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(ΚΕΨΕΙ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΙΩΝ) 
ηνπ Υξήζηνπ Βαιιηάλνπ  

 

Ζ εμέγεξζε ησλ λέσλ ησλ γαιιηθώλ πξναζηίσλ ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην 

απαζρόιεζε (θαη δηθαηνινγεκέλα) όρη κόλν ηνλ γαιιηθό Σύπν, αιιά θαη ηα ειιεληθά 

ΜΜΔ, θαη ηξνθνδόηεζε κε «ζεακαηηθά» βίληεν ηα θαζεκεξηλά δειηία ησλ νθηώ, 

όπσο θαη «ςύρξαηκεο» αλαιύζεηο ηνπ ηύπνπ «γηαηί όια απηά δελ ζπκβαίλνπλ ζηελ 

Διιάδα» ή θαη πεξί ηνπ αληηζέηνπ: «Γηαηί απνηεινύλ ην πξννίκην ηνπ ηη ζα 

αθνινπζήζεη θαη εδώ αλ δελ ιάβνπκε επεηγόλησο θάπνηα κέηξα».  

ην κηθξό απηό ζεκείσκα δελ ζα αζρνιεζνύκε κε εξσηήκαηα πνπ απαζρόιεζαλ ηηο 

ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο ησλ ξεπνξηάδ ή αθόκε θαη θάπνην ζεσξεηηθό δηάινγν ζρεηηθά 

κε ηε ρξενθνπία ή όρη ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηαο θαη ηα δηαθνξεηηθά κνληέια 

ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηώλ κεηαμύ αθαδεκατθώλ πνπ έζπεπζαλ λα δώζνπλ ην 

«παξώλ». Γελ ζα αζρνιεζνύκε κε ην αλ ε εμέγεξζε απηή έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

δηθαηνινγνύλ ηνλ όξν «θνηλσληθό θίλεκα» (ή, γηα θάπνηνπο άιινπο, «ηαμηθή 

εμέγεξζε»), αλ απνηειεί ην πξόπιαζκα ησλ λέσλ κνξθώλ θνηλσληθήο δηακαξηπξίαο 

πνπ εγθπκνλνύλ νη ζύγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο ή αλ έρνπκε λα θάλνπκε κε ηε 

καδηθή πιένλ εκθάληζε ηνπ ηζιακηθνύ ξηδνζπαζηηζκνύ ζην ρώξν όπνπ επί αηώλεο 

θπξηάξρεζε ν δπηηθόο νξζνινγηζκόο θαη ε νπδεηεξνζξεζθεία. Θα πεξηνξηζηνύκε 

ζηελ επηζήκαλζε θάπνησλ ζεκείσλ πνπ ζεσξνύκε όηη έρνπλ θάπνην ελδηαθέξνλ (θαη) 

ζηα θαζ’ εκάο.  

  

1. Δζληθή νκνγελνπνίεζε θαη θνηλσληθόο απνθιεηζκόο: ε ρξενθνπία ηνπ ζρνιείνπ  

Αξρηθά αο ζεκεηώζνπκε θάηη πνπ, ρσξίο λα είλαη απηνλόεην, απαζρόιεζε ειάρηζηα 

ηνπο αλαιπηέο: ε ζπγθεθξηκέλε εμέγεξζε, κε όια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ηπθιήο θαη ζπρλά (απην)θαηαζηξνθηθήο βίαο από ηελ πιεπξά ησλ λέσλ – Γάιισλ 

ππεθόσλ θαη γόλσλ κεηαλαζηώλ δεύηεξεο θαη ηξίηεο γεληάο, θσηίδεη έληνλα κηα 

δξακαηηθή ρξενθνπία: ηε ρξενθνπία ηνπ γαιιηθνύ ξεπνπκπιηθαληθνύ ζρνιείνπ. Αλ ε 

απνζηνιή γεληθά ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε κεηάδνζε (παξάιιεια κε έλα ζύλνιν ηερληθώλ 

δεμηνηήησλ) εθείλσλ ησλ πξνηύπσλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο 

αληίζηνηρεο ζέζεηο ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο ηελ νπνία ζα θιεζνύλ λα επαλδξώζνπλ 

νη εθπαηδεπόκελνη (ζρεκαηηθά: ειεύζεξε ζθέςε θαη πλεύκα πξσηνβνπιίαο γηα ηα 

ζηειέρε ηεο ηεξαξρίαο, πλεύκα πξόζπκεο πεηζαξρίαο γηα ηνπο θάζε ινγήο 

ρεηξώλαθηεο, αίζζεζε ηεο ππαγσγήο ζηηο παξαδόζεηο θαη ηελ θιεξνλνκηά πνπ 

ζπλζέηνπλ κηα θνηλή εζληθή ηαπηόηεηα γηα όινπο ηνπο καζεηέο), ηόηε δελ κπνξνύκε 

παξά λα ζπκθσλήζνπκε όηη ην γαιιηθό ζρνιείν γλσξίδεη κηα θξίζε πνπ αγγίδεη ηνλ 

ππξήλα ηεο απνζηνιήο ηνπ.  



Βέβαηα, όπσο ζπκβαίλεη πάληα, ηελ αηηία ηεο θξίζεο απηήο δελ κπνξνύκε λα ηελ 

αλαδεηήζνπκε μέζα ζην ζρνιείν: απιώο νη αμίεο πνπ θαιείηαη ην ζρνιείν λα 

κεηαθπηεύζεη ζηα θεθάιηα ησλ παηδηώλ (ηζόηεηα, αδειθνζύλε, εξγαηηθόηεηα, 

θηινκάζεηα, αμηνθξαηία, γαιιηθό έζλνο θιπ.), νη αμίεο ηεο επξσπατθήο νπκαληζηηθήο 

παξάδνζεο, βξίζθνληαη ζε κηα ηόζν θξαπγαιέα αληίζεζε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο 

λενθηιειεύζεξεο δνύγθιαο ηνπ απόιπηνπ αηνκηζκνύ θαη ηνπ ζρεηηθνύ ξαηζηζκνύ, 

ώζηε δελ πείζνπλ πηα θαλέλα. Σνπιάρηζηνλ, δελ πείζνπλ ηα παηδηά εθείλα πνπ 

βηώλνπλ κηα δεύηεξε δπζάξεζηε πξαγκαηηθόηεηα: αληίζεηα κε ηηο επαγγειίεο ηεο 

«δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο», ε απόθηεζε ελόο ραξηηνύ απνθνίηεζεο από θάπνηα 

βαζκίδα ηνπ ζρνιείνπ από ηα παηδηά ησλ Βνξεηναθξηθαλώλ κεηαλαζηώλ δελ 

πξνζθέξεη παξά ειάρηζηεο ειπίδεο πξόζβαζεο ζε ζέζεηο εξγαζίαο θνηλσληθά 

αλώηεξεο απηώλ πνπ θαηέιαβαλ πξηλ από ηξηάληα ρξόληα νη αλαιθάβεηνη γνλείο ηνπο, 

όηαλ πξσηνήιζαλ ζηε Γαιιία κε ηελ ειπίδα κηαο θαιύηεξεο ηύρεο. Ο γηνο ηνπ 

Αιγεξηλνύ νδνθαζαξηζηή ηνπ Παξηζηνύ έρεη ειάρηζηεο ειπίδεο λα βξεη θάηη θαιύηεξν 

από ηε δνπιεηά ηνπ παηέξα ηνπ, ανεξάπηηηα από ηα ζρνιηθά ηνπ εθόδηα, πνπ, ζηηο 

ζπλζήθεο ηνπ δεδνκέλνπ νηθνγελεηαθνύ θαη θνηλσληθνύ ηνπ πεξίγπξνπ, ζα 

ππνιείπνληαη πάληα απηώλ ησλ «γλήζησλ Γάιισλ» ζπλνκειίθσλ ηνπ. Σα πςειά 

πνζνζηά αλεξγίαο θαη νη ξαηζηζηηθέο θαη μελνθνβηθέο πξνθαηαιήςεηο ηεο γαιιηθήο 

θνηλσλίαο, πνπ δηαρένληαη ζ’ όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο, είλαη 

πξάγκαηα γλσζηά ζε όινπο θαη κπνξνύλ λα εμεγήζνπλ πνιύ θαιά ηηο 

πξναλαθεξζείζεο δηαπηζηώζεηο.  

Σα παηδηά, ινηπόλ, ησλ Αθξηθαλώλ κεηαλαζηώλ όηαλ εληάζζνληαη ζην ζρνιείν ηεο 

Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο βξίζθνληαη αληηκέησπα κε ηελ εμήο θαηάζηαζε: θαινύληαη λα 

αθνκνηώζνπλ ην αμηαθό ζύζηεκα ηνπ νπνίνπ απηό είλαη θνξέαο, έλα ζύζηεκα 

θνηλσληθά αλεπηθύξσην θαη ηδενινγηθά δηάηξεην. Αθόκε πεξηζζόηεξν, θαινύληαη λα 

ελζηεξληζηνύλ ηηο ηδέεο κηαο βαζηά εζλνθεληξηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ είλαη άμηνο 

θιεξνλόκνο ησλ παξαδόζεσλ ηνπ επξσπατθνύ εζληθηζκνύ. Ζ ππνρξεσηηθή 

δηδαζθαιία ηεο γαιιηθήο σο κεηξηθήο γιώζζαο, ε κνλόπιεπξε αλαθνξά ζηε 

«γαιιηθή ηζηνξία» θαη ηνλ «γαιιηθό πνιηηηζκό», νη αλαθνξέο ηνπ ηύπνπ «νη πξόγνλνί 

καο νη Γαιάηεο», κε ηηο νπνίεο θαινύληαη λα αλαδηαηππώζνπλ ηε λέα ηνπο ζπιινγηθή 

ηαπηόηεηα όρη κόλν ηα παηδηά ησλ πξναζηίσλ ηνπ Παξηζηνύ, αιιά αθόκε θαη απηά 

ησλ απνηθηώλ ηεο Μαξηηλίθαο θαη ηεο Γνπαδεινύπεο, ηζνπεδώλνπλ ηηο δηαθνξέο 

θαηαγσγήο θαη δηακνξθώλνπλ (ή έζησ ηείλνπλ λα δηακνξθώζνπλ) έλαλ εληαίν ρώξν 

εζληθήο ζπλείδεζεο. 
[2]

. Από ηελ άιιε πιεπξά, απηή ε βίαηε θαη απηαξρηθή 

δηαπαηδαγώγεζε κε βάζε ηηο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ιατθόηεηαο θαη ηεο 

ππαγσγήο ζηνπο θόιπνπο ηνπ εληαίνπ γαιιηθνύ έζλνπο (αο ζπκεζνύκε κόλν ηελ 

επηρείξεζε δηά λόκνπ απαγόξεπζεο ηεο καληίιαο ζηα ζρνιεία) δελ βηώλεηαη από ηνπο 

γόλνπο ησλ κεηαλαζηώλ κόλν σο βίαηε αιιά θαη σο άλεπ αληηθξίζκαηνο, αθνύ ν 

ξαηζηζκόο, ε μελνθνβία θαη νη πξνθαηαιήςεηο αθπξώλνπλ όρη απιώο ηελ ηζόηεηα 

όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά αθαηξνύλ από ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ κεηαλάζηε δεύηεξεο ή ηξίηεο γεληάο ην ίδην ην πεξηερόκελν ηεο ηδηόηεηαο ηνπ 

Γάιινπ πνιίηε. Γεκηνπξγνύλ «ηζαγελείο ζην εζσηεξηθό ηεο δεκνθξαηίαο», πνιίηεο 

ησλ νπνίσλ όια ηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δηθαηώκαηα αλαγλσξίδνληαη κόλν θαη’ 

όλνκα.  

ηηο ζπλζήθεο απηέο, είλαη ινγηθό ε παξαθνινύζεζε ηνπ ζρνιείνπ λα ράλεη ζηα κάηηα 

ησλ λεαξώλ κεηαλαζηώλ ηελ όπνηα ειθπζηηθόηεηά ηεο θαη λα κεηακνξθώλεηαη ζε 

απιή παξαιιαγή ησλ άιισλ κεραληζκώλ πεηζαλαγθαζκνύ θαη ειέγρνπ. Τπό ην 

πξίζκα απηό γίλεηαη θαηαλνεηό ην κέλνο ησλ εμεγεξκέλσλ λεαξώλ Γάιισλ 



αθξηθαληθήο θαηαγσγήο πνπ ζηε δηάξθεηα ησλ ηαξαρώλ νδήγεζε ζηελ ππξπόιεζε 

αξθεηώλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ, θάπνηεο θνξέο θαη παηδηθώλ ζηαζκώλ.  

Βέβαηα, είλαη γλσζηό όηη ε ηζηνξία γξάθεηαη κόλν κηα θνξά θαη είλαη ιάζνο λα 

επηρεηξήζνπκε λα ηελ αλαζπλζέζνπκε κε ππνζεηηθά ζελάξηα. Ωζηόζν, είλαη ζίγνπξν 

όηη ζηε δεδνκέλε κνξθή εθδήισζεο ηεο δηακαξηπξίαο ησλ λέσλ ησλ πξναζηίσλ 

ζπλέβαιαλ (κε ηηο παξαιείςεηο ηνπο) θαη νη νξγαλώζεηο ηεο Αξηζηεξάο: κε ηελ 

αδπλακία ηνπο λα πνιηηηθνπνηήζνπλ ηελ θξίζε ηνπ ζρνιείνπ (ηελ αδπλακία λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνπο κεηαλάζηεο σο ζύκαηα ηαμηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηαπηόρξνλα 

κηαο νινθιεξσηηθήο πνιηηηθήο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ε εζληθή νκνγελνπνίεζε θαη ν 

θνηλσληθόο απνθιεηζκόο αιιεινζπκπιεξώλνληαη), αιιά θαη ηελ αηνικία ή αθόκε 

θαη ηελ απξνζπκία ηνπο λα αλακεηξεζνύλ κε ηελ μελνθνβία θαη ην ξαηζηζκό πνπ 

θέξδηδε ζπλερώο έδαθνο. Με ηελ εκκνλή ηνπο, επίζεο, λα απεπζύλνληαη ζ’ έλα εζληθό 

αθξναηήξην ζην νπνίν νινέλα θαη ιηγόηεξν κπνξνύζαλ λα αλαγλσξηζηνύλ νη λένη ησλ 

πξναζηίσλ! Έηζη, ηε ζηηγκή πνπ μέζπαζε ε θξίζε νη αξηζηεξέο νξγαλώζεηο έκεηλαλ 

απινί ζεαηέο ησλ εμειίμεσλ.  

Γηα ην Γαιιηθό ΚΚ δελ ηίζεηαη ζέκα. Καη πώο ζα κπνξνύζε λα κελ είλαη έηζη όηαλ 

είλαη γλσζηή, ηνπιάρηζηνλ ζηνπο παξνηθνύληεο ηελ Ηεξνπζαιήκ, ε ζηάζε ηνπ 

θόκκαηνο απηνύ απέλαληη ζην αίηεκα ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Αιγεξίαο θαη ζηελ ίδηα 

ηελ αιγεξηλή επαλάζηαζε, κε ηα θαηδξά επηρεηξήκαηα ηνπ ηύπνπ «ε αλεμαξηεζία ηεο 

Αιγεξίαο είλαη αληίζεηε πξνο ηα ζπκθέξνληα ησλ ιαώλ ηεο Αιγεξίαο θαη ηεο Γαιιίαο 

γηαηί …πίζσ από ηελ εμέγεξζε θαηξνθπιαθηνύλ νη Ακεξηθαλνί κε ζηόρν λα αιώζνπλ 

ηε ρώξα» 
[3]

, όηαλ είλαη επίζεο γλσζηέο νη δηώμεηο πνπ γλώξηζαλ όζα κέιε ηόικεζαλ 

λα εθθξάζνπλ δεκόζηα ηε δηαθσλία ηνπο ζην δήηεκα ηεο αιγεξηλήο επαλάζηαζεο, 

όηαλ αθόκε θαη ζήκεξα δελ απνηνικάηαη θακηά επαλεθηίκεζε ηεο ζέζεο εθείλεο ηεο 

επνρήο.  

Απηό πνπ έρεη λόεκα λα ζεκεηώζνπκε εδώ είλαη ε αδπλακία όισλ αλεμαηξέησο ησλ 

αξηζηεξώλ νξγαλώζεσλ λα ξίμνπλ γέθπξεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο εμεγεξκέλνπο, 
[4]

 

αθνύ δελ κπόξεζαλ λα δνπλ όηη ε «θνηλσληθή αλππαθνή», ε παξαβαηηθόηεηα, αθόκε 

θαη νη πξάμεηο απηνθαηαζηξνθήο κπνξνύλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο κόλν σο κηα 

ζπαζκσδηθή απάληεζε απέλαληη ζηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό θαη ηελ επίδεημε κηαο 

ηαμηθήο θαη θπιεηηθήο αιαδνλείαο 
[5]

 πνπ θηάλεη κέρξη ηελ θνξπθή ηεο θξαηηθήο 

ηεξαξρίαο.  

  

2. Ο πνιενδνκηθόο απνθιεηζκόο  

Σν δεύηεξν ζεκείν ζην νπνίν ζα εζηηάζνπκε ζηεξίδεηαη ζηε δηαπίζησζε όηη ε 

εμέγεξζε ησλ γαιιηθώλ πξναζηίσλ έρεη ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά όρη ηόζν 

κηαο παιαηζηηληαθήο ηληηθάληα, όζν κηαο εμέγεξζεο θξαηνπκέλσλ, όπνπ ε βία δελ 

ππεξεηεί ηελ πξνβνιή θάπνησλ δηεθδηθήζεσλ ή αηηεκάησλ 
[6]

 αιιά ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα πξνσζήζεη σο πξώηηζην ζηόρν ηε ζηξνθή ηεο δεκνζηόηεηαο ζην πξόβιεκα 

πνπ επί ρξόληα απνζηξεθόηαλ ε θνηλσλία, πξνζπνηνύκελε όηη απιώο δελ ππήξρε.  

Ζ επηζήκαλζε απηή δελ γίλεηαη βέβαηα γηα λα ζπληαρζνύκε κε ηελ άπνςε όηη νη 

εμεγεξκέλνη λένη ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εγθιεκαηηθά ζηνηρεία θαη πξώελ ή 

ππνςήθηνη ηξόθηκνη δηαθόξσλ αλακνξθσηεξίσλ, όπσο αλεύζπλα θαηαγγέιζεθε ηηο 



πξώηεο εκέξεο ηεο εμέγεξζεο από ηελ πην μελνθνβηθή κεξίδα ηνπ Σύπνπ. 
[7]

 Αλ ε 

επηζήκαλζε απηή έρεη θάπνηα αμία είλαη γηαηί κέζσ ηεο ζύγθξηζεο κε ηνλ εμεγεξκέλν 

θξαηνύκελν κπνξνύκε λα θσηίζνπκε ηε ζρέζε ηνπ εμεγεξκέλνπ λένπ κεηαλάζηε (θαη 

Γάιινπ πνιίηε) κε ην ρώξν ηνπ. Πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ θξαηνύκελνπ, ηνπ θάζε 

θξαηνύκελνπ κε ην ρώξν ηνπ; Πξνθαλώο είλαη ε ζρέζε ηεο κε ζπκθηιίσζεο, ηεο κε 

νηθεηόηεηαο, ηεο αζπκβίβαζηεο απόξξηςεο. Γηα ην ιόγν απηό (πέξαλ ηεο 

επηζεηηθόηεηαο πνπ εθδειώλεη ηόζν απέλαληη ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ όζν θαη 

απέλαληη ζηνπο ζπγθξαηνπκέλνπο ηνπ), ν θξαηνύκελνο, επηδεηθλύνληαο κηα ρακειή 

απηνεθηίκεζε, αδηαθνξεί γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ θειηνύ ηνπ, γηα ηνλ θαιισπηζκό 

ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηνπ, γηα ηελ αηζζεηηθή εηθόλα ηνπ ηδξύκαηνο εγθιεηζκνύ ηνπ. Καη 

όηαλ εμεγείξεηαη δελ δηζηάδεη λα παξαζπξζεί από ηάζεηο απηνθαηαζηξνθηθέο, 

μεζπώληαο ζηα ιηγνζηά κέζα πνπ ηνπ έρνπλ παξαζρεζεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

έγθιεηζηεο δηαβίσζήο ηνπ, πνπ ηαπηόρξνλα ηε ζπκβνινπνηνύλ.  

Αλ ηα ζηνηρεία απηά ραξαθηεξίδνπλ επίζεο ηε ζρέζε ηνπ λένπ κεηαλάζηε θαη Γάιινπ 

πνιίηε –θαηνίθνπ ησλ πξναζηίσλ ηνπ Παξηζηνύ– κε ην ρώξν ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ 

δηαβίσζεο, θαη έρνπκε θάζε ιόγν λα πηζηεύνπκε όηη έηζη είλαη, 
[8]

 ηόηε πξνθαλώο δελ 

πξόθεηηαη απιώο γηα θάπνην «γθέην», ηα όξηα ηνπ νπνίνπ ην πεξηραξαθώλνπλ αιιά 

θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ ζην εζσηεξηθό ηνπ, ή ηνπιάρηζηνλ δελ 

έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα νπνηνδήπνηε γθέην. Πνιύ ζρεκαηηθά, ηα παηδηά ηεο 

Παιαηζηίλεο βξίζθνληαη απνθιεηζκέλα ζ’ έλαλ ρώξν πνπ ηνπο είλαη νηθείνο θαη 

κάρνληαη γηα λα εθδηώμνπλ ηηο δπλάκεηο θαηνρήο. Σα παηδηά ησλ γαιιηθώλ πξναζηίσλ 

βξίζθνληαη έγθιεηζηα ζ’ έλαλ ρώξν πνπ δελ ηνπο είλαη νηθείνο θαη από ηνλ νπνίν 

επηζπκνύλ λα απνδξάζνπλ (ηε γεηηνληά, ην ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηα), ρσξίο θακηά 

νξαηή ελαιιαθηηθή ιύζε.  

Ζ ζπδήηεζε γηα ηνλ πνιενδνκηθό απνθιεηζκό ησλ κεηαλαζηώλ ζηε Γαιιία αιιά θαη 

ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρώξεο έρεη κόιηο μεθηλήζεη. Ωζηόζν, ην ζίγνπξν είλαη όηη νη 

κεηαλάζηεο πνπ απνηεινύλ ην θηελό εξγαηηθό δπλακηθό δελ απνβιήζεθαλ από ην 

θέληξν ησλ κεγαινππόιεσλ γηα λα ζηνηβαρηνύλ ζηα ηεξαηώδε θαη ζπλάκα ζιηβεξά 

πξνάζηηα κε ηε κεζνιάβεζε ησλ κεραληζκώλ ηεο αγνξάο, ή κόλνλ απηήο. Τπήξμε 

έλα νιόθιεξν ζρέδην πνιενδνκηθώλ παξεκβάζεσλ πνπ ππεξέηεζε απηόλ ην ζηόρν.  

Πξάγκαηη, ν ζρεδηαζκόο ησλ πξναζηίσλ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ γαιιηθώλ 

κεγαινππόιεσλ (όπσο θαη ησλ δηαθόξσλ πξσηεπνπζώλ ηνπ «ππαξθηνύ 

ζνζηαιηζκνύ») νθείινπλ πνιιά ζηηο δνμαζίεο ηεο ζρνιήο ησλ κνληεξληζηώλ 

αξρηηεθηόλσλ. Σν θίλεκα απηό, κε θύξην εθπξόζσπν ηνλ Λε Κνξκππδηέ (Le 

Corbusier), μεθηλνύζε από ηε ζέζε όηη «ζην ρώξν ηεο πόιεο, όπσο θαη ζηελ 

αλζξώπηλε δσή, ζα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη θαη λα κελ εκπιέθνληαη κεηαμύ ηνπο νη 

ιεηηνπξγίεο ηεο εξγαζίαο, ηεο νηθηαθήο δσήο, ησλ αγνξώλ, ηεο ςπραγσγίαο, ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο, ηεο δηνίθεζεο. Κάζε ιεηηνπξγία ρξεηάδεηαη ηνλ δηθό ηεο 

ρώξν, ελώ θάζε ρώξνο ζα πξέπεη λα ππεξεηεί κία θαη κόλν ιεηηνπξγία». 
[9]

 Φπζηθή 

ζπλέπεηα κηαο ηέηνηαο αληίιεςεο γηα ηελ πόιε ήηαλ ε εθπόλεζε κηαο πνιηηηθήο 

ζρεδηαζκνύ πνπ, βαζηδόκελε ζηελ θαρππνςία απέλαληη ζηνπο «μέλνπο», πξνσζνύζε 

ην δηαρσξηζκό ή κάιινλ ηνλ εμνζηξαθηζκό ηνπο ζε πξνάζηηα ακηγνύο 

κεηαλαζηεπηηθήο ζύλζεζεο, απνγπκλσκέλα από θάζε άιιε θνηλσληθή δξαζηεξηόηεηα 

πέξαλ ηεο θαηνηθίαο. Μηα αθξαία ηερλνθξαηηθή αληίιεςε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

πόιεο νδεγεί ηειηθά ζε πηνζέηεζε πξαθηηθώλ πνπ λνκηκνπνηνύλ θαη πξνσζνύλ ηηο πην 

απξνθάιππηεο θπιεηηθέο δηαθξίζεηο.  



Πξέπεη θαλείο λα έρεη γλσξίζεη από θνληά ηελ θαηαζιηπηηθή νκνηνκνξθία, ηελ 

έιιεηςε νπνηαζδήπνηε ηδηαηηεξόηεηαο, ηελ αλσλπκία ησλ ηνπνζεζηώλ 
[10]

 (ν Ε. 

Μπάνπκαλ [Bauman] κίιεζε γηα ηελ απνπζία θάζε ίρλνπο ηζηνξηθήο κλήκεο, ηελ 

παξαιπηηθή κνλνηνλία ελόο πεξηβάιινληνο πνπ ζηεξείηαη νηηδήπνηε ζα κπνξνύζε λα 

πξνθαιέζεη απνξία, μάθληαζκα, έμαξζε), πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο πνιπθαηνηθίεο-θνπηηά 

(ηα πεξίθεκα HLM ησλ γαιιηθώλ πόιεσλ ή ηα social housing ηεο Αγγιίαο), ηα 

πνιενδνκηθά ηεηξάγσλα θαη νιόθιεξεο ηηο ζπλνηθίεο πνπ ελ νλόκαηη ηνπ κεησκέλνπ 

θόζηνπο ρηίζηεθαλ «από ηα πάλσ», απαγνξεύνληαο θάζε δπλαηόηεηα παξέκβαζεο 

ησλ άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ ζηε δηακόξθσζε ησλ όξσλ ηεο ύπαξμήο ηνπο… Θα 

πξέπεη λα έρεη γλσξίζεη αθόκα ην θνληξάζη απηνύ ηνπ πνιενδνκηθνύ κνληέινπ κε ην 

αληίζηνηρν δαηδαιώδεο θαη ρανηηθό (αιιά πιεζηέζηεξν ζηελ αλζξώπηλε θιίκαθα) πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηηο πόιεηο θαηαγσγήο ησλ Βνξεηναθξηθαλώλ κεηαλαζηώλ θαη πνπ 

ζίγνπξα βξίζθεηαη απνηππσκέλν ζην ζπιινγηθό ηνπο αζπλείδεην… Γηα λα κελ 

κηιήζνπκε γηα ηελ επίζεο ζρεδηαζκέλε απνγύκλσζε ησλ ζπλνηθηώλ απηώλ από θάζε 

(κε ειεγρόκελε) θνηλσληθή δξαζηεξηόηεηα θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε απέξαληα 

ζηξαηόπεδα γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο ρακέλεο ελέξγεηαο ησλ αλζξώπσλ-κεραλώλ 

ζηε δηάξθεηα ηεο εξγάζηκεο εκέξαο. Πξέπεη λα έρεη γλσξίζεη θαλείο από θνληά όι’ 

απηά πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζεί ηα αδηέμνδα πνπ ζπξώρλνπλ ηνπο λεαξνύο Γάιινπο-

γηνπο θαη θόξεο κεηαλαζηώλ ζε θηλήζεηο πνπ απιώο κεηαθέξνπλ έλα κήλπκα: 

«Αξλνύκαζηε λα δηακαξηπξεζνύκε κε νπνηνδήπνηε ζεκηηό κέζν, αθνύ ε ηξάπνπια 

είλαη ζεκαδεκέλε, ην παηγλίδη είλαη ζηεκέλν…»  

Σα πξναλαθεξζέληα δελ ζεκαίλνπλ όηη ε εμέγεξζε ησλ γαιιηθώλ πξναζηίσλ κπνξεί 

λα εξκελεπηεί σο έλα επεηζόδην ζην πιαίζην αλαδήηεζεο ζπιινγηθήο (θνηλνηηθήο, 

πνιηηηζηηθνζξεζθεπηηθήο θιπ.) ηαπηόηεηαο από κέξνπο κηαο «ρακέλεο» γεληάο, όπσο 

ζα ππνλννύζε κηα «θνηλσληνινγίδνπζα» πξνζέγγηζε. Ζ εμέγεξζε αλαπηύρζεθε ζην 

ζηέξεν έδαθνο πνπ δηακόξθσζαλ νη πνιηηηθέο ζπξξίθλσζεο ηεο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο, 
[11]

 έληαζεο ηνπ αζηπλνκηθνύ απηαξρηζκνύ, ηεο αλεξγίαο, ησλ 

ζξεζθεπηηθώλ θαη θπιεηηθώλ δηαθξίζεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ, ηεο δαηκνλνπνίεζεο 

ηνπ λεαξνύ άεξγνπ Άξαβα – εμ νξηζκνύ θαλαηηθνύ καρεηή ηνπ Ηζιάκ θιπ. Αθόκε, 

είλαη γεγνλόο όηη νη πνιηηηθέο απηέο, ελώ δελ εμέιηπαλ πνηέ από ην πνιηηηθό 

πξνζθήλην ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξόληα, αθνινπζήζεθαλ κε ηδηαίηεξε ππγκή ζην 

δηάζηεκα ηεο δηαθπβέξλεζεο Ραθαξέλ, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξηζζόηεξν επέιηθηε, όρη 

όκσο θαη νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθή, δηαρείξηζε ηεο πεξηόδνπ Μηηεξάλ. Δδώ, όκσο, ζα 

πξέπεη λα ζθεθηνύκε όηη ηα άηνκα ζηελ ηζηνξία δελ θαζνδεγνύληαη κνλνζήκαληα 

από ηα «γπκλά» γεγνλόηα αιιά από ηελ ηδενινγία ηνπο, πνπ «παξηζηά» ηε 

θαληαζηηθή ηνπο ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο ύπαξμήο ηνπο (Αιηνπζέξ), 

ηδενινγία πνπ αλαπηύζζνπλ κέζα ζηελ εκπινθή ηνπο κε ηνπο ζεζκνύο ηνπ θξάηνπο. 

ην θσο κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο, ηα πεξηζζόηεξν ππεξζπγθπξηαθά δεηήκαηα ηνπ 

πνιενδνκηθνύ απνθιεηζκνύ πηζηεύσ όηη δηαηεξνύλ όιε ηε ζεκαζία ηνπο, πνπ κπνξεί 

λα απνδεηρζεί θαη κόλν από ην γεγνλόο όηη νη εθδειώζεηο βίαο πεξηνξίζηεθαλ πάληα 

ζηα πξνάζηηα-ζηξαηώλεο, 
[12]

 παξ’ όιν πνπ ππνβαζκηζκέλεο ζπλνηθίεο θνηλνηήησλ 

κεηαλαζηώλ εληνπίδνληαη θαη ζην ηζηνξηθό θέληξν κεγαινππόιεσλ (Μαζζαιία).  

  

3. Καη νη αζελατθέο γεηηνληέο  

ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα είλαη (αθόκε) άγλσζην έλα ηέηνην πνιενδνκηθό 

απαξηράηλη. Πξέπεη κάιηζηα λα νκνινγήζνπκε όηη ηελ Αζήλα θαη ηηο άιιεο ειιεληθέο 



πόιεηο ραξαθηεξίδεη έλα ηδηόηππν κνληέιν «θαηαθόξπθεο» απεηθόληζεο ηεο 

θνηλσληθήο ηεξαξρίαο: ζηηο πεξηζζόηεξεο ζπλνηθίεο θαη ηα πεξηζζόηεξα πξνάζηηα ηεο 

πόιεο κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε έλαλ ηύπν ζπγθαηνίθεζεο ζην πιαίζην ηεο 

πνιπθαηνηθίαο, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ζην εκηππόγεην δηακέλεη ν Αιβαλόο 

κεηαλάζηεο ή ε γπλαίθα πνπ θαζαξίδεη ηηο ζθάιεο, ελώ ζην ξεηηξέ ν επηηπρεκέλνο 

κεραληθόο ή θάπνηνο εθπξόζσπνο ηεο αλώηεξεο εηζνδεκαηηθήο ηάμεο. Οη κεηαλάζηεο 

κέρξη ζήκεξα δελ είλαη εμνζηξαθηζκέλνη από ην θέληξν ηεο πόιεο, αληίζεηα θαίλεηαη 

λα ηνπο έρνπλ «παξαρσξεζεί» θάπνηεο ηζηνξηθέο ζπλνηθίεο (Κπςέιε, Βηθηώξηα θιπ.), 

κε ηηο νπνίεο πθαίλνπλ θάπνηνπο δεζκνύο αλαγλσξηζηκόηεηαο, βξίζθνληαο 

παξάιιεια έλα modus vivendi ζε ζρέζε κε ηνπο παιαηόηεξνπο θαηνίθνπο πνπ 

παξακέλνπλ εθεί. Έηζη, ινηπόλ, δελ ζα βξνύκε ζηελ Αζήλα γθέην κεηαλαζηώλ, 

ηνπιάρηζηνλ κε ηε κνξθή πνπ ηα ζπλαληάκε ζηα γαιιηθά πξνάζηηα. Βέβαηα, ηίπνηα 

δελ είλαη θαηαδηθαζκέλν λα παξακέλεη σο έρεη ζην δηελεθέο. Ζ θηινδνμία γηα 

αλάθηεζε ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ κηαο κεγαινύπνιεο όπσο ε Αζήλα κε ζθνπό ηε 

δέζκεπζή ηνπ γηα εκπνξηθέο-πνιηηηζηηθέο-ππεξηνπηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ν 

εμνζηξαθηζκόο ησλ ελνριεηηθώλ κεηαλαζηώλ θαη ησλ θάζε ινγήο πεξηζσξηαθώλ απ’ 

απηό, κέζσ δηαθόξσλ πξνγξακκάησλ «αλάπιαζεο», ίζσο βξίζθεηαη ζήκεξα ζε 

ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε, είλαη όκσο εγγεγξακκέλε ζηε δπλακηθή ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

πόιεο. ε θάζε πεξίπησζε, νη θνηλσληθνί αγώλεο πνπ ζα δνπλ ην θσο ηεο απξηαλήο 

εκέξαο, νη κνξθέο ηνπο αιιά θαη ε έθβαζή ηνπο ζα εμαξηώληαη πάληα και από ηνλ 

εθεζπραζκό πνπ ζπλνδεύεη ηνλ ύπλν καο ηεο πξνεγνύκελεο λύρηαο. 
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