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Πρόλογος των μεταυραστών 

 

Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί απνηειεί ηελ εηζαγσγή ζηελ ζπιινγή θεηκέλσλ ηνπ Jean-Pierre 

Garnier πνπ έρεη ηίηιν Une violence éminemment contemporaine. Essais sur la ville, la petite 

bourgeoisie intellectuelle et l’effacement des classes populaires(Μία θαηεμνρήλ ζχγρξνλε 

κνξθή βίαο. Γνθίκηα πάλσ ζηελ πφιε, ηνπο κηθξναζηνχο δηαλννχκελνπο θαη ηελ εμαθάληζε 

ησλ ιατθψλ ηάμεσλ, Δθδφζεηο Agone, Μαζζαιία, 2010).  

 

Δίλαη αιήζεηα φηη ην θείκελν αλαθέξεηαη ζε, πεξηγξάθεη θαη αλαιχεη ηελ θνηλσλία κηαο 

κεηξφπνιεο ζε ζπλζήθεο πξνρσξεκέλνπ (κεηαβηνκεραληθνχ) θαπηηαιηζκνχ, φπσο είλαη απηή 

ηεο γαιιηθήο πξσηεχνπζαο. πλζήθεο νη νπνίεο απέρνπλ (πξνο ην παξφλ) απφ απηέο ησλ 

ειιεληθψλ κεγαινππφιεσλ. Λνγηθφ είλαη ινηπφλ λα αλαξσηεζεί θαλείο πνηα ε ρξεζηκφηεηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηάθξαζεο.  

 

Η πξψηε θαη απηνλφεηε απάληεζε είλαη φηη δίλεη κηα εηθφλα απηνχ πνπ πξφθεηηαη λα έξζεη. 

Δίλαη ζαθέο φηη έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαπηηαιηζκνχ είλαη ε νκνηνκνξθία, 

ζπλζήθε εγγελήο ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα έρεη σο άμνλα αλάπηπμεο ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

ηελ νηθνλνκία (κε ηελ δηπιή έλλνηα ηεο ιέμεο, θαη ζαλ ηδενινγία-ζχζηεκα, θαη ζαλ 

πξνζδηνξηζκφ, π.ρ. νηθνλνκία ρψξνπ, ρξφλνπ θηι.). Έηζη, θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δπηηθψλ κεγαινππφιεσλ είλαη αλακελφκελν λα αλαπαξαρζνχλ θαη ζηηο αληίζηνηρεο ειιεληθέο, 

θαη θπξίσο εθδίσμε ησλ θησρφηεξσλ πιεζπζκψλ πξνο ηελ πεξηθέξεηα ησλ πφιεσλ κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηελ νπνία αλαιχεη ν ζπγγξαθέαο ζην θείκελφ ηνπ, ηνπ «gentrification» 

(«εμεπγεληζκφο» ειιεληζηί). Άιισζηε ε δηαδηθαζία απηή εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα κηαο απφ ηηο 

βαζηθέο δηαδηθαζίεο πξσηαξρηθήο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ, απηήο ησλ πεξηθξάμεσλ. 

Μέζσ ηνπ gentrification ν δεκφζηνο ρψξνο ηεο πφιεο, θαη ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην 

νιφθιεξε ε πφιε, ηδησηηθνπνηείηαη θαη γίλεηαη θηήκα ηνπ θεθαιαίνπ θαη πεδίν εκπνξεπκαηηθήο 

θαη νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο. Οη θησρφηεξνη πιεζπζκνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εθδηψθνληαη 

απφ απηφλ, θαη φζνη παξακέλνπλ ράλνπλ θάζε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζ’ απηφλ θαη 

νηθεηνπνίεζήο ηνπ.  

 

Πέξαλ απηνχ φκσο, ππάξρνπλ αλαθνξέο ζην θείκελν πνπ αγγίδνπλ ην εδψ θαη ην ηψξα ηεο 

ειιεληθήο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο αζελατθήο, πξαγκαηηθφηεηαο. Όζνλ αθνξά ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ρσξίο λα κπνξνχκε λα επεθηαζνχκε ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ζηα πιαίζηα 

ελφο εηζαγσγηθνχ θεηκέλνπ, ζεσξνχκε φηη ζαλ ζχλνιν, ε ειιεληθή επηθξάηεηα παξνπζηάδεη 

πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε απηφ πνπ ν J. Gottmann ραξαθηήξηδε σο megalopolis ην 1961 

ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ. Όηη δειαδή, ε ππεξζπζζψξεπζε δξαζηεξηνηήησλ ζε δχν βαζηθνχο 

πφινπο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδνο, ηελ Αζήλα θαη ηελ Θεζζαινλίθε, ηείλεη λα κεηαηξέςεη ηελ 

ππφινηπε επηθξάηεηα ζε πξνάζηην ησλ δχν απηψλ πφιεσλ, κε ραξαθηεξηζηηθά αληίζηνηρα ησλ 

δπηηθνεπξσπατθψλ κεγαινππφιεσλ θαη ησλ πξναζηίσλ ηνπο. Μηα πνιχ ζαθή εηθφλα απηνχ 

είρακε κε ηελ εμαγγειία ηεο δπλαηφηεηαο πεξεηαίξσ επέθηαζεο ηεο Αζήλαο θαη ζηέγαζεο ηεο 

Αηηηθήο κέρξη θαη 8 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ κε ην ξπζκηζηηθφ ζρέδην πνπ παξνπζηάζηεθε ην 

2009. Άιιν έλα παξάδεηγκα είλαη ε επέθηαζε ηνπ πξναζηηαθνχ κέρξη θαη ηελ Κφξηλζν, πνπ 

επηηξέπεη κε κεγάιε άλεζε ην θαζεκεξηλφ πεγαηλέια θαη θαζηζηά ηελ πεινπνλλεζηαθή πφιε 

πνιχ πην άκεζα εμαξηψκελε απφ ηελ πξσηεχνπζα, ελζσκαηψλνληάο ηελ ζε κεγάιν βαζκφ 

ζε απηήλ. Αιιά θαη ζε πην απνκαθξπζκέλεο επαξρίεο, ε έιιεηςε νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

αλεμαξηεζίαο θαη ε εξήκσζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη ηηο κεηαηξέπεη 

νπζηαζηηθά ζε δνξπθφξνπο ησλ δχν κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ. Έηζη παξαηεξνχκε θαζαξά 

αζηηθά θαηλφκελα, θαη δε θαηλφκελα αζηηθψλ πξναζηίσλ, φπσο είλαη ε έιιεηςε θνηλνηηθήο 



δσήο θαη αλεμάξηεηεο πνιηηηζκηθήο δξαζηεξηφηεηαο λα επαλαιακβάλνληαη ζε επαξρηαθέο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ Αζήλα, ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηνπ gentrification έρεη εθαξκνζηεί ζε αξθεηέο 

πεξηνρέο ηνπ θέληξνπ, κε πξψηε θαη θχξηα ηελ πεξηνρή ηνπ Φπξξή, θαη ηειεπηαία θαη κε ηξφπν 

πνιχ πην καδηθφ ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην Γθάδη θαη ην Ρνπθ, ελψ έρεη αξρίζεη λα επεθηείλεηαη 

θαη ζε πεξηνρέο φπσο ην Μεηαμνπξγείν ή ηα Πεηξάισλα (κε μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

αληηζηάζεηο ζε θάζε κηα απφ ηηο πεξηνρέο, γηα ηελ αλάιπζε ησλ νπνίσλ ζα ρξεηαδφηαλ έλα 

μερσξηζηφ θείκελν). Η δηαδηθαζία απηή βέβαηα αλαθφπεθε, αξρηθά κε ηελ εμέγεξζε ηνπ 

Γεθέκβξε ηνπ 2008, πνπ έβγαιε ζην πξνζθήλην φινπο απηνχο ηνπο θαηαπηεζκέλνπο θαη ηηο 

θαηαπηεζκέλεο πνπ γίλνληαη θαη ζα γίλνληαη ζηφρνο κέζσ ηνπ gentrification, αιιά θπξίσο κε 

ηελ θξίζε πνπ μέζπαζε ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, θαη έθαλε νπνηαδήπνηε επέλδπζε θαη ζρέδην 

«αλάπηπμεο» λα κνηάδνπλ εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ε δηαδηθαζία 

απηή δελ ζα επαλέιζεη, θαη κάιηζηα κε πνιχ πην θεληξνκφια κνξθή, αθνχ άκεζε ζπλέπεηα 

ηεο θξίζεο πνπ επηβιήζεθε είλαη ε αθφκα κεγαιχηεξε θαη ηαρχηεξε ζπζζψξεπζε πινχηνπ θαη 

θεθαιαίνπ, πνπ ηείλεη λα εμαθαλίζεη ηελ κηθξή θαη αηνκηθή επελδπηηθή πξσηνβνπιία.  

 

Έηζη, έλαο πξψηνο ζηφρνο απηνχ ηνπ θεηκέλνπ είλαη λα πξνζπαζήζεη λα εθβηάζεη έλα ςήγκα 

θνηλσληθήο ζπλείδεζεο ζηελ ραδνραξνχκελε θαη δήζελ αζψα βιαθεία φισλ απηψλ ησλ 

«ελαιιαθηηθψλ» πνπ έρνπλ απνηθίζεη ηηο ιατθέο ζπλνηθίεο ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο. Να 

θαλεξψζεη θάπνηεο πξαγκαηηθέο πηπρέο ηνπ θνηλσληθνχ πνιέκνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ην 

gentrification σο δηαδηθαζία, φζν σξαία πεξηηπιηγκέλν θη αλ είλαη κε ηελ αζσφηεηα ηεο ηέρλεο 

θαη ηεο ελαιιαθηηθήο hype δηαζθέδαζεο, θη φζν θη αλ θξχβεηαη πίζσ απφ επθάληαζηεο ιέμεηο 

φπσο «αλάπιαζε», «αλαδηακφξθσζε» θηι. Καη ηαπηφρξνλα βέβαηα λα δψζεη θάπνηα 

επηρεηξήκαηα κε βάζε θάπνηα ηζηνξηθά παξαδείγκαηα ζε φζνπο απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ 

πεξηνρψλ απηψλ επηζπκνχλ λα αληηζηαζνχλ. 

 

Γεχηεξνο επηζπκεηφο (θαη κφληκνο) ζηφρνο είλαη ε απεχζπλζε πξνο ηνλ θφζκν απηνχ πνπ 

νλνκάδνπκε «Σέρλε», ή ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην «δεκηνπξγία». Γηαηί πηζηεχνπκε φηη είλαη 

άκεζε θαη επηηαθηηθή αλάγθε ν ρψξνο απηφο λα επαλαθηήζεη ηαμηθή ζπλείδεζε. Απηφ δελ 

ζεκαίλεη ζε θακία πεξίπησζε φηη ζα ζέιακε ε ηέρλε λα γίλεη πξνπαγαλδηζηηθφ φξγαλν κηαο 

ηδενινγίαο, ή αθφκα θαη ελφο ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο, κε βάζε αμίεο ηηο νπνίεο 

αζπαδφκαζηε, φπσο ε απηννξγάλσζε θαη ε αληηηεξαξρία. Απηφ πνπ ελλννχκε είλαη φηη ζα 

πξέπεη ε ηέρλε λα απνθηήζεη ζπλείδεζε ηεο ζέζεο ηεο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο-

ηαμηθήο δηακάρεο, λα μέξεη θάζε θνξά πνηαλνχ ηα ζπκθέξνληα ππεξεηεί. Καη πξψηα θαη θχξηα 

απηφ ζα ζήκαηλε λα απνθαιπθζεί απηφ ην δήζελ αζψν πεξηηχιηγκα θνηλσληθήο επαηζζεζίαο 

πνπ έρεη γίλεη ηεο κφδαο ηειεπηαία θαη δηαρέεηαη κέζα απφ ηνπο θπξίαξρνπο ή θαη ηνπο 

«ελαιιαθηηθνχο» ζεζκνχο ηεο ηέρλεο, πνπ ην κφλν πνπ θάλνπλ είλαη λα αλαπαξάγνπλ ηηο 

θπξίαξρεο ινγηθέο θαη άξα θαη ηηο γελεζηνπξγέο αηηίεο ησλ θνηλσληθψλ αδηθηψλ ηηο νπνίεο 

ππνηίζεηαη φηη θαηαδεηθλχνπλ.  

 

Σέινο, ζέινπκε λα πηζηεχνπκε φηη ε κεηάθξαζε απηή έρεη θαη κηα αμία γηα ην εζσηεξηθφ ηνπ 

θηλήκαηνο αληίζηαζεο ζηελ θπξηαξρία πνπ (αλα)γελληέηαη ζηελ Διιάδα, θαζψο δίλεη κηα εηθφλα 

γηα ηνλ θίλδπλν πνπ ελέρνπλ νη κεξηθνί αγψλεο. Απηνί δειαδή πνπ, φζν θη αλ επηθεληξψλνληαη 

ζε θάπνην επηκέξνπο δήηεκα, δελ έρνπλ ζαλ ηειηθφ ζηφρν ηελ ζπλνιηθή αλαηξνπή ηνπ 

θπξίαξρνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη πνιιά ηα παξαδείγκαηα ησλ αγψλσλ, φπσο αλαθέξεη θαη ν 

ζπγγξαθέαο, πνπ αλ θαη μεθίλεζαλ ζαλ κηα ξηδνζπαζηηθή αληηπαξάζεζε κε ηελ θπξηαξρία, 

εθνξκνχκελε απφ έλα επηκέξνπο δήηεκα (εξγαζηαθφ, νηθνινγηθφ, δηθαηψκαηνο ζηελ πφιε, 

έκθπιεο θπξηαξρίαο θηι.) θαηέιεμαλ λα ράζνπλ ηνλ ξηδνζπαζηηθφ ηνπο ραξαθηήξα θαη λα 

γίλνπλ εχθνια αθνκνηψζηκνη απφ ην ζχζηεκα, αθξηβψο επεηδή ζε θάπνην ζεκείν ηνπ αγψλα 

ηνπο έραζαλ ην πιάλν ηεο ζπλνιηθήο αληηπαξάζεζεο (ή δελ ην απέθηεζαλ πνηέ). Καζψο 

ινηπφλ ζηελ ζχγρξνλε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ αξρίζεη λα γελληνχληαη πνιιέο 



επηκέξνπο εζηίεο αληίζηαζεο ζηελ αθξαία επηβνιή πνπ επειαχλεη κε ην πξφζρεκα ηεο θξίζεο, 

ζεσξνχκε πνιχ νπζηαζηηθή ηελ παξαπάλσ επηζήκαλζε. θνπφο καο βέβαηα δελ είλαη ε 

επηζήκαλζε απηή λα ιεηηνπξγήζεη δηαρσξηζηηθά κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ θηλήκαηνο, 

δεκηνπξγψληαο δηαθξίζεηο αλάκεζα ζε ξηδνζπάζηεο/ξηεο θαη κε, αιιά πεξηζζφηεξν ζπλζεηηθά, 

εκθπζψληαο ξηδνζπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο θνηλσληθνχο 

αγψλεο.  

 

Χο πξνο ηα παξαπάλσ, ζεσξνχκε απαξαίηεην λα δηαρσξίζνπκε ζε έλα ζεκείν ηελ ζέζε καο 

απφ απηή ηνπ ζπγγξαθέα. Ο Garnier ζην θείκελν ηνπ αλαθέξεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην 

πξνιεηαξηάην σο ελ δπλάκεη επαλαζηαηηθφ ππνθείκελν, θαη ζαλ θπξίαξρε κνξθή θαηαπίεζεο 

ηελ ηαμηθή. Δκείο απφ ηελ πιεπξά καο ζεσξνχκε φηη ππάξρνπλ πνιιέο πεξηζζφηεξεο θαη 

εμίζνπ ζεκαληηθέο κνξθέο θαηαπίεζεο (φπσο π.ρ. ε έκθπιε, ή απηή πνπ ζηξέθεηαη ελάληηα 

ζηελ θχζε θαη ζε απηφρζνλεο πιεζπζκνχο), θαη ζπλεπψο βιέπνπκε φινπο ηνπο 

θαηαπηεζκέλνπο θαη ηηο θαηαπηεζκέλεο ζαλ ελ δπλάκεη επαλαζηαηηθά ππνθείκελα . Όπσο 

είπακε θαη πην πάλσ, ε θξίζηκε δηαθνξνπνίεζε γηα καο βξίζθεηαη αλάκεζα ζε έλα 

ξηδνζπαζηηθφ (νηθνινγηθφ γηα παξάδεηγκα) θίλεκα θαη ζε έλα ξεθνξκηζηηθφ, θαη φρη ζην αλ φια 

ηα ππφινηπα θηλήκαηα ζα αλαδεηήζνπλ a priori κία ζχλδεζε κε ηνπο πξνιεηάξηνπο ή φρη, 

φπσο θαίλεηαη λα επηζπκεί ν ζπγγξαθέαο.  

 

Σέινο (πξαγκαηηθά απηή ηε θνξά) κηα επηζήκαλζε σο πξνο ηελ κεηάθξαζε. Δπεηδή ζηα 

ειιεληθά ε ιέμε «αζηηθφο» έρεη δηπιή έλλνηα (απηή ηεο θνηλσληθήο ηάμεο θαη απηή πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άζηπ, ζηελ πφιε), θαη ην θείκελν αλαθέξεηαη ηαπηφρξνλα θαη ζηηο δχν έλλνηεο, 

βξεζήθακε ζε κηα θάπνηα ακεραλία. Έηζη, απφ ηελ ρξήζε ηεο ιέμεο «αζηεαθφο», πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο κεηαθξάζεηο, αιιά ερεί πνιχ βάξβαξα θαη άθνκςα ζηα 

θαινκαζεκέλα καο απηάθηα, πξνηηκήζακε ηελ αλνξζφγξαθε ιέμε αζηπθφο, γηα αλαθεξζνχκε 

ζηα δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πφιε.  

 

Καλή ανάγνωση 

 

MissInformation 

Αθήνα, Μάιος 2011 

 

 

 

 

 

Η αστική αντεπανάσταση 

 

Η πόλη είναι πλέον ηο πεδίο ζηο οποίο ζςγκπούονηαι με ζθοδπόηηηα –θα ηολμούζε να μιλήζει 

κανείρ για πάλη ηων ηάξεων; – η ζςζζώπεςζη πος πποκαλείηαι λόγω ηηρ ζηέπηζηρ πος 

επιβάλλεηαι ζηοςρ πιο θηωσούρ και αςηή η κίνηζη πος πποζπαθεί να αποικειοποιήζει όλο και 

πεπιζζόηεπο σώπο για ηην εκλεπηςζμένη και κοζμοπολίηικη απόλαςζη ηων πιο 

πλούζιων. David Harvey 

 

ηελ ρψξα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ππάξρεη έλα πνπ δελ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο 

ζπληαγκαηηθέο αξρέο. Δίλαη αιήζεηα φηη ε δηθαηαθή επηθχξσζή ηνπ δελ ζα εγγπφηαλ ηελ 

νπζηαζηηθή ηνπ εθαξκνγή, αλ θξίλνπκε απφ ηελ ηχρε πνπ είραλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

δηθαηψκαηα πνπ αλαθεξχρηεθαλ επίζεκα: νξηζκέλα δηαζηξεβιψλνληαη ζπλερψο απφ ηνπο 

θπβεξλψληεο, νη νπνίνη ζεσξεηηθά ζα έπξεπε λα ηα πξναζπίδνληαη, ελψ άιια δελ έρνπλ θαλ 

αξρίζεη λα εθαξκφδνληαη. Κη φκσο, ζηνραζηέο πνπ, παξ’ φια ηα παξαπάλσ, δελ έρνπλ 

απνθεξχμεη ηελ πξνζπάζεηα λα βνεζήζνπλ ηελ αλζξσπφηεηα λα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηεο 

ζηνλ δξφκν ηεο ζπιινγηθήο αθχπληζεο, ηφικεζαλ λα θαληαζηνχλ θαη λα πξνηείλνπλ λέα 



δηθαηψκαηα ζε κηα πξνζπάζεηα νη αιιαγέο ζηελ θνηλσληθή δσή λα κελ γίλνπλ ζπλψλπκν ηεο 

νπηζζνδξφκεζεο αιιά ηεο πξνφδνπ.  

 

Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ αζηηθνπνίεζε, απηή ηελ αδηάιεηπηε δηαδηθαζία πνπ αγγίδεη ζηηο κέξεο 

καο ηελ πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ ηνπ πιαλήηε. Αλ θαη ζαλ δηαδηθαζία είρε απφ θαηξφ 

ζπλδεζεί κε ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ ήζνπο, αλαθαιχπηνπκε πιένλ φηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

πξσηνθαλείο κνξθέο αγξηφηεηαο, γηα λα κελ πνχκε βαξβαξφηεηαο: αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ 

δηαρσξηζκψλ πνπ θηάλεη ζε ζεκείν de facto νηθηζηηθνχ απαξηράηλη, πνιιαπιαζηαζκφο ηεο 

ιεγφκελεο «αζηηθήο» βίαο, εκκνλή κε ηελ αζθάιεηα θαη παληαρνχ παξνπζία κέζσλ ειέγρνπ 

ησλ «επηθίλδπλσλ πιεζπζκψλ», θαηαζηξνθή ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη θπζηθήο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηεο πφιεο, αηξνθία ηεο θνηλσληθήο δσήο, πνπ έξρεηαη σο ζπλέπεηα ηεο 

εμαθάληζεο ηφπσλ ζπλάληεζεο, θηι. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε ππνβάζκηζε ηεο ππνηηζέκελεο 

θνηλνηηθήο δσήο πεξλνχζε αθφκα απαξαηήξεηε ζηα κάηηα ηεο πιεηνςεθίαο, ζακπσκέλε 

θαζψο ήηαλ απφ ηηο νθζαικαπάηεο ηεο «θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο», κηα θσλή είρε πςσζεί 

ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα γηα λα θξνχζεη ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ, ζηνλ νπνίν δελ άξγεζαλ 

λα αληαπνθξηζνχλ πνιινί αθφκα. Η θσλή απηή αλήθε ζηνλ Henri Lefebvre, θηιφζνθν θαη 

θνηλσληνιφγν καξμηζηηθήο ζεψξεζεο, γηα ηνλ νπνίν κνλαδηθφ κέζν γηα ηελ αλαζηνιή ηεο 

αζηηθήο θαηαζηξνθήο πνπ ιάκβαλε ρψξα ήηαλ ε άκεζε θαζηέξσζε ηνπ «δηθαηψκαηνο ζηελ 

πφιε». 

 

Η έλλνηα απηή έγηλε αληηθείκελν αλαξίζκεησλ εξκελεηψλ απφ φζνπο ηνπο απαζρνινχζε, απφ 

ηελ ζέζε ηνπ ηνλ θαζέλα, ην κέιινλ ηεο πφιεο: επηζηεκνληθνί εξεπλεηέο θαη θηιφζνθνη, 

αξρηηέθηνλεο θαη πνιενδφκνη, ηερληθνί ηεο ρσξνηαμίαο, ζηξαηεπκέλνη ζε επίπεδν θνηλνηήησλ, 

πνιηηηθνί, είηε ζε ηνπηθφ επίπεδν είηε αθφκα θαη ππνπξγνί, θηι.[1]. Ρηδνζπαζηηθέο νξηζκέλεο 

θνξέο, ζπρλφηεξα φκσο πεξηνξηζηηθέο, νη εξκελείεο πνπ δίλνληαη ζην «δηθαίσκα ζηελ πφιε» 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά αλάινγα κε ηηο ζεσξεηηθέο αλαθνξέο ή ηηο πνιηηηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ 

θαζέλα, ρσξίο λα αλαθεξζνχκε ζηα αληίζηνηρα ζπκθέξνληαη πνπ κπαίλνπλ ζην παηρλίδη. Δίλαη 

ζαθέο γηα παξάδεηγκα, φηη έλαο δήκαξρνο, έζησ θαη «αξηζηεξφο», δελ ζα κπνξνχζε, πάλσ 

ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, λα έρεη ηηο ίδηεο αληηιήςεηο κε έλαλ αλαξρηθφ θαηαιεςία: ν έλαο 

αξλείηαη απηφ πνπ δηεθδηθεί ν άιινο, δειαδή έλα δηθαίσκα ζηελ πφιε ρσξίο πεξηνξηζκφ. Σν 

δίρσο άιιν, κηα ζρεηηθή αζάθεηα πνπ δηαηεξήζεθε θη απφ ηνλ ίδην ηνλ Henri Lefebvre πάλσ 

ζηελ έλλνηα θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ άθελαλ αλνηρηφ ηνλ δξφκν 

ζηηο επηρεηξήζεηο αθνκνίσζεο θαη νπδεηεξνπνίεζεο, ελίνηε δε θαη θαζαξήο παξαπνίεζεο, 

ηδηαίηεξα ζηε Γαιιία[2]. Απηφ δελ κεηψλεη ην γεγνλφο φηη απφ ηελ ζθέςε ηνπ Lefebvre πάλσ 

ζηελ πφιε αλαδχεηαη κηα αιήζεηα, πνπ επηβεβαηψλεηαη θη απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ πάλσ ζηελ 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε: ε ζεκειηαθή αζπκβαηφηεηα αλάκεζα ζηελ πιήξε θαη νπζηαζηηθή 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πφιε θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ 

παξαγσγήο. 

 

Γηα ηνλ Lefebvre, ην δηθαίσκα ζηελ πφιε ήηαλ πάλσ απφ φια δηθαίσκα ζηελ «αζηηθή 

θεληξηθφηεηα» θαη ζηελ θίλεζή ηεο, ην λα είλαη θαλείο ηαπηφρξνλα ζεαηήο θαη εζνπνηφο ζ’ απηφ 

ην «απζφξκεην ζέαηξν» πνπ απνηειείηαη απφ ζπγθεληξψζεηο, ζπλαληήζεηο θαη αληαιιαγέο. Η 

εξγαηηθή ηάμε, θαη κε κηα γεληθφηεξε έλλνηα ηα ιατθά ζηξψκαηα, ζηεξνχληαλ ζηαδηαθά απηφ ην 

δηθαίσκα, φζν εμειηζζφηαλ ε πξνγξακκαηηζκέλε απνκάθξπλζή ηνπο πξνο ηελ καθξηλή 

πεξηθέξεηα, φπνπ ε θαηνηθία, ζπιινγηθή ή αηνκηθή, εθεμήο δηαρσξηζκέλε απφ ηελ θνηλσληθή 

δσή πνπ ηνπο πξνζέθεξε άιινηε ε πφιε, είρε ζπξξηθλσζεί ζε κηα απιή νξγαληθή ιεηηνπξγία 

αγλνψληαο ην «θαηνηθείλ», δειαδή ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο λα επελδχζεη θαλείο κε ηελ 

χπαξμή ηνπ έλαλ ηφπν. Δπεθηείλνληαο θαη εκβαζχλνληαο ζηελ ζθέςε ηνπ Lefebvre, έλαο 

γεσγξάθνο απφ ηελ ξηδνζπαζηηθή ζρνιή ησλ ΗΠΑ δηεπθξηλίδεη ηη ζεκαίλεη ην «δηθαίσκα ζηελ 

πφιε»: απ’ ηελ κία, ην «δηθαίσκα ζηελ ζπκκεηνρή», θαη, απ’ ηελ άιιε, ην «δηθαίσκα ζηελ 

νηθεηνπνίεζε»[3]. Σν πξψην επηθπξψλεη ην φηη «νη πνιίηεο ζα έπξεπε λα παίδνπλ θεληξηθφ 

ξφιν ζε θάζε απφθαζε πνπ ζπκβάιεη ζηελ παξαγσγή ηνπ ρψξνπ», ζε φια ηα επίπεδα 



(εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ, ηνπηθφ) θαη ζε θάζε θιίκαθα (παγθφζκηα, εζληθή, ηνπηθή), πξάγκα ην 

νπνίν πξνυπνζέηεη ηελ ιήμε ηεο εγεκνλίαο θεθαιαίνπ θαη Κξάηνπο. ε απηφ ην ζέκα, ηα 

ζπκκεηνρηθά φξγαλα (ζπκβνχιηα γεηηνληψλ, επηηξνπέο ρξεζηψλ, ζχιινγνη θαηνίθσλ, θηι.) 

πνπ άλζεζαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ δεκφζησλ αξρψλ, αλ φρη κε 

πξσηνβνπιία ηνπο, δελ πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ ςεπδαηζζήζεηο: φζν ε θσλή ησλ πνιηηψλ 

πεξλάεη απφ ην θίιηξν ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ, δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα άκεζε παξέκβαζε 

ησλ θαηνίθσλ ζηηο απνθάζεηο πνπ παξάγνπλ ηνλ ρψξν ζηηο πφιεηο ηνπο. Πφζσ δε κάιινλ αλ 

ιάβνπκε ππφςε καο ηελ δεχηεξε δηάζηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πφιε: ην δηθαίσκα ζηελ 

νηθεηνπνίεζε.  

 

Απηφ ην ηειεπηαίν ηφληζαλ αξρηθά νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ δηθαηψκαηνο 

ζηελ πφιε αληηδξψληαο ζηα ζρέδηα, ηηο πνιηηηθέο θαη ηα κέηξα πνπ ζηφρεπαλ λα πεξηνξίζνπλ, 

ή αθφκα θαη λα εμαιείςνπλ ηελ θπζηθή θαη ελεξγή παξνπζία ηνπ ιανχ ζε νξηζκέλνπο 

δεκφζηνπο ρψξνπο. Αθφκα θη αλ απηφ ζήκαηλε λα εμαθαλίζνπλ ηνπο ρψξνπο πνπ επηηξέπνπλ 

κηα ηέηνηα παξνπζία. Σν λα επαλνηθεηνπνηεζεί θαλείο έλαλ ρψξν ζεκαίλεη θπζηθά λα έρεη 

πξφζβαζε ζ’ απηφλ, λα είλαη παξφλ ζ’ απηφλ θαη λα ηνλ ρξεζηκνπνηεί. Μα ζεκαίλεη επίζεο, 

θαη ίζσο θπξίσο, φπσο επηζπκνχζε ν Lefebvre, ηελ παξαγσγή ελφο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ ίδησλ ησλ θαηνίθσλ. Αθξηβψο 

επεηδή ε νηθεηνπνίεζε επηηξέπεη ζηνπο θαηνίθνπο κηα «πιήξε θαη νινθιεξσκέλε» ρξήζε ηνπ 

αζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ δηάξθεηα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, ην πεξηβάιινλ απηφ πξέπεη 

λα παξάγεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαζηζηά δπλαηή απηή ηελ ρξήζε. Απφ απηφ 

ζπκπεξαίλνπκε φηη, ζηα κάηηα ησλ πην ξηδνζπαζηηθψλ αληηπξνζψπσλ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

πάλσ ζηελ ζχγρξνλε πφιε, ε αμία ρξήζεο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα είλαη ην 

πξσηαξρηθφ ζηνηρείν πνπ ιακβάλεη θαλείο ππφςε ηνπ ζηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

παξαγσγή ηνπ. Μηα αμίσζε πνπ βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο αληίιεςεο πνπ ζέιεη ηνλ ρψξν 

ηεο πφιεο θαηά θχξην ιφγν ηδησηηθή ηδηνθηεζία, πξντφλ πξνο αμηνπνίεζε (ή πνπ ρξεζηκεχεη 

γηα ηελ αμηνπνίεζε άιισλ πξντφλησλ) κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο. 

Καηά ζπλέπεηα, ε ακθηζβήηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο ηζνδπλακεί κε ηελ 

ακθηζβήηεζε ηνπ ζεκειίνπ ησλ ηαμηθψλ ζρέζεσλ ζηνλ θαπηηαιηζκφ θαη άξα κε ηελ αλαηξνπή 

ησλ ζρέζεσλ πνπ απηέο παξάγνπλ ζηα πιαίζηα ηνπ αζηηθνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο.  

 

Δλ ησ κεηαμχ, ην «δηθαίσκα ζηελ πφιε» ζηελ πξάμε παξακέλεη κηα απνθιεηζηηθφηεηα 

πξννξηζκέλε γηα ηηο ηάμεηο ησλ θαηερφλησλ θαη ηηο ειίη πνπ είλαη ζηελ ππεξεζία ηνπο. Τπφ ηελ 

δηαρεηξηζηηθή θαη απν-πνιηηηθνπνηεκέλε νλνκαζία «δηαθπβέξλεζε», ε λέα κνξθή πνιηηηθήο 

θπξηαξρίαο πνπ ζηήζεθε γηα λα ζηεξίμεη ηελ λενθηιειεχζεξε επίζεζε δελ θαηέιεμε ζε κηα 

δεκνθξαηηθνπνίεζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο, ην αληίζεην κάιηζηα. Έρνληαο ελψζεη ηα ηδησηηθά 

θαη ηα θξαηηθά ζπκθέξνληα, ε ζπκκαρία απηή εμαζθαιίδεη ηελ δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πιενλαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απ’ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

θαηεχζπλζεο πνπ παίξλεη ε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο πξνο φθεινο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ θαη 

ηεο αζηηθήο ηάμεο. 

 

Όπσο ζεκείσλε ζε έλα πξφζθαην άξζξν ηνπ ν καξμηζηήο γεσγξάθνο David Harvey, ζηελ 

επνρή καο, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, «ηα δηθαηψκαηα ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο θαη ηνπ 

πνζνζηνχ θέξδνπο ππεξηζρχνπλ φισλ ησλ άιισλ[4]». Ο αζηηθφο θφζκνο, φπσο θη φιεο νη 

ππφινηπεο ζθαίξεο ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ, δελ μέθπγε απφ απηήλ ηελ επηξξνή, θαζψο ε 

λενθηιειεχζεξε θάζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο αθνκνίσζεο ησλ πιενλαζκάησλ κέζσ ηεο 

αζηηθνπνίεζεο ην κφλν πνπ έθαλε ήηαλ λα ηνλίζεη ηελ ζηέξεζε ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ πνιηηψλ 

πνπ αλήθνπλ ζηηο θπξηαξρνχκελεο ηάμεηο πξνο φθεινο κηαο πξνλνκηνχραο κεηνςεθίαο. Γη’ 

απηφλ ηνλ ιφγν, ζηηο κέξεο καο, «κφλν κηα κηθξή πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ειίη έρεη ην δηθαίσκα 

λα δηακνξθψλεη ηελ πφιε ζχκθσλα κε ηηο πην αθξηβέο ηεο επηζπκίεο[5]». Αληίζεηα κε ηελ 

εηξεληθή θαη ζπλαηλεηηθή εηθφλα πνπ δηαδίδεηαη θαη’ επαλάιεςε απφ ηνπο θήξπθεο ηεο 

θαζεζηεθπίαο ηάμεο ησλ πφιεσλ πεξί κηαο πφιεο ελνπνηεκέλεο ππφ ην ηξίπηπρν «αεηθφξνο 



αλάπηπμε», «θαιή δηαθπβέξλεζε», θαη «θνηλσληθφο πινπξαιηζκφο», ην ζέακα πνπ 

πξνζθέξνπλ νη πφιεηο, ζην βαζκφ πνπ δελ μεγειηέηαη θαλείο απφ ην ζηεκέλν ζθεληθφ κηαο 

δήζελ αλαζηεκέλεο αζηηθφηεηαο, είλαη απηφ ηνπίσλ αθηεξσκέλσλ ζηηο ζπγθξνχζεηο, ζε 

επηρεηξήζεηο γηα ηελ εδξαίσζε ηεο θπξηαξρίαο, αθφκα θαη γηα ηελ πιήξε ζχλζιηςε, κε ιίγα 

ιφγηα ηνπία αθηεξσκέλα ζηελ αζπκκεηξία θαη ηηο αληζφηεηεο. Υξεηάδεηαη άξαγε, γηα λα 

πεηζηνχλ θαη νη πην δχζπηζηνη, λα αλαθεξζνχκε, κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ ξηδνζπάζηε 

θνηλσληνιφγνπ Mike Davis, «ζηελ ηεξάζηηα ζπγθέληξσζε πινχηνπ, πξνλνκίσλ θαη 

θαηαλάισζεο, ζηελ κέζε κηαο «ηεξάζηηαο παξαγθνχπνιεο» πνπ ζπλερψο απμάλεηαη;[6]» 

Τπφ ηα «δεκνθξαηηθά» καο θαζεζηψηα, νη δηαρσξηζκνί είλαη ζίγνπξα ιηγφηεξν εκθαλείο απ’ 

φηη ζηηο ρψξεο ηνπ λφηηνπ εκηζθαηξίνπ φπνπ ε δηαθζνξά πάεη ρέξη ρέξη κε ηελ θαηαπίεζε. Παξ’ 

φια απηά είλαη εμίζνπ έληνλνη. Αλ θαη δελ παίξλεη ηφζν αθξαίεο κνξθέο φπσο ζηελ Αθξηθή, 

ηελ ιαηηληθή Ακεξηθή ή ηελ Αζία, ε πφιε «δχν ηαρπηήησλ» ππάξρεη θη εδψ, φπσο καξηπξνχλ 

νη ζπλερηδφκελνη δηαρσξηζκνί κεηαμχ «θαιψλ» γεηηνληψλ θαη νηθηζηηθψλ ζπλφισλ 

παξεθκαζκέλσλ, ζηα φξηα ηεο θαηαζηξνθήο, φπνπ ζηνηβάδνληαη θησρνπνηεκέλνη πιεζπζκνί, 

ζπλήζσο κεηαλαζηψλ. Πινχηνο θαη θηψρηα εγγξάθνληαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ κε αληηζεηηθφ 

ηξφπν ζην αζηηθφ ηνπίν ππφ ηελ επίδξαζε ησλ ζπζρεηηζκψλ δπλάκεσλ πνπ δνκνχλ ηελ 

θαπηηαιηζηηθή δηαδηθαζία αζηηθνπνίεζεο. Χο πξνο ηα παξαπάλσ, νη θαηαζρέζεηο θαη νη 

εμψζεηο πνπ ζεκάδεςαλ ηελ θξίζε ησλ subprimes ζηηο ΗΠΑ, πεηψληαο ζηνλ δξφκν ρηιηάδεο 

νηθνγέλεηεο πξνιεηάξησλ, πνπ βξίζθνληαλ ήδε ζε δεηλή ζέζε ιφγσ ηεο χθεζεο θαη ηεο 

αλεξγίαο, καξηπξνχλ ηελ θνηλσληθή βία πνπ επηβάιιεηαη ζηηο ιατθέο ηάμεηο απφ ηνπο 

θαηέρνληεο, φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα θαηνηθίαο ζηελ πφιε. Βία ε νπνία δελ έρεη ηίπνηα λα 

δειέςεη απφ ηελ αξπαθηηθφηεηα ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ αξρψλ ηεο βηνκεραλνπνίεζεο πνπ 

ζηνίβαδαλ ρσξίο ηχςεηο ηνπο λνηθάξεδεο εξγάηεο ζηα πξνάζηηα ησλ κεγαινππφιεσλ.  

Γεληθφηεξα, ε εθδίσμε ηνπ ιανχ καθξηά απφ ηα κέξε πνπ επνθζαικηνχλ νη εθκεηαιιεπηέο, 

πξνο απνθεληξσκέλεο πεξηνρέο, απνηειεί ηελ ιεπηή θφθθηλε γξακκή ηεο αζηηθήο ηζηνξίαο ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ. ρεηηθά κε απηφ, νη λένη ηξφπνη ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ 

(παγθνζκηνπνίεζε, ειαζηηθφηεηα, ρξεκαηηζηεξηαθή νηθνλνκία) δελ άιιαμαλ ζε ηίπνηα ηελ 

θπξίαξρε ηάζε. Αληίζεηα κάιηζηα, ηελ επέηεηλαλ θαη ηελ έθηαζαλ ζε πξσηνθαλή κεγέζε. Η 

ζπγθέληξσζε ησλ απνθαζηζηηθψλ θαη θαζνδεγεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηηο κεγάιεο πφιεηο, κε 

φιεο ηηο παξαθείκελεο ιεηηνπξγίεο (δηαθήκηζε, ζπκβνχιηα, θηι.) θαζψο θαη ησλ ρψξσλ 

αλάπαπιαο θαη δηαζθέδαζεο ζηελ πφιε, έρεη θηάζεη ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ην θέληξν ηεο πφιεο 

δελ αξθεί γηα λα ηηο ππνδερηεί. Μεξηθέο θνξέο κάιηζηα, απηή ε επέθηαζε, πνπ αθνινπζείηαη 

απφ ηελ απνίθεζε παιηψλ εξγαηηθψλ ζπλνηθηψλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο «θνηλσλίαο ησλ 

ππεξεζηψλ», δελ κπνξεί πιένλ λα πεξηνξηζηεί ζηα φξηα ηεο θεληξηθήο πφιεο θαη επεθηείλεηαη 

ζε νξηζκέλεο ιατθέο ζπλνηθίεο θνληηλψλ πξναζηίσλ. Δθεί βξίζθεη πξάγκαηη ζηέγε κηα κεξίδα 

ησλ θαησηέξσλ ζηξσκάησλ ηεο κηθξναζηηθήο δηαλφεζεο (θαζεγεηέο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, εξγαδφκελνη ζηελ βηνκεραλία ηνπ 

ζεάκαηνο, θηι.), γηα ηνπο νπνίνπο ε επηζηξνθή ζην θέληξν έρεη γίλεη απξφζηηε. ηα 

αλαδηακνξθσκέλα αηνκηθά εξγαηηθά ζπίηηα θαη ηηο ηνπηθέο βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο πνπ 

έρνπλ κεηαηξαπεί ζε «lofts», εγθαζίζηαηαη έλαο λένο πιεζπζκφο, κε ηελ ζηήξημε ησλ ηνπηθψλ 

αξρψλ πνπ αγσληνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ δήκνπ ηνπο. «Αλαθαίληζε» θαη 

«απνθαηάζηαζε» ζπλδξάκνπλ γηα λα εθδηψμνπλ αθφκα πην καθξηά, ζηα φξηα ηεο πφιεο, 

αθφκα θαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, ηελ ιατθή θαηνηθία, ε νπνία, αληίζεηα κε φζα ππνλννχλ νη 

ηαρέο ησλ ΜΜΔ πεξί ηεο «αζηηθήο βίαο», δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο εξγαηηθέο θαηνηθίεο πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο ιεγφκελεο «cités».[7] 

 

ηελ Γαιιία, απφ ηηο δεθάδεο ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ θησρνπνηεζεί, 

πεξηζσξηνπνηεζεί θαη βξεζεί ζε θαζεζηψο επηζθάιεηαο, απηέο πνπ έρνπλ ζηνηβαρζεί ζηηο 

εξγαηηθέο θαηνηθίεο δελ είλαη παξά κηα κεηνςεθία. Γηαηί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, ηα ιατθά 

ζηξψκαηα, εξγάηεο θαη ππάιιεινη, δνπλ ζε πεξηνρέο γχξσ απφ ηελ πφιε θαζψο θαη ζε κε 

αζηηθέο πεξηνρέο. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη πνπ έρνπλ ππνζηεί κε κεγαιχηεξε ζθνδξφηεηα ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο επέιηθηεο ζπζζψξεπζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο εδψ θαη πάλσ απφ είθνζη 



ρξφληα: επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, κεξηθή απαζρφιεζε θαη αλεξγία. Η ζεκαζία 

ηνπο θαη ε παξνπζία ηνπο ζηελ θαξδηά ησλ πφιεσλ θηλδπλεχεη λα κεησζεί αθφκα πεξηζζφηεξν 

κε ηελ έλαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ «αλαπαιαίσζεο ηεο πφιεο» πνπ έρεη ζαλ ζηφρν λα 

αθαλίζεη έλα κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπίνπ, απηφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ δεηλφηεξε θαηάζηαζε, 

πνπ πεξηιακβάλεη ηηο νηθνγέλεηεο νη πεξηπηψζεηο ησλ νπνίσλ θξίλνληαη σο «νη πην βαξηέο». 

Πίζσ απφ ην πξνθάιπκκα ηεο «κείσζεο ηεο θηψρεηαο», ν πξαγκαηηθφο ζηφρνο είλαη ε 

δηαζπνξά ησλ θησρψλ, ησλ νπνίσλ ε ζπγθέληξσζε ζε κηα πεξηνξηζκέλε πεξηνρή γίλεηαη φιν 

θαη πην δχζθνιν λα ειεγρζεί, θαη λα θαηαζηνχλ έηζη ιηγφηεξν νξαηνί ψζηε λα γίλεη ε πφιε πην 

εππαξνπζίαζηε. ηελ ζέζε απηψλ, λέα θηήξηα θαηνηθίαο ζα αλνξζσζνχλ, πξννξηζκέλα γηα 

ελνηθίαζε ή γηα πψιεζε. Υάξε ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο δηακφξθσζε θαη ζην κέγεζνο ησλ 

δηακεξηζκάησλ, ζα κπνξνχλ θάιιηζηα λα πξνζειθχζνπλ νηθνγέλεηεο πνπ αλήθνπλ ζηα 

θαηψηεξα ζηξψκαηα ησλ κηζζσηψλ κηθξναζηψλ, απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα έλαλ 

«εμηζνξξνπεκέλν πιεζπζκφ» ζηα κάηηα ησλ νπαδψλ ηεο «νηθηζηηθήο πνηθηινκνξθίαο». Λεο 

θαη απφ ζαχκα ε εδαθηθή πξνζέγγηζε εμαζθαιηζκέλσλ θαη ζηεξεκέλσλ ζα εμάιεηθε φιεο ηηο 

κεηαμχ ηνπο ηξηβέο, ηελ ζηηγκή πνπ ην κφλν πνπ θάλεη είλαη λα ηηο ηνλίδεη! 

 

Η Γαιιία δελ απνηειεί εμαίξεζε ζην θαλφλα ζρεηηθά κε ηελ ελ εμειίμεη γεσγξαθηθή 

αλαδηαλνκή πινπζίσλ θαη θησρψλ: απφ ην Μνπκπάη σο ην Πεθίλν, πεξλψληαο απφ ην 

Λνλδίλν, ηελ Νέα Τφξθε ή ην Παξίζη, ιατθέο ζπλνηθίεο ζε επλντθέο ηνπνζεζίεο 

αλαδηακνξθψλνληαη θαη νη παιηνί ηνπο θάηνηθνη μαπνζηέιλνληαη ζηελ πεξηθέξεηα ζε καδηθέο 

θαηνηθίεο ρακειήο πνηφηεηαο γηα λα αθήζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζε θαηνίθνπο 

«εμαζθαιηζκέλνπο», πςειψλ θνηλσληθψλ ζέζεσλ, κε πεξίβιεπηα πνιηηηζκηθά εθφδηα, πνπ 

δχλαληαη λα πξνζειθχζνπλ επελδπηέο, δηαθεκηζηέο, δηεπζπληέο επηρεηξήζεσλ, αλψηεξα 

ζηειέρε θαη εχπνξνπο ηνπξίζηεο. Με ιίγα ιφγηα, φπσο ζπκπεξαίλεη ν David Harvey, «ε 

παγθφζκηα παξαγθνχπνιε έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ην παγθφζκην εξγνηάμην, θξηρηή 

αζπκκεηξία πνπ δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί παξά κφλν ζαλ κηα εμφθζαικε κνξθή ηαμηθήο 

ζχγθξνπζεο[8]». Θα κπνξνχζακε ινηπφλ κε αζθάιεηα λα ζπκπεξάλνπκε φηη, πέξα απφ ηελ 

εκθάληζε λέσλ αξρηηεθηνληθψλ θαη πνιενδνκηθψλ δηεπζεηήζεσλ, ν αγψλαο κεηαμχ θπξίαξρσλ 

θαη θπξηαξρνχκελσλ γηα ηελ θαηάθηεζε (ή ηελ αλαθαηάθηεζε) ηνπ αζηηθνχ πεδίνπ ζπλερίδεηαη 

κε αλαιινίσηε δπλακηθή;  

 

Αλ ην θάλακε απηφ ζα αγλννχζακε ηηο ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο επηπηψζεηο ηεο αλαζχλζεζεο 

ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ πξνέθπςε απφ ηηο πξφζθαηεο αιιαγέο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηδίσο ζηηο ρψξεο φπνπ ε αλάπηπμε ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα επηθξάηεζε ηεο 

βηνκεραλνπνίεζεο. Η αλάπηπμε ηνπ ιεγφκελνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ζπλνδεχηεθε κε ηελ 

εμάπισζε κηαο λέαο κεζαίαο ηάμεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πφισζε ησλ ιεηηνπξγηψλ-θιεηδηψλ 

ζηελ νηθνλνκία, ηελ δηθαηνζχλε θαη ηνλ πνιηηηζκφ ζηα πιαίζηα αζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ πνπ 

αλαδείρζεθαλ ζε «κεηξνπφιεηο» ζε παγθφζκην, ή ηνπιάρηζηνλ ζε εζληθφ επίπεδν. 

Παξάιιεια, ε απνζχλζεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ βηνκεραληθνχ ηζηνχ κείσλε ην πνζνζηφ ησλ 

εξγαηψλ αλάκεζα ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ ησλ θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ. Απφ ηελ ηειεπηαία 

ηξηαθνληαεηία ηνπ 20νχ αηψλα θη έπεηηα, απηή ε αλαζχλζεζε εγγξάθεη ζηελ ηαμηθή ζχγθξνπζε 

έλαλ θαηλνχξγην γχξν ζηνλ νπνίν νη θπξηαξρνχκελεο ηάμεηο βξίζθνληαη ζαθψο ζε θαηψηεξε 

ζέζε. Γχν είλαη ηα θεληξηθά ζεκεία απηήο ηεο εμέιημεο ζηα νπνία πξέπεη λα εζηηάζνπκε: απ’ 

ηελ κία, ε αχμεζε ηεο δχλακεο ελφο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ πλεχκαηνο, θαιά εμνπιηζκέλνπ 

ζε καζεζηαθφ θεθάιαην, ην νπνίν, αγσληψληαο πάλσ απ’ φια γηα ηελ απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ 

απηνχ, ζπλέδεζε ηελ ηχρε ηνπ κ’ απηήλ ηεο αζηηθήο ηάμεο. Απ’ ηελ άιιε, ε απνδπλάκσζε θαη 

ελ ζπλερεία ε απνζχλζεζε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, πνπ επέθεξε ηελ θαηάξξεπζε ησλ 

νξακάησλ γηα κηα ξηδνζπαζηηθή αιιαγή ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ ηδεψδνπο ηεο ζπιινγηθήο 

αθχπληζεο πνπ απνηεινχζε ηελ βάζε ηνπο.  

 

Όπνηνο ιέεη «αληηπαξάζεζε», γηα λα μαλαρξεζηκνπνηήζνπκε κηα παιηά δηαηχπσζε ηνπ David 

Harvey, δελ ελλνεί αλαγθαζηηθά ζχγθξνπζε. ηηο κέξεο καο, νη ηαμηθέο δηαθνξέο εγγξάθνληαη 



ζην αζηηθφ πεδίν πεξηζζφηεξν κε ηελ κνξθή ηνπ δηαρσξηζκνχ. Οη κεησπηθέο ζπγθξνχζεηο 

κεηαμχ θαηερφλησλ θαη κε έρνπλ γίλεη ζπάληεο. Η κάρε γηα ηελ νηθεηνπνίεζε ηεο πφιεο δελ 

ζηακάηεζε απφ έιιεηςε αληηπάισλ, αιιά γηαηί , απέλαληη ζε κηα αζηηθή ηάμε πνπ βξηζθφηαλ 

κνλίκσο ζηελ επίζεζε, ν άιινο πξσηαγσληζηήο, ην πξνιεηαξηάην, δελ ήηαλ πιένλ ζε ζέζε λα 

ηεο αληηηαρζεί. Η πξψηε «δηαηεξεί φια ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο θνηλσληθήο ηάμεο: θνηλή 

θαηάζηαζε, θνηλφ πεπξσκέλν, αίζζεζε θνηλφηεηαο θαη πνιιαπιέο ζηξαηεγηθέο 

αλαπαξαγσγήο», πεξηιακβάλνληαο ελέξγεηεο γηα ηελ απνδπλάκσζε ηνπ θφζκνπ ηεο 

εξγαζίαο[9]. Αληίζεηα, ην εξγαηηθφ πξνιεηαξηάην έρεη ράζεη ηελ ζπλαίζζεζε ηεο ζπιινγηθήο 

ηνπ χπαξμεο θαη ηνπ «ηζηνξηθνχ ηνπ ξφινπ» σο επαλαζηαηηθφ ππνθείκελν πνπ θαιείηαη λα 

αλαηξέςεη ηελ θαζεζηεθπία ηάμε. 

 

Αλακθίβνια, νη ξαδηνπξγίεο ησλ εμνπζηαζηηθψλ ηάμεσλ γηα λα ζηεξήζνπλ απφ ηα ιατθά 

ζηξψκαηα ηηο πεξηνρέο ηνπο δελ ζηακάηεζαλ λα πξνθαινχλ αληηδξάζεηο απ’ ηελ πιεπξά ησλ 

ηειεπηαίσλ. πγθξνχζεηο αλάκεζα ζηελ αζηπλνκία ή ηνλ ζηξαηφ θαη ηνπο θαηνίθνπο 

ησλ campamentos, ciudadescayampas, favelas θαη άιισλ ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ κε ην 

πξνθάιπκκα ηνπ αγψλα ελάληηα ζηελ εγθιεκαηηθφηεηα ή ζε αλαηξεπηηθνχο ζρεδηαζκνχο ζηελ 

Λαηηληθή Ακεξηθή, «απνζηξαηησηηθνπνίεζε» κε ζηξαηησηηθά κέζα ζηηο παξαγθνππφιεηο ηνπ 

Μαγξέκπ θαη ηεο ππνζαράξηαο Αθξηθήο, βίαηε έμσζε παιαηψλ θαηνίθσλ θαη γθξέκηζκα ησλ 

ζπηηηψλ ηνπο ζηελ «ιατθή δεκνθξαηία» ηεο Κίλαο γηα λα θαζαξίζεη ν ηφπνο ζηα κέξε πνπ ζα 

ππνδερζνχλ ηηο ππνδνκέο θαη ηα θηήξηα πνπ πξννξίδνληαη γηα λα ζπληνλίζνπλ ηηο κεγάιεο 

θηλέδηθεο πφιεηο κε ηελ εκπνξεπκαηηθή παγθνζκηνπνίεζε... Καη ζα κπνξνχζακε αθφκα λα 

αλαθεξζνχκε ζηηο εμεγέξζεηο ησλ καχξσλ πιεζπζκψλ ζηα βνξεηνακεξηθαληθά γθέην ηελ 

δεθαεηία ηνπ ’60 ή απηέο ησλ λέσλ καχξσλ απφ ηελ θαξατβηθή ζηα θησρηθά αγγιηθά πξνάζηηα 

γηα ηα νπνία ε θπβέξλεζε ηεο Margaret Thatcher, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80,είρε 

ππνζρεζεί φηη ζα «αλαπαιαησζνχλ». ηελ Γαιιία, ηελ Ιηαιία θαη ηελ Ιζπαλία, νη δηαδειψζεηο, 

νη θαηαιήςεηο δεκνζίσλ θηεξίσλ, ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θαηαιήςεσλ ζηέγεο, ε 

απηνκείσζε ζηα ελνίθηα, ε άλζεζε ησλ ζπιιφγσλ θαηνίθσλ θαη ησλ ζπλειεχζεσλ γεηηνληάο ζε 

αληίδξαζε ζηελ θηεκαηνκεζηηηθή θεξδνζθνπία ή ελάληηα ζηελ ηερλνθξαηηθή πνιενδνκία 

δεκηνχξγεζαλ ηελ εληχπσζε, ζηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, ηεο δεκηνπξγίαο ελφο λένπ 

ηχπνπ θνηλσληθνχ θηλήκαηνο πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ κηα ξηδνζπάζηε θνηλσληνιφγν σο 

«αζηηθνί αγψλεο» πνπ ιίγν ή πνιχ ελψλνληαλ θάησ απφ ηελ νκπξέια ηεο δηεθδίθεζεο ελφο 

«δηθαηψκαηνο ζηελ πφιε» γηα φινπο. Παξ’ φια απηά, νη ζεσξεηηθνί θαη ν ζηξαηεπκέλνο 

θφζκνο ζηηο ηδέεο ηεο άθξαο αξηζηεξάο πνπ είραλ δηαβιέςεη ζε φιε απηή ηελ αλαηαξαρή ην 

άλνηγκα ελφο λένπ κεηψπνπ ζηνλ αληηθαπηηαιηζηηθφ αγψλα αλαγθάζηεθαλ ζχληνκα λα 

κεηψζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο.  

 

Με θάπνηεο ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, ε δηαζχλδεζε κεηαμχ εξγαηψλ θαη θαηνίθσλ πνπ ζα 

πξνέθππηε απφ ηελ επέθηαζε ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ ζηνπο ρψξνπο θαηνηθίαο δελ πξνέθπςε. 

Καη φηαλ έγηλε θάηη ηέηνην, φπσο ζηελ Υηιή, ηελ Αξγεληηλή ή ζε νξηζκέλεο ηηαιηθέο θαη 

ηζπαληθέο πφιεηο (Σνξίλν, Μπνιφληα, Βαξθειψλε), φπνπ νη εξγάηεο θαηάθεξαλ λα ελψζνπλ 

ηνλ αγψλα ελάληηα ζηελ εθκεηάιιεπζε κέζα ζηα εξγνζηάζηα κε απηφλ πνπ γηλφηαλ ζηηο 

ζπλνηθίεο ελάληηα ζηνπο κεζίηεο, ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ηνπο πνιηηηθνχο πνπ ηνπο ζηήξηδαλ, ε 

αληίδξαζε πήξε κνξθέο εθήκεξεο θαη ρσξίο αχξην, πνπ ζπρλά θαηαπλίρζεθαλ απφ ηελ 

θαηαζηνιή. ε άιια κέξε νπδεηεξνπνηήζεθαλ απφ ηελ αθνκνίσζε: νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε 

ηελ εθάζηνηε εμνπζία είραλ ζπρλά ζαλ απνηέιεζκα, αλ φρη ζαλ ζθνπφ, λα ακβιχλνπλ ηελ 

αγσληζηηθφηεηα θαη ηνλ ξηδνζπαζηηζκφ ησλ εμεγεξκέλσλ θαηνίθσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ 

κέζν αθφκα θαη ηελ εμχςσζε ησλ εγεηψλ ηνπο.  

 

Πξέπεη λα πνχκε φηη ηνπο «αζηηθνχο αγψλεο», ησλ νπνίσλ ε άλζεζε ππνηίζεηαη φηη ζα 

πξνζέθεξε ζην πξνιεηαξηάην ηελ ελίζρπζε θη άιισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηνλ αγψλα 

ελάληηα ζην θεθάιαην, ηνπο έδηλαλ θαηά θχξην ιφγν, θαη θπξίσο ηνπο ζηήξηδαλ ζεσξεηηθά, 

πνιηηηθνπνηεκέλνη ξηδνζπάζηεο δηαλννχκελνη πξνεξρφκελνη απ’ ηνλ παλεπηζηεκηαθφ ρψξν 



(θαζεγεηέο, εξεπλεηέο, αξρηηέθηνλεο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί...). Μφλν πνπ, ε ζεκαζία πνπ είρε 

ζηα κάηηα ηνπο «ην πιαίζην δηαβίσζεο» ζπκβάδηδε κε κηα ζρεηηθή αδηαθνξία, φηαλ δελ 

επξφθεηην γηα απιή άγλνηα, ζρεηηθά κε ηα φζα δηαδξακαηίδνληαλ ζηνλ «θφζκν ηεο εξγαζίαο». 

Κάησ απφ ηνλ καλδχα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ καλδαξίλσλ ηεο «δεχηεξεο αξηζηεξάο» –πνπ 

ζηελ νπζία ήηαλ νη πξνάγγεινη ηνπ θηιειεχζεξνπ ζνζηαιηζκνχ–, νη αζηηθνί αγψλεο 

εγγξάθεθαλ ζαλ κέξνο ησλ «λέσλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ», πνπ θαινχληαλ λα πάξνπλ ηα 

ελία απφ ην εμαληιεκέλν εξγαηηθφ θίλεκα. Θεσξεηηθά «ζα άιιαδαλ ηελ δσή» ρσξίο λα 

ππάξρεη αλάγθε λα αλαηξαπεί ν θαπηηαιηζκφο, πνπ πιένλ ζεσξνχληαλ απαξαίηεηνο. Σν λα 

«αιιάμνπκε ηελ πφιε», ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, δελ ζπκπεξηειάκβαλε πιένλ ην λα 

αιιάμνπκε ηελ θνηλσλία: αξθνχζε λα βνεζήζεηο ηελ ηειεπηαία λα αιιάμεη, έζησ θαη κε ην λα 

ηεο πξνζδψζεηο έλα πην «αζηηθφ» πξνζσπείν, ζχκθσλα κε ηελ παιηά εδαθηθή ηδενινγία[10] 

πξνζαξκνζκέλε ζηελ επνρή καο. 

 

Απηφ αθξηβψο ην έξγν αλέιαβε έλαο κεγάινο αξηζκφο πξψελ αληηπάισλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

αζηηθνπνίεζεο. Κνηλσληνιφγνη θαη γεσγξάθνη ησλ πφιεσλ, αξρηηέθηνλεο θαη πνιενδφκνη, 

ρσξνηάθηεο θαη ηνπηθνί πνιηηεπηέο ελψλνπλ ηψξα ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα λα πξνζαξκφζνπλ ην 

αζηηθφ πεξηβάιινλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ «κεηα-κνληέξλνπ» θαπηηαιηζκνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

δελ δίζηαζαλ λα μαλαρξεζηκνπνηήζνπλ, αθφηνπ ηνπο αθαίξεζαλ θάζε επαλαζηαηηθή ρξνηά, 

νξηζκέλεο ζεκαηηθέο ηνπ «δηθαηψκαηνο ζηελ πφιε»: πξνηεξαηφηεηα ηνπ πνηνηηθνχ απέλαληη 

ζην πνζνηηθφ, απφξξηςε ηεο ηππνπνηεκέλεο νηθνδφκεζεο ψζηε λα δηαηεξεζεί ή λα 

απνθαηαζηαζεί ε ηζηνξηθφηεηα, ε απζεληηθφηεηα θαη ν ραξαθηήξαο κηαο γεηηνληάο, ζεκαζία 

πνπ πξέπεη λα δίλεηαη ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο ζαλ θαηεμνρήλ κέξνο απζφξκεηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο.  

 

ηηο κέξεο καο ε πνιενδνκία δελ γίλεηαη πιένλ επί ιεπθνχ πίλαθα, φπσο ηελ επνρή ηεο 

«ζαξσηηθήο αλαθαίληζεο» φπνπ νη πεξηνρέο πνπ θξίλνληαλ φηη δελ πιεξνχζαλ ηνπο φξνπο 

πγηεηλήο, αθφκα θαη νιφθιεξεο γεηηνληέο πνπ είραλ εγθαηαιεηθζεί απφ θαηξφ ζηελ κνίξα ηνπο, 

μειψλνληαλ εμ νινθιήξνπ γηα λα «απειεπζεξψζνπλ εδάθε» θαηάιιεια γηα ηελ αλέγεξζε 

θηεξίσλ «πςειψλ πξνδηαγξαθψλ», γηα θαηνηθίεο ή γηα γξαθεία, φπνπ νη ειηθνεηδείο θαη ζηελνί 

δξφκνη, θιεξνλνκηά πξνεγνχκελσλ αηψλσλ, έπξεπε λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ 

θπθινθνξηαθνχο θφκβνπο θαη αθηηλσηνχο δξφκνπο «γηα λα πξνζαξκνζηεί ε πφιε ζην 

απηνθίλεην». Γελ είλαη πηα θαηξφο γηα θαηαζηξνθή, εθηφο αλ ην θηίζκα δελ κπνξεί λα 

απνθαηαζηαζεί, αιιά θαηξφο γηα «απνθαηάζηαζε», γηα «αλαλέσζε», γηα «αλαδσνγφλεζε», 

γηα «αλαγέλλεζε». Γεκνθηιείο ζηνπο θχθινπο δηαθφξσλ ππεξεηψλ ηεο αλάπιαζεο ησλ 

πφιεσλ, ψζηε λα εθζεηάζνπλ ηελ δηαθξηηηθή γνεηεία ηεο λέαο αζηηθήο επαλάζηαζεο, απηή ε 

νξνινγία έρεη σο θχξην ζθνπφ ηελ απφθξπςε ηεο ηαμηθήο ινγηθήο: ην λα εμαζθαιηζζνχλ νη 

αλαβαζκηζκέλεο πεξηνρέο γηα αλζξψπνπο πνηφηεηαο. «Όινη απηνί νη φξνη πνπ αξρίδνπλ απφ 

αλά- θαη απφ- έρνπλ a priori ζεηηθή έλλνηα γηα ηελ πφιε, αιιά απνθξχπηνπλ παληειψο ηα 

θνηλσληθά δεηήκαηα», ζεκεηψλεη έλαο Βέιγνο γεσγξάθνο πνπ δελ παξαζχξεηαη απφ απηά ηα 

παξακχζηα. «Όηαλ κηα γεηηνληά γίλεηαη hype θαη ηεο κφδαο, απηφ ζεκαίλεη επίζεο φηη κηα ζεηξά 

θαηνίθσλ εθδηψθνληαη απφ εθεί. Οπφηε ε γεηηνληά πάεη θαιχηεξα, αιιά φρη γηα ηα ίδηα 

άηνκα.[11]» Γηα λα ην πνχκε θαη αιιηψο, φπνπ ππάξρεη «αλάπιαζε ησλ πφιεσλ» –άιιν έλα 

ηδενιφγεκα πνπ πξνσζήζεθε απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηεο πινπξαιηζηηθήο αξηζηεξάο ζηα 

πιαίζηα ηεο «αζηηθήο ηνπο πνιηηηθήο»– πξψηνο ζηφρνο είλαη ε αλαλέσζε ηνπ πιεζπζκνχ, 

ψζηε απηφο λα είλαη ζην ίδην κήθνο θχκαηνο κε ηνλ λέν ξφιν ησλ πφιεσλ: ην λα θαηαθηήζνπλ 

ηελ ζέζε ηνπο ζαλ δπλακηθέο θαη ειθπζηηθέο «κεηξνπφιεηο», ηθαλέο λα αληαγσληζηνχλ ηηο 

ππφινηπεο, είηε ζε παγθφζκην, είηε ζε επεηξσηηθφ, είηε αθφκα θαη ζε εζληθφ επίπεδν. 

 

Πξέπεη λα παξαδερηνχκε έλα πξάγκα: ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε εξγαηηθή ηάμε, θαη γεληθφηεξα ηα 

ιατθά ζηξψκαηα, ησλ νπνίσλ ηα εηζνδήκαηα είραλ απμεζεί κε ηε αλάπηπμε ελφο 

πξνιεηαξηάηνπ ππαιιήισλ, απνδέρνληαη ρσξίο αληίζηαζε ηελ ζέζε ηνπ πνιίηε δεχηεξεο 

θαηεγνξίαο πνπ ηνπο εθρσξήζεθε απφ ηελ ηδηάδνπζα θνηλσληθφ-ρσξηθή δηαίξεζε ηεο 



θαπηηαιηζηηθήο αζηηθνπνίεζεο, ε αζηηθή ηάμε δελ δηαηήξεζε απιά ηελ πξσηνβνπιία ηνχ λα 

αλαπιάζεη ηελ πφιε ζχκθσλα κε ηα γνχζηα ηεο, αιιά, γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, 

βξήθε θαη θαηλνχξγηνπο ζπκκάρνπο: κηα κεξίδα ησλ δηαλννχκελσλ ηεο κηθξναζηηθήο ηάμεο 

εξσηεπκέλε κε ηελ «αζηηθή αλάπιαζε». 

 

Η έληαμε απηήο ηεο λέαο ελδηάκεζεο ηάμεο ζηελ κάρε ηεο θαηνίθεζεο θεληξηθψλ πεξηνρψλ 

ησλ πφιεσλ, πνπ κέρξη ηφηε θαηνηθνχληαλ απφ «ηαπεηλέο» θνηλσληθέο νκάδεο δελ πέξαζε 

απαξαηήξεηε. Αθφκα θη φηαλ έγηλε ζηαδηαθά, ε άθημε ζηηο άιινηε εξγαηηθέο ζπλνηθίεο 

θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ αλήθνπλ ζηα αλψηεξα ή ηα κεζαία ζηξψκαηα κηζζσηψλ θαη ζηα 

ειεχζεξα επαγγέικαηα πνπ πξνέθπςαλ κε ηελ αλάπηπμε ηεο «θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο 

θαη ηεο επηθνηλσλίαο» έγηλε ζπρλά αληηιεπηή απφ ηνπο αξρηθνχο θαηνίθνπο σο εηζβνιή. 

Πξάγκαηη, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο, ζ’ έλα βάζνο ρξφλνπ, θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο 

θηεκαηνκεζηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θεξδνζθνπίαο, ε εηζβνιή απηή ζήκαηλε ηελ κεηαθίλεζή ηνπο 

θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ θαιιηεξγεκέλνπο θαη άλεηνπο νηθνλνκηθά πνιίηεο, πνπ 

βηάδνληαλ λα απνθηήζνπλ κηα νηθηζηηθή ηαπηφηεηα ζχκθσλε κε ηελ θνηλσληθή ηνπο ηαπηφηεηα.  

Απηή ε θπζηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή αιιαγή ηεο πφιεο θηλεηνπνίεζε ήδε 

πνιινχο εξεπλεηέο, πξψηα ζηελ Αγγιία θαη ηηο Η.Π.Α., θαη κεηά ζηνλ ππφινηπν αλεπηπγκέλν 

θαπηηαιηζηηθφ θφζκν. Γηα ηνλ νξηζκφ απηήο ηεο αιιαγήο εηζήρζε έλαο αγγινζαμνληθφο 

λενινγηζκφο: ην «gentrification». Έζησ θη αλ ππάξρεη αθφκα ρψξνο γηα ακθηβνιίεο γηα ην αλ 

είλαη ζεσξεηηθά βάζηκε απηή ε ζεκεηνινγηθή επηινγή –αξρηθά, ην 

πξφζεκα «gentry» αλαθεξφηαλ ζηνπο θαηψηεξνπο Άγγινπο επγελείο, πξηλ λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα ραξαθηεξίζεη ηελ «θαιή θνηλσλία»–, πξέπεη παξ’ φια απηά λα ηεο αλαγλσξίζνπκε ην 

πξνζφλ ηνπ φηη απνθεχρζεθε ε θνηλσληνινγηθή ζχγρπζε πνπ κπνξνχζε λα θέξεη ε 

αληίζηνηρε γαιιηθή ιέμε: «αζηηθνπνίεζε»[12]. Γηαηί ε κεηάιιαμε κηαο παιηάο ιατθήο γεηηνληάο 

ζε hype γεηηνληά ππφ ηελ θνηλή επήξεηα ηεο δπλακηθήο ηεο αγνξάο θαη ησλ δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ δελ είλαη ην έξγν ελφο θνκκαηηνχ ηεο αζηηθήο ηάμεο, ε νπνία βξίζθεηαη κνλίκσο 

πεξηραξαθσκέλε ζηηο παξαδνζηαθέο «θαιέο ζπλνηθίεο» ή ζηα πξνάζηηα πνπ νλνκάδνπκε 

«ακηγνχο θαηνηθίαο», ψζηε λα ζπκίδνπλ ηνλ ππεξεπηιεθηηθφ ραξαθηήξα ησλ θαηαιπκάησλ πνπ 

επηιέγεη ε ζπγθεθξηκέλε ηάμε.  

 

Οη λένη θάηνηθνη πνπ αλέιαβαλ λα νηθεηνπνηεζνχλ νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο πφιεο φπνπ δηέκελε 

έλαο πιεζπζκφο απνηεινχκελνο θαηά θχξην ιφγν απφ εξγάηεο θαη ππαιιήινπο –ζηνπο 

νπνίνπο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη νη κηθξνί έκπνξνη θαη νη ηερλίηεο πνπ ζπλέδξακαλ ζηηο 

αλάγθεο ησλ ηειεπηαίσλ– αλήθνπλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ζε κηα ηάμε κηθξναζηψλ 

δηαλννχκελσλ πνπ θαηέρνπλ πνιιά δηπιψκαηα θαη επαγγέικαηα πνπ βξίζθνληαη ςειά ζηελ 

θιίκαθα ηεο «λέαο νηθνλνκίαο» ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ πιεξνθνξία, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

δεκηνπξγία. Οη άλζξσπνη απηνί απαζρνινχληαη ζηα Μ.Μ.Δ. θαη ηελ δηαθήκηζε, αιιά κπνξεί 

επίζεο λα είλαη θαιιηηέρλεο, ςπραλαιπηέο ή θαζεγεηέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απηή ε 

εηεξνγελήο νκάδα έρεη πςειή αγνξαζηηθή ηθαλφηεηα πνπ ηεο επηηξέπεη λα θαηαλαιψλεη 

«δηαθνξεηηθά» απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο «αζηνχο», αιιά κε θφζηε εμίζνπ απαγνξεπηηθά, είηε 

πξφθεηηαη γηα ξνπρηζκφ, γηα δηαηξνθή, γηα δηαζθέδαζε, γηα δηαθφζκεζε είηε πξνθαλψο γηα ηελ 

ίδηα ηελ θαηνηθία. Πξνσζνχκελεο απφ ηηο πνιηηηζηηθέο ζηήιεο ηνπ εκπνξηθνχ Σχπνπ, νη ςεπδν-

ππεξβάζεηο θαη άιια «ζνθαξηζηηθά έξγα» απ’ ηα νπνία ε πξνλνκηνχρα απηή θνηλσληθή νκάδα 

βγάδεη ην ςσκί ηεο ζπκκεηέρνπλ ζε κηα άιιε κνξθή ζπληεξεηηθνχ ζπκβηβαζκνχ πνπ 

βξίζθεηαη ζε αξκνλία κε ηελ αηζζεηηθνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ε νπνία ηεο επηηξέπεη ζαλ 

θνηλσληθή νκάδα λα απνζηαζηνπνηεζεί απφ ηα θνηλά. Παξ’ φια απηά, φζν δαπαλεξφο θη αλ 

είλαη, απηφο ν θαηαλαισηηθφο εδνληζκφο δελ αξθεί γηα λα κπεη απηή ε θνηλσληθή νκάδα ζην 

ίδην ηζνπβάιη κε ηελ «θαζαξή» αζηηθή ηάμε, ζηνλ βαζκφ πνπ ηελ ηειεπηαία δελ ηελ 

πξνζδηνξίδεη νχηε ην εηζφδεκα νχηε ε πνζφηεηα ηεο θιεξνλνκηάο, νχηε θαλ ην πνιηηηζκηθφ ηεο 

θεθάιαην, αιιά ε ζέζε ηεο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο παξαγσγήο: απηή ηεο θπξίαξρεο ηάμεο. 

Απφ απηή ηελ άπνςε, ε νλνκαζία «ελαιιαθηηθνί»[13] πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 



ραξαθηεξίζεη ηνπο λεν-κηθξναζηνχο πνπ θαηέρνπλ ηηο ςειφηεξεο ζέζεηο ζηηο ζπλνηθίεο πνπ 

έρνπλ αλαπιαζηεί είλαη παξαπιαλεηηθή.  

 

Η «δηαθνξά» ηελ νπνία δηεθδηθνχλ γηα λα δψζνπλ αμία ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπο δελ έρεη θακία 

ζρέζε κε ηνλ αληηθνκθνξκηζκφ ησλ κπνέκ θαιιηηερλψλ ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ αηψλα. Υσξίο 

ιεθηά θαη ζπρλά ρσξίο ζηέγε, νη κπνέκ θαιιηηέρλεο (δσγξάθνη, γιχπηεο, πνηεηέο, κνπζηθνί...) 

αξλνχληαλ ηελ θνηλσλία ησλ αζηψλ, ηηο αμίεο θαη ηνπο θψδηθέο ηεο, ζην βαζκφ ηνπ λα ηελ 

απνθεξχμνπλ θαη πιηθά, αλ θαη ζπρλά πξνέξρνληαλ απφ απηήλ. Οη «ελαιιαθηηθνί» αληίζεηα, 

αηζζάλνληαη απνιχησο άλεηα ζηελ ζεκεξηλή θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία. Γελ έρνπλ γλσξίζεη ην 

πεξηζψξην θαη ηελ αλέρεηα πνπ ήηαλ ην ςσκί θαη ην αιάηη ησλ κπνέκ θαιιηηερλψλ. Αθξηβψο ην 

αληίζεην: αλ θαη πξνσζνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο «αληηζπκβαηηθνχο», νη αθξηβέο ηνπο 

πνιηηηζκηθέο πξνηηκήζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ ηξνθνδφηεζε κηαο αγνξάο ηεο ηέρλεο θαη ηεο 

κφδαο πνπ βξίζθεηαη ζε πιήξε άλζεζε, πξνο κεγάιε επραξίζηεζε κηαο πεθσηηζκέλεο 

αζηηθήο ηάμεο πνπ βξίζθεηαη ζην θπλήγη ησλ ηειεπηαίσλ θαηλνηνκηψλ ζηνλ ρψξν ηεο 

δεκηνπξγίαο. 

 

αλ παξάδεηγκα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε θάπνηνπο «ππεξ-ελαιιαθηηθνχο», φπσο είλαη νη 

αζηέξεο ηεο δηεζλνχο αξρηηεθηνληθήο: νη Jean Nouvel, Christian de Portzamparc, Renzo 

Pianoθαη Rem Koolhas. Γηζεθαηνκκπξηνχρνη ζε επξψ ή ζε δνιάξηα ράξε ζηα θνινζζηαία έξγα 

ησλ νπνίσλ είλαη νη δεκηνπξγνί, επηθεθαιήο γξαθείσλ κε πνιχ πξνζσπηθφ, απνιακβάλνπλ 

πξνλφκηα πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε ζέζε ηνπο σο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ δεκηνπξγψλ. 

Γχζθνια κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε ηη ζα κπνξνχζε λα ζπλδέζεη απηή ηελ 

παγθνζκηνπνηεκέλε «jet-set» κε ηνπο κπνέκ ηνπ άιινηε, εθηφο, γηα νξηζκέλνπο απφ απηνχο, 

απφ έλα θηελφ πεξηηχιηγκα αληηθαπηηαιηζκνχ πνπ επαγγειίδνληαλ φηαλ ήηαλ αθφκα θνηηεηέο 

ζηηο ζρνιέο αξρηηεθηνληθήο, θαη ην νπνίν έρνπλ απαξλεζεί θαη μεράζεη απφ ηφηε. Όζν θη αλ 

ηνπο θαλαθεχνπλ νη δπλαηνί απηνχ θφζκνπ, πνπ έρνπλ γίλεη πειάηεο ηνπο, φζν θη αλ γίλνληαη 

δεθηνί ζε φια ηα θέληξα εμνπζίαο ράξε ζην ηαιέλην ηνπο λα απμάλνπλ ηελ ζπκβνιηθή δχλακε 

απηψλ ησλ ρψξσλ, θαη, κέζσ απηνχ, ησλ ίδησλ ησλ ρξεκαηνδνηψλ ηνπο, φζν θη αλ ηνπο 

εγθσκηάδνπλ νη αθαδεκατθνί, απηνί νη επηθεθαιήο ηεο αξρηηεθηνληθήο, πνπ είλαη επίζεο 

επηθεθαιήο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο «πφιεο ηνπ κέιινληνο», δελ είλαη παξ’ φια απηά αζηνί. 

Αιιειέγγπνη κε ηνπο ηειεπηαίνπο, ζηνπο νπνίνπο νθείινπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε, ηελ 

επεκεξία ηνπο θαη ηελ δπλαηφηεηα πνπ ηνπο δίλεηαη λα αθήζνπλ ηα ίρλε ηνπο ζην αζηηθφ 

ηνπίν, δελ αλακεηγλχνληαη κε απηνχο. Ο ζρεδηαζκφο πνιπηειψλ, εληππσζηαθψλ θαη 

πξσηνπνξηαθψλ θηεξίσλ (κνπζείσλ, βηβιηνζεθψλ, ζπλαπιηαθψλ αηζνπζψλ, ζεάηξσλ, 

δεκαξρείσλ, πξεζβεηψλ θηι.) γηα ινγαξηαζκφ ησλ αλζξψπσλ ηεο εμνπζίαο, ηφζν νηθνλνκηθήο 

φζν θαη πνιηηηθήο, δελ θάλεη ηίπνηα άιιν απφ ην λα ζπληεξεί κηα πακπάιαηα παξάδνζε: απηή 

πνπ ζέιεη ηνλ αξρηηέθηνλα ζηελ ππεξεζία ηνπ πξίγθηπα.  

 

Αθφκα θη αλ παίδνπλ έλαλ ελεξγφ ξφιν ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ ζρέζεσλ θπξηαξρίαο, νη 

κηθξναζηνί δηαλννχκελνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλψηεξσλ ζηξσκάησλ ηνπο, δελ 

απνηεινχλ θνκκάηη ηεο θπξίαξρεο ηάμεο. Όζν θη αλ επεξεάδνπλ ζε ηδενινγηθφ επίπεδν, ε 

ζέζε ηνπο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο παξακέλνπλ απηέο κηαο ελδηάκεζεο ηάμεο, ζηελ νπνία έρεη 

αλαηεζεί ην θαζήθνλ ηεο δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ δηνηθνχλησλ θαη εθηειεζηψλ, ζηα πιαίζηα 

ηεο θνηλσληθήο δηαίξεζεο ηεο εξγαζίαο ζε θαζεζηψο αλεπηπγκέλνπ θαπηηαιηζκνχ. Μεηαμχ 

άιισλ θαζεθφλησλ έρνπλ θη απηφ ηεο δεκηνπξγηθήο ζχιιεςεο, ηελ νπνία εθπιεξψλνπλ, 

αλάκεζα ζε άιινπο, νη αξρηηέθηνλεο, εμίζνπ ππεχζπλνη γηα ηελ ηδενινγηθή νξγάλσζε, ηνλ 

ηδενινγηθφ έιεγρν, θαη ηελ ηδενινγηθή θαηήρεζε.  

 

Αηνκηθηζηέο, φπσο ηνπο ζέιεη ε ηδενινγία πνπ θπξηάξρεζε, νη λεν-κηθξναζηνί δίλνπλ 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ζηα πιαίζηα ηεο ηδησηηθήο δσήο, γπξλψληαο ηηο 

πιάηεο ζηα ηδαληθά ηεο ζπιινγηθήο ρεηξαθέηεζεο, ηα νπνία πνιινί απφ απηνχο αζπάζηεθαλ 

ζηα «εμεγεξκέλα» ληάηα ηνπο. Απφ ηηο αμίεο πνπ έθεξαλ ηα θηλήκαηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, 



θξάηεζαλ κφλν απηέο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ 

δηαβίσζεο: ππεξάζπηζε ησλ εζληθψλ θαη ζεμνπαιηθψλ κεηνλνηήησλ –ππνζηεξίδνπλ ηηο 

πξφζθαηεο «θαηλνηνκίεο» φπσο ην ζχκθσλν ζπκβίσζεο ή ηελ ηζφηεηα αλδξψλ/γπλαηθψλ σο 

πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ ζηηο εθινγέο[14]– δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ νηθνινγία 

απέλαληη ζηνλ «πξνληνπθηηβηζκφ», θάλνπλ αθφκα θαη θξηηηθή ζηελ απνιπηαξρία, αξθεί ε 

θξηηηθή απηή λα κελ ζίγεη ηελ ηεξαξρηθή δνκή ηεο ηαμηθήο θνηλσλίαο. ηέθνληαη ζεηηθά απέλαληη 

ζηνλ λενθηιειεπζεξηζκφ πνπ επηθξάηεζε κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ζεσξψληαο ηνλ 

ζπλψλπκν αλνηθηφηεηαο θαη αλεθηηθφηεηαο, ππνζηεξίδνληαο παξάιιεια ηελ αλάγθε κηαο 

θάπνηαο «ξχζκηζεο» γηα λα απνθεπρζνχλ νη ππεξβνιέο, ξχζκηζε πνπ ζα κπνξνχζε 

παξάιιεια λα ηνπο απνθέξεη θάπνηα επαγγεικαηηθά νθέιε. Φηιειεχζεξνη σο πξνο ηα 

νηθνλνκηθά, ζεσξνχλ εαπηνχο ειεπζεξηαθνχο σο πξνο ηα ήζε θαη ηελ λννηξνπία. ε βαζκφ 

κάιηζηα πνπ νξηζκέλνη απ’ ηνπο πην επηθαλείο αληηπξνζψπνπο ηνπο λα δειψζνπλ 

«θηιειεχζεξν-ειεπζεξηαθνί». ηελ νπζία, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη ζπγθεθξηκέλνη κηθξναζηνί 

είλαη κνληεξληζηέο, αιιά έρνπλ πάςεη λα είλαη πξννδεπηηθνί: ην θνηλσληθφ ειάρηζηα ηνπο 

ελδηαθέξεη πιένλ. Σν κφλν πνπ κεηξάεη είλαη ην «θνηλσληθνθαλέο». Δμ νπ θαη ε αδηαθνξία 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ηχρε ησλ θαηνίθσλ πνπ εθδηψρζεθαλ γηα λα πάξνπλ απηνί ηελ ζέζε ηνπο.  

Γη’ απηνχο ηνπο λεν-κηθξναζηνχο, «ην λα κέλνπλ ζε ζπλνηθίεο ηνπ θέληξνπ πνπ αλαπιάζηεθαλ 

έρεη ζρεδφλ γίλεη θξηηήξην θνηλσληθήο έληαμεο», ν «αθξνγσληαίνο ιίζνο κηαο ζηξαηεγηθήο γηα 

ηελ θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε, αθφκα θαη γηα ηελ θαηάθηεζε ζπκβνιηθήο εμνπζίαο ζηελ 

πφιε[15]». Καηάθηεζε επίζεο εμνπζίαο πνιηηηθήο, ηνπιάρηζηνλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Γηαηί ην 

«gentrification», ε αλάπιαζε, δελ επηδξά κφλν ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ: επεξεάδεη επίζεο 

ηελ θχζε ησλ θνκκάησλ ηεο επίζεκεο αξηζηεξάο, ηεο νπνίαο ε ιατθή βάζε δελ ζηακαηά λα 

ζπξξηθλψλεηαη. Οη επηθεθαιήο ηνπο, νη νπαδνί ηνπο θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ςεθνθφξσλ 

ηνπο αλήθνπλ ζηνπο κηθξναζηνχο δηαλννχκελνπο. «Πξφθεηηαη γηα επξσπατθφ θαηλφκελν: 

ζρεδφλ παληνχ γηλφκαζηε κάξηπξεο ηνπ «gentrification» ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο[16].» Έηζη, 

δελ πξέπεη λα καο εθπιήζζεη ην γεγνλφο φηη πνιινί αξηζηεξνί δήκαξρνη ηείλνπλ ζπρλά λα 

πξνηξέρνπλ ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ εκπλεχζεσλ ηεο λέαο ηνπο θνηλσληθήο βάζεο, θπξίσο ζε 

φηη αθνξά ζηελ πνιενδνκία, ζηελ πνιηηηθή ηεο θαηνηθίαο θαη ζηελ πνιηηηζκηθή θαηαλάισζε. 

«Γηψρλνπλ κε ην γάληη ηνπο θησρνχο απφ ην επξχηεξν θέληξν ηεο πφιεο θαη αλαβαζκίδνπλ ην 

πξντφλ-πφιε γηα λα πξνζειθχζνπλ ηνπο «ελαιιαθηηθνχο[17]»: ε αζηηθή πνιηηηθή πνπ 

εθαξκφδεη ν δήκαξρνο ηεο Nantes θαη ην «ξνδ-πξάζηλν» επηηειείν ηνπ δελ είλαη παξά έλα 

παξάδεηγκα αλάκεζα ζε άιια. Όπσο πνιινί νκφινγνί ηνπο ζηελ Γαιιία θαη ζηηο γεηηνληθέο 

ρψξεο, θαηέγξαςαλ φηη «ε πνηφηεηα ηεο δσήο ζηελ πφιε», ηελ νπνία αλήγαγαλ ζε 

πξνηεξαηφηεηα, «φπσο θαη ε ίδηα ε πφιε, είλαη εθεμήο έλα εκπφξεπκα πνπ πξννξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηνπο πην επθαηάζηαηνπο, ζε έλαλ θφζκν φπνπ ν θαηαλαισηηζκφο, ν 

ηνπξηζκφο, νη βηνκεραλίεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο γλψζεο έρνπλ γίλεη ππιψλεο ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο πφιεο[18]». 

 

Δίλαη πεξηηηφ λα επηζεκάλνπκε φηη, πέξα απφ ην φηη νη ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο είλαη 

πξσηνεκθαληδφκελνη, ε πνιηηηθή νηθνλνκία ησλ πφιεσλ παξακέλεη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ 

εμαξηεκέλε απφ ηνπο θαπηηαιηζηηθνχο ηξφπνπο ζπζζψξεπζεο, θαη άξα, θαηά θχξην ιφγν, απφ 

ηα ζπκθέξνληα ησλ θπξηάξρσλ. Οη ειίη ησλ λεν-κηθξναζηψλ πνπ πήξαλ ηα ελία ζηηο 

κεγαινππφιεηο ην κφλν πνπ θάλνπλ είλαη λα ππνθιίλνληαη ζηηο επηζπκίεο ηεο 

«παγθνζκηνπνηεκέλεο» αζηηθήο ηάμεο, φπσο θαλεξψλεη ε πξφζθαηε άθξαηε επηζπκία ηνπο 

γηα «κεηξνπνιενπνίεζε», πνπ πξνβάιιεηαη, φπσο αξκφδεη, ζαλ κηα δηαδηθαζία ηαπηφρξνλα 

αλαπφθεπθηε θαη επεξγεηηθή, ρσξίο θακία ζχλδεζε κε ηελ εμέιημε ησλ ηαμηθψλ ζπζρεηηζκψλ 

κέζα ζηηο πεξηνρέο πνπ αζηηθνπνηνχληαη. 

 

Οη ιπξηθνί θαη ζπλαηλεηηθνί ιφγνη πάλσ ζηελ αλάγθε «λα ζπάζεη ε απνκφλσζε ηνπ ηζηνξηθνχ 

θέληξνπ ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν αζηηθφ ζπγθξφηεκα», θαη λα δνχκε «κε θξέζθα κάηηα ηελ 

ζέζε ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο αζηηθήο πεξηνρήο» δελ πξέπεη λα καο μεγειάλε. Σν «θνηλφ ζρέδην» 

πνπ ζα ελψζεη ην θέληξν κε ηελ ππφινηπε πφιε ζε κηα «θνηλή κνίξα» δελ είλαη άιιν απφ ηελ 



εθαξκνγή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο πφιεο ηεο ζεκειηψδνπο αξρήο πνπ θαιείηαη λα 

θπξηαξρήζεη ζηηο κέξεο καο κε απνιπηαξρηθφ ηξφπν ζην ζχλνιν ηεο θνηλσληθήο δσήο: ν 

«ειεχζεξνο θαη αλφζεπηνο αληαγσληζκφο». 

 

ε κηα ππεξπνιπηειή κπξνζνχξα πνπ εθζέηεη ηελ ζεκηηή εμέιημε ηνπ Παξηζηνχ ζηνλ 21ν 

αηψλα θαη ηα πξνγξακκαηηζκέλα έξγα γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή, ε αληηδήκαξρνο 

ππεχζπλε γηα ζέκαηα πνιενδνκίαο θαη αξρηηεθηνληθήο ζπλφςηδε ηελ πξνβιεκαηηθή πνπ 

επηβάιιεηαη πιένλ ζηνπο ηνπηθνχο αληηπξνζψπνπο ησλ κεγάισλ πφιεσλ: λα ζεκειηψζνπλ 

γηα ηελ πφιε ηνπο ηελ ζέζε θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο «παγθφζκηαο πφιεο», «κηα ζέζε γηα ηελ 

νπνία ε γαιιηθή πξσηεχνπζα έρεη λα αληαγσληζηεί πνιιέο παγθφζκηεο κεηξνπφιεηο[19]». Η 

αιήζεηα είλαη φηη ν αληαγσληζκφο δίλεη θαη παίξλεη κεηαμχ ηνπο ψζηε λα πξνζειθχζνπλ ηα 

θεθάιαηα, ηα κεγάια αθεληηθά, ηνπο κεγηζηάλεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξηψλ ή ησλ Μ.Μ.Δ., 

ηελ «θαηά νπζία» απφ ηελ νπνία ηξέθεηαη «ε θνηλσλία ηεο γλψζεο», ρσξίο λα αλαθέξνπκε ηηο 

δηαζεκφηεηεο θαη ηνπο πην εχπνξνπο ηνπξίζηεο. Όηαλ ιέκε φηη ην Παξίζη, φπσο θαη νη 

ππφινηπεο κεγαινππφιεηο ηνπ πιαλήηε, «πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ κηα εθ βάζξσλ αιιαγή 

ηνπ θφζκνπ», ελλννχκε –ζρεδφλ ληξεπφκαζηε λα ην ππελζπκίζνπκε– ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

θφζκνπ. Πέξαλ ηνχηνπ, ιίγε ζεκαζία έρεη ην πνιηηηθφ ρξψκα ηεο δεκνηηθήο αξρήο. Απηή 

αλήθεη ζε φπνηνλ ζα μεηπιίμεη ην θφθθηλν ραιί –ή κάιινλ ην πξάζηλν: αο φςεηαη ε «αεηθφξνο 

αλάπηπμε ηεο πφιεο»– κε ηελ κεγαιχηεξε θαληαζία θαη ηα κέζα γηα λα ειθχζεη θαη λα 

ππνδερζεί ηηο «παγθφζκηεο λεν-λνκαδηθέο ειίη».  

 

’ έλα ηέηνην πιαίζην είλαη απνιχησο ινγηθφ ην λα απαζρνιεί ειάρηζηα ην λα απαληήζεη θαλείο 

ζηα ιατθά ζηξψκαηα. «Σν Μεγάιν Παξίζη: κηα κεηξφπνιε κε αζηηθή θαξδηά»[20]: δελ ζα 

βξίζθακε θαιχηεξα ιφγηα, αθφκα θη αλ απηή ε θαξδηά δελ ζα κπνξνχζε λα ρηππά ρσξίο ηελ 

βνήζεηα ησλ λεν-κηθξναζηψλ[21]. Κνηηάδνληαο ηηο ςεθηαθέο εηθφλεο, πνιπηειείο θαη 

αγθηζηξσηηθέο, πνπ εηθνλνγξαθνχλ ηηο κεηξνπφιεηο ηνπ κέιινληνο, ζαλ απηέο, γηα 

παξάδεηγκα, πνπ παξνπζίαζαλ νη δέθα νκάδεο ζηηο νπνίεο αλέζεζε ν πξφεδξνο ηεο γαιιηθήο 

δεκνθξαηίαο λα ζρεδηάζνπλ ην φξακά ηνπο γηα ην Μεγάιν Παξίζη, αλαξσηηφκαζηε ηη ζέζε 

επηθπιάζζεηαη γηα ηηο θησρέο νηθνγέλεηεο κεηά ηελ θαπηηαιηζηηθή αλαδφκεζε. Αλ ηα κέρξη 

πξφζθαηα παξακειεκέλα θαη ηψξα «αλαηηκεκέλα» πξνάζηηα απέθηεζαλ δηθαίσκα ζηα πιένλ 

ζαπκαζηά ζρέδηα, θαίλεηαη φηη ε πεξηθέξεηα ηεο πφιεο, φπνπ απνζηέιινληαη φιν θαη πην 

ζπρλά νη πην θησρνί απφ ηνπο πνιίηεο, έρεη πεξάζεη ζηελ ιήζε. Γηα ηελ θνηλσληθή ζηέγαζε, 

ηεο νπνίαο μέξνπκε πιένλ ηα απχζκελα πξνβιήκαηα, γίλεηαη ιφγνο πιένλ κφλν ππαηληθηηθά, 

ρσξίο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα ιχζνπλ ην 

πξφβιεκα. Όζνλ αθνξά ηνπο θησρνχο, νη πεξηνρέο πνπ πξννξίδνληαη γη’ απηνχο είλαη ην 

δίρσο άιιν πνιχ απνκαθξπζκέλεο απφ ηα «λέα αζηηθά θέληξα» γηα λα απνηειέζνπλ 

πξαγκαηηθά κέξνο ηεο ππφ δηαρείξηζε κεηξφπνιεο. Αληίζηνηρα, ζηεξηδφκαζηε ζηελ 

δσηηθφηεηα ηεο ηειεπηαίαο γηα λα δψζεη επαγγεικαηηθέο δηεμφδνπο ζηνπο άλεξγνπο λένπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ρακειφηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο, απνθεχγνληαο λα επηζεκάλνπκε φηη, 

ζηελ «παγθφζκηα πφιε», ε δνπιεηά πνπ ηνπο αληηζηνηρεί ζε γεληθέο γξακκέο είλαη απηή ησλ 

λέν-ππεξεηψλ, κέζσ ησλ επαγγεικάησλ πνπ απνθαινχκε ππεξεζίεο, ζηνπο ηνκείο ηεο 

εζηίαζεο, ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ηεο δηαηξνθήο, ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο 

θχιαμεο. 

 

Δμφξηζηνη απφ ηηο θεληξηθέο δψλεο ησλ πφιεσλ, νη πξνιεηάξηνη είλαη πιένλ ππνρξεσκέλνη λα 

κέλνπλ, φρη πηα ζηηο εξγαηηθέο ζπλνηθίεο, νχηε θαλ ζηα θεληξηθά πξνάζηηα, πνπ πιένλ 

αλαπιάζνληαη, αιιά «καθξηά, θακηά θνξά πνιχ καθξηά, κέρξη θαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο[22]». 

Απηή ε έμνδνο, πνπ απνηειεί ηελ άιιε φςε κηαο δηαδηθαζίαο ειηηνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

ζηελ πφιε θαη νινθιεξψλεη ηελ έμσζε απφ ηηο πφιεηο ησλ ιατθψλ ηάμεσλ, έρεη πνιχ βαξηέο 

ζπλέπεηεο. Γηαηί ην ζβήζηκν ησλ ιατθψλ ηάμεσλ απφ ηελ πφιε δελ ζεκαίλεη βέβαηα θαη ηελ 

εμαθάληζή ηνπο.  



 

Σν φηη ε «πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή εγεκνλία ηνπ θέληξνπ αλαδεηθλχεη κέζσ ηεο αληίζεζεο ηελ 

πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή αλππαξμία ησλ πεξηθεξεηψλ ησλ πφιεσλ θαη ησλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία πξνιεηαξηνπνίεζεο[23]», δελ κπνξεί λα θξχςεη ην 

γεγνλφο φηη ε δεκνγξαθηθή βαξχηεηα ησλ ηειεπηαίσλ δελ ήηαλ πνηέ ηφζν ζεκαληηθή. Βέβαηα, 

ε έιιεηςε ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα ηνπο επέηξεπε λα μεθχγνπλ απφ ηελ ηξαγηθή 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη, κπνξεί λα έρεη ζαλ ζπλέπεηα νη παξείζαθηνη ηεο 

«κεηξνπνιενπνίεζεο» λα ζπκβάιινπλ ζηα ρξφληα πνπ έξρνληαη ζηελ δηάρπζε ηεο 

«κεηξνπνιηηηθήο βίαο» ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο. Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ λέσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηα ιατθά ζηξψκαηα ησλ αγξνηηθψλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηεο πφιεο 

πεξηνρψλ, ε απνκάθξπλζε θαζηζηά ζρεδφλ αδχλαηε ηελ πξφζβαζε ζηελ πφιε, ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηηο δνπιεηέο πνπ πξνζθέξνληαη, αθφκα θη αλ έρνπλ 

ειάρηζηα πξνζφληα γη’ απηέο. Απμάλνληαο έηζη ην ξίζθν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο απμαλφκελεο 

απνγνεηεχζεηο θαη κηα ξηδνζπαζηηθνπνίεζε γηα ηελ νπνία θαλείο δελ κπνξεί λα εγγπεζεί φηη 

ζα αθνινπζήζεη ηνλ δξφκν ηεο λνκηκφηεηαο. Πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ην πεξίθεκν 

θνηλσληθφ εξψηεκα, ην νπνίν κνλίκσο απνθεχγνπκε, κπνξεί λα ηεζεί ζην άκεζν κέιινλ κε 

πνιχ κεγαιχηεξε νμχηεηα απ’ φηη ζηα γαιιηθά πξνάζηηα[24]. 
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