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Ως δημόσιος χώρος μπορεί να νοηθεί ένας τόπος ο οποίος είναι
ελεύθερος προς χρήση από την κοινωνία χωρίς περιορισμούς στην
πρόσβαση. Και με την χρήση του όρου αυτού εννοούνται κυρίως
πάρκα, πλατείες, άλση, παραλίες, βουνά. Με σκοπό την κοινή
χρήση.
Η μάχη για τον δημόσιο χώρο, ως μία ελεύθερη περιοχή
προσβάσιμη από όλους/ες υφίσταται εδώ και αρκετές δεκαετίες.
Αγώνας για πλατείες, πάρκα, πεζόδρομους, παραλίες και
ο,τιδήποτε άλλο συνιστά η έννοια του δημόσιου χώρου
απαλλαγμένου από αντίτιμα, κάθε λογής δημόσια-ιδιωτικά έργα
καταστροφής τους και κάθε είδους ιδιωτική εκμετάλλευση που
αποκλείει την κοινωνία. Στην Τουρκία μία από τις μεγαλύτερες
εξεγέρσεις με ένα όργιο καταστολής από την πλευρά του κράτους
ξεκίνησε από την υπεράσπιση της πλατείας Ταξίμ.
Η κυριαρχία εφευρίσκει συνεχώς λόγους και προφάσεις έτσι ώστε
να απλώσει τα δίχτυα της καθημερινά σ’ αυτές τις περιοχές. Με
την ολοένα και μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση του. Από μαγαζιάκαφετέριες-μπαρ που επεκτείνονται σε πλατείες με
τραπεζοκαθίσματα σαν να είναι ιδιοκτησία τους μέχρι και έργα
που αναδιαμορφώνουν τον δημόσιο χαρακτήρα προς όφελος των
ιδιωτικών συμφερόντων. Από τον λόφο Φιλοπάππου μέχρι και το
Πεδίο του Άρεως, αυτή η υπεράσπιση αφορά την ελεύθερη
συνεύρεση της κοινωνίας χωρίς περιορισμούς.
Έτσι και τώρα με αφορμή την οικονομική κρίση λόγω της
πανδημίας σχεδιάζεται μία νέου τύπου επίθεση. Νομοσχέδια όπου
παραλίες, πεζόδρομοι, πλατείες, περνάνε στα χέρια των
επιχειρήσεων και των εταιρειών. Το κράτος προσδίδει νέες

γραμμές στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται τα
παραπάνω: μονάχα ως τουριστικά θέρετρα και παραπάνω τζίρος για
επιχειρήσεις.
Για τους ντόπιους το μόνο που μένει είναι εξαντλητικά
μεροκάματα που τα μισά θα πάνε για ένα μπάνιο στην κοντινότερη
παραλία. Το μέλλον της τοπικής κοινωνίας υπό αυτή τη
διαχείριση των δημόσιων χώρων και του περιβάλλοντος
διαγράφεται το ίδιο με αυτών της Βαρκελώνης, της Βενετίας και
δεκάδων τουριστικοποιημένων πόλεων. Yψηλά ενοίκια μη
προσβάσιμα για τον ντόπιο πληθυσμό και κοινόχρηστοi χώροi
πλήρως εμπορευματοποιημένοi στα μέτρα της αγοράς. Ή αλλιώς ο
εξευγενισμός (gentrification) ολόκληρων πόλεων μέσω και του
AirBnB – κι όλα αυτά την επόμενη μίας συγκυρίας που κατέδειξε
το αδιέξοδο αυτού του οικονομικού μοντέλου, που είναι ο
τουρισμός.
Στο ίδιο μήκος κύματος η πόλη της Αθήνας σχεδιάζει έργα με
παρόμοιο σκεπτικό. Η ανακαίνιση της πλατείας Ομονοίας υπό
πληρωμένους διαφημιστικούς διθυράμβους αλλά και τα σχέδια για
πεζοδρόμηση του κέντρου της Αθήνας. Έργα τα οποία υλοποιούνται
με λιγοστή έως καθόλου διαφάνεια από ιδιώτες και θέτουν ως
μοναδικό στόχο την αναβάθμιση περιοχών με τελείως οικονομικά
κριτήρια. Το ζητούμενο είναι να υπάρχουν δημόσιες
διαβουλεύσεις έτσι ώστε να έχει άποψη η ίδια η κοινωνία πάνω
σ’ αυτά αλλά και αρχιτέκτονες, αρχαιολόγοι, παντός τύπου
ειδικοί επί του θέματος και όχι μία μάζα επιχειρηματιών. Γιατί
η διαχείριση τους αφορά πρωτίστως τους ίδιους τους κατοίκους
της εκάστοτε περιοχής.
Αυτή είναι και η αξία του φυσικού περιβάλλοντος, των
αρχαιολογικών χώρων και του δημόσιου χώρου για το κράτος. Μόνο
ως εμπορεύσιμες πηγές προς εκμετάλλευση από ιδιώτες. Ως θέαμα
και τουριστικές ατραξιόν που προσφέρουν χρήμα.
Τα νέα νομοσχέδια που αφορούν τόσο το περιβάλλον και το
αυθαίρετο χτίσιμο σε δασικές εκτάσεις, πιο εύκολες
περιβαλλοντικές άδειες σε εταιρείες κι αυτό για τον τουρισμό

και για την επέκταση των μαγαζιών κινούνται ακριβώς προς αυτή
την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, παραλίες με αντίτιμο που θα
ανήκουν σε μαγαζιά, ξενοδοχεία πάνω σε παραλίες που θα τους
ανήκουν, γήπεδα γκολφ σε περιοχές Natura κι όχι μόνο,
ξενοδοχειακά καταλύματα σε δασικές περιοχές και εκμετάλλευση ή
και γκρέμισμα των αρχαιολογικών χώρων από εταιρείες είναι αυτό
που έχουν σκοπό να συμβεί αυτό το καλοκαίρι. Παράλληλα, με την
τοποθέτηση-κατάληψη
κάθε
κοινόχρηστου
χώρου
από
τραπεζοκαθίσματα, κάνοντας τους μέρος της επιχείρησης τους, με
ερωτήματα όχι μόνο για την ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτούς αλλά
και για την μετακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα.
Όλα τα παραπάνω δεν είναι εικόνες από το μέλλον αλλά από το
παρόν. Ένα παρόν όπου μόνο οι τουρίστες έχουν θέση με κανέναν
σεβασμό ως προς τις ομορφιές και την διατήρηση του φυσικού
κάλους της κάθε περιοχής. Το ζήτημα παραμένει: τι χρήση
επιζητά η ίδια η κοινωνία γι’ αυτούς τους χώρους; Για όλους/ες
ή για τα μαγαζιά και τους τουρίστες;

