο; Ή, θαη αληίζηξνθα: 
Γηαηί δερφκαζηε λα θαηαδηθάδνληαη ζε ζάλαην νη εξγαδφκελνη ηνπ Καλράηαλ θαη φρη ηνπ ζηαζκνχ έπρεξλη 
Κπνπο; Κήπσο ζηα αλψγεηα θαη ηα ππφγεηα ηεο κεηξφπνιεο –κε πξφηππν ηελ θαηά Φξηηο Ιαλγθ 
θαηαλνκή– δελ βξίζθνληαη θαη αθεληηθά θαη άλζξσπνη ηνπ κφρζνπ; Θαη αθφκα: Πφζν δηαθνξεηηθφ 

γεσπνιηηηθφ πξφζσπν ή πξνζσπείν είρε ε Αγγιία απφ εθείλν ηεο Ακεξηθήο ζε πνιιά απφ ηα πνιεκηθά  
γεγνλφηα (θαη κάιηζηα θαηαζηξνθήο πφιεσλ) ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ; 

Παξφκνηεο ζθέςεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη κε ηε ζεηζκηθή θαηαζηξνθή ηεο 17εο Απγνχζηνπ 1999 ζηελ 
Σνπξθία πνπ έπιεμε ηηο πφιεηο Ηδκίη (Ληθνκήδεηα), Γθνιηζνχθ, Γηάινβα (Διελφπνιε) θαη Αληά Παδαξί 
(Rentzos, 2005). ην θιίκα ησλ ζρέζεσλ κε ηελ Σνπξθία, ν ζεηζκφο απηφο έγηλε αξρηθά αληηιεπηφο σο 
βιάβε θαη –ελδερνκέλσο– ηηκσξία ηνπ ερζξνχ. Ο Σχπνο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δηεξκελεχζεη ηα 

ππνηηζέκελα αηζζήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ απέλαληη ζηνλ ηηκσξεζέληα ερζξφ, αλέιαβε λα παξνπζηάζεη 
φρη κφλν ηηο ζπκθνξέο πνπ ππέζηε ν ηνπξθηθφο ιαφο σο απνηέιεζκα  ηνπ ζεηζκνχ αιιά θπξίσο θαη ηα 
πιήγκαηα πνπ ππέζηε ην ηνπξθηθφ θξάηνο σο ερζξηθή  ζηξαηησηηθν-πνιεκηθή νληφηεηα. Κεξηθνί ηίηινη απφ 
δειψζεηο πνιηηηθψλ θαη εηδηθψλ είλαη ραξαθηεξηζηηθνί. «Αλαηξέπνληαη ηα εμνπιηζηηθά ζρέδηα» (Ληφξα 

Κπαθνγηάλλε), «Οη επεθηαηηθέο βιέςεηο ζα δηαηεξεζνύλ» (Υξηζηφδνπινο Γηαινπξίδεο), «Θα ζπεύζνπλ νη 
ηζιακηζηέο» (Θάλνο Ληφθνο), «Οη ζηξαηνθξάηεο απέηπραλ» (Θσλζηαληίλνο Υνιέβαο)19. Ωζηφζν κηα κεγάιε 
–θαη πεξίεξγε– αιιαγή νπηηθήο ζεκεηψζεθε, σο έθθξαζε ζπκπάζεηαο, ιίγεο κέξεο κεηά ην ζεηζκφ, κε ηελ 
απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο απφ ηελ Διιάδα, πνπ φπσο θαίλεηαη, είρε ηελ έγθξηζε ή ππνθίλεζε20 
ηνπ ακεξηθαληθνχ παξάγνληα ελψ ζθνηεηλφ ρξνληθφ ζεκείν θαηαγξαθήο ηεο αιιαγήο ζπλαηζζεκάησλ ζε 
εζληθφ επίπεδν θαη αλαγλψξηζεο ηνπ «άιινπ» δηα γεσπνιηηηθήο νδνχ, είλαη ε Θπξηαθή 22 Απγνχζηνπ 
199921. Σν δήηεκα απηφ κπνξεί λα αλαιπζεί θαιχηεξα απφ ηελ πιεπξά ηεο επηδεηθλπφκελεο θηιαλζξσπίαο, 

αλ 1) ππελζπκίζνπκε ηελ απιφρεξε βνήζεηα (Ηαλνπάξηνο 2005) ειιήλσλ ηδησηψλ πξνο ηα ζχκαηα απφ ην 
ηζνπλάκη ηνπ Ηλδηθνχ Ωθεαλνχ (Υξηζηνχγελλα 2004) θαη αληηπαξαβάινπκε 2) κε ηελ αδηαθνξία πνπ 
εθδειψλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ζπκπνιίηεο καο απέλαληη ζηελ θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο πφιεο. Πξνθαλψο 
δελ επηρεηξνχκε λα ζπγθξίλνπκε ηηο ηξαγσδίεο ηνπ Ηλδηθνχ Ωθεαλνχ κε ηα ζπαζκέλα πιαθάθηα ηνπ Γήκνπ 
Εσγξάθνπ, αιιά αληηπαξαζέηνπκε ην πλεχκα θηλεηνπνίεζεο κε ηελ αδηαθνξία. 

Κε ην ζεηζκφ πνπ έπιεμε ηελ Αζήλα ζηηο 7ε επηεκβξίνπ 1999  ήξζε ζηελ επηθάλεηα κηα  θνηλσληθή 

θαη πνιηηηζκηθή θξηηηθή γηα ηελ πφιε θαη ην βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν ηεο πνπ είλαη ην θηίξην. Πνπ φκσο 

νδεγεί; ηνλ ηξνκνιαγληθφ θαηαλαισηηζκφ ησλ αζθαιέζηεξσλ θαη αθξηβφηεξσλ νηθνδνκψλ ή ζηελ 
αληίιεςε παξαγσγήο κηαο ήπηαο πφιεο; Κεξηθέο  ηνπνζεηήζεηο έγηλαλ ζε ζνβαξφ αθαδεκατθφ ή 
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ελεκεξσηηθφ ηφλν ελψ ζε άιιεο δηαθξίλεηαη κηα  καρεηηθή ζηάζε. Ο Βαζίιεο Παπαδάρνο (1999: 8), κε 

άξζξν ηνπ ζε εηδηθφ έλζεην αθηέξσκα ηεο εθεκεξίδαο Διεπζεξνηππία πξνβάιιεη, κεηαμχ άιισλ ζηνηρείσλ, 

ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζεηζκψλ πνπ είλαη ην γεγνλφο φηη «ζπλήζσο νη ζεηζκνί καο βιάπηνπλ 
έκκεζα, κε ηελ θαηαζηξνθή δηθώλ καο δεκηνπξγεκάησλ (θηηξίσλ, γεθπξώλ θ.ιπ.)». Σν δήηεκα ηεο 
«έκκεζεο βιάβεο» πνπ πξνθαινχλ νη ζεηζκνί επαλέξρεηαη ζπρλά ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ Σχπν 
εθείλνπ ηνπ θαηξνχ. Ο δεκνζηνγξάθνο Παχινο Σζίκαο (1999: 4), απαληψληαο ζην εξψηεκα πνπ έρεη ζέζεη 
ζε θείκελφ ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Τα Νέα δειαδή «γηαηί ράζεθαλ ηόζεο δσέο ζην ζεηζκό ηεο 7εο 
Σεπηεκβξίνπ» επηθαιείηαη ηε γλψκε ησλ εηδηθψλ γηα λα θηάζεη ζηελ απάληεζε, «πνπ δελ είλαη δύζθνιε»: 

«Γελ ζθνηώλνπλ νη ζεηζκνί. Τα θηίξηα κάο ζθνηώλνπλ, ιέλε νη εηδηθνί». ηελ ίδηα εθεκεξίδα, ιίγεο εκέξεο 
κεηά,  αλαδεκνζηεχεηαη ζπδήηεζε πνπ νξγαλψζεθε απφ ην πεξηνδηθφ Nature (Θξίθεο, 1999: 12-13) 
Πξνβάιινληαη ηδηαίηεξα νη απφςεηο ηνπ Ian Main, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Δδηκβνχξγνπ, ζε  ζρέζε κε ηελ 
αδπλακία πξφγλσζεο ησλ ζεηζκψλ θαη επηζεκαίλεηαη πάιη: «Αο έρνπκε πάληα ζην κπαιό καο, όηη δελ είλαη 
ηόζν ν ζεηζκόο πνπ ζθνηώλεη ηνπο αλζξώπνπο όζν ηα ίδηα ηα θηίξηα πνπ ν ίδηνο ν άλζξσπνο 
θαηαζθεπάδεη». Αθφκα, ζηελ πξσηλή ηειενπηηθή εθπνκπή ΤΙ ΤΡΔΦΔΙ, ηνπ θξαηηθνχ θαλαιηνχ NET, ζηηο 
8.10.1999, ε νπνία αλακεηέδσζε ζπλάληεζε ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ) επηζεκαίλεηαη θαη 

πάιη φηη «εθείλα πνπ ζθνηώλνπλ είλαη ηα θηίξηα». Δίλαη  ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχκε εδψ θαη ζε έλα 

πξνθεηηθφ, γηα ηνπο λεθξνχο ηεο Ρηθνκέμ, άξζξν ηνπ Λίθνπ Ράπηε (1999: 20) πνπ πξηλ απφ ηνπο ζεηζκνχο 
ηεο Αζήλαο (αιιά κέζα ζηελ ηξαγηθή επηθαηξφηεηα πνπ δεκηνχξγεζαλ νη ζεηζκνί ηεο Σνπξθίαο, ζηηο 17 
Απγνχζηνπ 1999) ππνζηήξηδε: «Γηα ηνλ άλζξσπν, ην πξόβιεκα ηνπ ζεηζκνύ έρεη κία θαη κνλαδηθή 
παξάκεηξν: ην θηίξην. Όιεο νη ζπδεηήζεηο γηα ξήγκαηα, Ρίρηεξ, θ.ιπ. όρη κόλνλ έρνπλ αθαδεκατθή αμία 
αιιά θαηά έλαλ ηξόπν είλαη αλήζηθεο, γηαηί απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηνλ θόζκν». Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο, θαίλεηαη φηη πεξλάεη, φπσο είπακε, απφ δπν δξφκνπο, αληηζέησλ δηεπζχλζεσλ. Δθείλνλ (α) 

πνπ επλνεί ηξνκνιαγληθά ηα ηζρπξφηεξεο θαηαζθεπήο νηθνδνκήκαηα, πνπ βέβαηα αληηζηνηρνχλ ζε 
κεγαιχηεξν θφζηνο, θαη εθείλνλ (β) πνπ νδεγεί ζε κηα ελαιιαθηηθή ζέζε ήπηαο πφιεο, ππέξ ησλ 
κηθξφηεξσλ θαη απινχζηεξσλ θηηξίσλ. Θαη κάιηζηα, ε δεχηεξε απηή ζέζε νινθιεξψλεηαη (ζην 
πξνεγνχκελν άξζξν) κε αλαθνξά ζηνπο πάλσ απφ 2 εθαηνκκχξηα λεθξνχο «απφ πνιπθαηνηθία» θαη ηελ 
πξνβνιή ηνπ ζηφρνπ γηα θαηάξγεζε ηεο πνιπθαηνηθίαο. Ζ ήπηα παξαγσγή ηνπ ρψξνπ ηεο πφιεο, πνπ 
αληηζηξαηεχεηαη ηε θαξασληθή ππθλνθαηνηθεκέλε κεηξφπνιε, ηηζεηαη σο νηθηζηηθφ/νηθνδνκηθφ ηδεψδεο. 

Σειεηψλνληαο ην κέξνο απηφ αο πνχκε θαη ηνχην: χκθσλα κε ηελ εηδεζενγξαθία, ε ζηαζκφο ηνπ 
έπρεξλη Κπνπο επηιέρηεθε ιφγσ ηεο αηπρνχο ζπλσλπκίαο ηνπ κε ηνλ ακεξηθαλφ πξφεδξν. Ο ζνβαξφο 

αξρηηέθηνλαο, ππνςήθηνο δηδάθησξ πνιενδνκίαο, Κνράκελη Άηηα, πνπ πηινηάξηδε ην πξψην αεξνπιάλν-
βιήκα ηνπ Καλράηηαλ, έβιεπε αηρκαισηηζκέλν ην νλνκά ηνπ κέζα ζην Καλράηηαλ. Θαη ίζσο ήηαλ θαη απηφ 
πνπ ηνλ νδήγεζε ζηελ πξάμε απφιπηεο απειεπζέξσζεο. Αιήζεηα, κε ηφζν εηδηθά επηιεγκέλεο δξάζεηο, ε 
Αζήλα, αζηξαθηεξφο ειιεληθφο αδάκαο ζην δαρηπιίδη ηνπ «δπηηθνχ πνιηηηζκνχ» πνπ, θαηά ηηο εχινγεο 
εθηηκήζεηο ηεο  αξαβν-κνπζνπικαληθήο πιεπξάο, δελ ζα είλαη παξά έλα «εβξαην-ρξηζηηαλν-αηιαληηθφ» 

κφξθσκα, είλαη ηφζν απίζαλνο ζηφρνο;… 
 

Αληί γηα ζπκπεξάζκαηα: Μηα ζεζκηθή αηηηθή ππεξπόιε – Η ζέζε ηνπ γεσγξάθνπ 
 

Ζ ζεζκηθή αλαγλψξηζε κηαο «αηηηθήο ππεξπφιεο» (ή θαη άιισλ κεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ θαηά ην 
πξφηππν, π.ρ., ησλ metropolitan areas22 ησλ ΖΠΑ), κε ζηφρν ην ζπληνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπλνιηθνχ κεηξνπνιηηηθνχ ρψξνπ πνπ ζα πξνθχςεη, ζα νδεγνχζε ελδερφκελα ζε θάπνηεο θαηαζηάζεηο 

βέιηηζηεο δηνίθεζεο. Θα πξνέθππηε βέβαηα κηα λέα πεξηθεξεηνπνίεζε κε φ,ηη απηφ ζεκαίλεη. Κηα ηέηνηα λέα 
θαηάζηαζε ζα κπνξνχζε ηαπηφρξνλα λα νδεγήζεη θαη ζηελ «ελζπλείδεηε» έληαμε ησλ θαηνίθσλ ηεο ζηελ 
λέα πεξηθέξεηα. Θαη λα απνηειέζεη αθεηεξία ζπλεηδεηνπνίεζεο γηα ηε βαζεηά θξίζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ 

ζηελ Διιάδα, ελδερφκελν γηα ζνβαξή αληηκεηψπηζε ηεο θαζεκεξηλήο βίαο ζηνλ αλνηρηφ αζηηθφ ρψξν θαη 
ειπίδα γηα έλα λέν μεθίλεκα γηα ηε ζπζηεκαηηθή βειηίσζε ηεο πφιεο.  

Απηφ αθνξά πξσηίζησο ηνπο θνηλνβνπιεπηηθνχο εθπξνζψπνπο καο, ηνπο αηξεηνχο άξρνληεο ησλ 

πφιεψλ καο θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Γπζηπρψο φκσο νη θξαηηθνί θνξείο, βαξχλνληαη, έζησ θαη θαη’ 
ππαηληγκφ, κε ζνβαξέο θαηεγνξίεο γηα δηαπινθή θαη δηαθζνξά ζε φ,ηη ζρεηίδεηαη κε ηε λνκηκφηεηα ζηε 
ιεηηνπξγία ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ελψ, κεγάιεο πηέξπγεο ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ρψξνπ, ζηα πιαίζηα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιηηεχκαηφο καο, ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα έθδειε ηδενινγηθν-πνιηηηθή νκεξία-ζπλελνρή 
σο πξνο ηε θαζεκεξηλή βία ζην δξφκν ηεο πφιεο πνπ «αγλννχλ». Θαη κάιηζηα, γηα πνιιά δεηήκαηα, κηα 
κνλνπσιηαθή ζρέζε κε ηελ πφιε «ζεζκνπνηείηαη» ζηε δεκνθξαηηθή θνηλσλία καο. Ζ αγνξαπσιεζία θαη 
ρξήζε ηδησηηθνχ απηνθηλήηνπ.  

Πξαγκαηηθά, πνιιά  ζηνηρεία ηεο αλάιπζήο καο βξίζθνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή κηα εχθνιε 
απάληεζε/αθχξσζε ησλ εξσηεκάησλ ηνπ γεσγξάθνπ πνπ παξαηεξεί ηελ πφιε: «Γηαηί δελ παίξλεη έλα 
απηνθίλεην;». Απηφ παξαπέκπεη ζε θαηαζηάζεηο νκνγελνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, δειαδή 
«ξηλνθεξνπνίεζεο» (θαηά Ηνλέζθν, ρσξίο ππαηληγκφ γηα ηελ αηζζεηηθή πνιιψλ κνληέξλσλ νρεκάησλ). 

Δμάιινπ, κηα ηέηνηα απάληεζε-ιχζε δελ απνηξέπεη απφ ην λα επηζεκαλζεί φηη ε ειιεληθή πφιε εκθαλίδεηαη 
ζαλ κηα απέξαληε εγθαηαιεηκκέλε κάληξα, φπνπ γίλεηαη  βηαζηηθή απνζεκαηνπνίεζε απηνθηλήησλ κε 
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επίβιεςε θάπνηαο δχλακεο θαηνρήο. Όπνηνο δελ ζπλεξγάδεηαη κε ηε κάληξα, δελ πξνζηαηεχεηαη απφ ην 

λφκν. Γη’ απηφλ ε πφιε δελ ιεηηνπξγεί. 

ε φξνπο γεσπνιηηηθήο, απηφ κνηάδεη κε αλνηρηή επηβνπιή θαηά ηνπ εδάθνπο ηεο πφιεο πνπ λαη κελ 
δελ θαηαιακβάλεηαη βίαηα ή δελ θηλδπλεχεη απφ μέλν ζηξαηφ, φπσο γεληθά ελλνείηαη απηφ, αιιά 
θαηαιακβάλεηαη ζπηζακή-ζπηζακή, ρσξίο αληίζηαζε, απφ κεγάια νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. Ζ πξνθαλήο 
αδηαθνξία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο ηεο πφιεο πξέπεη λα κειεηεζεί θαη κε φξνπο ή ππνζέζεηο 
ελδερφκελεο βίαηεο «επέκβαζεο», πνπ θαη πάιη δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί ζηξαηησηηθή ή πνιεκηθή αιιά 
ζεκεηαθά θαηαζηξνθηθή. Ζ θαιιηέξγεηα κηαο «θνπιηνχξαο ηεο πφιεο» είλαη έλα δεηνχκελν. Ζ γεσγξαθία 

κπνξεί λα βνεζήζεη.  
Ζ ζχγρξνλε ειιεληθή γεσγξαθηθή επηζηεκνληθή ζθέςε βξίζθεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ην δξφκν ηεο, 

έζησ θαη αλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε αζπλέρεηα σο πξνο ηνπο αξραίνπο γεσγξάθνπο ηαμηδεπηέο θαη 
ηνπο άιινπο ζαιαζζνπιεχζηεο, πνπ άθελαλ ηελ πφιε-παηξίδα ηνπο γηα λα γλσξίζνπλ ηνλ θφζκν. 
Ολνκαζκέλε ληξνπαιά ζηελ αξρή «Αλζξσπν-γεσγξαθία», κε φ,ηη κπνξεί λα ζεκαίλεη ην «αλζξσπηθφ», 
έρεη ζηε δηάζεζή ηεο αλζξψπνπο θαη εξγαιεία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην πεξηνδηθφ «Γεσγξαθίεο», θαη 
θπξίσο ηνπο λένπο πηπρηνχρνπο γεσγξάθνπο, –πνηνο μέξεη;– «γεσγξάθνπο ρσξίο ζχλνξα». Κπνξεί 

ζπλεπψο, κε ηε ζπλεξγαζία θαη άιισλ επηζηεκφλσλ, π.ρ., ησλ αξρηηεθηφλσλ, ζηνπο νπνίνπο νθείινπκε 

πνιιά γηα ηελ αληίιεςε ηεο πφιεο, λα θαηαγξάςεη αληηθεηκεληθά ηελ θαηαζηξνθηθή γεσγξαθία ηεο 
ειιεληθήο πφιεο θαη, πξνβάιινληαο σο κεηξφπνιε ηελ πφιε-παηξίδα  λα ζπλεηζθέξεη ζε κηα «λέα 
θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη εδαθηθή πξαγκαηηθφηεηα» (Hamel, φπ. π., 43).  

 Κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζα κεηψζεη ην έιιεηκκα θνηλσληθήο-επηθνηλσληαθήο αιιειεγγχεο ζηε ρψξα 
καο, φπσο ραξηνγξαθείηαη ζην ρψξν ηεο πφιεο. Τπάξρνπλ βέβαηα ζπγγξαθείο νη νπνίνη επαγγειίδνληαη 
θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή βειηίσζε. Οχηε ιίγν, νχηε πνιχ, κηα πνιηηηζηηθή επαλάζηαζε. Όρη 

πνιηηηζκνχ ζεαηψλ θαη αθξναηψλ βέβαηα, πνπ αθζνλνχλ! ηηο πφιεηο καο, ε επαλάζηαζε απηή δελ ζα 
ζηήζεη αιιά ζα θαηεδαθίζεη νδνθξάγκαηα. Θα αλνίμεη ηνπο δξφκνπο (θαη ηα πεδνδξφκηα…) θαη κπνξεί λα 
θνπληψζεη θαη κε ηε ζπκβνιή ηεο λέαο ειιεληθήο δεκηνπξγηθήο γεσγξαθίαο. Πνπ ζα θιεζεί άιισζηε λα 
δψζεη ζνβαξφ παξφλ θαη ζηε γεληθή εθπαίδεπζε κε πξνγξάκκαηα «πνιενγξαθηθήο»23 αγσγήο θαη παηδείαο.  
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ΗΜΔΙΩΔΙ 
                                                 
 1    Βι. Ινππάθε (2005: 35), φπνπ ζπλέληεπμή ηνπ Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ Γεκήηξε Αβξακφπνπινπ. 
2  ε ζπλέληεπμή ηνπ ν (ηφηε) Γήκαξρνο Αζελαίσλ Γεκήηξεο Αβξακφπνπινο δειψλεη: «Σν πξφγξακκα ηεο 

Οιπκπηάδαο ζα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ, ηελ πνηφηεηα δσήο ζηελ πφιε, ηε 
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο [...] Κηα πξψηε θίλεζε ζα είλαη λα  [πξνσζεζεί] ε πξφηαζε πνπ έθαλα 
γηα Κεηξνπνιηηηθή Οξγάλσζε ηεο Αζήλαο [...] ηνπ επξχηεξνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο πνπ θηινμελεί ηνλ κηζφ 
πιεζπζκφ ηεο Διιάδαο» [Τπνγξακκίδνπκε]. «Οη Οιπκπηαθνί απαηηνχλ ζπλεξγαζίεο», Σα Λέα, 9 επηεκβξίνπ 1997, 
ζει. 13. 

3   Σίηινο ππν-θεθαιαίνπ “War as City Builder”.  
4   Βι. Υξήζηνο ειηαλίηεο, «Πφιε ησλ πνιηηψλ ή πφιε ησλ ηάμεσλ;» ζην Α.Α.Ο. πκπαξάηαμε γηα ηελ Αζήλα, 

Πξαθηηθά εκεξίδαο «Οη πνιενδνκηθέο παξεκβάζεηο ζηελ Αζήλα», 18 Οθηψβξε 2000.  
5   Βι. ζεκείσζε 2. 
6   Σν πεξηνδηθφ Hérodote αθηεξψλεη έλα ηεχρνο ηνπ ζηε γεσπνιηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζηηθνχ (Lacoste, 2001), ελψ ε 

«γεσπνιηηηθή» σο πξνζέγγηζε ηεο πφιεο, θαη κάιηζηα ηεο ειιεληθήο πξσηεχνπζαο, πξνηείλεηαη θαη απφ ηνλ 
Πξεβειάθε (2001). ε κεγάιν βαζκφ, θαη ην αθηέξσκα ηνπ πεξηνδηθνχ Γεσγξαθίεο, ζηελ Αζήλα θαη ηελ 
παγθνζκηνπνίεζε, απερεί κηα γεσπνιηηηθή αληίιεςε πξνζέγγηζεο (π.ρ. Βατνπ, Καληνπβάινπ, Καπξίδνπ, 2004: 14· 
αξεγηάλλεο, 2004: 136-140). Αο καο επηηξαπεί λα ζεκεηψζνπκε φηη πνιχ ζπρλά, κε αμηνζαχκαζηε νμπδέξθεηα, 
έιιελεο πνιηηηθνί ζρνιηαζηέο, δειαδή γεινηνγξάθνη πνπ «πνιενγξαθνχλ», –Κεηξφπνπινο, Ησάλλνπ, Θαιατηδήο, 
Θακκέλνο– εθθξάδνπλ πεληαθάζαξα ηε γεσπνιηηηθή ζπλέρεηα δηεζληθνχ/ελδνεζληθνχ ζε επίπεδν πφιεο. Ο 
ππφηηηινο ηνπ βηβιίνπ ηνπ Πξεβειάθε είλαη «Πνιενδνκία θαη γεσπνιηηηθή ηεο ειιεληθήο πξσηεχνπζαο» 
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[Τπνγξακκίζακε]. Θαηά ηε γλψκε καο δηεπξχλεη, ζαξξαιέα, θαη ζηα ειιεληθά, ηε «γεσπνιηηηθή» ζαλ κηα 
γεληθφηεξε γεσγξαθηθή έλλνηα, δειαδή αλζξσπνινγηθή (αλαπαξαζηάζεηο [Lacoste, 1993]), εζηθή («πνηνο πξέπεη 
λα είλαη εθεί», Smith, 2000) θαη ελδνεζληθή, απφ απιά δηαθξαηηθή ζρέζε πνπ ζεσξείηαη ζπλήζσο. Γηα λα ειέγμνπκε 
πψο γίλεηαη αληηιεπηή ε ιέμε «γεσπνιηηηθή» ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ «πνιενδνκία» δηαλείκακε (Φεβξνπάξηνο 2003) 
έλα εξσηεκαηνιφγην ζε 19 έιιελεο γισζζηθνχο ππαιιήινπο επξσπατθνχ νξγάλνπ. Σν θχιιν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 
πεξηιάκβαλε ην εμψθπιιν θαη δεηνχζε λα γξαθεί απηφ πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπ εξσηψκελνπ ζα πεξηέγξαθε ην 
βηβιίν. Ζ πνηθηιία ησλ απαληήζεσλ θαλεξψλεη κε πνην ηξφπν είλαη θαηαλνεηέο νη έλλνηεο «πνιενδνκία» θαη 
«γεσπνιηηηθή», ζε ζπκπινθή, απφ εηδηθνχο ηνπ γισζζηθνχ θιάδνπ,. Κεξηθέο απαληήζεηο, π.ρ. απφ ηελ 11ν έσο ην 

16ν θχιιν εξσηεκαηνινγίνπ:  
Δ11  -  Ο ηξφπνο δφκεζεο ησλ Αζελψλ θαη ε επίδξαζε ηεο Αζήλαο ζηνλ επξχηεξν ρψξν 
Δ12  -  Αξρηηεθηνληθή - γεσγξαθηθή θαηάζηαζε/εηθφλα ηεο Αζήλαο.  
Δ13  -  Ζ αξρηηεθηνληθή θαη ε ξπκνηνκία ηεο Αζήλαο, φπσο εμειίρηεθαλ κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ. 
Δ14  -  Κε πνηα ινγηθή είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα θηίξηα ζηελ Αζήλα θαη ηη ζεκαζία έρεη ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε. 
Δ15  -  Γηακφξθσζε ηεο πφιεο θαη επίδξαζή ηεο ζηνπο θνηλσληθνπνιηηηθνχο ζπζρεηηζκνχο. 
Δ16  -  Οηθηζηηθή δνκή ηεο πφιεο θαη επίδξαζε ησλ γεσγξαθηθψλ ζπλζεθψλ.  

7   Δλλννχκε, γηα παξάδεηγκα ην ρακνγειαζηφ γθαξζφλη  ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΤΣΑ/ΔΟΣ), Αληί, 
845/17 Ηνπλίνπ 2004 (δηαθήκηζε ζην νπηζζφθπιιν). Καθάξη ην ρακφγειν ζηελ ειιεληθή πφιε λα κπνξνχζε λα 
πεξάζεη κέζα απφ ηε δηαθεκηδφκελε γθαξζνλνπνίεζε… 

8  Υξεζηκνπνηνχκε απφ ζχκβαζε ηε ιέμε «πνιηηηζκφο» επεηδή είλαη βνιηθφ. Δίλαη φκσο πεπνίζεζή καο φηη ε 
παξαθνινχζεζε ζεακάησλ θαη αθξνακάησλ, ρσξίο θακηά εθδήισζε δεκηνπξγηθήο δξάζεο απφ ηνπο πνιπάξηζκνπο 
ζεαηέο θαη αθξναηέο, δελ είλαη πνιηηηζκφο. 

9   Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale. 
10  Σν πξφζθαην αθηέξσκα ηεο Θαζεκεξηλήο («Πάκε κε πνδήιαην» ζην Δπηά εκέξεο/18 επηεκβξίνπ 2005) είλαη 

εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ.  Δμάιινπ ν παξψλ ζπγγξαθεχο έρεη εηδηθέο εκπεηξίεο επηηφπηαο παξαηήξεζεο απφ πφιεηο 
ηέηνηεο φπσο ην Υαξηνχκ, ε Θνισλία θαη ηη Ινπμεκβνχξγν.   

11  ε θαηάζηαζε αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο βξίζθεηαη θαη θάζε επηθνηλσληαθφ, εθδεισηηθφ ή πξφζραξν άηνκν πνπ δελ 
ππνδχεηαη  ηνλ αφξαην άλζξσπν ζην πεδνδξφκην –φπσο είλαη ην απνδεθηφ– ή ζην ιεσθνξείν, αιιά έρεη ηελ ηάζε 
λα κελ αδηαθνξήζεη γηα ηνπο δηπιαλνχο ηνπ. Ο Θαξαπνζηφιεο ηα πεξηγξάθεη σξαία ζε κηθξφ θείκελφ ηνπ 
(Θαξαπνζηφιεο, 2003: 52). Δθεί θαίλεηαη άιισζηε πφζν δχζθνιν είλαη λα θάλεη θάπνηνο κηα κηθξή έξεπλα 
εξσηεκαηνινγίνπ ζηνλ αζηηθφ ρψξν ψζηε λα ζπγθεληξψζεη ελδεηθηηθά ζηνηρεία γηα θάηη πνπ εηνηκάδεη.     

12  ε ζρέζε κε ηε ιέμε «πνιηηηζκηθά» αο ππελζπκίζνπκε φηη, ελψ ζπρλά επηθξίλεηαη ε θαηάζηαζε ιηγνζηνχ πξαζίλνπ 
(πνπ θαηάγεηαη απφ ην άγξην θαη ηνλ αγξφ), ε πνιενδνκηθή/αξρηηεθηνληθή/νηθνδνκηθή θξηηηθή (πνπ ζρεηίδεηαη κε 
παλάξραηα δξάζε πνπ εληάζζεηαη ζηνλ πνιηηηζκφ) γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζε θχθινπο εηδηθψλ. Έλα αληηδεκνθηιέο 
ζχλζεκα ηνπ ηχπνπ «ιηγφηεξεο βεξάληεο ζηελ πνιπθαηνηθία», ζα έπεηζε φηη ν ζηαζψηεο ηνπ ελδηαθέξεηαη 
πξαγκαηηθά γηα νκνξθφηεξα θηίξηα ζε κηα νκνξθφηεξε πφιε κε ιηγφηεξν θαηαζηξνθηθέο ππθλφηεηεο πιεζπζκνχ. 
Πνιιά αζελατθά θηίξηα ηνπ κεζνπνιέκνπ, κε αξθεηφ φγθν (π.ρ. ην θηίξην ζηελ Οδφ Κάξλε, αξ. 3) έρνπλ κηα 
αξρνληηθή νκνξθηά ράξε –ίζσο– ζηα ζπκκαδεκέλα κπαιθφληα.     

13  Βαζηζκέλν ζε κηα ηδέα ηνπ Υαηδεκηράιε (2001β: 65).     
14  Αλαθεξφκαζηε ζε κεηξήζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ θάλακε ηελ Άλνημε 2005, νπφηε ππνινγίδακε θάζε εβδνκάδα ηηο 

δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξίζεηο 2-5 εθεκεξίδσλ ηνπ ζαββαηνθχξηαθνπ θαη 2-3 σξψλ εκεξήζηαο παξαθνινχζεζεο 
ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ. Γελ ζπλππνινγίζακε ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο, έθηαθηεο εθδφζεηο θαη δηαθεκηζηηθά παλψ 
ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο.  

15  Αλαθεξφκαζηε, γηα παξάδεηγκα ζηε δηαθήκηζε ηεο ΣΟΤΟΣΑ γηα ηελ επαλάζηαζε (ηεο απηνθίλεζεο) πνπ μεθηλά 
ζηνπο καξγαξηηνεηδείο (απηνθηλεηφ)δξνκνπο, φπσο (;) νη ιατθέο εμεγέξζεηο πνπ γίλνληαλ κε νδνθξάγκαηα ζηνπο 
δξφκνπο ησλ επξσπατθψλ πξσηεπνπζψλ.     

16  εηζκφο ηεο 17εο Απγνχζηνπ 1999 ζηελ Σνπξθία, ν ζεηζκφο πνπ έπιεμε ηελ Αζήλα ζηηο 7ε επηεκβξίνπ 1999, ε 
θαηαζηξνθή ησλ Γίδπκσλ Πχξγσλ ζηηο 11ε επηεκβξίνπ 2001 ζηε Λέα Τφξθε, ην ηζνπλάκη ηνπ Ηλδηθνχ Ωθεαλνχ 
ηα Υξηζηνχγελλα ηνπ 2004, ε ηξνκνθξαηηθή δξάζε ζην Ινλδίλν ζηηο 7 Ηνπιίνπ 2005 θαη ε θαηαζηξνθή ηεο Λέαο 
Οξιεάλεο ζηηο 29 Απγνχζηνπ 2005.  

17  Βι. πνηθίια ιήκκαηα ηνπ νγθψδνπο απηνχ έξγνπ (π.ρ. government and politics, Greeks) πνπ παξνπζηάδνπκε ζηε 
δηαδηθηπαθή βάζε Geander (www.geocities.com/irentzos/bnyc.html). ην ιήκκα Greeks, γηα ην ειιεληθφ θαη 
ειιελνγελέο ζηνηρείν ηεο Λέαο Τφξθεο, γξακκέλν απφ ηνλ Θσλζηαληίλν Υαηδεδεκεηξίνπ, παξνπζηάδεηαη ην γεγνλφο 
ηεο ηδενινγηθήο ηαχηηζεο ησλ ειιήλσλ κεηαλαζηψλ φρη κε ηελ εξγαηηθή ηάμε ζηελ νπνία αξρηθά αλήθαλ αιιά κε ην 
"θαηεζηεκέλν" πνπ ζεσξνχζαλ ηδεψδεο ηνπο. Αο καο επηηξαπεί λα ππελζπκίζνπκε ηελ επηζήκαλζή καο «…δελ 

ππάξρεη ζην D ιήκκα "disasters" γηα ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο (“δπζαζηξίεο”) πνπ εθδειψζεθαλ ζην έδαθνο ηεο 
πφιεο».     

18  Έξεπλα ηεο Κ-Research. ηνηρεία απφ εθπνκπή Σδαλεηάθνπ ζην Αζήλα 9,84, Θπξηαθή 10 Ηνπιίνπ 2005.  
19   Διεπζεξνηππία, 20 Απγνχζηνπ 1999, ζει. 12, 13. 
20   Διεπζεξνηππία, 23 Απγνχζηνπ 1999. 
21   Τν Βήκα ηεο Κπξηαθήο, 22 Απγνχζηνπ 1999, ζει. Α14. 
22   Κηα  κεηξνπνιηηηθή πεξηθέξεηα (metropolitan area) ησλ ΖΠΑ είλαη νπνηαδήπνηε πφιε κε πιεζπζκφ ηνπιάρηζην 

50.000, ή κηα αζηηθνπνηεκέλε πεξηθέξεηα (κε κία ή πεξηζζφηεξεο κηθξέο πφιεηο [towns]) πνπ αξηζκεί ηνπιάρηζηνλ 
50.000 θαηνίθνπο, θαη θείληαη ζε κηα θνκεηεία (county) ή θνκεηείεο κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηνπιάρηζηνλ 100.000 
(κε εμαίξεζε 75.000 ζηε Λέα Αγγιία). Οη κεηξνπνιηηηθέο πεξηθέξεηεο απνηεινχλ ηηο κηθξφηεξεο κνλάδεο αζηηθήο 
γεσγξαθίαο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ νη πεξηζζφηεξεο πνζφηεηεο ζπγθξίζηκσλ δεδνκέλσλ (Savageau, 2000: 9) 

23  Ο ζπγγξαθέαο ηνπ παξφληνο ππνζηεξίδεη έλζεξκα ηελ εηζαγσγή κηαο δηαζεκαηηθήο-δηεπηζηεκνληθήο δηδαζθαιίαο ηεο 
πφιεο, κηαο «πνιενγξαθίαο» κε θέληξν ηε γεσγξαθία (Ρέληδνο, 2003: 301-312). 


