
 

ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΤΓΗ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΙΩΝ   
ησλ Παχινπ Υαηδφπνπινπ θαη Διέλεο Κακπνχξε  

 

Βξεζήθακε ζην Παξίζη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέγεξζεο ηνπ Ννεκβξίνπ. Η πξφζβαζε 

ζηα πξνάζηηα ήηαλ αδχλαηε. Σν «θέληξν» ηεο πφιεο έκνηαδε ήζπρν, δελ είδακε θακία 

δηαδήισζε, θακία ηδηαίηεξε θηλεηνπνίεζε ηεο αζηπλνκίαο. «Σν Παξίζη ζηηο 

θιφγεο»;Σελ εκέξα πνπ θεχγακε θπθινθφξεζε ε θήκε φηη ε εμέγεξζε ζα 

κεηαηνπηδφηαλ ρσξηθά. Οη εμεγεξκέλνη ζρεδίαδαλ, ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο θήκεο, λα 

κεηαβνχλ ζε θάπνην απφ ηα θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο γηα λα δηαδειψζνπλ, λα 

κεηαθέξνπλ ηα αηηήκαηά ηνπο, ή λα ηα ζπάζνπλ. Σίπνηα ηέηνην δελ ζπλέβε. Ση ήηαλ 

εθείλν πνπ εκπφδηδε ηελ απφδξαζε απφ ηα γαιιηθά πξνάζηηα; Ση ζηάζεθε εκπφδην 

ζηελ θαηά κέησπν ζχγθξνπζε κε ηελ θεληξηθή εμνπζία; Η «θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο» πνπ επηβιήζεθε απφ ηε γαιιηθή θπβέξλεζε ή κήπσο ε επηζπκία ησλ 

εμεγεξκέλσλ λα ζπάζνπλ ηα δίθηπα επηθνηλσλίαο κε ην θέληξν; 

Η απφδξαζε απνηειεί κηα λνζηαιγηθή θαληαζίσζε ησλ θνηλσληψλ ηνπ ειέγρνπ. Με 

ηελ απνδπλάκσζε ησλ ρψξσλ εγθιεηζκνχ, ε απφδξαζε απφ ην άζπιν, ην ζηξαηφπεδν 

ζπγθέληξσζεο, ηε θπιαθή, ην ζρνιείν, ηελ εξγαζία δελ νδεγεί πιένλ ζε έλα μέρσξν, 

ιηγφηεξν θαηαπηεζηηθφ «έμσ». 
[1]

 Απνθηά έηζη λνζηαιγηθφ θαη θπζηθά εκπνξηθφ 

ραξαθηήξα. Οη θνηλσλίεο ηνπ ειέγρνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ζεψξεζε σο 

αλαρξνληζκνχ ηεο άκεζεο επηβνιήο βίαο, ησλ ζηεγαλψλ ζπλζεθψλ εγθιεηζκνχ θαη 

απφ ηε δηαξθή αλαθάιπςε εηθνληθψλ απνδξάζεσλ απφ ην ρψξν θαη ην ρξφλν ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο. 
[2]

 Οη εμεγεξκέλνη ζηε Γαιιία δελ πξνζπάζεζαλ, φκσο, λα 

απνδξάζνπλ, έζησ θαη εθήκεξα, έζησ θαη ζπκβνιηθά, απφ ηηο πεξηνρέο ηνπο. Οχηε 

θαη φηαλ ε γαιιηθή θπβέξλεζε ηηο θήξπμε επίζεκα ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

ε αληηδηαζηνιή, ε θπβέξλεζε ππνρξεψζεθε λα νδεγεζεί ζε έλαλ ζεκαληηθφ 

αλαρξνληζκφ, ζε κηα απεγλσζκέλε επηζηξνθή ζε αληηνηθνλνκηθέο κνξθέο εμνπζίαο, 

ζε παξσρεκέλεο απνηθηαθέο κεζφδνπο.  

Δάλ εκκείλνπκε ζην ηη δελ έγηλε ζηελ Γαιιία, δελ πξφθεηηαη λα πξνβιεκαηηζηνχκε 

ζρεηηθά κε ην ζεκαληηθφηεξν εξψηεκα πνπ ζηνηρεηψλεη ηηο ηαξαρέο. Πνηα αθξηβψο 

είλαη ε επηζπκία ησλ εμεγεξκέλσλ; ηφρνο καο είλαη λα δείμνπκε φηη ε εμέγεξζε δελ 

κπνξεί λα αλαρζεί ζε κηα α-πνιηηηθή πξάμε. Αληηζέησο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δνχκε 

ηελ εμέγεξζε σο κηα επθαηξία γηα λα αλαπξνζδηνξίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο 

πξάμεο ζε έλα θαζεζηψο ειέγρνπ πνπ δηαρέεηαη. Θα πξνζπαζήζνπκε, κε άιια ιφγηα, 

λα αλαιχζνπκε ηελ εμέγεξζε σο κηα πξαθηηθή επέκβαζεο ζηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ην ρψξν ησλ γαιιηθψλ πξναζηίσλ. 
[3]

 Η εμέγεξζε δελ απέξξηςε 

ζπιιήβδελ, φπσο ππνζηεξίρηεθε αιινχ, ην ρψξν ησλ πξναζηίσλ. Δίρε, αληηζέησο, 

κηα ακθίζεκε ζηάζε απέλαληη ζηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο εθδειψζεθε. 
[4]

  

Αληί λα εζηηάζνπκε ινηπφλ ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ ΜΜΔ θαη ησλ αλαιπηψλ λα 

ζπλζέζνπλ θάπνηεο εκθαλείο αηηίεο, θάπνηα μεθάζαξα αηηήκαηα, ή έζησ έλαλ πην 

ζπζηεκαηηθφ απνινγηζκφ ησλ γεγνλφησλ ζα ήηαλ πην ρξήζηκν λα πξνζπαζήζνπκε λα 

«δηαβάζνπκε» ηα ζεκάδηα ηεο εμέγεξζεο, φπσο απηά μεπξνβάιινπλ θαληαζκαγνξηθά 

εληφο ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη κέζα απφ ηελ θάιπςε ησλ γεγνλφησλ 

απφ ηα ΜΜΔ. Σα κνλαδηθά ζεκεία φπνπ δηαζηαπξψλεηαη ε επηζπκία λα πιεζηάζνπκε 

ηηο εμεγέξζεηο απηέο κε ηελ επηζπκία ησλ εμεγεξκέλσλ είλαη αθξηβψο ε αληαιιαγή 



απηψλ ησλ ζεκαδηψλ πνπ είλαη αλνηρηά ζε πνιιαπιέο εξκελείεο, αιιά πνπ ζπλζέηνπλ 

ηνλ θνηλφ ηφπν κέζα ζηνλ νπνίν είλαη πιένλ δπλαηφλ λα κηιήζνπκε γηα ζηξαηεγηθέο 

ειέγρνπ αιιά θαη ζηξαηεγηθέο αληίζηαζεο. 

  

ημάδια    

εκάδη πξψην: Η ηαπηφηεηα ησλ εμεγεξκέλσλ ήηαλ ακθίζεκε θαη ξηδσκαηηθή. 
[5]

 Η 

γιψζζα ηεο εμέγεξζεο ήηαλ απηή ησλ blogs.  

 

Γαιιηθά γξακκέλα κε βάζε ηελ αθνπζηηθή ηνπο. Με ζπλερή ινγνπαίγληα θαη ξίκα. 

Γιψζζα ζαθψο θαη εζειεκέλα αλνξζφγξαθε πνπ παξάγεη έλαλ θνηλφ ρψξν γηα ην 

πιήζνο. Μηα γιψζζα ηνπ ζηπι, γξακκέλε «ζαλ λα είλαη θαλείο μέλνο ζηελ ίδηα ηνπ ηε 

γιψζζα», φρη γηαηί κηιάεη κηα γιψζζα δηαθνξεηηθή αιιά γηαηί παξακέλεη «δίγισζζνο 

θαη πνιχγισζζνο κέζα ζηελ ίδηα ηνπ ηε γιψζζα». 
[6]

  

«Γηα θάζε θπζηνινγηθφ άηνκν ην λα ζρεκαηίδεη γξακκαηηθά νξζέο πξνηάζεηο είλαη 

πξνυπφζεζε γηα νπνηαδήπνηε ππνηαγή ζηνπο θνηλσληθνχο λφκνπο. Τπνηίζεηαη φηη 

θαλέλαο δελ ζα έπξεπε λα αγλνεί ηελ εγγξακκαηνζχλε, φζνη ηελ αγλννχλ αλήθνπλ ζε 

εηδηθά ηδξχκαηα. Η ελφηεηα ηεο γιψζζαο είλαη ζηελ νπζία πνιηηηθή. Γελ ππάξρεη 

κεηξηθή γιψζζα, κνλάρα έλα πξαμηθφπεκα ηεο εμνπζίαο κέζα απφ ηελ θπξίαξρε 

γιψζζα πνπ θάπνηεο θνξέο επηηίζεηαη ζε εληαίν κέησπν θαη θάπνηεο θνξέο ειίζζεηαη 

ζε δηαθνξεηηθά θέληξα ζπγρξφλσο». 
[7]

  

Η γιψζζα ηεο εμέγεξζεο δελ είλαη βέβαηα θάηη θαηλνχξγην: ππάξρεη απφ θαηξφ ζε κηα 

δηαθεηκεληθή ζρέζε κε ηε γιψζζα ησλ ξάπεξ ηεο Ακεξηθήο, έρεη εκπνξεπκαηνπνηεζεί 

κε ην γαιιηθφ ξαπ θαη ζπρλά εμάγεηαη ζαλ γαιιηθφ πνιηηηζηηθφ πξντφλ. 
[8]

 Δίλαη κηα 

γιψζζα, φκσο, πνπ αλαπαξάγνληαο ηε δνκή ησλ γισζζψλ ησλ Ακεξηθαλψλ ξάπεξ 

(ζπιιαβέο κε φκνην ήρν ελαιιάζζνληαη) ζηξέθεηαη ελάληηα ζηελ ελφηεηα ηεο 

γιψζζαο, κηιάεη ζαλ μέλε εληφο, γηα λα αλαδνκήζεη ηνλ γαιιηθφ ιφγν. Οη ζπλερείο 

αλαθνξέο ζηελ «απνηπρία ηνπ γαιιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα πξνάζηηα» 
[9]

 

αγλννχλ απηή ηε δπλακηθή παξαγσγή γιψζζαο: Γελ πξφθεηηαη γηα δηάιεθην αιιά γηα 

έλα ζχζηεκα κε δηαθνξεηηθή γξακκαηηθή, ζπληαθηηθφ, νξζνγξαθία θαη ιεμηιφγην, γηα 

κηα γιψζζα πνπ πεξηζζεχεη, πνπ μεπεδά κέζα απφ ηελ αλεπαξθή επηβνιή ηνπ 

θεληξηθνχ ειέγρνπ. 
[10]

  

Παξαδφμσο, ε πην απνηειεζκαηηθή ελέξγεηα ελάληηα ζηελ εμέγεξζε πξνήιζε απφ ηε 

Lib e ration, πνπ ζε κηα θίλεζε αηπρνχο αξηζηεξήο δεκνζηνγξαθίαο πξνζπάζεζε λα 

εξκελεχζεη ηα ζεκάδηα, λα κεηαθξάζεη ηα κελχκαηα, λα ηα θάλεη πξνζηηά ζηνλ κέζν 

αλαγλψζηε, λα εμεγήζεη ηηο αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ, λα δηθαηνινγήζεη ηελ εμέγεξζε. 

Σελ επφκελε εκέξα, νη γαιιηθέο αξρέο θαηέβαζαλ ηα blogs απφ ην δηαδίθηπν, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ εμαπισζεί ε εμέγεξζε. 
[11]

  

Γηα θάπνην πεξίεξγν ιφγν, φκσο, ην blog ηνπ clichysousbomb παξέκεηλε: αθφκε θαη 

ζήκεξα ζην δηαδίθηπν εκθαλίδνληαη εθεί κηα ζεηξά θσηνγξαθίεο. 
[12]

 Οη πην πνιιέο 

απεηθνλίδνπλ ηνλ clichysousbomb ζε θνληηλά πνξηξαίηα, ηε θίιε ηνπ θαη ηνπο θίινπο 

ηνπ. Σν ηνπίν ίζα ίζα πνπ μερσξίδεη πίζσ απφ ηα θεθάιηα ηνπο. Καλείο δελ κπνξεί λα 



δηαθξίλεη αλ είλαη ηα banlieues πνπ πεξηθιείνπλ ηα πξφζσπα, νχηε θαη λα 

πξνζδηνξίζεη πνχ αθξηβψο βξίζθνληαη. Μηα δεχηεξε ζεηξά θσηνγξαθηψλ απεηθνλίδεη 

θηγνχξεο απφ ηε κέζε θαη πάλσ, ζε εθδξνκή ζε κηα γαιιηθή παξαιία ή γηα 

πεξπάηεκα ζηα γαιιηθά βνπλά. Σέινο, εκθαλίδεηαη θαη κηα ηξίηε θαηεγνξία: εηθφλεο 

ρσξίο πξφζσπα, θαξη-πνζηάι απφ ηελ Αιγεξία θαη ε Μέθθα. ηελ ηειεπηαία θαη πην 

ζεκαληηθή θσηνγξαθία ν clichysousbomb εκθαλίδεηαη κε κηα κάζθα ζαλάηνπ πνπ 

κπαίλεη θαη βγαίλεη.  

Οη εηθφλεο απηέο έξρνληαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο εμέγεξζεο 

απφ ηα ΜΜΔ: καθξηλέο θσηνγξαθίεο ησλ γαιιηθψλ πξναζηίσλ ζε έληνλα ρξψκαηα 

θαη ζθνηεηλέο θηγνχξεο κε θαιπκκέλα πξφζσπα. ε απηέο, θπξηαξρεί ην ηνπίν θαη ηα 

πξφζσπα ράλνληαη. Η εμέγεξζε παξνπζηάδεηαη, εθεί, σο ην πξντφλ ππνβαζκηζκέλσλ 

πεξηνρψλ, δπζιεηηνπξγηθψλ νηθνγελεηψλ, αλχπαξθησλ ζρνιείσλ, πνιπγακίαο, 

αλεπαξθνχο πξνζηαζίαο, αλίζρπξεο αζηπλφκεπζεο.  

Σα πξνάζηηα, φκσο, δελ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα απνθιείζνπλ ηνπο θαηνίθνπο ηνπο, αιιά 

γηα λα ηνπο ελζσκαηψζνπλ επηιεθηηθά ζε έλα ζχζηεκα απζηεξήο ηεξαξρίαο. Ο 

επξσπατθφο ξαηζηζκφο δελ ιεηηνχξγεζε πνηέ κε βάζε ηνλ απνθιεηζκφ, αιιά κε βάζε 

ηνπο βαζκνχο απφθιηζεο απφ ην κνληέιν ηνπ ιεπθνχ αλζξψπνπ. 
[13]

 Οη εμεγεξκέλνη 

αξλνχληαη ην ιεπθφ πξφζσπν θαη ην γαιιηθφ ηνπίν πνπ ηνπο αληηζηνηρεί σο θέληξν 

εμνπζίαο. Αξρηθά πξνβάιινπλ ηα δηθά ηνπο πξφζσπα ζε θνληηλά πιάλα έηζη ψζηε λα 

εθκεδελίζνπλ ην γαιιηθφ ηνπίν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη. Όζηεξα αλαδεηνχλ άιια ηνπία, 

ηε Μέθθα θαη ηελ Αιγεξία, φπνπ, φκσο, δελ ηνπνζεηνχλ ην πξφζσπφ ηνπο. Σέινο, κε 

ην μεθίλεκα ηεο εμέγεξζεο αληηπαξαζέηνπλ ηε ξηδσκαηηθή ηνπο ακθηζεκία κε ηα 

θαιπκκέλα πξφζσπά ηνπο ζην Πξφζσπν θαη ην Σνπίν ηνπ ιεπθνχ αλζξψπνπ. «Η 

κάζθα δελ θξχβεη ην πξφζσπν, είλαη ην πξφζσπν». 
[14]

 Οη εμεγεξκέλνη δελ είλαη 

πιένλ απνθιίζεηο απφ ηνλ θαλφλα, αιιά εηζέξρνληαη ζε «δψλεο ζησπειέο», 

δπζλφεηεο, φπνπ κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ γίγλεζζαη. Η κάζθα αλνίγεη 

πεξηπαηθηηθά κηα νδφ δηαθπγήο εθηφο ηνπ ζεκαηλφκελνπ. Μηα κάζθα ζαλάηνπ κπαίλεη 

θαη βγαίλεη ζηε θσηνγξαθία, ην πξφζσπν ράλεηαη θαη μαλαεκθαλίδεηαη.  

  

εκάδη δεχηεξν: Οη εμεγεξκέλνη δελ κεηαθηλήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέγεξζεο 

εθηφο ησλ νξίσλ ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο ηνπο.  

  

ε έλα θιαζηθφ επεηζφδην απφ ηε Γίθε ηνπ Κάθθα, έλαο ρσξηθφο ηαμηδεχεη απφ ηελ 

χπαηζξν σο ην θεληξηθφ θάζηξν φπνπ εδξεχεη ν Νφκνο θαη δεηά λα εηζέιζεη. Ο 

θχιαθαο πνπ ζηέθεηαη ζηελ πχιε ηνπ Νφκνπ ηνπ απαγνξεχεη ηελ είζνδν. Ο ρσξηθφο 

μνδεχεη ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ πεξηκέλνληαο ηελ πηζαλή δηάβαζή ηνπ απφ ηελ 

πχιε –επηρεηξεκαηνινγψληαο, εθιηπαξψληαο, δσξνδνθψληαο ηνλ θχιαθα– φκσο απηή 

δελ πξαγκαηψλεηαη πνηέ, ν ρσξηθφο παξακέλεη σο ηέινο ηεο δσήο ηνπ ζην θαηψθιη 

ηνπ Νφκνπ. Σν ηειεπηαίν πξάγκα πνπ πιεξνθνξείηαη απφ ηνλ θχιαθα ιίγν πξηλ 

πεζάλεη είλαη φηη απηή ε πχιε πξννξηδφηαλ απνθιεηζηηθά γηα εθείλνλ. 
[15]

  

ε κηα εμίζνπ ζεκαδηαθή αληηπαξάζεζε γχξσ απφ ηελ εξκελεία ηνπ κχζνπ, ν 

Γθέξζνκ φιεκ επηζεκαίλεη ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ κε ηνλ Βάιηεξ Μπέλγηακηλ φηη ε 

ξηδνζπαζηηθή θαηλνηνκία ηνπ Κάθθα είλαη ε ππφζηαζε ελφο Νφκνπ πνπ βξίζθεηαη ζε 



ηζρχ άιια δελ έρεη λφεκα. Ο Μπέλγηακηλ απαληά φηη ηε ζηηγκή πνπ ν Νφκνο ράλεη ην 

λφεκά ηνπ είλαη εθεί φπνπ ηα φξηα κεηαμχ Νφκνπ θαη δσήο γίλνληαη δπζδηάθξηηα: ε 

αξρή ηεο βηνεμνπζίαο. 
[16]

 Ο Μπέλγηακηλ θέξλεη ζην θσο έλαλ θνπθσηθφ Κάθθα πξηλ 

απφ ηελ έιεπζε ηνπ Φνπθψ.  

Οη πξαθηηθέο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εμέγεξζε ζηε Γαιιία αληερνχλ ην μεπέξαζκα ησλ 

νξίσλ πνπ ζέηεη ε πξνεγνχκελε ζπδήηεζε. Απιά: νη εμεγεξκέλνη δελ πνξεχηεθαλ θαλ 

πξνο ηνλ θεληξηθφ πχξγν γηα λα δεηήζνπλ λα εηζέιζνπλ ζην πεδίν ηνπ Νφκνπ. Γελ 

παξεκπνδίζηεθαλ, δελ δίζηαζαλ απφ άγλνηα, απιψο δελ ην ζεψξεζαλ ζθφπηκν. 
[17]

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηκείλνπκε φηη νη εμεγεξκέλνη δελ έθπγαλ απφ ηνπο ρψξνπο 

θαηνηθίαο ηνπο γηαηί δελ ην ζέιεζαλ θαη φρη γηαηί ππνρξεψζεθαλ απφ ηελ θήξπμε ηεο 

θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο απφ ηε γαιιηθή θπβέξλεζε.  

Η εμέγεξζε ακθηζβήηεζε, κε άιια ιφγηα, ή ηνπιάρηζηνλ δελ αλαγλψξηζε ηελ χπαξμε 

«θέληξνπ» απ’ φπνπ αζθείηαη ε εμνπζία. Γελ ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα απεπζπλζνχλ 

νη εμεγεξκέλνη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηνλ πχξγν ηεο εμνπζίαο, ν νπνίνο βξίζθεηαη 

ζε θξίζε. 
[18]

 Ίζσο θαη δελ θξίζεθε ζθφπηκν λα «απεπζπλζνχλ» πνπζελά. Γηα λα ην 

δηαηππψζνπκε δηαθνξεηηθά, ε εμέγεξζε δελ πξνζδηφξηζε ηνλ εαπηφ ηεο ζε κηα 

δηαιεθηηθή ζρέζε κε ηελ εμνπζία. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε εμέγεξζε ήηαλ αθειήο ή 

εθ ησλ πξνηέξσλ θαηαδηθαζκέλε. Σν φηη δελ αληηπαξαηέζεθε ζε κηα θεληξηθή 

εμνπζία δελ ηζνδπλακεί κε ην φηη δελ ακθηζβήηεζε ηελ εμνπζία γεληθά.  

Δπηζηξέθνληαο ζηνλ Κάθθα, ζεσξνχκε φηη νη πξαθηηθέο ηεο εμέγεξζεο ζηε Γαιιία 

βξίζθνληαη πνιχ πην θνληά ζε κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ κχζνπ ηνπ Νφκνπ. ε 

απηήλ ν Νφκνο δελ ράλεη ηίπνηα φηαλ αθαηξείηαη ε ππνηηζέκελε ππεξβαηηθφηεηά ηνπ, 

αιιά αληηζέησο απνθαιχπηεηαη ζαλ έλα άινγν ζχκπιεγκα (assemblage). 
[19]

 Με βάζε 

ην έξγν ηνπ Κάθθα, ην θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Νφκνπ δελ 

βξίζθεηαη πνπζελά ζπγθεθξηκέλα. Η ηζηνξία ηνπ ρσξηθνχ δελ έρεη εηδηθφ βάξνο αιιά 

ζπληζηά κία απ’ φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ Νφκνπ, ζπκπιέθεηαη κε ηε γξακκαηέα ηνπ 

Γηθεγφξνπ, ηνλ δσγξάθν ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηελ πιχζηξα έμσ απφ ηε δηθαζηηθή 

αίζνπζα. «Ο Νφκνο ππάξρεη κφλν ζηελ εκκέλεηα ηνπ κεραληζηηθνχ ζπκπιέγκαηνο ηεο 

δηθαηνζχλεο». 
[20]

  

Αληηζηνίρσο, νη εμεγεξκέλνη αλαγλψξηζαλ σο αληίπαιν κηα εμνπζία απφιπηα εκκελή, 

κηα εμνπζία δηάρπηε, ζπγθξνηεκέλε απφ έλα επξχ θάζκα πνιηηηθψλ ειέγρνπ. Οη 

εμεγεξκέλνη δελ έδξαζαλ κε ζθνπφ λα απνθαιχςνπλ ηηο θξπθέο αηηίεο ηνπ γαιιηθνχ 

ξαηζηζκνχ, αιιά αληηηάρζεθαλ ζηηο θαζεκεξηλέο κηθξνπξαθηηθέο ηεο αζηπλφκεπζεο, 

ηεο παξαθνινχζεζεο, ησλ θσδηθψλ εππξέπεηαο, ηεο ειεγρφκελεο θίλεζεο ζηελ πφιε, 

πνπ νπζηαζηηθά ζπλζέηνπλ ηνλ ζχγρξνλν λενξαηζηζκφ. Οη ζηξαηεγηθέο ηεο εμνπζίαο, 

νη νπνίεο ακθηζβεηήζεθαλ, ήηαλ πξντφλ φρη ελφο ππεξβαηηθνχ «κεγάινπ ζρεδίνπ» ηεο 

εμνπζηαζηηθήο θαηαζηνιήο, αιιά ηνπ θαζεκεξηλνχ ειέγρνπ ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ 

ησλ πξναζηίσλ. Οη εμεγεξκέλνη δελ αξλήζεθαλ ηελ εμνπζία αιιά αθνινχζεζαλ ηε 

ινγηθή ηεο θαη αληηηάρζεθαλ ζε κηα ζεηξά απφ ηνπο θξίθνπο ηνπ ζπκπιέγκαηνο πνπ 

ηε δηακνξθψλεη. 

Οη εμεγεξκέλνη πξνπνξεχηεθαλ ζηξαηεγηθά θαη εμαλάγθαζαλ ηηο γαιιηθέο αξρέο ζε 

έλαλ παξσρεκέλν ειηγκφ πνπ μεδίπισζε ηηο αδπλακίεο ηνπο. 
[21]

 Η πξνζθπγή ζηελ 

άκεζε βία, ζηηο καδηθέο ζπιιήςεηο πξνδίδεη κηα ππαλαρψξεζε ηεο εμνπζίαο, ηελ 

πηνζέηεζε αληηνηθνλνκηθψλ κέηξσλ. Μηα εμνπζία πνπ απνηπγράλεη λα ελζσκαηψζεη 

ηεξαξρηθά ηνπο θαηνίθνπο ησλ πξναζηίσλ θαη αλαγθάδεηαη πξνζσξηλά λα ηνπο 



απνθιείζεη, κηα εμνπζία, ηειηθά, αληηπαξαγσγηθή, πνπ ηείλεη πξνο ηελ άκεζε 

θαηαζηνιή θαη αθήλεη πίζσ ηεο ηνλ έιεγρν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ. Η 

Γαιιηθή Γεκνθξαηία θάλεθε «γπκλή» φρη κφλν γηαηί απνθαιχθζεθε φηη ζηεξίδεηαη 

θαη ηξέθεηαη απφ έλαλ πιενλάδνληα ξαηζηζκφ, 
[22]

 αιιά γηαηί απέηπρε λα ειέγμεη ηηο 

θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ηηο εμέγεξζεο ησλ πξναζηίσλ.  

  

εκάδη ηξίην: Η εμέγεξζε δηαρχζεθε κφλνλ πξνο πεξηνρέο ηνπ ίδηνπ ηχπνπ, ηα 

γαιιηθά πξνάζηηα.  

  

Παξ’ φιν πνπ ε εμέγεξζε έκνηαδε αξρηθά έλα ηνπηθφ –ίζσο θαη απνκνλσκέλν– 

θαηλφκελν, νη ηαξαρέο εμαπιψζεθαλ. Γελ δηαρχζεθαλ κε ηπραίν, απξφβιεπην ηξφπν, 

αιιά κφλν ζε πεξηνρέο ηεο ίδηαο κνξθήο: ε εμέγεξζε ζπλδέζεθε κε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν αζηηθνχ ρψξνπ. Μνηάδεη ινηπφλ απαξαίηεην λα αλαιπζεί ε 

δπλακηθή ηεο εμέγεξζεο ζε ζρέζε κε ην ραξαθηήξα απηνχ ηνπ ρψξνπ, ηνπ γαιιηθνχ 

πξναζηίνπ.  

Δηπκνινγηθά, ε ιέμε πξνέξρεηαη απφ ηα ζπζηαηηθά ban (ππφ απαγφξεπζε) θαη lieu 

(ηφπνο). Σν banlieu παξαπέκπεη ινηπφλ ζε έλαλ ηφπν εμνξίαο, έλαλ ηφπν θαηνηθίαο 

εθείλσλ πνπ εθδηψρηεθαλ απφ ηελ πφιε θαη απφ ηελ πνιηηηθή δσή. Έλαλ ηφπν εμνξίαο 

πνπ κε θαζνξηζηηθφ ηξφπν βξίζθεηαη ππφ ηε δηθαηνδνζία ηεο πφιεο. Αθφκε 

πεξηζζφηεξν φκσο, ην banlieu παξαπέκπεη ζε έλαλ ηφπν δπλεηηθήο εμνξίαο, 

ζρεηίδεηαη δειαδή άκεζα θαη κε φζνπο ζπλερίδνπλ λα δηαζέηνπλ ην πξνλφκην ηεο 

δσήο εληφο ηεο πφιεο. Γελ ζεκαηνδνηεί, ινηπφλ, ην ρψξν πνπ βξίζθεηαη εθηφο ησλ 

νξίσλ ηεο πφιεο, αιιά έλαλ ηφπν πνπ εμαηξείηαη ελψ ηαπηφρξνλα εηζάγεηαη ζαλ ην 

εθηφο-εληφο ηεο πφιεο. Σν banlieu απνηειεί ην ζεκείν κεδέλ απ’ φπνπ δνκείηαη ε 

ζχγρξνλε κεηξφπνιε.  

Αλ θαη είλαη ινηπφλ θξίζηκν λα αλαιπζεί ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο ηνπ γαιιηθνχ 

πξναζηίνπ, πξέπεη λα απνξξίςνπκε ηνλ απζηεξφ δηαρσξηζκφ ηνπ απφ ηελ «θαλνληθή» 

έλλνκε πφιε. Σα φξηα πνπ δηαρσξίδνπλ ην εθηφο απφ ην εληφο ηεο ζχγρξνλεο 

κεηξφπνιεο ζηηο θνηλσλίεο ηνπ ειέγρνπ είλαη ζνιά. Τπφ απηή ηελ νπηηθή, δελ πξέπεη 

λα ζεσξήζνπκε φηη ηα πξνάζηηα ραξαθηεξίδνληαη απφ μερσξηζηέο, αθξαίεο ζπλζήθεο. 

Γελ είλαη απιψο ρψξνη φπνπ «απνκνλψλνληαη» νη απνθιεηζκέλνη ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο. Αληηζέησο, πξέπεη λα δνχκε κε πνηνπο κεραληζκνχο ην πξνάζηην κπνξεί 

λα δεκηνπξγεζεί θαη ηειηθά ηείλεη λα δεκηνπξγεζεί παληνχ. Σν πξνάζηην 

αληηπξνζσπεχεη έλαλ παξαδεηγκαηηθφ ρψξν ηεο ζχγρξνλεο νξγάλσζεο ηεο δσήο. 

Απνηειεί δειαδή έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο κεραληζκνχο κέζσ ησλ νπνίσλ δσή θαη 

εμνπζία κπιέθνληαη, φπνπ ε εμνπζία ειέγρεη ηελ ίδηα ηε δσή.  

Σα γαιιηθά πξνάζηηα είλαη ππφ απηή ηελ νπηηθή πξνλνκηαθνί ρψξνη. Γελ ελλννχκε 

βέβαηα κε θαλέλα ηξφπν φηη νη θάηνηθνί ηνπο απνιακβάλνπλ ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε, 

ηδηαίηεξεο επθαηξίεο. Σα πξνάζηηα απνηεινχλ έλα πεηξακαηηθφ πεδίν φπνπ 

εθαξκφδνληαη πξσηνπνξηαθέο ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ ηνπ πιήζνπο, ζηξαηεγηθέο πνπ 

μεθηλνχλ απφ εθεί θαη δηαρένληαη έπεηηα ζηελ ππφινηπε θνηλσλία. Ωο απνηέιεζκα, ηα 

πξνάζηηα πξέπεη λα αλαιπζνχλ σο έλα πξνλνκηαθφ πεδίν πάιεο ηνπ πιήζνπο ελάληηα 

ζηελ εμνπζία. Γειαδή ε ρεηξνλνκία ηεο γαιιηθήο θπβέξλεζεο λα αλαζχξεη ην 



θαζεζηψο εμαίξεζεο απφ ην απνηθηνθξαηηθφ ηεο παξειζφλ γηα λα θαηαζηείιεη ηελ 

εμέγεξζε ήηαλ νπζηαζηηθά θελή. Ήηαλ θελή γηαηί ηζρπξίζηεθε φηη αλαγθάζηεθε λα 

επηβάιεη θάηη πνπ ήδε ππήξρε: ζηα πξνάζηηα ε εμνπζία έρεη ήδε πάξεη ηελ κνξθή 

κηαο άηππεο αιιά κφληκεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο φπνπ ε δσή κπνξεί λα 

αθαηξείηαη ρσξίο λα έρεη αμία.  

Δίλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν λα δνχκε κε πνηνπο ηξφπνπο απηέο νη ζηξαηεγηθέο είλαη 

πξσηνπνξηαθέο θαη πψο ηείλνπλ λα επεθηαζνχλ γηα λα αζθήζνπλ ηνλ έιεγρν ζην 

ζχλνιν ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ ρψξνπ. Δίλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν λα επηλνήζνπκε 

αληίζηνηρα ηξφπνπο αληίζηαζεο ζε απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο: ε εμέγεξζε ζηε Γαιιία 

απνηέιεζε έλα πείξακα ηνπ πιήζνπο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

  

εκάδη ηέηαξην: Οη εμεγεξκέλνη δελ δηαηχπσζαλ αηηήκαηα, δελ απεπζχλζεθαλ κε 

νξγαλσκέλν ηξφπν ζηα θέληξα εμνπζίαο.  

  

Ήηαλ ινηπφλ κηα εμέγεξζε ρσξίο πνιηηηθφ πεξηερφκελν; Αθφκε θαη νη 

αληηξαηζηζηηθέο νξγαλψζεηο ζηε Γαιιία βξέζεθαλ απξνεηνίκαζηεο θαη ρσξίο 

ηδηαίηεξεο επαθέο κε ηνπο εμεγεξκέλνπο, παξά ην γεγνλφο φηη παξφκνηεο εμεγέξζεηο 

είραλ ζπκβεί θαη ζην παξειζφλ θαη ηα κέηξα αξθνδί γηα απμεκέλν έιεγρν είραλ 

αξρίζεη λα εθαξκφδνληαη απφ ηνλ Οθηψβξην. Οη πνξείεο αιιειεγγχεο ζην θεληξηθφ 

Παξίζη άξγεζαλ πάξα πνιχ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη αλακθηζβήηεηα δελ απέβεζαλ 

θαζνξηζηηθέο γηα ηελ εμέιημε ηεο εμέγεξζεο. Οη θηλήζεηο ζπκπαξάζηαζεο επέκεηλαλ 

αθξηβψο ζηελ ηδέα ηεο Δμνπζίαο σο θέληξνπ: δηακαξηπξίεο έμσ απφ ηα δηθαζηήξηα 

(θπξίσο ην Palais de Justice), ζπκπαξάζηαζε ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ, λνκηθή 

βνήζεηα, παξνπζία ζηα δηθαζηήξηα.  

Θέινπκε λα αλαζηξέςνπκε απηή ηελ εηθφλα γηα λα θηάζνπκε ζε κηα απφιπηα 

θαηαθαηηθή δηαηχπσζε. Θέινπκε λα ελαληησζνχκε ζηελ αλάιπζε ηεο πνιηηηθήο 

δηάζηαζεο ηεο εμέγεξζεο ζαλ κηα έιιεηςε, ζαλ έλα δπλεηηθφ ζεηηθφ πξφγξακκα πνπ 

νη εμεγεξκέλνη δελ πηνζέηεζαλ. Η πνιηηηθή ζεκαζία ηεο απνξξέεη, αληηζέησο, απφ ην 

ζχλνιν ησλ επηζπκηψλ ηνπ πιήζνπο πνπ εμεγέξζεθε. Σν ζηνηρείν απφ ην νπνίν 

πεγάδεη ε ακεραλία ηεο Αξηζηεξάο είλαη ε άξλεζε θάζε δηακεζνιάβεζεο, ε άξλεζε 

θάζε κνξθήο αληηπξνζψπεπζεο απφ ηηο πξαθηηθέο ησλ εμεγεξκέλσλ. Οη εμεγεξκέλνη 

δελ έδξαζαλ ζε θακία ζηηγκή ζαλ έλα θαλνληθφ «νξγαλσκέλν θίλεκα». Γελ 

πξνζπάζεζαλ λα ζπλνκηιήζνπλ κε ηελ εμνπζία, δελ δήηεζαλ ηελ αιιειεγγχε άιισλ 

θνηλσληθψλ δπλάκεσλ, δελ απεπζχλζεθαλ ζηελ «θνηλή γλψκε», δελ δηαηχπσζαλ 

αηηήκαηα, δελ απαίηεζαλ ηελ εθπξνζψπεζή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ηνπο 

αθνξνχλ. 

Η εμέγεξζε δηακνξθψζεθε ελάληηα ζε νπνηαδήπνηε δηακεζνιάβεζε θαη αξλήζεθε 

νπνηαδήπνηε κνξθή πνιηηηθήο κέζσ ηεο αληηπξνζψπεπζεο. Σν βαζηθφ πξφβιεκα ηεο 

ζχλδεζεο ηεο εμέγεξζεο κε άιια θηλήκαηα έγθεηηαη αθξηβψο ζην φηη ε εμέγεξζε ήηαλ 

πεηζκαηηθά ξηδνζπαζηηθή. Αθχξσλε, δειαδή, κε βίαην ηξφπν φπνην ππφιεηκκα πίζηεο 

ζηελ αξρή ηεο αληηπξνζψπεπζεο. ε απηφ ην ζεκείν, ην θξίζηκν πνιηηηθφ δήηεκα πνπ 

αλαθχπηεη είλαη εάλ νη επηζπκίεο ηνπ πιήζνπο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπκβαηέο κε ηελ 

αξρή ηεο αληηπξνζψπεπζεο. Δάλ, κε άιια ιφγηα, ην πιήζνο πξέπεη λα απνξξίςεη ή λα 



επηρεηξήζεη λα εθδεκνθξαηίζεη ηελ αξρή ηεο αληηπξνζψπεπζεο.  

Γελ λνκίδνπκε φηη ζα ήηαλ παξαγσγηθφ λα ζπλερηζηεί απηή ε ζπδήηεζε 

δηαρσξίδνληαο ηηο αληηκαρφκελεο ζέζεηο ζηα δχν «πξναηψληα» ζηξαηφπεδα: 

επαλαζηαηηθέο ή κεηαξξπζκηζηηθέο. Πξνθαλψο, ε δηεθδίθεζε δεκνθξαηηθφηεξσλ 

κνξθψλ αληηπξνζψπεπζεο νδεγεί πξνο κηα βειηίσζε ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο θαη 

δελ είλαη παξαγσγηθφ λα ζεσξεζεί αζήκαληε ή κεηνδνηηθή. Δπηκέλνπκε, φκσο, φηη ε 

πξνζήισζε ζην ζεζκφ ηεο αληηπξνζψπεπζεο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ην βάζνο ηνπ 

νξίδνληα ηεο πάιεο ηνπ πιήζνπο. Η αξρή ηεο αληηπξνζψπεπζεο είλαη αζχκβαηε κε 

ηελ απφιπηε δεκνθξαηία. 
[23]

 Ίζσο απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα καο βνεζήζεη λα 

δηαπεξάζνπκε ηηο ζπληεηαγκέλεο πνπ νξίδνπλ απηή ηε ζπδήηεζε είλαη λα 

επηθεληξσζνχκε ζηνπο ηξφπνπο νη νπνίνη ζα καο επηηξέςνπλ λα επηλνήζνπκε κία 

ζεηξά απφ θνηλά εγρεηξήκαηα.  

Σν θξίζηκν δήηεκα πνπ αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ εμέγεξζε ησλ πξναζηίσλ είλαη πψο 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο απφ ην πιήζνο. Η 

πξνζπάζεηα λα εθδηψμνπλ ηε γαιιηθή αζηπλνκία απφ ηα πξνάζηηα, ε θαηαζηξνθή ησλ 

κέζσλ παξαθνινχζεζήο ηνπο, ν εκπξεζκφο απηνθηλήησλ απφ ηνπο εμεγεξκέλνπο 

έγηλαλ ηα φπια ηνπο γηα λα απνθχγνπλ ηνλ έιεγρν πνπ επηβάιιεη ην γαιιηθφ θξάηνο. 

Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο εθηπιίρζεθε ε εμέγεξζε ζεκαηνδνηνχλ ην μεθίλεκα κηαο 

δπλακηθήο φπνπ δελ κπνξεί λα ππάξμεη επηζηξνθή ζε κηα θαλνληζηηθή κνξθή ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηηθνχ πεδίνπ. Η θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο έξρεηαη ζαλ ην λέν 

παξάδεηγκα κέζσ ηνπ νπνίνπ αζθείηαη ε θπξηαξρία ζε παγθφζκην επίπεδν. 

εκαηνδνηεί, κε άιια ιφγηα, έλα λέν πεδίν πάιεο.  

  

εκάδη πέκπην: Η θχξηα πξαθηηθή ησλ εμεγεξκέλσλ ήηαλ ν εκπξεζκφο απηνθηλήησλ.  

  

πκβνιηθά, ην απηνθίλεην κπνξεί λα ππνδειψζεη κηα ζεηξά ζεκαηλνκέλσλ: έλα θεηίρ 

ηεο θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο, έλα αληηθείκελν κέζσ ηνπ νπνίνπ ν θάηνρφο ηνπ 

πξνζκεηξάηαη σο επππφιεπην κέινο ηεο θνηλσλίαο, έλα «πνιχηηκν» αγαζφ ην νπνίν ε 

εμνπζία ππφζρεηαη λα πξνζηαηεχζεη απφ θινπή θαη θζνξά, έλα κέζν πνπ πξνζθέξεη 

ηελ αζθάιεηα ηεο κεηαθνξάο ζηνλ θάηνρφ ηνπ ή ην εηζηηήξην γηα ηελ έληαμή ηνπ ζηε 

ζχγρξνλε κεηξφπνιε. Δδψ βέβαηα είλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα 

απηνθίλεηα πνπ θάεθαλ αλήθαλ ζηνπο θησρνχο θαηνίθνπο ησλ πξναζηίσλ θαη φρη ζηα 

αθεληηθά ηνπο: θάεθαλ Ρελψ, κηθξά γηαπσλέδηθα κνληέια, αιιά θακία Πφξζε ή 

Φεξάξη. 

Σν απηνθίλεην, αλεμάξηεηα, φκσο, απφ ηελ ηερλνινγηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ αμία, 

είλαη έλα κέζν πνπ ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία κέζσ ηεο ειεγρφκελεο ξνήο ζε 

πξνθαζνξηζκέλεο πνξείεο (δξφκνπο, ιεσθφξνπο κε άζθαιην) θαη ηεο ειεγρφκελεο 

ηαρχηεηαο αλάινγα κε ηελ πνξεία. Ο έιεγρνο δελ αζθείηαη, θαηά θχξην ιφγν, κέζσ 

ηεο απαγφξεπζεο πξφζβαζεο πξνο –ή ηεο απαγφξεπζεο εμφδνπ απφ– ηα γαιιηθά 

πξνάζηηα. Δπηβάιιεηαη, αληηζέησο, κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πψο (νπζηαζηηθά κε πνηα 

ηαρχηεηα) πξέπεη λα θηλείζαη, φπνηνο θαη αλ είζαη, φηαλ θηλείζαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

δηαδξνκή. 
[24]

 Καζψο ε εμνπζία δηαρέεηαη, ν έιεγρνο δηαδξνκψλ θαη ηαρπηήησλ 

δηακνξθψλεη ην ρψξν θαη ην ρξφλν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Γη’ απηφ θαη ε θαηάζηαζε 



έθηαθηεο αλάγθεο είλαη πξσηίζησο ν έιεγρνο ησλ ρξνληθψλ θαη φρη ησλ ρσξηθψλ 

νξίσλ. 
[25]

 Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ γαιιηθνχ πξναζηίνπ απφ ηελ ππφινηπε κεηξφπνιε 

βαζίδεηαη ζην φηη ε ζχλδεζή ηνπ είλαη ειεγρφκελε: ζπληειείηαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

ειεγρφκελσλ δηαδξνκψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ ηαρπηήησλ κεηάβαζεο. Οη εκπξεζκνί 

απηνθηλήησλ δήισζαλ ζπκβνιηθά ηελ ακθηζβήηεζε ησλ νξίσλ απηψλ, ηελ άξλεζε 

λα αθνινπζήζνπλ νη εμεγεξκέλνη ηηο δηαδξνκέο θαη ηηο ηαρχηεηεο πνπ επηβάιιεη ν 

έιεγρνο.  

Δδψ, φκσο, πξέπεη πάιη λα αληηζηαζνχκε ζε κηα αξλεηηθηζηηθή ζεψξεζε απηήο ηεο 

πξαθηηθήο. Σν θάςηκν ησλ απηνθηλήησλ δελ ζήκαηλε απιψο «αθήζηε καο ήζπρνπο». 

Αληηζέησο, έγηλε ε βνχιεζε γηα θνηλή δσή ρσξίο ηνλ έιεγρν πνπ αζθείηαη απφ ηελ 

εμνπζία. Η κεηαθίλεζε κε ην απηνθίλεην, ζε αληίζεζε κε ηα «κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο», αλαηξεί ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πιήζνπο. Οη ρψξνη καδηθήο 

κεηαθνξάο απνηεινχλ ηφπνπο ζπγθέληξσζεο ηνπ πιήζνπο, θαζψο αλαπφθεπθηα ε 

ίδηα θάςνπια πεξηθιείεη έλα εηεξφθιεην ακάιγακα απφ αλζξψπνπο δηαθνξεηηθψλ 

ηάμεσλ, νκάδσλ, ηδενινγηψλ, πξνειεχζεσλ θαη θχισλ, νη νπνίνη παξ’ φιν πνπ 

θαηεβαίλνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο ππνρξεψλνληαη λα ζπλππάξμνπλ ιφγσ ηεο 

ηαρχηεηαο. Η ζπλχπαξμε απηή επηηξέπεη ηνλ έιεγρν, θαζψο επηβάιιεη θαλνληζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο εππξέπεηαο θαη θνζκηφηεηαο αιιά θαη ηελ ακθηζβήηεζή ηνπο. 
[26]

 

Αληηζέησο, ε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ ηείλεη λα ηεκαρίζεη θαη λα ηεξαξρήζεη ην 

πιήζνο: ε κεηαθνξά είλαη αηνκηθή, νη θαλφλεο θαη νη θψδηθέο ηεο απζηεξά 

εμαηνκηθεπκέλνη. Καζέλαο ρσξηζηά αθνινπζεί ζήκαηα ζην δξφκν, ζε δηαθνξεηηθέο 

ηαρχηεηεο αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ. Οη εκπξεζκνί 

απηνθηλήησλ απνηέιεζαλ ζπιινγηθέο δξάζεηο πνπ επαλαπξνζδηφξηζαλ ηελ θίλεζε 

ζηελ πφιε ζαλ λα κελ ππήξρε ε αλάγθε γηα ηα φξηα ηαρχηεηαο θαη ηηο 

πξνθαζνξηζκέλεο δηαδξνκέο πνπ λα νδεγνχλ ζην θέληξν. Γελ επλφεζαλ νχηε ηελ 

θαλνληζηηθή ζπλχπαξμε ηνπ πιήζνπο εληφο ησλ ίδησλ βαγνληψλ, νχηε ηελ 

εμαηνκηθεπκέλε «απφδξαζε» απφ ηα πξνάζηηα, αιιά έδεημαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ελαιιαθηηθψλ αιιά θνηλψλ δηφδσλ δηαθπγήο, κνλνπαηηψλ πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ ίδηα 

ηε ινγηθή ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη παξαθάκπηνπλ ηα ρξνληθά θαη 

ρσξηθά φξηα πνπ ζέηεη ν έιεγρνο.  

Οη εκπξεζκνί απηνθηλήησλ, απνηειεζκαηηθνί θαη ζεακαηηθνί κέζα ζηελ παξάδνμε 

ζηξαηεγηθή ηνπο, άξζξσζαλ έλα δηπιφ θάιεζκα γηα ην πιήζνο. Απφ ηε κία πιεπξά 

ακθηζβήηεζαλ ηα φξηα πνπ δηαρσξίδνπλ ηα πξνάζηηα απφ ην ππφινηπν Παξίζη, φξηα 

πνπ δελ έρνπλ ηε κνξθή απζηεξψλ δηαρσξηζηηθψλ γξακκψλ αιιά ειεγρφκελσλ 

δηφδσλ. Καη απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξνέηαμαλ ηελ πηζαλφηεηα θνηλήο δσήο κέζσ ηεο 

ράξαμεο νδψλ δηαθπγήο. Αλ ινηπφλ ε ειεπζεξία θαη ε δπλαηφηεηα ηεο κεηαθίλεζεο 

ησλ πνιηηψλ είλαη ε δεκνθξαηηθή επίθαζε ηεο γαιιηθήο θνηλσλίαο, ηεο 

ελζσκάησζεο, νη εμεγεξκέλνη ηελ απαξλήζεθαλ. ηηο επίζεκεο δηαθεξχμεηο ηεο 

γαιιηθήο θπβέξλεζεο ππήξρε κηα εκκνλή: λα επαλαιακβάλεηαη δηαξθψο φηη παξ’ φιν 

πνπ ηα πξνάζηηα θαίλνληαη απνκνλσκέλα, είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα άκεζα 

ζπλδεδεκέλα κε ηελ ππφινηπε θνηλσλία. ε πείζκα απηήο ηεο εκκνλήο, φκσο, νη 

εμεγεξκέλνη απηναπνθιείζηεθαλ. Σν θάςηκν ησλ απηνθηλήησλ αληηηάρηεθε άκεζα ζε 

απηή ηελ εκκνλή, δειψλνληαο ηελ επηζπκία λα θνπνχλ βίαηα νη πξνθαζνξηζκέλεο 

κνξθέο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ πξναζηίσλ θαη ηνπ θέληξνπ, λα θνπνχλ νη δίνδνη 

δηακεζνιάβεζεο θαη νη πηζαλφηεηεο επηιεθηηθήο ελζσκάησζεο. Σν ξηδνζπαζηηθφ 

θνκκάηη ηεο εμέγεξζεο ήηαλ αθξηβψο ε ζηξαηεγηθή απηή (πνπ δελ ήηαλ πξντφλ 

άινγνπ θαηαλαισηηζκνχ, νχηε φκσο θαη παξάινγνπ μεζπάζκαηνο βίαο), ε νπνία 



αλέηξεπε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ειέγρνπ αξλνχκελε αθξηβψο ηε ινγηθή ηνπ.  

Η δξάζε ησλ εμεγεξκέλσλ αληηηάρηεθε ζηελ εμνπζία, ηε δηάρπηε εμνπζία πνπ αζθεί 

έιεγρν ζηα γαιιηθά πξνάζηηα. Καη ζην ζεκείν απηφ βξίζθεηαη αθξηβψο ην παξάδνμν 

ησλ εμεγέξζεσλ, φηη δειαδή ε αλάθιεμή ηνπο ζπλέπεζε ρξνληθά κε ηα ζρέδηα ηεο 

θπβέξλεζεο αξθνδί λα απμήζεη ηεο αζηπλφκεπζε ησλ πξναζηίσλ, δειαδή λα 

εληαηηθνπνηήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εμνπζίαο ρξεζηκνπνηψληαο 

αληηνηθνλνκηθέο κεζφδνπο άκεζεο θαηαζηνιήο. Η εμέγεξζε ήξζε ηε ζηηγκή αθξηβψο 

πνπ ε εμνπζία ππαλαρψξεζε απφ ηνλ έιεγρν ζηνλ εγθιεηζκφ θαη ζηελ άκεζε άζθεζε 

βίαο. Καη ελψ νη πηέζεηο γηα ην πιήζνο εληαηηθνπνηήζεθαλ, φπσο θαίλεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά θαη κε ην ζάλαην ησλ δχν αλζξψπσλ πνπ ππξνδφηεζαλ ηα γεγνλφηα, 

παξάιιεια εκθαλίζηεθε ζην πξνζθήλην ε αδπλακία ησλ γαιιηθψλ αξρψλ λα 

ειέγμνπλ κνξθέο δξάζεο πνπ δηαρένληαη. Με άιια ιφγηα, θαζψο ε εμνπζία 

ππαλαρψξεζε ζην ζπγθεληξσηηθφ παξειζφλ ηεο θαη μαλαέγηλε Δμνπζία, νη 

ζηξαηεγηθέο δηάρπζεο ησλ εμεγεξκέλσλ απνδείρηεθαλ πνιχ πην απνηειεζκαηηθέο θαη 

νπζηαζηηθέο. 

Σηο πξψηεο λχρηεο ηεο εμέγεξζεο, πνπ νη θάκεξεο παξαθνινχζεζεο είραλ 

θαηαζηξαθεί, πνπ ε αζηπλνκία θνβφηαλ αθφκε λα πιεζηάζεη, πνπ νη εμεγεξκέλνη 

έθξπβαλ ηα πξφζσπά ηνπο κε καληίιηα θαη έθαηγαλ απηνθίλεηα, ηα πξνάζηηα 

βξέζεθαλ «εθηφο ειέγρνπ». Απηή ε θαηάζηαζε «εθηφο ειέγρνπ» είλαη ε πην επνίσλε 

ππφζρεζε ηεο εμέγεξζεο ησλ πξναζηίσλ. Πξέπεη εδψ λα ζπκεζνχκε φηη νη 

εμεγεξκέλνη, αλ θαη λένη, είραλ ηε ζπληξηπηηθή ππνζηήξημε ησλ θαηνίθσλ ησλ 

πεξηνρψλ ηνπο. ρη κφλν γηαηί θαη εθείλνη αλαηξίρηαζαλ απφ ην ζάλαην άιισλ δχν 

αλζξψπσλ, φρη κφλν γηαηί θαη εθείλνη κηζνχλ ηνλ αξθνδί, φρη κφλν γηαηί αηζζάλνληαη 

πνιχ κεγαιχηεξε αιιειεγγχε κε ηνπο εμεγεξκέλνπο απ’ φ,ηη κε ηε γαιιηθή 

αζηπλνκία, αιιά ίζσο γηαηί αλαγλψξηζαλ φηη εθηπιίζζεηαη κπξνζηά ηνπο έλα δπλάκεη 

θνηλφ εγρείξεκα. Η ράξαμε νδψλ δηαθπγήο απφ ηνλ έιεγρν ηεο εμνπζίαο. 

Η εμέγεξζε ησλ πξναζηίσλ δελ ήηαλ έλα γεγνλφο κε αξρή, κέζε θαη ηέινο, 

ηνπιάρηζηνλ φρη κε απηή ηε ζεηξά. Η εμέγεξζε αλαπηχρζεθε, αληηζέησο, ζε 

ξηδσκαηηθή κνξθή. Γελ αθνινχζεζε ηε γξακκηθή πνξεία θηλεκάησλ πνπ μεθηλνχλ 

απφ έλα ζεκείν θαη απιψλνληαη ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ κάδεο πνπ δπλακηθά 

πνξεχνληαη κε έλαλ θνηλφ ζθνπφ πξνο ηνλ θεληξηθφ πχξγν. Η εμέγεξζε μεπήδεζε ζηα 

πξνάζηηα ηνπ Παξηζηνχ θαη δηαρχζεθε ζε άιια πξνάζηηα εθηφο ηεο πξσηεχνπζαο. Η 

αζηπλνκηθή θαηαζηνιή πνπ αθνινχζεζε ήηαλ απνηειεζκαηηθή κφλν σο πξνο ηελ 

επαλαθνξά ηεο «ηάμεο» ζηα πξνάζηηα, αιιά φρη σο πξνο ηελ επίδξαζε ηεο εμέγεξζεο 

πνπ δηαρχζεθε θαη ζπλερίδεη λα δηαρέεηαη πέξα απφ ηα πξνάζηηα, πέξα απφ ηε Γαιιία 

θαη πέξα απφ ηελ Δπξψπε. Γειαδή ε θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο δελ ζεκαηνδνηεί έλα 

ηέινο. αλ ξίδσκα, αθφκε θαη αλ απνθνπεί απφ ηηο ξίδεο ηεο, ε εμέγεξζε ζα 

μεπεδήζεη ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην, κε δηαθνξεηηθή κνξθή.  
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απνδεθηνί ζηνπο ηφπνπο πξννξηζκνχ ηνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηε Γαιιία απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1970 έρεη μεθηλήζεη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη ρψξνη καδηθήο κεηαθνξάο 
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θαλφλσλ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ «θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο, ηεο θνχξαζεο, ηνπ ζπλσζηηζκνχ, 
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ειέγρνπ. Ο chef de station κεηνλνκάδεηαη ζε agent d’ accueil et d’ information, νη θάκεξεο 

ηνπνζεηνχληαη ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία, θαη ε αζθάιεηα αλαηίζεηαη ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο πνπ 

πεξηπνινχλ. Απηφ πνπ απνθηά ζεκαζία είλαη ε πηνζέηεζε ησλ θαλφλσλ «νξζήο ζπκπεξηθνξάο» 

πξνθεηκέλνπ ην πιήζνο λα κεηαθηλείηαη νκνηφκνξθα θαη ειεγρφκελα. Παξάιιεια, δεκηνπξγείηαη θαη ε 

δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθψλ πξαθηηθψλ αληίδξαζεο ζηνλ έιεγρν. Σα γθξάθηηη θνληά ζηηο ξάγεο ηνπ 

ηξέλνπ, ηνπ κεηξφ θαη ηνπ RER θαη ε πξνθιεηηθή ή θαη απεηιεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ αλαηξεί ηνπο 

θψδηθεο απνηεινχλ πξαθηηθέο αληίδξαζεο ζηνλ έιεγρν.
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