


Από ρώξνο πνιηηηζκνύ θαη

πξνζηαζίαο ε πόιε θαηαληά ζπρλά
ρώξνο αθαληζκνύ. Όπσο καο
ππελζπκίδεη ν Mike Davis (2002: 
362), ή ζύγρξνλε κεγάιε πόιε
«πξέπεη λα ακύλεηαη θάζε κέξα θαη
θάζε ώξα από ηα ζηνηρεηά ζαλ λα
πξόθεηηαη γηα κηα ερζξηθή εηζβνιή». 

Οη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, καδί κε ηνπο

πνιέκνπο, ηηο επηζέζεηο θακηθάδη θαη ηα
ηερλνινγηθά αηπρήκαηα θαζώο θαη ε
ρξόληα πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε
«ζηνρεύνπλ» πνιύ ζπρλά ηηο πόιεηο, 
σο ρώξνπο νκεξίαο εμαηηίαο ηεο
ππθλνθαηνίθεζεο, ηεο αηεινύο
θαηαζθεπήο, ηνπ θαηαλαισηηζκνύ (ή
ηεο αλείπσηεο έλδεηαο) θαη ηεο
απξόζερηεο δηαρείξηζεο.



Σηελ παξνπζίαζε απηή, αληηθξίδνπκε ηε
κεγαιύηεξε πόιε ηεο ρώξαο, ηελ Αζήλα, 
ζαλ «κεηξόπνιε», κε ηε κεηαθνξηθή, 
ηδενινγηθή, αληηθεηκεληθή θαη
νξγαλσηηθή-ζεζκηθή έλλνηα. Δπηρεηξνύκε

-λα θαηαγξάςνπκε ζηνηρεία αζπγρώξεηεο
δπζιεηηνπξγίαο-δπζηνπίαο, 
-λα δνύκε ην δήηεκα ησλ επζπλώλ ζαλ
θνηλσληθό εκθύιην πόιεκν,  
-λα αλαξσηεζνύκε αλ νη θαζεκεξηλέο
κηθξνθαηαζηξνθέο πνπ ελδεκνύλ, 
θαλεξώλνπλ αδηαθνξία γηα άιιεο
κεγαιύηεξεο θαηαζηξνθέο,
-λα πξνηείλνπκε κηα πξνζπάζεηα
νξηδόληηαο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο
θαηαζηξνθήο κε ηε βνήζεηα θαη ηεο
ειιεληθήο γεσγξαθίαο.



Μέρη ηης παροσζίαζης 

 Ο «πόλεμος ηων πόλεων»: «γεώπολη» και
γεωπολιηική

 Μια περιγραθή ηης Αθήνας ως μηηέρας
πόλης και μηηρσιάς– Πόζο ζημανηική και
για ποιον;

 Η Μηηρόπολη ηρέμει: Καηαζηροθές ζηις
πόλεις ηις «δικές μας», ηων άλλων και ηοσ
«άλλοσ»

 Ανηί για ζσμπεράζμαηα: Μια θεζμική αηηική
σπερπόλη – Η θέζη ηοσ γεωγράθοσ



 Ο «πόιεκνο ηωλ πόιεωλ»: «γεώπνιε» θαη γεωπνιηηηθή

Η ζεκεξηλή θαη πνιιαπιά απνγεγξακκέλε θαηάζηαζε 
παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ 

- εθζέηεη ηηο πόιεηο ζε αληαγσληζκό, 

- ζέηεη ηηο βάζεηο κηαο λέαο γεληθήο ζεσξίαο ηνπ αζηηθνύ.  

ε αλαθνξά θαη κε ηα πιαίζηα κεηξνπνιηηηθήο νξγάλσζεο 
ηνπ εδάθνπο κεξηθώλ ρσξώλ  

- αλαδεηθλύεη λέεο δηαζηάζεηο ηεο εδαθηθόηεηαο ζηηο 
ζύγρξνλεο θνηλσλίεο ή

- νδεγεί ζε πξνηάζεηο «κεηξνπνιηηηθήο νξγάλσζεο» (π.ρ. 
πεξίπησζε Αζήλαο εμ αθνξκήο ησλ Οιπκπηαθώλ 2004).



Σην πιαίζην απηό 

-ε «αλάδπζε [ηεο έλλνηαο] κηαο αζηηθήο ηζαγέλεηαο» [urban citizenship] σο ζηνηρείν 
αλαλέσζεο ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο ζε εζληθέο πεξηθέξεηεο κε παξαδνζηαθή 
κεηξνπνιηηηθή νξγάλσζε, 

-ε κειέηε ηεο βαζύηεξεο νπζίαο ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο αληίιεςεο ηεο θνηλσλίαο, 
σο απάληεζε ζην εξώηεκα «πνηνο πξέπεη λα είλαη εθεί;» (Smith), δηακνξθσκέλν 
εηδηθόηεξα ζηε δηαηύπσζε «πνηνο έρεη ην δηθαίσκα ζηελ πόιε θαη ζηνπο δεκνζίνπο 
ρώξνπο ηεο;» (Mitchel),  

-ε πξόηαζε ηεο αζηηθήο-ηνπηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο ζηε ζέζε ηεο ηαμηθήο 
ζπλείδεζεο (Magnaghi) ζε ζρέζε  πάληα κε ηε  «κεηξνπνιενπνίεζε», θαη, 

-ηδηαίηεξα, ε θξηηηθή ηνπ Soja πνπ αληηπαξαηάζζεη ζε όιεο ηηο νινθιεξσηηθέο 
νξζνδνμίεο, πνπ απνξξένπλ από ηάμε, θπιή θαη θύιν κηα θνηλή ρσξηθή 
ζπλεηδεηνπνίεζε, 

κάο επηηξέπνπλ λα κηιήζνπκε γηα κηα «γεωπνιηηηθή ηωλ κεηξνπόιεωλ» . 







Γειαδή ε γεσπνιηηηθή λνείηαη ζε επίπεδν δηεζλώλ ζπζρεηηζκώλ αιιά θαη σο 
ελδνεζληθή (π.ρ. ειιεληθή, αζελατθή) γεσγξαθηθή έλλνηα  ζεκειησδώο παξαπέκπεη, 
ζηηο αληηπαιόηεηεο εμνπζίαο ζην ζπδπγέο θπξηαξρία/ππνηαγή, αιιά κπνξεί λα 
αλαδεηεζεί θαη 

ζε κηα πνηθηιία αληηθεηκεληθώλ δεδνκέλωλ όπωο   

•ε θεδεκόλεπζε ηνπ ηνπίνπ, 

•ε εκπνξηθή αμηνιόγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, 

•ε ζηξέβισζε ηεο έλλνηαο ηεο κεζνγεηαθήο θαινθαηξίαο (ππό ζπλζήθεο ζεξκηθήο 
θαθνθαηξίαο θαη ππνρξεσηηθήο ραιάξσζεο-ξαζηώλεο, «κπάληα ηνπ ιανύ»), 

θαη ππνθεηκεληθώλ ζηνηρείωλ όπωο  

•νη λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πξόζιεςεο ηεο ρσξηθήο πξαγκαηηθόηεηαο, 

•νη αθεγήζεηο θαηαζθεπήο ηνπ πξαγκαηηθνύ

•ε επηινγή ησλ επηπέδσλ γεσγξαθηθήο αλάιπζεο θαη «πνιενγξαθηθήο» αλάγλσζεο, 

•ε κεηαγξαθή/πιαζηνγξάθεζε ησλ βησκέλσλ εκπεηξηώλ ηνπ εξγαδόκελνπ ιανύ, 

•ε εηζαγσγή ή/θαη εμάιεηςε ρσξηθώλ ζπκβόισλ θαη άιισλ. 



Γεσπνιηηηθό πεξηερόκελν κπνξνύκε λα πνύκε πσο έρεη θαη  ε θξηηηθή πνπ γίλεηαη ζην 
ειιεληθό «πνιενγξαθηθό» πεξηβάιινλ γηα αιιαγέο ησλ πόιεσλ πνπ εθθξάδνληαη σο:

 «εθθνζκίθεπζε»  κε θηηαζηδώκαηα,

 θηιάξεζθεο αξρηηεθηνληθέο επηινγέο, 

 θαηαζθεπή θαξασληθώλ θαηαλαισηηθώλ θέληξσλ, ή 

 κεγαιεπίβνια  ζρέδηα έξγσλ 

πνπ ελδέρεηαη απιά λα θξύβνπλ

• επηρεηξεκαηηθή επηζεηηθόηεηα, 

• θνηλσληθή εθδηθεηηθόηεηα θαη 

• εζληθνύο κεγαιντδεαηηζκνύο. 

αθνύ πξόθεηηαη γηα δξάζεηο πνπ εθθξάδνπλ άξλεζε γη’ απηό πνπ ε κεγάιε πόιε 
κπνξεί λα αληηπξνζσπεύζεη σο  

• ρώξνο αλζξώπηλνπ κόρζνπ, 

• θσιεά αλζξώπηλεο επδσίαο

• δηθαίσκα αδηακεζνιάβεηεο (κε αγνξαπσιεζηαθήο) επηθνηλσλίαο.



Μνινλόηη, πξνθαλώο, ελδηαθεξόκαζηε λα εμεηδηθεύζνπκε ηα 

ζηνηρεία απηά ζηελ ειιεληθή κεηξόπνιε, ηίπνηα δελ απεηθνλίδεη 
απηέο ηηο γεσπνιηηηθέο/ηδενινγηθέο θαηαζηξνθηθέο δξάζεηο 
θαιύηεξα από όζν ε πξόζθαηε ηξαγσδία ζηε Νέα Οξιεάλε (29 
Απγνύζηνπ 2005 θαη κεηά), κεγαινύπνιε θαη παγθόζκηα 
πνιηηηζηηθή πξσηεύνπζα, ζε κηα, πινύζηα θαη ηζρπξή 
βηνκεραληθή ρώξα, ηηο ΗΠΑ. 

Ο πνιενδόκνο Joel Kotkin, ζε θείκελν πνπ θέξεη ηνλ εηξσληθό 

έσο ηξαγηθό ηίηιν «Η Νέα Ορλεάνη ως παράδειγμα ζύγχρονης 
πολεοδομίας», εθζέηεη ην (απν)πνιενδνκηθό θαη (απ)αλαπηπμηαθό 
ρξνληθό ηεο πξναλαγγειζείζαο θαηαζηξνθήο. 

Επηθεληξώλεηαη κάιηζηα ηδηαίηεξα ζηελ θξηηηθή απέλαληη ζηνπο 

ηνπηθνύο αηξεηνύο άξρνληεο «νη νπνίνη αληί λα ζηξαθνύλ πξνο 
ηελ παξαγωγηθή νηθνλνκία πξνηίκεζαλ ηα ζεάκαηα, ηνλ 
πνιηηηζκό  θαη ηνλ ηνπξηζκό». Με ην αδεκίσην. Αθνύ, καδί κε 
ηηο θαληαζκαγνξίεο απηέο, νη ππεύζπλνη «πνιεάξρεο» θξνληίδνπλ 
θαη γηα ηελ πξνβνιή θαη αλαβάζκηζε ηεο δηθήο ηνπο εηθόλαο. 



Αιιά ν Kotkin, αληί λα κείλεη θνιιεκέλνο  ζηελ 

ακεξηθαληθή πξνβιεκαηηθή, παίξλεη ην ζάξξνο λα θνηηάμεη 
θαη ην θαληαζκαγνξηθό ηδεώδεο πνπ θσηίδεη πνιπάξηζκεο 

πεξίιακπξεο επξσπατθέο κεηξνπόιεηο (Άκζηεξληακ θαη 
Ρόηεξληακ, Λνλδίλν, Παξίζη, Βεξνιίλν) θαη λα ηηο 

ζπγθξίλεη κε ηε κηζνβνπιηαγκέλε Νέα Οξιεάλε. 
Μηζνβνπιηαγκέλε.

Γηαηί εθείλνη νη κηζνί πνπ ράζεθαλ αλήθνπλ ζηηο 

θαηώηεξεο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο. Πνιινί κάιηζηα ζα 
πλίγεθαλ από ηε βηνκεραλία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ην 
ηδεώδεο ηεο απηνθίλεζεο, πνπ ζηνηρεηώλεη ηα κπαιά  
πνιιώλ αλζξώπσλ. 

Όπσο μέξνπκε όηη ζπλέβε (θαη όπσο είρε πξνβιεθζεί, έλα 

ρξόλν πξηλ από ηελ θαηαζηξνθή, ζε επηζηεκνληθό 
δεκνζίεπκα ηεο Shirley Laska), ε ζύλδεζε ηεο δηάζσζεο 
ηνπ πιεζπζκνύ κε ην ηδηωηηθό απηνθίλεην νδήγεζε ζε 
ζαλάζηκε παγίδα πνιινύο θαηνίθνπο ηνπ θέληξνπ ηεο 
πόιεο πνπ δελ είραλ ηδησηηθό κεηαθνξηθό κέζν. 



Ωο πξνο πνιιά κεγέζε, ε ειιεληθή 

πξσηεύνπζα καδί κε ην επίλεηό ηεο, σο 
λενειιεληθή πόιε, σο επξσπατθή 
«κεηξόπνιε» θαη σο κεζνγεηαθή 
κεγαινύπνιε, είλαη έλαο ιεηηνπξγηθόο 
νηθνλνκηθόο αζηηθόο ρώξνο πνπ 
ηαμηλνκείηαη αξθεηά ςειά. 

Σηελ παλεπξσπατθή κειέηε ηεο  

γαιιηθήο DATAR  (2003), πνπ 
ζπγθξίλεη 180 επξσπατθέο πόιεηο κε 
πιεζπζκό πάλσ από 200.000 
θαηνίθνπο, ην αζελατθό πνιενδνκηθό 
ζπγθξόηεκα εκθαλίδεηαη ζαλ κηα 
νληόηεηα δεύηεξεο έσο πέκπηεο ηάμεο. 
Πεξηιακβάλνληαη εθεί, εθηόο από ηνλ 
πιεζπζκό, κεγέζε ηέηνηα όπσο…  

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



ε ιηκεληθή 

θίλεζε



νη

δηεζλείο 

ηξάπεδεο



ν

αξηζκόο 

κνπζείσλ



ηα

επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά



ε

ηνπξηζηηθή 

θίλεζε



Αο καο επηηξαπεί λα 

πξνζζέζνπκε όηη, ζε 

κειέηε καο, πνπ 

θαηαηάζζεη ηηο πόιεηο 

αλάινγα κε ηηο 

αλαθνξέο ηνπο ζηα 

επίζεκα βηνγξαθηθά 

ησλ 625 (από 15 

ρώξεο, έσο ην 2004) 

κειώλ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ, ζαλ ζε 

λνεηηθό επξσπατθό 

πνιηηηθό ράξηε, ε 

Αζήλα έξρεηαη, 

ζηαζεξά ηα ηειεπηαία 

δέθα ρξόληα, ηξίηε ή 

ηέηαξηε, καδί κε 

Παξίζη, Λνλδίλν, 

Μαδξίηε. 



Όηαλ ε θαηάηαμε γίλεηαη κε 

πεξηζζόηεξν θνηλσληθνύο όξνπο, ε 

ειιεληθή πξσηεύνπζα, 

θαηαιακβάλεη, ζε παγθόζκηα 

θαηάηαμε, θάπνηα ζέζε ζηελ 

έβδνκε ή όγδνε δεθάδα ησλ 

ζπγθξηλόκελσλ πόιεσλ. 

Αλαθεξόκαζηε θάπσο αλαιπηηθά 

ζε παιαηόηεξε θαηάηαμε ηνπ 

Corporate Resources Group (1997) 

πνπ ιακβάλεη ππόςε ηεο 42 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο  πνπ 

αθνξνύλ όινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ζε κία 

κεγαινύπνιε. Η Αζήλα έξρεηαη 

73ε.

Η είδεζε απηήο ηεο θαηάηαμεο απνηέιεζε 

πξσηνζέιηδν πνπ ζθόπηκα πξνβιήζεθε εθείλεο ηηο 

εκέξεο, ζε έλα πιαίζην «ελδνεζληθήο γεσπνιηηηθήο» 

γηα λα βξεη αμηνπνίεζε σο ζηνηρείν γηα ηηο δεκνηηθέο 

εθινγέο κε αληηπαξάζεζε ζην «ςειόηεξν επξσπατθό 

ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν». 



Αλεμάξηεηα από ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ θαηαηάμεσλ, πνπ δίλνπλ ζπλνιηθά 

απνηειέζκαηα κέζνπ όξνπ ελώ ν θάζε θάηνηθνο ηεο πόιεο εθθξάδεη κηα 

εηδηθή πεξίπησζε, θαη πέξα από ηηο  εληππσζηαθέο παξεκβάζεηο («κεγάια 

έξγα») θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα, άιια πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ ζε πην 

ηαπεηλέο ραξηνγξαθηθέο θιίκαθεο, ζην επίπεδν ηνπ απινύ αηόκνπ. 

Ο ρώξνο δηαβίσζεο ηεο πξσηεύνπζαο πθίζηαηαη κηα νινκέησπε επίζεζε 

θαηαζηξνθήο θαη ππνβάζκηζεο ησλ ζεκειησδώλ ππνδνκώλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ θαηνηθία θαη ηελ θίλεζε ηνπ απινύ αηόκνπ πνπ βαδίδεη, δειαδή 

αζθεί κηα δξαζηεξηόηεηα κέζα ζηελ  «επξσπατθή πνιηηηζκηθή παξάδνζε». 

Πνιύ ρεηξόηεξα πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ βέβαηα αλ αλαθεξζνύκε ζηηο 

ζρέζεηο κε ην ρώξν ηεο πόιεο πνπ έρνπλ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ελώ 

ην «πνδήιαην» απνηειεί, δπζηπρώο, κνλνιεθηηθό αζηείν. 



Σπγθεθξηκέλα ε πξωηεύνπζα θαη νη άιιεο κεγάιεο  καο 
πόιεηο,

• βαξύλνληαη κε ζηνηρεία δηαξθνύο δπζιεηηνπξγίαο, 

• θαζεκεξηλήο βίαο ζε βάξνο ηωλ πην αδύλακωλ, 

• αλαγθαζηηθήο ζπκκόξθωζεο κε θάπνην πξόηππν 
δηαβίωζεο, 

• δπζρέξεηαο επηθνηλωλίαο ζην ρώξν θαη ζηνπο κηθξνρώξνπο 
ηεο πόιεο

• εμνηθείωζεο κε ηελ θαζηεξωκέλε αζρήκηα θαη, ηειηθά, 

• εμώζεζεο ζε πνιηηηζκηθή αδηαθνξία θαη απαλζξωπηά. 

Σε όξνπο γεωγξαθηθήο απνηύπωζεο, πξόθεηηαη γηα κηα 
ζπλερή «θαηαζηξνθή ηεο πόιεο ελ θαηξώ εηξήλεο». Τεο 
πόιεο, ωο έλλνηαο, πνιηηηζκηθνύ πξνϊόληνο θαη αλζξωπηάο, 
πνπ ιακβάλεη ρώξα ζε δηεζηαικέλν ρξόλν. Αιιά νη 
θιίκαθεο ρξόλνπ είλαη ζρεηηθέο…



Σε ό,ηη αθνξά ηελ επηθνηλωλία ζηελ ειιεληθή πξωηεύνπζα 
κπνξνύκε ελ ηάρεη λα αλαθεξζνύκε εδώ 1) ζην γξαπηό ηνπ Έλγθειο: 
«...πποζπεπνούν ζηπιμωσηά ο έναρ ηον άλλον [...] και δεν ηος πεπνάει 
κανενόρ από ηο μςαλό να ηιμήζει ηο ζςνάνθπωπό ηος ούηε με μια 
μαηιά»...  (Φξ. Έλγθειο, «Καηάζηαζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηελ 
Αγγιία»)·

2) ζηελ ηαηλία Delivery ηνπ Νίθνπ Παλαγηωηόπνπινπ πνπ 
παξνπζηάδεη ηελ πόιε ηνπ άζηεγνπ αιιά θαη ηελ πόιε ηνπ 
«άγιωζζνπ» θαηνίθνπ ηεο ειιεληθήο πξωηεύνπζαο. Άζηεγνο, 
άγιωζζνο θαη άγλωζηνο ν ήξωαο ηεο ηαηλίαο ηνπ Παλαγηωηόπνπινπ 
δεη ζε κηα πόιε  πνπ δελ ραξίδεη ρακόγειν, πνπ δελ «πηάλεη» ην 
ρηνύκνξ, πνπ ππνπηεύεηαη ηελ ραξνύκελε δηάζεζε. 

3) Σην πεδνγξάθεκα ηεο Μαξίαο Ινξδαλίδνπ («Η απιή καο»)

«Απ’ ηη ζηιγμή πος άπσιζαν οι ζειζμοί, οι πολςκαηοικίερ ηηρ αςλήρ 
σάζανε ηην αγγλοππέπειά ηοςρ. Οι άνθπωποι ξανάγιναν Ρωμιοί. 
Άπσιζαν να σαιπεηιούνηαι σωπίρ να έσοςν ζςζηηθεί [...]»

[Click εδώ για ηη ζσνέτεια ζηο 2ο μέρος]
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