Η Πορεία θα έχει πορεία!
του Νώντα Σκυφτούλη
Η Πορεία θα έχει πορεία!
Η συνείδηση, η ρήξη, η ανατροπή δεν είναι μια μακρόσυρτη και
επίμονη διαδικασία όπως ισχυρίζονται οι ιδεολογίες της
χειραγώγησης, παρέχοντας το απαιτούμενο κουράγιο αναμονής στα
ελεγχόμενα υποκείμενα. Ποτέ δεν το πιστέψαμε αυτό διότι δεν
θεωρούμε ότι υπάρχει έλλειψη συνείδησης ή νόησης. Η στιγμή, η
συγκεκριμένη χρονικότητα είναι το σημείο καμπής αλλά και
έκρηξης του ατομικού και κοινωνικού ηφαιστείου.
Πίσω από την επιμονή μας να γίνει η πορεία του Πολυτεχνείου
και αυτών που συνελήφθησαν για να είναι ανοικτό, δεν κρυβόταν
οι αγωνίες μας για το χαρακτήρα και το περιεχόμενο της
συγκεκριμένης πορείας αλλά το ίδιο το διακύβευμα του δρόμου ή
για να το πούμε πιο ευγενικά του δημόσιου χώρου. Η ρευστότητα
του δημόσιου χώρου ήταν και θα είναι πάντοτε μια
“αντιεξουσιαστική” ευκαιρία, μια ανακούφιση μια κατάκτηση μια
νέα γέννα ή προοπτική στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό των
κινημάτων.
Τελικά επιβεβαιώθηκαν όσοι επέμεναν στην διεξαγωγή της πορείας
του Πολυτεχνείου διότι αυτή η επιμονή
έφερε πολιτικές
συνέπειες . Τα νομιμόφρονα κόμματα της Αριστεράς έχοντας στα
χέρια τους την απόφαση της ένωσης δικαστών εισαγγελέων
συνυπέγραψαν κείμενο “ανυπακοής” στην εντολή του Αρχηγού της
Αστυνομίας για την απαγόρευση της πορείας.
Το ΚΚΕ υπέγραψε με τον Σύριζα και το ΜΕΡΑ25, αναιρώντας την
προταγματική βάση της επανίδρυσής του με το “πέντε κόμματα δύο
πολιτικές” και αυτή η υπογραφή πιθανώς να είναι δεσμευτική
για το μέλλον. Ο Σύριζα άφησε την “εθνική” γραμμή και υπέγραψε
το μόνο κείμενο “ανυπακοής” που δεν έχει σκεφτεί να υπογράψει
από όταν έγινε κυβέρνηση, το δε ΜΕΡΑ25 υποχρεωμένο να
ακολουθήσει μιας και ήταν το πρώτο κοινοβουλευτικό κόμμα που

ανακοίνωσε την πρόθεσή του για την πορεία.
Η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων καλεί την κυβέρνηση να πάρει
πίσω την απόφαση ενώ πλήθος πανεπιστημιακών συνδικαλιστών και
συλλόγων έχουν προβεί σε διαμαρτυρίες και δεν είναι λίγοι
εκείνοι που καλούν στην πορεία.
Ταυτόχρονα όμως είναι και ένα ράπισμα στην πλειοψηφία της
κοινής γνώμης προκειμένου να συνέλθει από
τον Μορφέα της
καθολικής συναίνεσης του “διαλόγου” και των “εθνικών”
συνεννοήσεων με αποτέλεσμα η Αριστερά και η Δεξιά να καταλάβει
τα έδρανα του κοινοβουλίου που τους αντιστοιχούν.
Έστω και για μια στιγμή και με αφορμή την πορεία τα κόμματα
της Αριστεράς δεν έλαβαν υπόψιν της την μεγάλη πλειοψηφία της
κοινής γνώμης και παρήγαγαν πολιτική θέση. Η κοινή γνώμη εντός
και εκτός κινήματος ασφαλώς δεν είναι η γνώμη της κοινωνίας
αλλά είναι μια γνώμη ρευστή κατασκευασμένη και ευκαιριακή. Η
γνώμη της κοινωνίας παράγεται μέσα από αυτοθεσμίσεις και
ετεροθεσμίσεις ακόμα, μέσα από δομημένα σύνολα και όχι τυχαία
αθροίσματα , γι’ αυτό και οδηγούν σε κοινωνικές και πολιτικές
κατακτήσεις.
Και τι μας ενδιαφέρουν εμάς όλα αυτά;
Θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος που αδιαφορεί συνειδητά για τις
κυρίαρχες πολιτικές και κομματικές αναδιατάξεις. Άσχετα τι θα
κάνουν κόμματα αυτά -έμπειρα στην αναξιοπιστία- οι πολιτικές
συνέπειες μας ενδιαφέρου όλους διότι είναι καθολικές.
Μας ενδιαφέρει και πολύ μάλιστα διότι απονομιμοποιείται το
καθεστώς εκτάκτου ανάγκης όπου με τα προσχήματα του “κινδύνου
” και της “ασφάλειας” επιβάλλει προσταγές δεσποτικές,
ηγεμονικές, τον Λεβιάθαν τον ίδιο. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη
πολιτικά απομονωμένη έχει προσφέρει μόνο νεκρούς στην υπόθεση
αντιμετώπισης του ιού και αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό και
μέσα από την αφαίρεση της συναίνεσης που έδειχναν τα κόμματα
απέναντι στον Πρωθυπουργό.

Μας ενδιαφέρει η κατοχύρωση του δημόσιου χώρου ως κοινού
αγαθού και όχι ως έδαφος αποκλειστικά για τους δελτάδες τα ματ
και τις κάμερες.
Αλλά το σημαντικότερο όλων είναι ότι αυτή η αμφισβήτηση των
καθεστωτικών μέτρων για λόγους “υγείας” δεν γίνεται με
πρωτοβουλία των ψεκασμένων ή των θεομπαιχτών αλλά από αυτούς
που πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν τη ζωή στα χέρια του και
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στα χέρια τους, για να σωθεί ό
άλλος.
Να λοιπόν μερικές συνέπειες που είχε μιά άρνηση σε μια
προσταγή.

Δημόσιος χώρος, εξευγενισμός,
υπερ-τουριστικοποίηση
κι
εμείς
του Μηνά Μπλάνα
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;

Αστική Έρημος
Νίκος Ιωάννου
Επιστρέφοντας από τη Σόφια, είχα στο
μυαλό μου δύο εικόνες. Η μία ήταν το κέντρο της πόλης, το
ιστορικό της κέντρο
με τα όμορφα κτίρια, που σου έδινε την αίσθηση του ανοιχτού. Η
άλλη ήταν τα
τεράστια οικοδομικά μπλοκ που από μακριά και από κοντά σου
πλάκωναν την καρδιά.
Μπαίνοντας στη Θεσσαλονίκη με αυτή την τελευταία εικόνα στο
μυαλό, είδα με άλλο
μάτι τις θλιβερές πολυκατοικίες στη σειρά, κυρίως στο κέντρο
της πόλης.
Πράγματι, οι πολυκατοικίες των πόλεών μας, ειδικά αν είναι σαν
αυτές στη
Θεσσαλονίκη, δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από αυτές του οικοδομικού
σοσιαλιστικού
ρεαλισμού. Ίσως είναι λιγότερο ‘βαριές’, ωστόσο διατηρούν την
αισθητική μιζέρια
του μαζικού με επιπλέον στοιχείο την προχειρότητα.
Αυτό όμως που ξεχωρίζει τις δύο
αστικές περιπτώσεις είναι η ζωή μέσα, γύρω και κάτω από τις
πολυκατοικίες. Στη
μια περίπτωση, στη Σόφια, αν αποφασίσουμε να περιδιαβούμε μια
περιοχή με
οικοδομικά μπλοκ, θα περπατήσουμε μια πραγματική αστική έρημο.
Στην άλλη
περίπτωση, στις πυκνοκατοικημένες πολυκατοικίες του κέντρου
της Θεσ/κης, και
κάτω από τις πολυκατοικίες, ένας δημόσιος-ιδιωτικός χώρος, μια
αγορά, διαδραματίζεται με χαοτικό τρόπο· σε αυτή την αγορά,

όμως,
μπορεί κάποιος να νιώσει ότι βρίσκεται ανάμεσα σε ανθρώπους.
Πρόκειται για τον χαρακτηριστικό
τρόπο που διαμορφώθηκε το αστικό περιβάλλον στη μεταπολεμική
Ελλάδα, με την
αγορά να εξαπλώνεται ακατάστατα παντού. Επί δεκαετίες, μέχρι
και σήμερα, τα
μικρομάγαζα φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια όπου εμφανίζεται
κυκλοφορία των ανθρώπων
και γίνονται δείγμα ζωτικότητας μιας περιοχής. Ψιλικατζίδικα,
καφενεία,
μπακάλικα, μίνι μάρκετ, επισκευαστήρια και κάθε είδους
επιχείρηση δίνουν την
εικόνα της ζωντανής γειτονιάς, όπου μπορείς να ρωτήσεις
οτιδήποτε, να
σχολιάσεις, να πιεις ή να φας κάτι. Η ζεστασιά της αστικής
ζωής περιορίζεται, λοιπόν,
στη λειτουργία μιας τέτοιας αγοράς.
Θα μπορούσε, βεβαίως, ο άχτιστος
δημόσιος χώρος, η πλατεία ή το πάρκο να γίνει χώρος συνεύρεσης
των ανθρώπων για
την άσκηση πολιτικών δράσεων
επικοινωνίας, κάτι όμως

ή

δράσεων

πολιτισμού

και

που σπανίως βλέπουμε – εκτός από τα πρόσφατα κινήματα των
πλατειών, το βλέπουμε
κυρίως σε περιπτώσεις σεισμών.
Ενώ, λοιπόν, στις πόλεις των
μεταπολεμικών σοσιαλιστικών κρατών η αστική έρημος
κατασκευάζεται από το
καθεστώς για τη στέγαση και την εποπτεία των υπηκόων, στα
δυτικά κράτη έχουμε
ένα προαστιακό κίνημα, όπου οι ευκατάστατοι αποχωρούν από το
κέντρο της πόλης
και δημιουργούν από μόνοι τους αστικές ερήμους αμιγούς
κατοικίας. Σε αυτή την

περίοδο, γεννιέται και το εμπορικό
κέντρο, που γίνεται το μοναδικό σημείο συνεύρεσης ανθρώπων, οι
οποίοι
φυσικά φθάνουν εκεί με το αυτοκίνητό τους. Αυτή είναι η εποχή
όπου πλέον το
κάθε μέλος της οικογένειας έχει το δικό του αυτοκίνητο, αφού
ζει σε μία αστική
περιοχή με τεράστιες αποστάσεις που δεν περπατιούνται.
Πριν από δέκα χρόνια περίπου, ένας
φίλος μου αγόρασε σπίτι σε μία οικιστική προέκταση της Ραφήνας
για να
μεγαλώσουν τα παιδιά του σε ένα πιο ανθρώπινο περιβάλλον. Εγώ
έβλεπα σε αυτήν του
την κίνηση μια ευκαιρία για απόδραση από το κέντρο, έβλεπα
μέρες ηλιόλουστες με
τον φίλο μου και τον γιο του σε μια βαρκούλα να ψαρεύουμε.
Όμως τα πράγματα δεν έγιναν έτσι. Ο
φίλος μου καθημερινά περνάει ώρες στο αυτοκίνητο, μεταφέροντας
τα παιδιά του
από τα Γαλλικά στη μουσική και από εκεί στο γυμναστήριο,
πέρασμα από το
εμπορικό κέντρο και το βράδυ στο σπίτι. Διόλου πιο ανθρώπινο
περιβάλλον από το
κέντρο της πόλης, διόλου πιο ανθρώπινη ζωή και διόλου
φθηνότερη.
Στην Ελλάδα, το προαστιακό κίνημα εμφανίστηκε κατά τη δεκαετία
του 1970 και
φούντωσε κατά τη δεκαετία του 1990. Ολόκληρες περιοχές του
αθηναϊκού κέντρου
άρχισαν να αδειάζουν, όπως τα Σεπόλια, τα Πατήσια, η Κυψέλη,
το Κολωνάκι, και
να παραδίδονται σταδιακά σε νέους κατοίκους. Όποιος είχε
χρήματα ή τη
δυνατότητα για στεγαστικό δάνειο αποχωρούσε από το διαμέρισμα
του κέντρου για

να μεταφερθεί στα νέα προαστιακά συμπλέγματα της απομόνωσης
και της ερημιάς, σε
σπίτια όμως που έδιναν την εντύπωση της αυτάρκειας. Επίσης,
περιοχές ολόκληρες
παραδόθηκαν στην εγκατάλειψη, όπως το Μεταξουργείο, ο Κολωνός,
ο Άγιος Παύλος
ενώ τα σχέδια ανάπλασής τους δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.
Δειλά, ένα νέο ρεύμα
οικειοποίησης αυτών των περιοχών έχει εμφανιστεί, κυρίως από
ανεξάρτητους
παραγωγούς πολιτιστικών αγαθών κάθε είδους και αυτό είναι ένα
παράδειγμα αστικής από-ερημοποίησης.
Αυτή η από-ερημοποίηση
πραγματοποιείται με έναν ξεχωριστό, διαφορετικό τρόπο από την
πεπατημένη
οικονομική μέθοδο, δηλαδή την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Στην πραγματικότητα,
έχουμε αναδημιουργία του δημόσιου-ιδιωτικού χώρου γύρω από τα
κοινά αγαθά, που
έχουν σχέση κυρίως με την επικοινωνία και πρόκειται για
ατομικά και συλλογικά
εγχειρήματα που αναζητούν
χαρακτηριστικά αυτού του
περιεχομένου επικεντρώνεται
απόψεως, εφόσον έχουν

ένα
το

νέο

περιεχόμενο.

ενδιαφέρον

από

Στα

πολιτικής

σχέση με την ανοιχτότητα, την ελεύθερη έκφραση, την ισονομία
και τη δημοκρατία.
Έτσι, σε περιοχές του κέντρου της
πόλης όπως ο Άγιος Παύλος, όπου βλέπουμε μία ερημοποίηση λόγω
εγκατάλειψης, εμφανίζονται
τώρα ίχνη μιας κίνησης από-ερημοποίησης, ενώ σε άλλες περιοχές
όπως τα Πατήσια
(Μιχαήλ Βόδα – Αχαρνών, κλπ) η αλλαγή του πληθυσμού έγινε
χωρίς να αφήσει
μεγάλο κενό, εφόσον είχε ξεκινήσει ήδη από τις αρχές της

δεκαετίας του ’90.
Το κίνημα των πλατειών του 2011, με
κορυφαία συνέλευση εκείνη του Συντάγματος, υπήρξε ένα φωτεινό
παράδειγμα για το
πώς μπορεί να παραχθεί η πολιτική από τα κάτω, όμως η μεταφορά
αυτού του
παραδείγματος στις γειτονιές έγινε με ιδεολογικά
χαρακτηριστικά,
αποδυναμώνοντας, έτσι, την αναπαραγωγή του. Ιδεολογικά
χαρακτηριστικά, τα οποία
περιορίστηκαν στην πολιτική των μνημονίων και στις συλλογικές
κουζίνες, ενώ παράλληλα
έχουμε αθέατες ζωντανές αστικές περιοχές όπου ο δημόσιος χώρος
καταλαμβάνεται
από μαφιόζικου, κουμανταδόρικου τύπου δικτυώσεις, κυρίως στον
αστικό πληθυσμό
των μεταναστών.
Μια ακόμη περίπτωση, που ίσως δεν
αποτελεί ακριβώς ερημοποίηση – εκτοπίζει όμως κάθε ιδέα
δημόσιου χώρου– είναι η
περίπτωση υπερσυγκέντρωσης παραβατικής δραστηριότητας σε μία
περιοχή.
Γενικότερα, η υπερσυγκέντρωση μιας δραστηριότητας στο αστικό
κέντρο εκτοπίζει
τον δημόσιο χώρο, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στο
Μικρολίμανο, όπου τα
μαγαζιά κατέλαβαν εξ ολοκλήρου το λιμανάκι, ή όπως,
αντιστοίχως, η
υπερσυγκέντρωση παραβατικής δραστηριότητας στην πλατεία
Εξαρχείων εκτοπίζει τον
δημόσιο χώρο και τις πολιτικές/κοινωνικές δράσεις.
Στο ευρύτερο αστικό σύμπλεγμα της
Αθήνας, μπορούμε να παρατηρήσουμε την αστική έρημο σε δύο
βασικές εκδοχές της: στις εγκαταλειμμένες περιοχές και στις
περιοχές αμιγούς κατοικίας. Στην πρώτη περίπτωση, άδεια κτίρια

ρημάζουν
ελκύοντας μόνο παραβατικές δραστηριότητες ή νόμιμες
απαξιωμένες δραστηριότητες
όπως η πορνεία. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτές τις περιοχές,
τις οικειοποιείται
μια νέα κοινωνική κίνηση αναδημιουργίας του δημόσιου-ιδιωτικού
χώρου, από μια
νέα αγορά, που έχει ως νέο περιεχόμενο την υποχώρηση του
οικονομοκεντρισμού και
την ανάδυση μιας νέας δημοκρατικής αντίληψης. Σε αυτή την
κοινωνική κίνηση
πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, επειδή αποτελεί το
ζωντανό παράδειγμα για
ένα πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο δράσης, ένα πλαίσιο
μετατροπής των αστικών
ερήμων (όπου είναι δυνατόν) σε δημόσιους χώρους – αγορές
δημιουργικότητας.
Οι αγορές, που διαμορφώνονται με βάση
τη δημιουργικότητα, θα μπορούσαν ίσως να προσελκύσουν και
κατοίκους στην
προσφάτως εγκαταλειμμένη περιοχή, μετατρέποντάς την σε αστική
όαση. Κανένα όμως
κίνητρο δεν θα δοθεί από το καθεστώς προς αυτή την κατεύθυνση.
Ούτε ένα ευρώ
δεν θα δοθεί για την αποκατάσταση των ερειπωμένων κτιρίων,
όπου θα μπορούσαν να
στεγαστούν εκατοντάδες
στεγαστούν
χιλιάδες άνθρωποι, οι
ενός σπιτιού. Μια
τέτοια επένδυση δεν θα
μόνο κοινωνικό και
αυτό είναι κάτι που δεν

εγχειρήματα που αναζητούν στέγη. Ή να
οποίοι δυσκολεύονται με τη διατήρηση
έφερνε κανένα οικονομικό κέρδος, παρά
ενδιαφέρει διόλου το καθεστώς.

Ωστόσο, η δημιουργία Ελεύθερων Κοινωνικών Χώρων, κοινωνικών
κέντρων σε αστικές ερήμους όπου εμφανίζεται μία κοινωνική

κίνηση, θα μπορούσαμε
να πούμε ότι ισοδυναμεί με το άνοιγμα μιας πόρτας στην κλειστή
πόλη.
Αντιστοίχως, η δημιουργία Ελεύθερων Κοινωνικών Χώρων σε
περιοχές της Αθήνας,
όπου η σύνθεση του πληθυσμού έχει αλλάξει σταδιακά τις
τελευταίες δεκαετίες, θα
μπορούσε επίσης να ανοίξει την πόρτα σε μια νέα πόλη η οποία
διατηρεί και
επαυξάνει την κλειστότητα της παλιάς (Πατήσια, Κυψέλη, Σεπόλια
κ.λ.π.). Μιλάμε
βεβαίως για πραγματικά Ελεύθερους Κοινωνικούς Χώρους και όχι
χώρους οι οποίοι
συγκροτούνται ιδεολογικά, αποκλείοντας κάποιον που βρίσκεται
πέρα από την
οικεία ιδεολογία τους.
Επίσης, θα χαρακτηρίζαμε αστική έρημο
και μια περιοχή με εγκαταλειμμένα βιοτεχνικά ή βιομηχανικά
κτίρια. Ακόμη, θα
μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αστική έρημο ένα και μόνο
βιοτεχνικό ή βιομηχανικό
κτίριο, όταν αυτό καταλαμβάνει μία μεγάλη έκταση, είτε
βρίσκεται στον Ταύρο
είτε στην Κάτω Κηφισιά. Πρόκειται για κτίρια που δεσμεύουν
αστικό έδαφος και τα
οποία θα μπορούσαν να γίνουν κοινό έδαφος, όπου θα
πραγματοποιούνταν νέα
παραγωγικά και πολιτιστικά σχέδια σε πειραματική εφαρμογή. Σε
καμία περίπτωση
όμως το καθεστώς δεν θα έδινε ούτε ένα ευρώ για τη δέσμευση
και την
αποκατάσταση αυτών των κτιρίων, προκειμένου να αποδοθούν σε
εγχειρήματα μικρού
μεγέθους και με μικρό οικονομικό κύκλο.
Φυσικά, δεν πρόκειται απλώς για

αστικά ή πολεοδομικά κενά που μπορεί να δημιουργούνται λόγω
εγκατάλειψης ή
κατάρρευσης των κτιρίων. Πρόκειται για αστικές ερήμους που
δημιουργούνται από
την έλλειψη αστικής ζωής, ακόμη και όταν αυτή η αστική ζωή
ήταν περιορισμένη σε
έναν μόνο τομέα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, την παραγωγή.
Φυσικά δεν θα είχε
κανένα νόημα η επιστροφή στην παλαιότερη χρήση των
εγκαταλειμμένων βιομηχανικών
κτιρίων ή γενικότερα αστικών περιοχών που πέρασαν στην
εγκατάλειψη. Επρόκειτο
σαφώς για ένα κομμάτι του αστικού οικοσυστήματος που διαλύθηκε
και στη θέση του
δημιουργήθηκε η αστική έρημος με την έννοια της απουσίας
αστικής ζωής.
Απουσία αστικής ζωής, άλλωστε, δεν
έχουμε μόνο σε εγκαταλειμμένες
κατοικημένες, όπως είπαμε,

περιοχές,

αλλά

και

σε

και αυτό αποτελεί τη δεύτερη εκδοχή της αστικής ερήμου.
Ανεξάρτητα από τον
χωροταξικό σχεδιασμό μιας πόλης ή μιας αστικής περιφέρειας
όπως είναι η Αθήνα,
οι άνθρωποι οι ίδιοι είναι αυτοί που δίνουν στην πράξη σε μία
περιοχή τον
χαρακτήρα της αμιγούς κατοικίας.
Πρόκειται, δηλαδή, για συγκεκριμένο κοινωνικό ρεύμα της
αποστειρωμένης οικογενειακής ή ιδιωτικής ζωής, μακριά από την
αστική πολυποικιλότητα και πολυπλοκότητα του κέντρου μιας
μητρόπολης.
Ενσαρκώνεται, λοιπόν, αυτή η
αποστειρωμένη φαντασίωση σε αστικές περιοχές, στις οποίες, αν
αναγκαστείς να
περπατήσεις, θα δυσκολευτείς, θα διψάσεις και δεν θα βρίσκεις

ούτε περίπτερο,
ενώ οι βρύσες θα καταβρέχουν τα γκαζόν πίσω από χαμηλούς
φράχτες, όπου δεν θα
μπορείς να πλησιάσεις γιατί θα σου γρυλίζουν εκπαιδευμένα
μαντρόσκυλα, ενώ ο
καλοκαιρινός ήλιος θα σε σφυροκοπά στο αμόνι ποιας ερήμου; Κι
αν σαν από
μηχανής θεός εμφανιστεί κάποιο ταξί και έχεις χρήματα, θα το
πάρεις με αγωνία
λέγοντας: «Στον πλησιέστερο σταθμό Μέσων Μαζικής Μεταφοράς!
Στον πολιτισμό!».
Αν βρεθεί, λοιπόν, κανείς σε μια
προαστιακή περιοχή αμιγούς κατοικίας θα νιώσει την απουσία της
αστικής ζεστασιάς
και της ευχέρειας να πει «ένα νεράκι, παρακαλώ» σε κάποιο
καφενείο ή να βρει
μια βρύση, μια δημόσια βρυσομάνα, από αυτές που έχουν
γενικότερα εξαφανιστεί
από τις πόλεις, ίσως προς χάριν του εμφιαλωμένου νερού και της
αίσθησης της
πεζής ατομικότητας που αυτό προσφέρει. Η αστική περιοχή
αμιγούς κατοικίας που
προκαλεί στον πεζό διαβάτη τέτοια κόπωση είναι μια αστική
έρημος.
Μπορεί να χαρακτηριστεί ως χωριό
ύπνου και οικογενειακής ζωής, ως αστική περιοχή όμως δεν είναι
παρά μια αστική
έρημος. Κάποιες φορές κάτοικοι παρόμοιων περιοχών βρίσκονται
στο προσκήνιο
τοπικών περιβαλλοντικών κινημάτων, που είναι σπουδαία ευκαιρία
για την
επανακοινωνικοποίησή τους. Κοινωνικές κινήσεις αυτού του
είδους ρηγματώνουν τα
όρια της αστικής ερήμου, τα οποία όρια υπήρξαν πρώτα ως
φαντασίωση, έπειτα

πραγματώθηκαν και έγιναν πλέον μέρος της μορφής της πόλης·
γιατί η πόλη, όπως και να το
κάνουμε, είναι μεν οι άνθρωποι, αλλά οι άνθρωποι της δίνουν
και μια μορφή.
Βεβαίως, αυτό που πρέπει να
παραδεχτούμε, είναι ότι η φαντασίωση μιας αποστειρωμένης
αστικής ζωής, η
φαντασίωση μιας αστικής ερήμου, στην πραγματικότητα μοιάζει
σαν η εξέλιξη μιας
φυσιολογικής άρνησης των ανθρώπων να υποστούν τις αρνητικές
πλευρές της αστικής
ζωής, γιατί είναι κοινά αποδεκτό ότι η αστική ζωή, πέρα από τα
θετικά της, έχει
και αρνητικά, που πιθανόν να δημιουργούν τεράστιες ανασφάλειες
στους ανθρώπους.
Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε πώς ο
δημόσιος-ιδιωτικός χώρος της πόλης καταλαμβάνεται πολλές φορές
από παραβατικές
συνομαδώσεις εφήμερης και χαλαρής μορφής ή και πιο μόνιμες,
μαφιόζικου τύπου.
Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτού του είδους η παραβατική
αστική ζωή υπερισχύει
του δημόσιου λόγου και της δημιουργικότητας.
Παρατηρώντας συγκεκριμένες
περιπτώσεις στην Αθήνα, όπως είναι το πάρκο Κύπρου και
Πατησίων, το πάρκο Ναυαρίνου,
η πλατεία Εξαρχείων, το Πεδίον του Άρεως, κτλ., διακρίνουμε
την ταχύτατη και
βίαιη κατάληψη των ανοιχτών αυτών χώρων από τις ναρκοπιάτσες
και ό,τι
αναπτύσσεται γύρω τους. Πρόκειται για μια μάχη διαρκείας, μια
μάχη που δεν
σταματάει ποτέ, μια μάχη ακόμη και για το τελευταίο
τετραγωνικό ζωτικού χώρου
στις πιάτσες της μητρόπολης. Η δραστηριότητα που τελικά

καταλαμβάνει τον χώρο
είναι δραστηριότητα ασταμάτητη, με ροή
κέρδους, η δύναμη
του ρόλου, η δύναμη των εναλλασσόμενων
μιας
κανονικότητας. Οι διαχειριστές αυτής
οποίοι μπορεί να είναι
ναρκέμποροι, προαγωγοί κτλ., γίνονται
δικαστές της κάθε
πιάτσας ή της περιοχής που ελέγχουν.

ποταμού. Η δύναμη του
πελατών γίνονται μέρος
της κανονικότητας οι
κάτι σαν δήμαρχοι και

Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να
ισχυριστούμε πως η παραπάνω περιγραφή δίνει την εικόνα της
ιδανικής αστικής
ζωής. Ωστόσο, θα πρέπει να παραδεχτούμε πως η απουσία της
‘ιδανικής’ αστικής
ζωής ή τέλος πάντων η απουσία της δημιουργικής αστικής ζωής,
αφήνει ανοιχτό
χώρο, χώρο ελεύθερο προς
δραστηριότητα παράγεται και

κατάληψη

από

οποιαδήποτε

αναπαράγεται ακριβώς λόγω αυτής της απουσίας. Και εδώ δεν
μπορούμε να
χαρακτηρίσουμε ως αστική έρημο μια αστική περιοχή κατειλημμένη
από παραβατικές
δραστηριότητες, ωστόσο, η απουσία της δημιουργικότητας φέρνει
στην επιφάνεια
σημάδια ερημοποίησης, όπως συμβαίνει και σε περιπτώσεις
αστικής ‘μονοκαλλιέργειας’, δηλαδή ανάπτυξης ενός μόνο
ξεχωριστού
τομέα.
Αστική έρημος, λοιπόν, δεν είναι τα
αστικά πολεοδομικά κενά που με κάποιο τρόπο θα μπορούσαν να
γεμίσουν με αστική
ζωή. Η αστική έρημος είναι φαινόμενο που κάποιες φορές
εξαπλώνεται ασταμάτητα. Δεν
έχει να κάνει με ταξικές διαφορές, ούτε με πολιτισμικές

διαφορές, αλλά έχει να
κάνει με την εν γένει απουσία της αστικής ζωής στις
περιπτώσεις της αμιγούς
κατοικίας και των εγκαταλειμμένων κτιρίων και περιοχών, ενώ
στις άλλες
περιπτώσεις έχει να κάνει με την υποκατάσταση μιας
δημιουργικής αστικής ζωής
από μια παραβατικού και κυριαρχικού τύπου αστικότητα.
Θα άξιζε τον κόπο να περιπλανηθούμε
στα αχανή αστικά συμπλέγματα του καιρού μας, ανιχνεύοντας τις
κοιλάδες των
αστικών ‘οικοσυστημάτων’ μας, ανιχνεύοντας τις αστικές ερήμους
στα προάστια
αλλά και down town, ανιχνεύοντας την
ερημοποίηση αλλά και την από-ερημοποίηση, αναζητώντας τις
αστικές οάσεις.
Ιδού, τεράστια η πόλη. Ιδού, τεράστιο και το πήδημα.
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ΠΟΛΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ
χώρο, στον χρόνο &
συλλογικές σχέσεις
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στις

Ιορδάνης Στυλίδης
Αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συγγραφέας και εικαστικός ακτιβιστής.

Οι πόλεις σχεδιάζονται από την αρχή της Ιστορίας. Οι
πρωτεργάτες κατασκευαστές των πόλεων, τολμηροί τεχνίτες και
τεχνικοί της μορφής και της σύνθεσης, έμπειροι από τη διαρκή
δοκιμή, επιλογή και μεταφορά γνώσης, διόρθωναν συνεχώς κάθε
αδυναμία ακολουθώντας με επιμέλεια τους αλλεπάλληλους
ιστορικούς μετασχηματισμούς, στρατηγικούς, πολιτικούς και
οικονομικούς, αλλά και τις συνεχείς και επιβεβλημένες
αναγκαιότητες που εξέδιδε το περιβάλλον.
Το μέγεθος των πόλεων, η ακριβής τοποθεσία στη γεωγραφία και η
συσχέτιση με το φυσικό υπόβαθρο και τις παροχές του, το
μέγεθός τους και ο ακριβής προσανατολισμός, οι υπάρχουσες
τεχνολογίες κατασκευής και υποστήριξης των αναγκών του
πληθυσμού, οι σχέσεις του δημόσιου με τον ιδιωτικό χώρο
εκφράσεων και εκδηλώσεων, οι εμπορικοί δρόμοι αλλά και τα
δίκτυα επικοινωνίας και μεταφορών δεν ήταν τυχαίες ή άτακτες
επιλογές αλλά ακολουθούσαν μια αυστηρή και τακτική μέθοδο και
πειθαρχία που, φυσικά, διορθωνόταν συνεχώς καθώς εξελισσόταν
τόσο τεχνικά όσο και κοινωνικά. Υπήρξαν στιγμές στην ιστορία
που οι πόλεις αν και ήταν σχεδιασμένες και ανθεκτικές,
κατέρρεαν και εξαφανίζονταν είτε από την απρόβλεπτη και
ραγδαία μεταβολή μιας φυσικής συνθήκης, όπως η έλλειψη νερού,
είτε από την επιθετική ανθρώπινη δραστηριότητα όπως ο πόλεμος,
η αλλαγή των εμπορικών διαδρομών ή η εξάντληση των αποθεμάτων
πρώτων υλών.
Τα μεγέθη των πόλεων έως την έναρξη της βιομηχανικής
επανάστασης ήταν περιορισμένα και η γενική συμπεριφορά και
σχέση τους με το φυσικό πεδίο επηρεαζόταν και ακολουθούσε την
αναγκαία κάθε φορά ισορροπία. Ας σημειωθεί εδώ πως η εδραίωση
μιας πόλης χρειαζόταν να ταιριάζει ακριβώς στη φυσική θέση που
ευνοούσε εξαιρετικά ένα δίκτυο μεταφορών, στο πλωτό ποτάμι,
την ακτή, τις όχθες μιας μεγάλης λίμνης αλλά και το φυσικό
ανάγλυφο που επέτρεπε τη σύγκλιση σε ένα σημείο πολλών
σημαντικών εμπορικών δικτύων.
Η πόλη Παλμύρα, είναι ένα παράδοξο παράδειγμα πόλης που ενώ
βρίσκεται στο κέντρο ερήμου δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε

επειδή χρειαζόταν να παραλαμβάνει, να συντηρεί και να
υποστηρίζει την εμπορική κίνηση από την Άπω Ανατολή προς την
Ευρώπη. Ιδρύθηκε και ρύθμισε την ευημερία της ως κορυφαία
εμπορική αγορά και κέντρο ανταλλαγών προϊόντων και
τεχνολογίας, φιλοσοφικών, θρησκευτικών και τεχνικών αλληλοεπιρροών. Οι πόλεις υποστήριζαν εξαιρετικά τους κατοίκους τους
κατασκευασμένες, επιπλέον, ως οχυρά και στρατιωτικές βάσεις.
Χρειάζονταν και συντηρούσαν κάθε ιδιότητα, συμπεριφορά και
πίστη των κατοίκων τους.
Η κινητικότητα των ανθρώπων σε μεγάλες αποστάσεις έως τη
βιομηχανική επανάσταση ήταν σχεδόν ανύπαρκτη εκτός από τις
στρατηγικές μετακινήσεις στρατευμάτων είτε για εισβολές και
επέκταση είτε για τη διατήρηση της οντότητας των
αυτοκρατοριών. Παρά το γεγονός της περιορισμένης μετακίνησης,
οι εντονότατες εμπορικές συναντήσεις και συνδιαλαγές
διασφάλιζαν τόσο την άνθιση του εμπορίου όσο και τη συνεχή
τροφοδοσία των πόλεων, των διοικητικών ελίτ και των ιερατείων
με ποικιλίες προϊόντων αλλά και την εκδιδομένη τεχνογνωσία, τη
θεωρία και τα κείμενα ειδικών αναλυτικών περιγραφών και
στοχαστικών διαθέσεων σημασίας.
Σημαντική πολιτική και ανθρωπογεωγραφική διαφορά στην ανάπτυξη
των πόλεων κατά τη βιομηχανική εποχή ήταν η βίαιη συγκέντρωση
του αγροτικού πληθυσμού και οι μαζικές μετεγκαταστάσεις που
άλλαξαν ραγδαία τους υπάρχοντες πυρήνες πόλεων, μετατρέποντάς
τους σε άναρχες και ανεξέλεγκτες ανόητες περιοχές υπερσυγκέντρωσης ανθρώπων που ζούσαν, τότε αλλά και τώρα, σε
διαφορετικές περιοχές αλλά υπό τις ίδιες κτηνώδεις οργανώσεις
και επιβολές σχέσεων, κυριολεκτικά γύρω -οπωσδήποτε μέσα- στα
εργοστάσια σε αθλιότατες συνθήκες, χωρίς την παραμικρή
υποστήριξη των ειδικών και γενικών αναγκών της εύφορης
συλλογικής ζωής.
Η κορυφαία αυτή στιγμή της εκδήλωσης του τεχνικού πολιτισμού,
η βιομηχανική επανάσταση, που φάνηκε πως θα άλλαζε ριζικά την
παγκόσμια ιστορία αναβαθμίζοντας εξαιρετικά κάθε κοινωνική
αλλά και τεχνική λεπτομέρεια της ζωής, δεν οδήγησε σε αυτή την

κατεύθυνση. Αντιθέτως, μετέτρεψε σύντομα αυτά τα ουσιώδη,
ζωτικά δικαιώματα της ανθρώπινης ανάπτυξης και δυνατής
συνεργασίας, σε εμπορικά προϊόντα, προϊόντα χειρισμού και
υποταγής των ανθρώπων σε ένα και πολλαπλά συστήματα φτωχής ή
χειραγωγημένης ιδεοληπτικής σκέψης και υποταγής που, εντέλει,
έως σήμερα, καταστρέφουν συστηματικά κάθε απόπειρα στοχαστικής
αφύπνισης και ευφυούς συνεργασίας των ανθρώπων, πολιτών και
κατοίκων των πόλεων αλλά και των άμεσα διασυνδεδεμένων
περιφερειακών ημι-αστικών και αγροτικών πυρήνων ζωής, σε ένα
και πολλαπλά προγράμματα συντονισμένης παραγωγής και διάθεσης
κάθε και όλων των αναγκαίων και ακόμη περισσοτέρων εφοδίων,
πνευματικών και υλικών, για την εύρωστη, χαρούμενη και
συλλογική πλεγμένη ζωή τους όπως και για την ζωή των
επερχομένων γενεών.
Τέτοια προϊόντα ήταν και είναι ακόμη η κατοικία, η υγειονομική
συνέπεια και η ιατρική μέριμνα, η διατροφική επάρκεια και η
υπεράσπιση των καλλιεργειών, η υψηλοτάτη ποιότητα των υλικών
χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος χώρου, η υποστήριξη, η
συμπαραγωγή και η διαρκής εξέλιξη των επιστημονικών, τεχνικών
και ιδεολογικών αναζητήσεων, των πρακτικών εφαρμογών και των
διευθετήσεων των σημασιών και των αποτελεσμάτων τους ως
απαραιτήτων υποβάθρων της συλλογικής και αλληλέγγυας ζωής.
Σημαντικές πόλεις στον πλανήτη, από το μέσον του εικοστού
αιώνα και μετά, διερράγησαν, χάνοντας κάθε σχέση και
ισορροπία με το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον τους.
Εκτάθηκαν ανεξέλεγκτα και μετασχηματίστηκαν σε απέραντες
ανεξήγητες επικράτειες παγιδευμένες, χωρίς νόημα, στις
στρατηγικές του μηχανοκινήτου μοντέλου αναγνώρισης και
ερμηνείας-προσέγγισής τους (βιομηχανίες αυτοκινήτων), όπως
επίσης και στη θηριωδία της οικοδομικής κατάκτησης και τη
διαμόρφωση των εδαφών, καθώς ο οικονομικός τομέας των
υπηρεσιών (βιομηχανία υπηρεσιών) προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη
συγκέντρωση πληθυσμών από την εποχή της πρώτης βιομηχανικής
επανάστασης.

Οι εκτεινόμενες, ανεξέλεγκτες σε κάθε σχεδιασμό και
προγραμματισμό, πόλεις δεν μπορούσαν, πλέον, να συγχρονιστούν
με τα αναγκαία συστήματα υποδομών που αποτελούσαν υποχρέωση
του τοπικού διοικητικού (κρατικού) μηχανισμού. Έτσι, άρχισαν
να αποσυντίθενται πολιτικά και κοινοτικά (γειτονιές, δημοτικά
διαμερίσματα) με αποτέλεσμα πολλές περιοχές της επικράτειάς
τους να μην απολαμβάνουν καμμία υπηρεσία υποδομής, υγιεινής,
υδροδότησης και συντήρησης. Τα τεχνικά και πολιτισμικά αυτά
κενά υπηρεσιών, την τεχνική ή πραγματική αδυναμία ανταπόκρισης
και εξυπηρέτησης των δικαιωμάτων των πληθυσμών σε συγκέντρωση
και υπερ-συγκέντρωση, κάλυψε η δράση ιδιωτικών επιχειρήσεων
που χρηματοδότησαν την πραγματοποίησή τους μεταβάλλοντας, στη
συνέχεια, τη διάθεσή τους σε εμπορικό προϊόν.
Φυσικά, αυτό συνέβη σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη όπου
υπήρχαν ισχυρές θεσμικές-συνταγματικές ρυθμίσεις και δυνατές
ανταποκρίσεις των πολιτών. Σε άλλες περιοχές, σε ηπείρους
ολόκληρες, οι πολυεθνικές εταιρίες και οι τοπικοί πολιτικοί
και στρατιωτικοί πυρήνες των διοικητικών ελίτ κατέλαβαν τα
εδάφη και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και, σε ορισμένες
περιπτώσεις, μετέτρεψαν ολοκλήρους πληθυσμούς σε υπηκόους και
δούλους χωρίς κανένα δικαίωμα στα προφανή, στην Ευρώπη, στις
Η.Π.Α. και στον Καναδά, αλλά και σε διάσπαρτους γεωγραφικούς
αστικούς πυρήνες, δικαιώματα συλλογικής ευμάρειας και
αλληλέγγυας ζωής.
Οι πόλεις, εντέλει, σταμάτησαν να επιτελούν και να
υποστηρίζουν την εξαιρετική της δυνατότητάς τους λειτουργία
όπου, όπως θα έπρεπε, οι πολίτες, κοινοτικοί συνδιαχειριστές,
στις μικρές και μικρότερες αστικές περιοχές τους, αλληλέγγυοι
αγωνιστές των ζητημάτων τους χρειαζόταν να ρυθμίζουν και
ρύθμιζαν συλλογικά καθεμία και όλες τις υποθέσεις τους. Οι
συζητήσεις και οι απόπειρες μελετών και δημοσίων προτάσεων για
την αναθεώρηση και διευθέτηση, την υιοθέτηση και την εφαρμογή
των νεοτερισμών του χώρου, του χρόνου και των σχέσεων
εξουδετερώθηκαν. Οι πόλεις έγιναν έρμαια των ιεραρχημένων
συστημάτων εξουσίας που συνδέθηκαν αδιάσπαστα με τις

οικονομικές ολιγαρχίες, που εκμεταλλεύονται εμπορικά τις
εκτάσεις τους. Οι πόλεις μεταβλήθηκαν και, έκτοτε,
ερμηνεύονται και χειραγωγούνται ως πεδία άσκησης εργολαβικών
επενδύσεων και εμπορικών διακανονισμών. Σε εμπορεύματα.
Καθώς διαμορφώνουμε και διαμορφωνόμαστε από την εμπειρία του
εικοστού πρώτου αιώνα, τόσο η εγκατάσταση όσο και η διασπορά
των ωφελημάτων του ψηφιακού πολιτισμού και της
δημοκρατικότερης από ποτέ επικοινωνίας όσο και τα τεχνικά
επιτεύγματα της μηχανικής και της τεχνολογίας (συγκοινωνίες,
κατασκευές υποδομών, τεχνικά αντικείμενα της καθημερινής ζωής)
απέδωσαν και αποδίδουν ακόμη και συνεχώς τα οφέλη τους.
Εργαλεία αλλά και κορυφαίες στην ιστορία δυνατότητες ταχείας
και ευέλικτης σύστασης ομάδων σκέψης, συννενόησης και δράσεων,
φαίνεται να ορίζουν την επανεκκίνηση τόσο της κριτικής
ανάγνωσης της αστικής υπόθεσης και των ιδεολογικών παραθέσεών
της όσο και την απόρριψη των εγκληματικών ανορθολογικών
τακτικών κατασπατάλησης δημοσίων πόρων από τα εργολαβικά
επενδυτικά καρτέλ. Την επιδίωξη και τη συλλογική παραγωγή νέων
ιδεών που αμέσως μπορούν να εκτεθούν παιδαγωγικά, να
συζητηθούν, να δοκιμαστούν και να εφαρμοστούν καθώς τυχαίνουν
της ενθουσιώδους αποδοχής, στον χρόνο και τον χώρο, μέγαλων
αριθμών πολιτών που αναγνωρίζουν τη σημασία τους και διαθέτουν
τις δυνατότητες και τις προθέσεις για την πραγματοποίησή τους
αλλά και για τη συνεχή κριτική παρακολούθησή τους.
Η εξαιρετική ποιότητα σχεδιασμού και τέλειων ρυθμίσεων των
σχέσεων του αστικού χώρου και των συλλογικών εκφράσεων και
συμπεριφορών, που καθορίζει ακριβώς το νόημα της πόλης,
αποτελεί το ερευνητικό και εφαρμοσμένο πρόταγμα της
στοχαστικής δράσης σε πολλαπλές πειθαρχίες της επιστημονικής
δράσης. Τόσο στα πανεπιστήμια όσο και στις τακτικές και
έκτακτες ομάδες σκέψης και δράσης πολιτών, παράγονται και
προσφέρονται ποικιλίες προτάσεων για την ουσιαστική παραγωγή
και τη διευθέτηση του αστικού νοήματος.
Ταυτόχρονα,
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περιοχών υφίστανται τα άτακτα αποτελέσματα των εισβολών
στρατηγικών ομάδων ιδιωτών, ξένων στις κοινοτικές αστικές
συλλογικές διαθέσεις, που όμως, εξαιτίας της θεσμικής
δυνατότητας (νομικό υπόβαθρο ρυθμίσεων πράξεων και πρακτικών)
επεμβαίνουν και διαρρυθμίζουν ή απορρυθμίζουν τις λειτουργίες
τμημάτων των πόλεων ώστε να επιτύχουν την ανωτάτη δυνατή
κερδοφορία των επεμβάσεων-επενδύσεών τους.
Οι συγκεντρωμένοι πληθυσμοί των πόλεων αδυνατούν, έως τώρα, να
αναδειχτούν πολιτικά και στοχαστικά ώστε να μελετήσουν, να
αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τις ανάγκες και τα αιτήματά
τους, να διαλέξουν τα κείμενα -υποθέσεις και εκθέσεις ιδεώνόσο και τις απαραίτητες αναπαραστάσεις τους, για τους τρόπους
και τις χωρικές εκφράσεις της ζωής τους. Μια τέτοια στρατηγική
δράσης χρειάζεται, φυσικά, την εμπλοκή των πολιτών στην
πειθαρχημένη μελέτη των ποικίλων προτάσεων, την κριτική της
ιστορίας της αστικής εξέλιξης, κάθε πόλης χωριστά, την
αποκρυπτογράφιση και αποκάλυψη των μηχανισμών διαμόρφωσης και
κατοχής του αστικού και περι-αστικού χώρου από τη θεσμική
επικυριαρχία νομικών σχέσεων που, φυσικά, είναι ορισμένη από
τη δυνατή συμπλοκή των χειριστών των δημοσίων θεμάτων, των
ιδιοκτητών εδάφους-χώρου και των εργολάβων εκτελεστών των
διευθετήσεων (…όπως, οι εξευγενισμοί γειτονιών ή ευρυτέρων
περιοχών).
Επιχειρώντας μια ανάγνωση της ιστορικής εξέλιξης της πόλης της
Θεσσαλονίκης και του συσχετισμού των ιστορικών σταδίων της
εξέλιξής της με την ποικιλία των φυσικών, πολιτικών και
οικονομικών παραγόντων που οδήγησαν στη μεταμόρφωση της
διαθέσιμης έκτασής της, χρειάζεται να αναφέρουμε τόσο το
παράδειγμα της εξάλειψης της εδαφικής ταυτότητας των
στρατηγικών στοιχείων της έκφρασης του ανάγλυφου της πόλης,
όπως τα ρέματα, που εξαλείφθηκαν, ισοπεδώθηκαν, ώστε να
δεσμευτούν και να διαμορφωθούν οι εκτάσεις τους σε επιφάνειες,
σε γεωμετρικά εμβαδά, οικοδομήσεων.
Χρειάζεται να αναφέρουμε την καταστροφική μετεξέλιξη του
ιπποδαμείου υποβάθρου της, που τόσο σωστά προσανατόλισε ο

πρώτος σχεδιαστής της, ώστε να υποστηρίξει καθένα και όλα τα
πρώτα και τα ύστερα οικοδομήματα της συνεπούς εξέλιξής της, με
τον φυσικό αερισμό και ηλιασμό τους, σε κατειλημμένα εδάφη
επικυριαρχίας του αυτοκινήτου. Παράλληλα, η έξοχη φυσική
έκταση του Θερμαϊκού κόλπου μπορούσε να υποστηρίξει τη
θαλάσσια και παραθαλλάσια συγκοινωνία τόσο στην περίμετρο του
κόλπου όσο και με τις εγγύς πόλεις σε μία ακτίνα ικανή για την
πλεύση των τεχνικά απαραιτήτων σκαφών. Χρειάζεται, εντέλει, να
αναφέρουμε την καταστροφική επιλογή ενός μικροτάτου
πολυδαπάνου δικτύου υπογείου σιδηροδρόμου (μετρό). Αντιθέτως,
το ήδη προ πολλού εγκαταστημένο, έως λίγο μετά τον Β’ΠΠ,
επίγειο σιδηρόδρομο (τραμ) θα μπορούσε να υπερκαλύψει τόσο την
πόλη και κάθε γειτονιά της όσο και τις μικρές και μεγαλύτερες
πόλεις σε μία μέση απόσταση, συμβάλλοντας τόσο στην
αποσυμφόρηση της πόλης και την επάνοδο χιλιάδων πολιτών ομήρων
της εργασιακής ανάγκης τους, στις κοινότητες της άμεσης
περιφέρειάς της όσο και στην ολοκλήρωση ενός πλήρους,
συνεκτικού και λειτουργικού δικτύου συλλογικών μεταφορών. Ένα
δίκτυο που θα αναβάθμιζε οικονομικά, πολιτικά και πολιτισμικά
την ευρύτερη περιοχή των ομόρων διοικητικών επικρατειών
(Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Ημαθία, Πέλλα) καθώς
θα διέθετε τη γεωγραφική και πολιτισμική σημασία της στο
πλέγμα των κοινών συστάσεων σημασίας τους.
Με τα προαναφερθέντα 3 παραδείγματα επιχειρώ να διευκρινίσω τη
σπουδαιότητα, αρνητική και θετική, όπως συμβεί, των
στρατηγικών τεχνικών επιλογών επί του φυσικού υποβάθρου (στο
έδαφος, στο υπέδαφος, στη θάλασσα), που εξελίσσουν υπέροχα ή
υπονομεύουν την αστική ζωή, τις συλλογικές σχέσεις σε χώρο και
χρόνο.
Από αυτές τις αποφάσεις απείχαν παντελώς οι πολίτες της πόλης,
των ομόρων δήμων και κοινοτήτων, των μακρινοτέρων αστικών και
περι-αστικών σχηματισμών στην ύπαιθρο χώρα. Πολίτες πνευματικά
ισχυροί, εκπαιδευμένοι στη σκέψη και στις τακτικές των
διεκδικήσεων, τόσο για τα ειδικά ζητήματα της εξέλιξης της
πολεοδομικής ανάπτυξης όσο και στην ποικιλία των πολλαπλών και

συνδυασμένων ζητημάτων ιδεώδους συλλογικής εύρωστης ζωής.
Αντιθέτως, η πόλη υποτάχθηκε στη βία των ειδικών αλλά και των
διευθυντών των διαθέσεων και των υποχρεώσεών τους. Φαίνεται,
πλέον, πως το πλήρες πλέγμα σχέσεων μεταξύ των πολιτών και των
κάθε φορά αντιπροσώπων διευθυντών των υποθέσεών τους,
πολιτικών και τεχνικών ειδικών, έχει εξελιχθεί σε κατασταλτικό
μηχανισμό επιβολής ανορθολογικών οικονομικών επιβαρύνσεων.
Αυτός ο μηχανισμός που ενώνει, συγκρατεί και συνδυάζει τα
συμφέροντα εργολάβων δημοσίων έργων, πολιτικών υποκειμένων και
μικρο-ομάδων ειδικών συμφερόντων, επικρατεί και υποτάσσει τις
πόλεις και τις άμεσες επικράτειες των ζωτικών εκδηλώσεών τους,
την ύπαιθρο χώρα αλλά και τα μικρά και γενικά δίκτυα
επικοινωνιών και συγκοινωνιών στις διαθέσεις του.
Η μόνη δυνατή απάντηση είναι η συλλογική, ταχεία και πλήρης
εξέλιξη της πνευματικής μεταμόρφωσης των πολιτών κατοίκων,
αναγνωστών, εφαρμοστών και διαμορφωτών των διαθέσεών τους. Η
εννόηση και η υπεράσπιση του χώρου και του χρόνου των
υποθέσεών τους. Της δικής τους πόλης που δεν είναι, πλέον, η
περιορισμένη και ευκρινής στη συνάφειά της, επικράτεια των
ιστορικών παραδειγμάτων, αλλά ένα και πολλά στη διασύνδεσή
τους συστήματα αλληλεπιτιθέμενων συστάσεων σημασίας και
νοήματος που χρειάζεται να εννοηθούν και να υπερασπιστούν στο
διηνεκές τους.
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Φυτρώνει Ελπίδα στο Τσιμέντο;
Νίκος Βράντσης
Ο Νίκος Βράντσης σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και ολοκλήρωσε

το μεταπτυχιακό του στην Πολιτική Θεωρία & Φιλοσοφία. Γράφει
για τον δημόσιο χώρο και αναζητά τις αρχιτεκτονικές
προϋποθέσεις της δημοκρατίας.
«Η πόλη δεν είναι χωρική οντότητα με κοινωνικές προεκτάσεις,
αλλά κοινωνιολογική οντότητα που διαμορφώνεται χωρικά»
Georg Simmel
Ως γνωστόν, όταν μιλάμε για χώρο δεν εννοούμε κάποιο ουδέτερο
κέλυφος που παρέχει στέγη σε ανάλατες ανθρώπινες ζωές. Ο χώρος
έχει ρόλο ενεργό. Επηρεάζει την πλοκή της ανθρώπινης κωμωδίας,
αλλά και επηρεάζεται από αυτήν.
Πάρτε για παράδειγμα την Αθήνα. Χωριό ήταν ακόμα όταν την
είπανε πρωτεύουσα της Νέας Ελλάδας και τα κτήρια που στέγαζαν
ζωή ήταν λιγότερα από τα ερείπια. Μα υπήρχε η Ακρόπολη, που
δέσποζε στον βράχο και ραδιοβολούσε αρχαίο μύθο, ικανό να
κληροδοτήσει στο “απερπάτητο” Κράτος ένα λαμπρό παρελθόν. Και
έτσι, οι αρχόντοι βάπτισαν την Αθήνα πρωτεύουσα και διέταξαν
να ξεκινήσει το κτίσιμο. Αλλά μερίμνησαν δια νόμου ώστε να μην
υπάρξει κτήριο που να ανταγωνίζεται σε ύψος την Ακρόπολη.
Το πρόβλημα δεν ήταν έντονο όσο η Αθήνα, ως χωριό, δεν είχε
λαό με στεγαστικές απαιτήσεις.
Έλα όμως που με τούτα και με κείνα, από ανάγκη ή με ελπίδα,
μαζεύτηκε ντουνιάς και πύκνωσαν τα σώματα που ζητούσανε στέγη.
Αλλά ο νόμος ήταν νόμος και τα στέγαστρα δεν μπορούσανε να
πάρουν ύψος για να μην παραβιάσουν τη θέα στον βράχο.[1] Και
έτσι, η μέριμνα για το αρχαίο κλέος, η πολυκτησία και το
κατακερματισμένο έδαφος, οι στεγαστικές απαιτήσεις και τα
οικονομικά συμφέροντα ανάγκασαν την πρωτεύουσα αντί για μπόι,
να πάρει έκταση. Απλώθηκε η Αθήνα, έχτισε παντού, με υλικό το
φτηνό τσιμέντο και με τρόπο λυσσαλέο και σχεδόν αυτοσχέδιο.
Τα παλιά σπίτια κατεδαφίστηκαν και αντικαταστάθηκαν από τα
σκληρόδερμα στοιχεία της νέας πόλης –τα επονομαζόμενα και
πολυκατοικίες– που φτιάχτηκαν πιο κοντοστούπικα και πιο λεπτά,

σα νόθα παιδιά του στιβαρού και ογκώδους μπρουταλισμού που
σάρωσε μεταπολεμικά τις πόλεις του Ανατολικού, κυρίως, Μπλοκ.
Η ιστορία αυτή εκτός από γνωστή είναι και παρούσα, όχι στα
μνημεία και τα μουσεία, αλλά στους χώρους που στεγάζουν την
τρέχουσα ζωή.
Οι πολυκατοικίες δεν μπορούσαν να ψηλώσουν και τα διαμερίσματά
τους έγιναν χαμηλοτάβανα, ώστε να χωρέσουν περισσότερα στο
νομοθετημένο ύψος και τα παράθυρά τους έγιναν μικρά [2] και ο
ήλιος τρυπώνει πιο δύσκολα. Η πυκνή δόμηση δεν επέτρεψε να
φτιαχτούν μεγάλες πλατείες. Και οι δρόμοι έγιναν στενοί και
αφού τα αμάξια δεν μειώθηκαν [3], η κίνηση είναι μεγάλη. Και
τα πεζοδρόμια των στενών δρόμων φτιάχτηκαν ακόμα στενότερα και
έτσι δεν υπάρχει χώρος για μαγκίτες που αρέσκονται να
περπατούν με τα χέρια απλωμένα και με εκτόπισμα διπλάσιο από
τις αναλογίες του σώματός τους. Και οι τοπολογικές ανισότητες
εντάθηκαν.
Διότι, πια, δεν υπάρχουν μόνο κακόφημες και καθωσπρέπει
γειτονιές αλλά και υψομετρικής προελεύσεως διαφορές στην
ποιότητα ζωής: τα φτωχάδια που ζουν χαμηλά, στα ισόγεια,
γειτονεύουν με θορύβους και οχλήσεις και αντί για ήλιο και
ουρανό βλέπουν το απέναντι τσιμέντο, ενώ οι ευπορότεροι
κατοικώντας ψηλά, έχουν πρόσβαση σε ήλιο, αέρα και ουράνια
θέα.
Ο ελληνικός μπρουταλισμός [4], λοιπόν, ήταν προϊόν μιας
πλαστογραφημένης εκδοχής του αυθεντικού οικοδομικού ρεύματος
που εφαρμόστηκε στον βορρά. Αλλά αν πάρουμε στα σοβαρά τον
Oscar Newman [5], μπορούμε ίσως να πούμε ότι υπάρχουν και
οφέλη από αυτή την πλαστογραφία. Ο Newman υποστήριζε ότι τα
μικρόσωμα, χαμηλής έντασης κτήρια είναι πιο βιώσιμα, πιο
αυτόνομα και αρκετά πιο λειτουργικά ώστε να αποτρέπουν το
έγκλημα και να επιτρέπουν συνεννοήσεις. [6]
Η ελληνική μικρογραφία κατασκεύασε τέτοια, χαμηλών διαστάσεων
και έντασης, οικοσυστήματα με διαμερίσματα λιγοστά και
επομένως λιγότερους ενοίκους, οι οποίοι έχουν την τύχη/ατυχία

να συναντούν τα ίδια πρόσωπα σε σκάλες και ασανσέρ. Δια της
επαναλήψεως, τα βλέμματα γίνονται αναγνωρίσιμα και οι τυχαίοι
συγκάτοικοι σε σύντομο διάστημα προβιβάζονται σε καλούς ή
αχώνευτους γείτονες.
Και έτσι φτιάχτηκε ο χώρος σε αυτή τη μικρή επικράτεια του
πλανήτη και σε αυτή τη φτιάξη οφείλεται εν μέρει και η
κοινωνικοπολιτική ιδιαιτερότητα του πολίτη εν Ελλάδι.
Όμως, τα πράγματα άλλαξαν και οι πολυκατοικίες πάλιωσαν και
μαζί με τα ρήγματα στους τοίχους τους εμφανίζεται και ένα άλλο
ρήγμα που έχει να κάνει με το περιεχόμενο των ζωών που
διαδραματίζονται μέσα τους. Και παρότι οι πολυκατοικίες
φτιάχτηκαν σε εποχές με άλλα προβλήματα και άλλες συλλογικές
ανάγκες και επιθυμίες, τόσες δεκαετίες μετά γεννήθηκαν νέα
προβλήματα –που δεν χωρούν κάτω από το χαλί– και νέες
απαιτήσεις που μοιάζουν να μην μπορούν να εκπληρωθούν σε σκεύη
που φτιάχτηκαν για ανθρώπους με συνήθειες διαφορετικές από τις
δικές μας.
Το ρήγμα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, έχει να κάνει με την
ισχύ των ορίων.
Ως γνωστόν, θεωρητικοί και πρακτικάριοι είχαν περί πολλού τα
όρια και όσα αυτά οριοθετούσαν. Και δαπάνησαν πολλά υλικά και
πολύ μελάνι για να ταιριάξουν οι συλλογικές συνήθειες σε
οριοθετημένους χώρους.
Στη «Χάρτα των Αθηνών», για παράδειγμα, ο Le Corbusier άπλωσε
σε 95 θέσεις ένα πολεοδομικό όραμα, με την πρόθεση να
τακτοποιήσει το χάος κατανέμοντας τη ζωή σε τέσσερις
επικράτειες του βίου: κατοικία, εργασία, αναψυχή, μετακίνηση.
[7]
Αλλά και οι εργάτες στα
ζητούσαν μια δίκαιη και
ζωής [8]: μια οκτάωρη
οκτάωρη φέτα ύπνου στο

αιτήματά τους απέναντι στα αφεντικά,
ίση τριχοτόμηση της εικοσιτετράωρης
φέτα δουλειάς στο εργοστάσιο, μια
σπίτι –και μάλιστα στο ιδιωτικότερο

σημείο του, τη κρεβατοκάμαρα– και μια οκτάωρη φέτα ανάπαυσης
και αναψυχής που μπορούσε να εκπληρωθεί σε χώρους τόσο
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς. Τα όρια ήταν σαφή, οι πράξεις
είχαν τους χώρους τους και κάθε χώρος ταίριαζε σε
συγκεκριμένες πράξεις.
Ακόμα και για την πολιτική θεωρία, η διάκριση ανάμεσα στον
ιδιωτικό και τον δημόσιο χώρο ήταν θεμελιώδης. Και σύμφωνα με
τους ορισμούς των στοχαστών, στον ιδιωτικό χώρο –ίσως ιδανικά
στο κρεβάτι, σε θέση ύπτια, με το βλέμμα θολό και καρφωμένο
στο ταβάνι [9]– ο μοντέρνος άνθρωπος μπορούσε να βυθιστεί σε
αναστοχασμούς και να σκεφτεί τη θέση του στον κόσμο. Και στη
δημόσια σφαίρα, ως πολίτης πια, μπορούσε αυτόν τον αναστοχασμό
να τον μεταμορφώσει σε πράξη μαζική.
Και την πολιτική, σαν οριοθετημένο χώρο μάθαμε να την
καταλαβαίνουμε. Γι’ αυτό δεν είναι μόνο τα χέρια, τα πόδια, τα
παπούτσια και οι δρόμοι που διακρίνονται σε αριστερά και
δεξιά. Είναι και κοτζάμ ιστορικές προσωπικότητες, κυβερνήσεις
και ολόκληρες ιδέες. Αριστεροί και δεξιοί πολιτικοί, αλλά και
αποφάσεις που παίρνονται από τα πάνω και πρωτοβουλίες από τα
κάτω. Μιλάμε για πολιτική με όρους χώρου.
Αλλά τα όρια που κατένημαν και ερμήνευαν τον κόσμο έχουν
γεμίσει τρύπες και η πραγματικότητα γλιστρά από τα
πολυκαιρισμένα τους τοιχία. Παραδείγματα πολλά. Η νέα
επισφαλής εργατική δύναμη δεν έχει ωράριο σταθερό και οι
freelancers δουλεύουν από το σπίτι ή κοιμούνται στη δουλειά
των open working spaces τους. Πάνε και οι φέτες και τα
οκτάωρα. Κι αν οι εργάτες κάποτε ζητούσαν να αυξηθεί η φέτα
της ανάπαυσης και να μειωθεί η φέτα της δουλειάς, σήμερα αυτό
που ζητούν είναι να υπάρξουν φέτες.
Να υπάρξουν όρια.
Αλλά και της θεωρίας τα όρια μπάζουν. Γιατί πια στην ιδιωτική
στιγμή του κάποιος είναι πιθανότερο να σκρολάρει στην οθόνη
του smartphone του από το να αναστοχάζεται τη θέση του στον

κόσμο. Και ο άνθρωπος της δημόσιας ζωής, αυτός που συναντούμε
έξω στον δημόσιο χώρο, είναι λιγότερο πολίτης/ καλλιτέχνης/
δανδής και περισσότερο τουρίστας/ καταναλωτής/ απλά αδιάφορος:
ξεπλυμένες εκδοχές του πολυτραγουδισμένου από τους φιλοσόφους,
δημοσίου ανδρός.
Δημόσιος άνδρας βεβαίως δεν υπάρχει, διότι δεν υπάρχει δημόσια
σφαίρα. H δημόσια σφαίρα έχει αποσυνδεθεί εντελώς από τον
χώρο. Τα κοινοβούλια δεν αποφασίζουν αλλά διαχειρίζονται
αποφάσεις παρμένες αλλού. Τα κέντρα των αποφάσεων έχουν
μετατοπιστεί. Και σε όσες διαδηλώσεις και αν πάμε, δεν
βρίσκουμε θεσμό σοβαρό να απευθύνουμε το αίτημά μας.
Οι πολιτικές μας δράσεις γίνονται τελετουργικά που ψελλίζουν
ξόρκια μπας και αναστηθεί το παρελθόν, όταν όρια και χώρος
είχαν σημασία.
Και τα κόμματα αντιστοίχως, παρότι ξιφουλκούν και ρητορεύουν
και επιστρατεύουν επιχειρήματα περί ηθικής, επισημαίνοντάς μας
ασταμάτητα τις διαφορές τους (βλ. βουλκανιζατέρ εναντίον
offshore), δεν κάνουν τίποτα διαφορετικό το ένα από το άλλο
και οδηγούν τα ακροατήριά τους από διάψευση σε απογοήτευση.
Και οι λέξεις, όσο και αν μας στοιχειώνουν, δεν αποδίδουν αυτό
που μας συμβαίνει. Και άντε τώρα να ψάχνουμε καινούριους
τρόπους και νέα λεξιλόγια για να περι-γράψουμε τη διαρρέουσα
πραγματικότητα. Ευκολότερο δεν είναι να επαναλάβουμε παλιές
προσευχές περιμένοντας να επανέλθει η ζωή στα παλιά της όρια;
Αυτή η παλιά κακή συνήθεια επιδρά και στον τρόπο που
αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας στις πολυκατοικίες. Οι χώροι των
διαμερισμάτων που έφτιαξαν οι αρχιτέκτονες για να στεγάσουν
ό,τι θεωρούσαν κανονική, καθημερινή ζωή, είναι διάτρητοι.
Και ακούμε ασταμάτητα, τους θρήνους για τις άσχημες και μη
λειτουργικές μας πόλεις και για τα ίχνη του νεοκλασικού κόσμου
που σβήστηκαν ξαφνικά, απότομα, ριζοσπαστικά και σκόπιμα για
να γεννηθούν πάνω στα χαλάσματά τους αυτά τα νέα, λιγότερο

όμορφα, σκληρόδερμα στοιχεία.

Οι πολυκατοικίες θεωρούνται ενσαρκώσεις προβλημάτων, αιτίες
κρίσεων, δομές άκρατου ατομικισμού όπου εκκολάπτεται η αστική
μοναξιά· δομές που παραβιάζουν τον δημόσιο χώρο και συγκροτούν
την αβίωτη μητρόπολη· κατασκευές υποδεέστερες ως προς την
αισθητική τους ποιότητα αλλά και τον τύπο ανθρώπου που
παράγουν.
Κατοικούμε χώρους που μάθαμε να αντιπαθούμε.
Αλλά εξακολουθεί αυτή η αντιπάθεια να είναι νόμιμη; Μήπως αυτή
η αρνητική προδιάθεση κρύβει ενδεχόμενες θετικές δυναμικές του
χώρου, τις αναγκαίες να σαρκωθούν για να απαντήσουν στη
σημερινή ρευστότητα;
Ο σοφός νους, αντί να δικάσει τα πράγματα αναπαράγοντας
ετυμηγορίες, προτιμά να τα ανακρίνει προτού βγάλει
συμπεράσματα. Αυτή τη μέθοδο συνιστώ και για την πολυκατοικία.
Ας διατρέξουμε τα υποστηλώματα των αξιολογήσεων για να

ανιχνεύσουμε την ποσότητα νομιμότητας που εξακολουθεί να
υπάρχει μέσα τους. Αντί για μοιρολόγια, ας ψάξουμε λέξεις για
να περι-γράψουμε και να καταλάβουμε τους χώρους της. Και αφού
τους καταλάβουμε –όπως τους καταλάβουμε– μπορούμε να δούμε αν
θέλουμε να τους αλλάξουμε/ αφήσουμε ως έχει/ γκρεμίσουμε.
Μπορούμε, λοιπόν να συγχωρήσουμε την πολυκατοικία, να την
καταλάβουμε και να εξετάσουμε αν οι χώροι που σχηματίζει
πληρούν τις αρχιτεκτονικές προϋποθέσεις μιας νέας ζωής και
μιας νέας δημοκρατικότητας, που να απαντά στα πολυπρόσωπα
προβλήματα που προκαλούνται από τη ρευστότητα; Ποια
προβλήματα;
Μια γρήγορη καταγραφή των σημαντικότερων προβλημάτων γεμίζει
τη λίστα της κακοδαιμονίας: κοινωνική αποσύνθεση, μοναξιά,
στόμωμα του πολιτικού αιτήματος, πολιτική διάψευση και
απογοήτευση, ανισότητα, αστεγία, οικολογική υποβάθμιση –κόρη
της μαζικής παραγωγής και κατανάλωσης υλικών, εικόνων και
επιθυμιών. Προβλήματα πολλά και δεμένα μεταξύ τους.
Σε αυτά τα προβλήματα, ένα παρδαλόχρωμο πλήθος ειδικών και
ανειδίκευτων, σπεύδει να απαντήσει. Και οι απαντήσεις
ποικίλλουν. Ακούμε από προτάσεις για την αλλαγή στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο Κράτος, μέχρι
προτροπές για τη μετάβαση σε μια πιο έξυπνη πόλη –που ποτέ,
βέβαια, δεν σταματά να παρακαλά την Amazon να χτίσει τα HQ2
[10] της και την ΕΕ να μεταφέρει τους οργανισμούς της [11]
στην επικράτειά της.
Σε αυτό το ρεπορτόριο των λύσεων, δεν συγκαταλέγεται ποτέ το
πιο πυρηνικό δομικό στοιχείο της κλίμακας: η πολυκατοικία.
Ένας από τους λόγους που μας διαφεύγει το πεδίο αυτό, ίσως και
να οφείλεται στο ότι μάθαμε να την ερμηνεύουμε ως πολεοδομικό
τραύμα.
Αλλά ας προσπαθήσουμε να δούμε τους χώρους της πολυκατοικίας
και τη ζωή μας διαφορετικά από αυτό που είχαν οι αρχιτέκτονες
και οι πολεοδόμοι στο μυαλό τους όταν ταξινόμησαν τη ζωή,

αντιστοιχώντας την ποικιλία της στον κατασκευασμένο χώρο. Ας
αποσυναρμολογήσουμε τους χώρους της και τις σχέσεις μας σε
αυτόν τον χώρο. Ας την δούμε αλλιώς, όχι ως πρόβλημα αλλά ως
μέρος μιας λύσης.
Για παράδειγμα, ας αποσυναρμολογήσουμε τη σκάλα [12] για να
βρούμε τις κρυμμένες, θετικές κοινωνιολογικές δυναμικές που
κρύβονται κάτω από τις στρώσεις της συνήθειας. Τι θα γινόταν
αν αλλάζαμε τον σκοπό που νομίζουμε ότι εξυπηρετεί η σκάλα; Τι
θα γινόταν αν στις σκάλες καθιερωνόταν ο θεσμός μικρών
botellón; Τι θα γινόταν αν οι άνθρωποι των ορόφων δίνανε
ραντεβού για έναν καφέ στα σκαλιά αραιά και που; Εν ολίγοις,
τι θα γινόταν αν η σκάλα από τόπος διαδρομής μετατρεπόταν σε
τόπο συνάντησης;
Ας στρέψουμε το βλέμμα μας στις ταράτσες.
Οι ταράτσες φτιάχνουν ένα ανεκμετάλλευτο, υπέργειο στρώμα. Στα
μανιφέστα του, o Le Corbusier προόριζε την ταράτσα ως τόπο
μέσω του οποίου η πολυκατοικία επιστρέφει πίσω στη γη, το
έδαφος που της στέρησαν τα θεμέλιά της. Μπορούμε να σκεφτούμε
τις ταράτσες αλλιώς; Πράσινες, χωρίς τοιχία, δεμένες μεταξύ
τους με σκάλες και γέφυρες που δημιουργούν μια ιπτάμενη πόλη.
Ας δούμε τις σχέσεις συγκατοίκησής μας αλλιώς. Μπορούμε να
σταλάξουμε λίγο κοινό βίο στην πολυκατοικία; Να αφαιρέσουμε
κάποιες πόρτες και να προσθέσουμε κάποιους κοινούς χώρους;
Κάποιοι το κάνουν. Κάτοικοι μοιράζονται την κουζίνα [13],
φτιάχνουν χώρους με κοινόχρηστα εργαλεία [14], μοιράζονται
οχήματα για τη μετακίνησή τους, οργανώνουν κοινά δείπνα. [15]
Ας σκεφτούμε παιχνίδια ιχνηλασίας που διαδραματίζονται μέσα
στην πολυκατοικία. Ας σκαρφιστούμε ομάδες που χαρτογραφούν
τους κενούς χώρους [16], που αναζητούν την ιστορία της δομής
όπου ζουν ή την προϊστορία του χώρου όπου χτίστηκε η
πολυκατοικία· ομάδες που στήνουν δίκτυα επικοινωνίας μεταξύ
των κατοίκων για να διευκολύνουν τις αποφάσεις τους. Πολλές
φορές δεν γνωρίζουμε τι κρύβεται σε μια πολυκατοικία [17].

Μπορούμε να καταγράψουμε τα ίχνη; Ποιοι ζούσαν πριν εδώ; Ποια
είναι τα ίχνη που άφησαν; Πώς η δομή επηρέασε τη ζωή των
ανθρώπων; Τι διακριτό χαρακτηριστικό υπάρχει σε αυτή την
πολυκατοικία;
Ας σκεφτούμε πως η πολυκατοικία μπορεί να δώσει λύσεις σε
τρέχοντα προβλήματα.
Άνθρωποι βρίσκονται στον δρόμο. Πρόσφυγες αναζητούν σπίτι και
ενσωμάτωση. Χώροι στις πολυκατοικίες παραμένουν κενοί ενώ
προγράμματα οργανισμών χρηματοδοτούν την παραχώρηση στέγης
[18] σε όσους έχουν ανάγκη. Μπορούμε να ενώσουμε αυτές τις
κουκκίδες;
Οι δυνατότητες είναι πολλές, αλλά για να τις σκεφτούμε πρέπει
να σταματήσουμε να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας αποκλειστικά
στην Αγορά και τους Κρατικούς θεσμούς και να στηριχτούμε στην
επινοητικότητα των κατοίκων και τη δύναμή τους να απαντούν οι
ίδιοι στα προβλήματα που τους επηρεάζουν. Τότε η πολυκατοικία
εκτός από πρόβλημα μπορεί να γίνει και μέρος της λύσης. Μα
πρώτα χρειάζεται να τη συγχωρήσουμε, να παραμερίσουμε την
αρνητική προδιάθεση και να της ρίξουμε ένα πιο παιχνιδιάρικο
και τρυφερό βλέμμα. Να
κατοικήσουμε αλλιώς!

τη

φανταστούμε

αλλιώς!

Να

την

———————————————–

Σημειώσεις:
[1] Η μόνη περίοδος που παρακάμφθηκε ο κανόνας ήταν επί
Χούντας, που δεν είχε πρόβλημα και ενδοιασμούς να φτάσει σε
ύψος τον βράχο. Και στην επταετία έγινε το Hilton και οι
Πύργοι που ξεχωρίζουν. Και τώρα βέβαια, εν μέσω κρίσης έχουμε
ανάγκη από investors και development και η Lamda είπε να
φτιάξει στο ελληνικό, ουρανοξύστες μέτρων διακοσίων, παρακαλώ
και ο νόμος, παρότι νόμος, απέκτησε ξάφνου πλαστικότητα και
ευελιξία για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

[2] https://selectedbytraitors.gr/2018/03/12/το-παράθυρο/
[3] https://selectedbytraitors.gr/2017/12/06/όλα-είναι-δρόμος/
[4] Ο όρος δεν προκύπτει από το brutal που σημαίνει άσχημος,
αλλά από το beton brut που σημαίνει ωμό μπετόν.
[5] www.youtube.com/watch?v=9OMH7N_6nCE&t=662s
[6] Oscar Newman, Defensible Space, Macmillan (1972).
[7] Η Χάρτα των Αθηνών, Εκδόσεις Ύψιλον, επιμέλεια: Γιώργος
Σημαιοφορίδης, μετάφραση: Σταύρος Κουρεμένος.
[8] https://selectedbytraitors.gr/2018/02/07/ta-oria/
[9] https://selectedbytraitors.gr/2018/02/03/to-orio/
[10]
https://www.theatlantic.com/business/archive/2018/02/amazon-wa
rehouses-poor-cities/552020/
[11]
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/22/eu-countries-com
pete-to-host-london-based-agencies-after-brexit
[12] https://selectedbytraitors.gr/2017/11/14/i-skala/
[13]
https://www.ted.com/talks/grace_kim_how_cohousing_can_make_us_
happier_and_live_longer
[14]
https://www.shareable.net/blog/how-to-start-a-tool-library-inyour-community
[15]
https://parallaximag.gr/agenda/events/deipno-tis-anoiksis-ksan
achtypa-sti-svolou
[16] https://www.monumenta.org/

[17]
https://parallaximag.gr/thessaloniki/anakalipsame-ena-apo-ta-p
io-agnosta-mistika-tis-thessalonikis
[18] https://www.react-thess.gr/

* Το παρόν κείμενο δημοσιεύεται στο τεύχος της Βαβυλωνίας #20.

Ας
φανταστούμε
την
πολυκατοικία αλλιώς | Εκπομπή
Βαβυλωνία (audio)
Εκπομπή ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.
Κάθε Παρασκευή 18:00-19:00 στο Ραδιόφωνο του The PressProject.
Η εκπομπή της Βαβυλωνίας την Παρασκευή 22/06: “Ας φανταστούμε
την πολυκατοικία αλλιώς”.
Ο Νίκος Ιωάννου συζητά με τον Νίκο Βράντση για το σύγχρονο
αστικό τοπίο, τις μεγαλουπόλεις και τη σημασία της
πολυκατοικίας.
Οι πολυκατοικίες θεωρούνται ενσαρκώσεις προβλημάτων, αιτίες
κρίσεων, δομές άκρατου ατομικισμού όπου εκκολάπτεται η αστική
μοναξιά• δομές που παραβιάζουν τον δημόσιο χώρο και συγκροτούν
την αβίωτη μητρόπολη• κατασκευές υποδεέστερες ως προς την
αισθητική τους ποιότητα αλλά και τον τύπο ανθρώπου που
παράγουν. Κατοικούμε χώρους που μάθαμε να αντιπαθούμε.
Μπορούμε, λοιπόν να συγχωρήσουμε την πολυκατοικία, να την
καταλάβουμε και να εξετάσουμε αν οι χώροι που σχηματίζει

πληρούν τις αρχιτεκτονικές προϋποθέσεις μιας νέας ζωής και
μιας νέας δημοκρατικότητας, που να απαντά στα πολυπρόσωπα
προβλήματα που προκαλούνται από τη ρευστότητα;
Μάθαμε να ερμηνεύουμε την πολυκατοικία ως ένα “πολεοδομικό
τραύμα” αλλά τι θα γίνει αν προσπαθήσουμε να δούμε τους χώρους
της και τη ζωή μας διαφορετικά από αυτό που είχαν οι
αρχιτέκτονες και οι πολεοδόμοι στο μυαλό τους όταν ταξινόμησαν
τη ζωή; Ας την δούμε αλλιώς, όχι ως πρόβλημα αλλά ως μέρος
μιας λύσης.

Κρήτη,
Είμαστε
χαλάει,
αφήσουμε

Πάρκο
Γεωργιάδη:
εδώ όσο κι αν σας
τα δέντρα δεν θα
να κάνετε bonsai

Μία από τις Φυλές του Πάρκου
O γεωπόνος-κηποτέχνης Αστέρης Αρ. Δημητριάδης, αναφερόμενος
στο πάρκο Γεωργιάδη έλεγε: «αυτά τα έργα σε κανένα μέρος του
κόσμου ούτε καταστρέφονται, μήδε φαλκιδεύονται, ούτε όμως και
νοθοποιούνται. Μένουν σεβαστά για χρόνια, για αιώνες ακόμα»[1].
Δυστυχώς όμως δεν έχουν προλάβει να συμπληρωθούν 60 χρόνια από
τα εγκαίνια του και ήδη είναι η δεύτερη φορά που το πάρκο
απειλείται από την αλαζονεία των δημοτικών αρχών.
Το πάρκο εξαρχής αποτελούσε ένα παράδοξο στη συνήθη εξέλιξη
των πραγμάτων: δημιουργήθηκε τις χρυσές εποχές της οικοδομής

από επιχωματώσεις της ενετικής τάφρου με πρώτη ύλη μπάζα. Και
σήμερα σφύζει από ζωή αντίθετα από τα περισσότερα αστικά πάρκα
που μαραζώνουν από εγκατάλειψη.
Δεν ήταν πάντοτε όμως έτσι. Πριν από δυο δεκαετίες, ήταν το
μέρος που οι ντόπιοι μας συμβούλευαν να αποφεύγουμε κι εμείς
διερχόμενοι αποστρέφαμε το βλέμμα. Ωστόσο, το 2005
διοργανώθηκε εκεί η «1η Παγκρήτια Συνάντηση για την Οικοκαλλιέργεια και την Χειροτεχνία» (που αργότερα μετεξελίχθηκε
στο γνωστό μας φεστιβάλ Εν οίκω[2] που διοργανώνεται μέχρι και
σήμερα στο ίδιο πάντα μέρος). Έκτοτε ο κόσμος άρχισε να επαναοικειοποιείται το πάρκο και να το αγκαλιάζει.
Και κάπως έτσι τα πράγματα κύλησαν ευνοϊκότερα για το πάρκο
μέχρι το 2010, που η τότε δημοτική αρχή αποφάσισε να το
εκμεταλλευτεί και να το κάνει υπόγειο πάρκινγκ. Με αφορμή αυτό
υπήρξε μια δυναμική κινητοποίηση ενάντια στα κοινωνικά,
περιβαλλοντικά και πολιτικά επιζήμια αυτά σχέδια, τα οποία υπό
αυτή την κατακραυγή πάγωσαν.
Και από τραγική ειρωνεία αυτό που έμελλε να γίνει ο τάφος του
πάρκου, επισφράγισε το πάρκο ως το σημαντικότερο κύτταρο της
ηρακλειώτικης ζωής: πνευματικό ησυχαστήριο, σημείο συνάντησης
και επιπλέον ένας δημόσιος χώρος δημιουργίας και έκφρασης όπου
φιλοξενεί τα φεστιβάλ και τις εκδηλώσεις που δεν θα έβρισκαν
ποτέ τον δρόμο για το πολιτιστικό κέντρο και τα ενετικά τείχη.
(Ίσως βέβαια και ο υπόρρητος αυτός αποκλεισμός να συνέβαλλε
καθοριστικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του πάρκου όπως το
γνωρίζουμε σήμερα και στην αποστείρωση των παραπάνω χώρων όπως
επίσης τους γνωρίζουμε σήμερα).
Προς επιβεβαίωση των γραφόμενων: το καλοκαίρι του 2016 το
πάρκο Γεωργιά
δ η βαθμολογήθηκε (με 9,7 στα 10) από 4.500
πολίτες σαν ένας από τους 10 καλύτερους αστικούς χώρους
πρασίνου, ανάμεσα σε άλλους 887 χώρους σε 89 πόλεις της
Ελλάδας[3]. Για το γεγονός, ο δήμος δεν παρέλειψε να αποδώσει τα
εύσημα στον εαυτό του.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι μέσα σε αυτές τις
δεκαετίες αυτό που άλλαξε δεν είναι η αντιμετώπιση του πάρκου
από τις αρχές – το πάρκο παραμένει εγκαταλειμμένο. Αυτό που
άλλαξε είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που έλειπε πριν.
Αυτό τον ανθρώπινο παράγοντα δεν υπολόγισε ο δήμος όταν
ανακοίνωσε πέρσι την άνοιξη ότι εξασφάλισε μια γενναία
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για την ανάπλαση του πάρκου. Η δημοπράτηση
του έργου έγινε το φθινόπωρο και λίγο αργότερα εκδηλώθηκαν οι
πρώτες αντιδράσεις.
Με πρωτοβουλία ατόμων που μελέτησαν διεξοδικά τη μελέτη,
καλέστηκαν οι πρώτες συνελεύσεις με σκοπό τον σχεδιασμό
εκστρατείας ενημέρωσης και δράσεων ενάντια στην ανάπλαση.
Η ενημέρωση ενός ευρύτερου κοινού δεν ήταν εύκολη υπόθεση
καθώς με την πρώτη ματιά δεν φαινόταν να είναι μια πολύ κακή
παρέμβαση: αυτή τη φορά δεν θα έκαναν πάρκινγκ αλλά θα φύτευαν
λουλούδια.
Τόσα πολλά βέβαια που λόγω της πυκνής φύτευσης δεν θα υπάρχει
δυνατότητα πρόσβασης στα παρτέρια με αποτέλεσμα οι επισκέπτες
του πάρκου και οι λοιπές δραστηριότητες να πρέπει να
περιοριστούν σε αυστηρά καθορισμένες
προδιαγεγραμμένες διαδρομές εντός αυτού.

περιοχές

και

Τα λουλούδια χρειάζονται και φως οπότε προβλέπεται η
απομάκρυνση μεγάλου μέρους της κόμης των ψηλών, πολυετών
δέντρων.
Επίσης για να επιβιώσουν τα λουλούδια στο κλίμα του Ηρακλείου
πρέπει να σκαφτεί (με μηχανικά μέσα) και να αλλάξει όλο το
υπέδαφος που δεν ενδείκνυται για τέτοιου είδους βλάστηση.
Επιπλέον αυτού του είδους η βλάστηση είναι απαιτητική σε νερό,
το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι είδος εν ανεπαρκεία στο
Ηράκλειο.
Ένα

επιπλέον

ζήτημα

είναι

ότι

για

την

αλλαγή

του

ταλαιπωρημένου, ομολογουμένως, τσιμέντου με υδατοπερατό
τσιμέντο θα απομακρυνθούν ρίζες δέντρων με ό,τι συνεπάγεται
αυτό για την υγεία και την σταθερότητα των δέντρων.
Όλα τα παραπάνω βέβαια, με μια δεύτερη ματιά, συντελούν σε
μια πολύ βίαιη (και ακριβή) διατάραξη του οικοσυστήματος και
της φυσιογνωμίας του πάρκου.
Επιπλέον, η αιτιολογία ότι το πάρκο φαίνεται άδειο και πρέπει
να αποτελέσει πόλο έλξης – ενώ κάποιες ώρες της μέρας, ειδικά
το καλοκαίρι, παρατηρείται κορεσμός – μοιάζει πολύ ευτελής για
να δικαιολογεί αυτού του είδους την επέμβαση. Τέλος, η
διάρκεια των έργων ανάπλασης προϋπολογίζεται να είναι δυο
χρόνια ωστόσο το Ηράκλειο δεν γίνεται να στερηθεί τη δημόσια
αυλή του

[4]

ούτε για μια βδομάδα.

Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι η συγκεκριμένη μελέτη (όπως και οι
υπόλοιπες μελέτες του είδους) αν και βραβευμένη, είναι αρκετά
ασαφής. Στη μελέτη, για παράδειγμα, δεν αναφέρεται σε ποια
ακριβώς δέντρα θα γίνουν παρεμβάσεις και τι είδους θα είναι
αυτές (ενδεικτικά για κάποια αναφέρεται ότι θα γίνει κοπή ή
ανανέωση κόμης) αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο στον εργολάβο που
θα την υλοποιήσει σχεδόν απεριόριστο περιθώριο αυτοσχεδιασμού.
Ας σημειωθεί ότι αυτό το είδος αυτοσχεδιασμού το είδαμε
πρόσφατα στην πόλη μας κατά τη διάρκεια των έργων πεζοδρόμησης
του κέντρου καθώς ξυπνήσαμε μια μέρα του Ιανουαρίου και είχαν
εξαφανιστεί σχεδόν όλα τα δέντρα από την οδό Ίδης. Στις
εξηγήσεις που αναγκάστηκε να δώσει η αντιδημαρχία ειπώθηκε ότι
οι κοπές έγιναν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη[5], παρόλο που
κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν στη μελέτη.
Δηλώσεις επί του θέματος έκανε κι η Υπηρεσία Πρασίνου που μας
ενημέρωσε ότι όλα τα πληγέντα δέντρα είχαν αρρωστήσει (κι άρα
ήταν επικίνδυνα) από αστοχίες κατά τη διάρκεια εργασιών της
ΔΕΔΔΗΕ και της δημοτικής ΔΕΥΑΗ[6] – για τις οποίες
παρεμπιπτόντως ποτέ πριν δεν ενημερωθήκαμε και κανείς δεν

λογοδότησε. Πάντως ο δήμος δεσμεύτηκε ότι τα δέντρα θα
αντικατασταθούν μαρτυρώντας έτσι με τον πιο κραυγαλέο τρόπο
ότι αντιμετωπίζει τα δέντρα ως αναλώσιμα.
Ας σημειωθεί επίσης ότι τέτοιες μεγαλόστομες δηλώσεις είχαμε
διαβάσει και για τη καινούρια πλατεία Κορνάρου όπου τα ψηλά
δέντρα και η σκιά αντικαταστάθηκαν εντέλει από μάρμαρα και
παρτέρια χαμηλότερης βλάστησης. Ο Δήμος μετά την κοπή των
δέντρων και την κατακραυγή που επακολούθησε, προφασίστηκε ότι
οι ρίζες τους κατέστρεφαν τα παρακείμενα μνημεία [ 7 ] . Και
κλείνοντας αυτή την παρένθεση, να επισημάνω ότι για την
ανάδειξη κάποιων άλλων μνημείων, των δικαστηρίων συγκεκριμένα,
μια άλλη εγκεκριμένη μελέτη προβλέπει να κοπούν κάποια άλλα
ωραία και ψηλά δέντρα στην οδό Δικαιοσύνης αυτή τη φορά[8].

Όλα αυτά συντέλεσαν ώστε να αυξηθεί το κύμα αντιδράσεων
ενάντια στα σχέδια επέμβασης στο πάρκο με πιο ουσιαστική και
συστηματική αυτή των Φυλών του Πάρκου. Οι Φυλές λόγω του
ονόματος, που επιλέχθηκε ακριβώς για να επισημανθεί πόσο

ετερόκλητα άτομα και ομάδες τις αποτελούν, έγιναν αντικείμενο
χλευαστικών σχολίων από την πλευρά του δήμου και αποδέχτης
λάσπης από τα τοπικά μέσα.
Στη συνέχεια, ωστόσο, ο δήμος και τα μέσα αναγκάστηκαν να τις
λάβουν σοβαρότερα υπόψιν καθώς οι Φυλές ανέδειξαν τα παραπάνω
σοβαρά ζητήματα που ανέκυπταν από την μελέτη. Ανέδειξαν επίσης
το ζήτημα ότι όλα αυτά τα σχέδια είχαν γίνει σε κάποια
γραφεία, είχαν περάσει παμψηφεί από το δημοτικό συμβούλιο (αν
και αργότερα χάθηκε η πολυδιαφημιζόμενη ομοφωνία) αλλά για
αυτά δεν είχαν ενημερωθεί οι άμεσα ενδιαφερόμενοι: οι χρήστες
και οι χρήστριες του πάρκου.
Για να βγει από αυτή την άβολη θέση -ο Δήμος έδωσε κάποιες
[9]

έωλες υποσχέσεις εφησυχασμού . Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι θα
γίνει διαβούλευση για το πάρκο. Αυτό που τεχνηέντως δεν
κυκλοφόρησε ιδιαίτερα ήταν ότι αυτή δεν αφορά την ανάπλαση του
πάρκου καθαυτή αλλά την διαχείριση του πάρκου τα επόμενα 10
χρόνια μετά την παράδοση του έργου, δηλαδή αφού θα έχει
υλοποιηθεί η μελέτη ανάπλασης και το πάρκο θα έχει πάψει να
είναι αυτό που γνωρίζουμε σήμερα.
Μια τέτοια διαβούλευση θα έλεγε κανείς ότι είναι εντελώς
άσκοπη, αντίθετα όμως επιτελεί απόλυτα τον σκοπό της να
προσδίδει σε αντικοινωνικές διαδικασίες ένα δημοκρατικό
προσωπείο. Ωστόσο η συγκεκριμένη είχε επιπλέον την πρωτοτυπία
να αποκλείει όποια δυνατότητα ανταλλαγής θέσεων – αντιθέσεων
καθώς όποιος επιθυμούσε να τοποθετηθεί επί του θέματος έπρεπε
να στείλει τα σχόλια του με mail σε μια γραμματεία του δήμου
και στην καλύτερη περίπτωση να ελπίζει να εισακουστούν από την
επιτροπή φορέων που τα αξιολογεί.
Αλλά και το περιεχόμενο της διαχειριστικής μελέτης καθαυτής
είναι αξιοσημείωτο.
Το μεγαλύτερο μέρος είναι μια συρραφή πληροφοριών για την
ιστορία, την θερμοκρασία και το κλίμα της περιοχής – δυστυχώς
χωρίς να συμπεριλαμβάνει προβλέψεις για την αλλαγή της

θερμοκρασίας και του μικροκλίματος
πραγματοποιηθεί η ανάπλαση.

της

περιοχής

αν

Στη συνέχεια γίνεται μια απαρίθμηση των παρτεριών και για όλα
σχεδόν αναφέρεται ως πρόβλημα ότι έχουν πολύ σκίαση το
καλοκαίρι και για αυτόν τον λόγο χρειάζεται να κλαδευτούν.
Βέβαια ο δήμος εκ των υστέρων διατείνεται ότι το κλάδεμα είναι
απαραίτητο γιατί τα ψηλά δέντρα είναι επικίνδυνα λόγω των
ισχυρών ανέμων. Στην ίδια μελέτη όμως αναφέρεται ότι δεν
υπήρξαν αξιόλογα τέτοια περιστατικά εντός του πάρκου, καθώς
αυτό προστατεύεται από τα τείχη.
Προβλέπεται επίσης μια νέα υπηρεσία για τη διαχείριση του
πάρκου με αρμοδιότητα να θεσπίσει κανονισμό λειτουργίας του
πάρκου και κώδικα ορθής συμπεριφοράς των επισκεπτών καθώς και
να ορίσει ποιες εκδηλώσεις είναι συμβατές με τον χώρο. Και για
να αποφύγουμε τον κόπο να αναρωτηθούμε ποιες μπορεί να είναι
αυτές, υποδεικνύονται ως ασύμβατες η βιολογική λαϊκή και το
Pride.
Τέλος, απορίας άξιο είναι πώς θα στελεχωθεί η παραπάνω
υπηρεσία δεδομένου ότι άλλες υπηρεσίες του δήμου με πιο
ουσιαστικό αντικείμενο, πχ. η υπηρεσία πρασίνου, είναι υποστελεχωμένες με την αιτιολογία ότι λόγω μνημονίων δεν
επιτρέπονται προσλήψεις.
Η αξιολόγηση, λοιπόν, της διαβούλευσης της παραπάνω μελέτης θα
γίνει από μια επιστημονική επιτροπή φορέων με την οποία
συναντηθήκαμε από κοντά με αφορμή την επίσκεψη της στο πάρκο
για αυτοψία. Εκεί μας επιβεβαίωσαν αυτό που ισχυριζόμασταν
εξαρχής: ότι είναι αναρμόδιοι να αξιολογήσουν όσα αναφέρονται
στη μελέτη ανάπλασης.
Ως τυπικοί τεχνοκράτες, διαχωρισμένοι από την κοινωνία, ήταν
βιαστικοί να διεκπεραιώσουν την άνευ ουσίας εργασία που τους
ανατέθηκε, αδιαφορώντας για τις κοινωνικές της συνέπειες.
Επιπλέον, αν και συμμετέχουν στη δημόσια διοίκηση ή
εκπροσωπούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, φάνηκε να

δυσανασχετούν με την παρουσία και την ενασχόλησή της κοινωνίας
με ζητήματα που θεωρούν αποκλειστική αρμοδιότητά τους.
Στην αντιπαράθεση που ακολούθησε φάνηκε να μην έχουν μελετήσει
επαρκώς αυτά για τα οποία κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν.
Και το κυριότερο: αν και παρουσιάζονται ως άριστοι γνώστες της
θεωρίας, φάνηκε να αγνοούν ακόμη και ζητήματα που άπτονται
στον τομέα εξειδίκευσής τους.
Παρ’όλα αυτά, ήταν πρόθυμοι να συνυπογράψουν τα σχέδια για το
Πάρκο και να προσφέρουν με αυτό τον τρόπο την εκδούλευση τους
στον Δήμο.
Τα τοπικά μέσα επέκριναν τις Φυλές του πάρκου επειδή απείχαν
από την παραπάνω διαδικασία. Η συμμετοχή τους ωστόσο σε μια
συζήτηση που δεν διεξάγεται επί ίσοις όροις και δεν υπάρχει
δυνατότητα συναπόφασης τίποτε ουσιαστικό δεν θα προσέφερε,
πέρα από την ευκαιρία στον δήμο να παρουσιάζει εντέλει το έργο
ως προϊόν διαλόγου και συναίνεσης.
Αυτό που δυσκολεύονται να συλλάβουν όσοι έχουν εμμονή με την
πλειοψηφία – που ούτε καν πλειοψηφία δεν είναι πέρα από κάτι
περιπτώσεις απολυταρχικών καθεστώτων – είναι ότι οι Φυλές δεν
μπορούν να αντιπροσωπεύσουν και να συζητούν ερήμην όλων των
υπόλοιπων ενδιαφερόμενων ακόμη και των μικρών μειοψηφιών.
Αντίθετα, η άποψη του δήμου για την ίση μεταχείριση της
μειοψηφίας αποσαφηνίστηκε, με άλλη αφορμή,
όταν υποσχέθηκε
ότι με “συμμετοχικό” τρόπο θα χαράξει ειδικές διαδρομές για
ΑμεΑ στην πόλη.
Τέλος, για να επανέλθω, οι Φυλές κατηγορήθηκαν από τον εγχώριο
τύπο ότι παραμένουν ανυποχώρητες στις θέσεις τους παρά τις
διαβεβαιώσεις του δήμου ότι δεν θα εφαρμοστούν τα κακώς
κείμενα των μελετών.
Ωστόσο, οι επικριτές παραβλέπουν ότι στις μελέτες, που
παρεμπιπτόντως συντάχθηκαν από τις υπηρεσίες του δήμου, κατά
παραγγελία του, δεν υπάρχουν απλά κάποια προβληματικά σημεία

αλλά είναι σαθρή η ίδια η αιτιολόγηση και φιλοσοφία τους.
Επιπλέον, ο δήμος δεν προχωράει στην τροποποίηση της μελέτης
του έργου ώστε να περιλάβει έστω αυτά που προφορικά υπόσχεται,
γιατί απλά δε μπορεί: η χρηματοδότηση για το έργο έχει
εξασφαλιστεί μέσω ΕΣΠΑ και ως εκ τούτου η εγκεκριμένη μελέτη
είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται πολλές αλλαγές. Ωστόσο οι
συμβάσεις ανάληψης του έργου αποτελούν και νομικά έγγραφα με
αποτέλεσμα ο εργολάβος που θα κληθεί να τις υλοποιήσει αν
παρεκκλίνει από αυτά που περιγράφονται, ώστε να συμφωνούν με
αυτά που υπόσχεται ο δήμος, μπορεί να έχει ποινικές κυρώσεις.
Οι Φυλές του πάρκου, ενάντια σε αυτά τα σχέδια, αποφάσισαν ότι
πρέπει να υπάρχει συνεχής παρουσία στο πάρκο ώστε να μην
ερημώσει μιας και έληξε η μίσθωση του καφενείου και δεν
ανανεώθηκε λόγω της επικείμενης ανάπλασης. Έτσι, στις
εβδομαδιαίες συνελεύσεις που γίνονται εδώ και 4 μήνες έχουν
σχεδιαστεί

και

υλοποιηθεί

διάφορων

ειδών

δράσεις

όπως:

[10]

αυτόνομες λαϊκές του ΟΣΗ , επαναλειτουργία του καφενείου,
γνωριμία με τα δέντρα του πάρκου, ενημέρωση από αντίστοιχους
αγώνες υπεράσπισης ελεύθερων χώρων στην Ελλάδα, παιχνίδια για
παιδιά, καραγκιόζης για μικρούς και μεγάλους κα.
Επιπλέον, έγιναν παρεμβάσεις – διαμαρτυρίες στο δημοτικό
συμβούλιο, διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με εισηγήσεις της
επιστημονικής και της νομικής ομάδας των Φυλών καθώς και
ανθρώπων που παρεμβαίνουν δημόσια για τα ζητήματα της πόλης
όπως η Λιάνα Σταρίδα, ο Γιάννης Ζαϊμάκης και ο Γιώργος
Νικολακάκης [11] . Επιπλέον έγινε μια μαζικότατη πορεία [12] στο
κέντρο της πόλης που κατέληξε σε γιορτή αντίστασης στο πάρκο
με ζωντανή μουσική και συλλογική κουζίνα. Επίσης
πραγματοποιήθηκε μια πολύ επιτυχημένη συναυλία [13] την οποία
στήριξαν με την παρουσία τους οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της
τοπικής μουσικής σκηνής.
Τέλος, από την συνέλευση των Φυλών δημιουργήθηκαν κάποιες
επιμέρους ομάδες που ανέλαβαν αυτόνομη δράση όπως η ομάδα

υπεράσπισης και η ομάδα καταγραφής του αστικού πρασίνου καθώς
και το συμμετοχικό εργαστήρι για το δημόσιο χώρο[14] το οποίο
έχει διοργανώσει δυο ενημερωτικές ημερίδες για τα εργαστήρια
συμμετοχικού σχεδιασμού που ετοιμάζει στο πάρκο τον Μάιο.
Θα κλείσω, λίγο αιρετικά, με το πιο δημοφιλές (και ίσως το
μόνο) επιχείρημα υπέρ της ανάπλασης που είναι ότι είναι κρίμα
να χαθεί η χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί. Σε αυτό δεν
έχω να αντιτάξω πολλά, πέρα από το ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη
έγνοια για τα δέντρα που θα χαθούν και αν αυτό δεν αρκεί για
να σας πείσω θα συμπληρώσω ότι και ο Μίδας ό,τι έπιανε το
έκανε χρυσό αλλά και άψυχο επίσης.
———————————
Σημειώσεις:
[1]

Το πράσινο στο Ηράκλειο από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι
σήμερα
[2]
[3]

Εν οίκω
Ηράκλειο: Το πάρκο Γεωργιάδη στα δέκα καλύτερα ελληνικά

πάρκα
[4]

Το πάρκο σαν δημόσια αυλή

[5]

Ο Δήμος Ηρακλείου απαντά για τα κομμένα δέντρα στο κέντρο

[6]

Ηράκλειο: Υπηρεσίας Πρασίνου | Να γιατί κόπηκαν τα δέντρα
στην οδό Ίδης
[7]

«Θύματα» του…μπετόν και των τραπεζοκαθισμάτων Αζίλακες στην
πλατεία Κορνάρου
[8]

«Τσεκούρι» στα δέντρα της Δικαιοσύνης – Μισόλογα για την
Ίδης
[9]

Απαντή
σεις στα Ερωτή
ματα των Φυλώ
ν του Πά
ρκου σχετικά με το
προτεινό
μενο έ
ργο στο Πά
ρκο Γεωργιά
δη
[10]

Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός Ηρακλείου

[11]

Ενημερωτική εκδήλωση για το Πάρκο Γεωργιάδη

[12]

Πορεία για το Πάρκο Γεωργιάδη

[13]

Συναυλία υπεράσπισης του Πάρκου Γεωργιάδη

[14]

Συμμετοχικό εργαστήρι για το δημόσιο χώρο

Η Φαβέλα Αντιστέκεται και
Φέγγει στα Μαύρα Σκοτάδια του
Πειραιά
Κείμενο-κάλεσμα του Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου Φαβέλα:
Την Κυριακή το απόγευμα (25.02) λίγο πριν τις 19:00, την
προγραμματισμένη ώρα της καθιερωμένης ανοιχτής διαχειριστικής
συνέλευσης της Φαβέλας, 6 άνθρωποι που βρισκόμασταν στον χώρο
από νωρίς, δεχτήκαμε οργανωμένη δολοφονική επίθεση από τάγμα
εφόδου της χρυσής αυγής. Δυστυχώς δεν υπήρχε περιθώριο

αντίδρασης και άμυνας, όπως την προηγούμενη φορά που
μηχανοκίνητο τάγμα εφόδου απωθήθηκε από την περιφρούρηση του
χώρου, καθώς στιγμιαία απερισκεψία μας έφερε πρόσωπο με
πρόσωπο με τους φασίστες, οι οποίοι τρύπωσαν ύπουλα στον χώρο
από την κεντρική είσοδο που ήταν ανοιχτή. Δεν χρειάζεται να
περιγράψουμε εκτενώς τον τρόπο με τον οποίο έγινε η επίθεση,
άλλωστε η μέθοδος της συγκεκριμένης οργάνωσης είναι πλέον
γνωστή σε όλη την ελληνική κοινωνία. Ευτυχώς, αρκετά
δολοφονικά χτυπήματα δεν βρήκαν στόχο και οι σύντροφοι και οι
συντρόφισσες που χτυπήθηκαν αναρρώνουν και δεν κινδυνεύουν.
Μέσα σε σχεδόν ένα χρόνο λειτουργίας της Φαβέλας, η πρόσοψή
της έχει βαφτεί με σπρέι και εθνικιστικά συνθήματα, έχει
κλαπεί η ταμπέλα της εισόδου από την παρέα του Δεβελέκου,
διατυμπανίζοντάς το ανοιχτά στα κοινωνικά δίκτυα, έχει
μπλοκαριστεί 3 φορές η κλειδαριά της εισόδου με κόλλα, έχει
γίνει απόπειρα εμπρησμού, για την οποία συνελήφθησαν τα μέλη
της οργάνωσης Απέλλα και έχουν γίνει 2 επιθέσεις ταγμάτων
εφόδου, η μία που κατέληξε στη Φαβέλα και αποκρούστηκε κατόπιν
καταδίωξης πειραιωτών αντιφασιστών και η πιο πρόσφατη εναντίον
μελών του χώρου.
Κατανοούμε το μίσος των ναζιστών, των εχθρών του ανθρώπινου
γένους, για έναν χώρο όπως τη Φαβέλα, που λειτουργεί με
ανοιχτές πόρτες και με κοινωνικό πρόσωπο αδιάκοπα παράγοντας
ακηδεμόνευτο πολιτικό και πολιτιστικό λόγο, μέσα στον
Πειραιά, σε μία περιοχή, που θεωρούσαν δικιά τους.
Πρέπει κι αυτοί ωστόσο να κατανοήσουν, ότι κάθε χτύπημα που
δεχόμαστε, είναι σαν πλήγμα σε αυτούς τους ίδιους, αφού το
μόνο που καταφέρνει είναι να μας ενδυναμώνει, να μας
συσπειρώνει και να δοκιμάζει τα πρωτόγνωρα όρια της
αλληλεγγύης που έχει δεχτεί η Φαβέλα από τη δημιουργία της εώς
και σήμερα.
Κανένας δεν πήγε σπίτι του μετά την επίθεση, ούτε πρόκειται να
πάει, φοβισμένος, τρομοκρατημένος.Αντιθέτως, στην εξ αναβολής

συνέλευση της Δευτέρας ήμασταν 80 άνθρωποι. Άνθρωποι
αποφασισμένοι να δώσουμε μαζική κοινωνική απάντηση στις
επιθέσεις και τις προκλήσεις των ναζιστών και να τους
στείλουμε εκεί που τους αρμόζει, στο χρονοντούλαπο της
ιστορίας, ως μία εφιαλτική ανάμνηση. Σε αυτό το πλαίσιο
καλούμε σε:
Τετάρτη 28/2, 2μμ: Ανοιχτή συνέντευξη τύπου στη Φαβέλα.
Πέμπτη 1/3, 6μμ: Αντιφασιστική παρέμβαση-αφισοκόλληση στις
γειτονιές του Πειραιά. Ραντεβού στη Φαβέλα.
Παρασκευή 2/3, 6μμ: Αντιφασιστική διαδήλωση στον Πειραιά,
συγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη, έναντι του ηλεκτρικού
σταθμού.
(Μετά

την

αντιφασιστική

διαδήλωση

θα

ακολουθήσει

πάρτι

οικονομικής ενίσχυσης του χώρου για την αποκατάσταση των
ζημιών στις 10.30μ.μ., Ναυάρχου Βότση 11, Μικρολιμανο –
Πειραιάς)
ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΟΒΟΣ ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ!

Αγρίνιο: Μεγαλώνοντας Ανάμεσα
σε Δύο Ρέματα
Γρηγόρης Τσιλιμαντός
Το Αγρίνιο είναι μια πόλη που μάθαινε να ζει με τα νερά, την
υγρασία και τις λάσπες. Ρέματα, πηγάδια, πολλά πηγάδια,
τέσσερις λίμνες γύρω του, Αχελώος κι ένας απέραντος και
πλούσιος κάμπος που στον πόλεμο αντιστάθμισε τη λιμοκτονία απ’
την κατοχική πείνα. Οι κερδισμένοι απ’ τον κάμπο είναι άλλη
ιστορία.
Γεννημένος το ’60, Δεκέμβρη μήνα. Παντού κρύο, σαν αλουμίνιο
όπως οι νύχτες πάνω απ’ το Αγρίνιο, όπως λέει ο μέγας
Χατζιδάκης. Το σπίτι στα προσφυγίτικα της Ερυθραίας. Χώρος, η
μοναδική κρεβατοκάμαρα αυτή των γονιών κι ένα μαγκάλι
αναμμένο. Η μάνα να χαροπαλεύει γιατί δεν έβγαινε το ύστερο
(πλακούντας) κι έφραζε το διάφραγμα. Το έβγαλε κομμάτι κομμάτι
επιτέλους ο “μάμμος”. Τότε πήρα την πρώτη πνευμονία. Το πάτωμα
ξύλινο κι από κάτω η γλαβανή, υπόγεια αποθήκη με ξύλα για το
χειμώνα. Εκεί η γιαγιά έκρυβε στην κατοχή αντάρτες,
κομμουνιστογειτονιά βλέπεις. Μπούκαραν κάποια φορά οι
Γερμανοί, πάτησαν την κουρελού που σκέπαζε την καταπακτή κι
έφυγαν. Κορώνα-γράμματα δηλαδή.
Κάτω απ’ το υπόγειο, φλέβα νερού. Μια αγιάτρευτη υγρασία,
ακόμη και σήμερα, στα παλιά θεμέλια. Γεννήθηκα σα να λέμε μες
τα νερά και την υγρασία. Η Ερυθραία είχε πολλά πηγάδια και το
νερό ήταν δώρο και κοινωνικό αγαθό για όλους, πριν έρθει το
κράτος με τον οργανισμό και το ρολόι και το κάνει εμπόρευμα,
δηλ. πρόοδο.
Κι όπως γεννήθηκα έτσι και μεγάλωσα, ανάμεσα σε δύο ρέματα:
Άγιος Κωνσταντίνος – Ερυθραία – Αγρίνιο.

Τα ρέματα δεν χωροθετούσαν μόνο τον τόπο αλλά και τη σύνθεση
του πληθυσμού. Από τη μια οι πρόσφυγες, στη μέση οι
“μπασταρδεμένοι”, πρόσφυγες και φερτοί, γαμπροί και νύφες από
το Ξηρόμερο και τα γύρω χωριά, κι από την άλλη οι Αγρινιώτες.
Μία σύνθεση που καθορίστηκε από δύο καταστροφές. Μία φορά από
την καταστροφή του ’22, με τον εθνικισμό της Μεγάλης Ιδέας,
και μια δεύτερη από την καταστροφική επικράτηση των εθνικιστών
και των ταγματασφαλιτών στα γύρω χωριά μετά τον εμφύλιο.
Η Ερυθραία που ήταν στη μέση, με τα δυο ρέματα να την
περιστοιχίζουν, μας έδινε το προτέρημα να απλώνουμε τον ζωτικό
μας χώρο από το ένα μέρος στο άλλο. Ξέραμε τί θα κάνουμε στο
ένα ρέμα και τί θα κάνουμε στο άλλο, σε όλον τον κύκλο του
χρόνου, όπως οι μεγάλοι τότε ήξεραν ποιος είναι και τι είναι ο
αριστερός και ποιος είναι και τι είναι ο δεξιός.
Ζούσαμε την εποχή της σαφήνειας, στον δικό μας παιδικό
χωροχρόνο. Ξέραμε τί μας ένωνε και τί μας χώριζε από αυτό που
ήταν πέρα από τις δύο όχθες. Από δύο γέφυρες και τα δύο
ρέματα, μια στα πάνω όρια και μια στα κάτω. Απ’ τη μια πλευρά,
ο προσιτός κόσμος του Αγ. Κωνσταντίνου κι από την άλλη, ο
απρόσιτος για μας τότε, του Αγρινίου. Με τον Αγ. Κωνσταντίνο,
τον “συνοικισμό” όπως τον λέγαμε, μας ένωναν τα πέτρινα
χαμόσπιτα με τους λουλουδένιους κήπους, η αρχιτεκτονική του
τεμαχισμού των οικοπέδων για την εγκατάσταση των προσφύγων, το
μοναδικό δημοτικό σχολείο και το πανηγύρι με τον Τζιμ Αρμάο,
τις βάρκες, την ασώματο κεφαλή, τον γύρο του θανάτου και το
“πέντε κρίκοι ένα τάληρο”.
Η κάτω γέφυρα μας ένωνε με τους δικούς μας. Σ΄αυτή τη γέφυρα
χαζεύαμε τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν το χειμώνα από το
λόφο της Αγ. Παρασκευής και πιο ψηλά από το βουνό πίσω από τον
Αη Λια. Η Ερυθραία ποτέ δεν πλημμύρισε. Το καλοκαίρι για να
ανέβουμε στον συνοικισμό, κόβαμε δρόμο μέσα από το ρέμα,
βάζοντας πέτρες για να περνάμε, όχι πάντα με επιτυχία.
Φτιάχναμε τα δικά μας περάσματα. Σ’ αυτό το ρέμα κάναμε το
πρώτο μάθημα βιωματικής φυσικής ιστορίας. Μπακακάκια και
γυρίνοι, “σκουταρέλες” (σαύρες), πεταλούδες, πουλιά, ακόμη και

πετροκάβουρα. Καλαμιές και φτέρες, βάτα και φραγκόσυκα. Όταν
πέρναμε το ρέμα ανάποδα, προς το βουνό, πηγαίναμε για κολύμπι
στην καταβόθρα, βάθρα όπως τη λένε στη Σαμοθράκη. Οι πιο
τολμηροί γυμνοί κι οι ντροπαλοί μαγιώ από νάυλον σακούλα. Ήταν
οι τρόποι για να’ χουμε στεγνά εσώρουχα στην επιστροφή για να
μην μας πάρουν χαμπάρι οι γονείς. Ο πρώτος γυμνισμός, τα πρώτα
σκιρτήματα της απελευθέρωσης του σώματος.
Καταλαμβάναμε και δημιουργούσαμε για λίγες ώρες το δικό μας
έδαφος αυτής της απελευθέρωσης. Ακόμη κι οι αυνανισμοί μας
εκεί είχαν άλλη διάσταση γιατί εκεί ήταν απαλλαγμένοι από τον
αιφνιδιασμό και το επακόλουθο γονάτισμα μπροστά στα
εικονίσματα. Ήταν το βίωμα που ξέφευγε από την επίσημη
κοινωνία και συντελούνταν κάτω από τη μύτη του Θεού και του
αφέντη (πατέρας – παπάς -δάσκαλος – χωροφύλακας).
Είχαμε το προνόμιο να έχουμε και δυό γήπεδα δίπλα σ΄αυτό το
ρέμα. Μια αλάνα κατηφορική στην οποία συχνά ψάχναμε τη μπάλα
στις καλαμιές και στα λασπόνερα και μια άλλη πιο μικρή αλλά
πιο επίπεδη. Κι οι δυό παρατημένα καπνοχώραφα, δώρο των
ιδιοκτητών χωρίς περιφράξεις και συρματοπλέγματα.
Οι καλαμιές από το ρέμα μας έφτιαξαν τα πρώτα δοκάρια, όταν
σκεφτήκαμε να εγκαταλείψουμε τις πέτρες-σημάδια που όριζαν
μέχρι τότε το τέρμα. Και τότε λες κι όλα άλλαξαν. Στόχος δεν
ήταν απλώς το γκολ αλλά να πετύχουμε το “δοκάρι και μέσα”,
ακόμη και το “δοκάρι κι έξω”, μαγεμένοι από αυτή την ξαφνική
αλλαγή πορείας της μπάλας. Οι καλαμιές νοηματοδοτούσαν
διαφορετικά τα επιφωνήματα “αχ” και “γκολ”. Εκεί ήταν το
εβδομαδιαίο μας ραντεβού για τα “φιλικά” και για τα ντέρμπυ με
τα παιδιά του συνοικισμού. Μας ένωνε βλέπεις και ο Κρόνος, η
ερασιτεχνική ομάδα των προσφύγων εκατέρωθεν του ρέματος.
Μετέπειτα έγινε ΑΕΚ Αγ. Κωνσταντίνου. Τον ΠΑΟΚ τον είχαν πάρει
τα Καλύβια τρία χιλιόμετρα έξω από το Αγρίνιο.
Εκεί στις όχθες δινόταν το ραντεβού για τον πετροπόλεμο, που
ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, όταν μας χώρισαν από το μοναδικό
δημοτικό στον συνοικισμό και μας πήγαν στο δικό μας, της

Ερυθραίας. Σα να προσπαθούσαν να μας κόψουν τον ομφάλιο λώρο,
ένα πράμα. Μετρούσαμε μελανιές και καρούμπαλα, αλλά αυτά ήταν
τα μυστικά της κάθε όχθης. Μετά πάλι δίπλα δίπλα, στο
πανηγύρι, πάλι ντέρμπυ κι όλοι μαζί στα νεκροταφεία που ήταν
το γήπεδο του Κρόνου για το Κρόνος-Ακαρνάνας, την ερασιτεχνική
ομάδα του Αγρινίου.
Στο άλλο ρέμα, αυτό που μας χώριζε από τ’ Αγρίνιο, βρίσκαμε
άλλα καταφύγια για να εδαφικοποιήσουμε την “αλητεία” μας. Εκεί
το μάθημα της βιωματικής φυσικής ιστορίας είχε άλλες
προσλαμβάνουσες. Πιο πυκνή βλάστηση, πολλά και πυκνά βάτα, με
αγριαχλαδιές, λυγαριές, γαϊδουράγκαθα, βούρλα, αγκουρτσιές
(ακανθώδεις θάμνοι), γεμάτο καλαμιές και τσουκνίδες,
ατσάραντους, ψευτίκια, αξότσονους, γαρδέλια (καρδερίνες), αλλά
επίσης κωλοφωτιές (πυγολαμπίδες), χελώνες και φίδια. Η άνοιξη
εδώ είχε άλλη διάσταση για τα λιανόπαιδα. Στα βάτα ανοίγαμε
τρύπες και φτιάχναμε σπηλιές. Νοιώθαμε σαν ινδιάνοι σε σκηνή
που αντί για την πίπα της ειρήνης, ανάβανε κανα τσιγαράκι
χύμα. “Μου είπε ο θείος μου να μου δώσεις τρία τσιγάρα”,
λέγαμε στον περιπτερά. ‘Ημουν Πέμπτη δημοτικού όταν τράβηξα
μέσα μου την πρώτη ρουφηξιά σε μια τέτοια “σπηλιά” και μου
ήρθε ο ουρανός σφοντύλι.
Για δάπεδο στρώναμε φύλλα απ’ τα καλάμια κι είμασταν
“βασιλιάδες κι αυτοκράτορες”. Τις αγριαχλαδιές τις σεβόμασταν,
ούτε που μας πήγαινε στο μυαλό να καβατζώσουμε για το σπίτι
αχλάδια. Ένα ο καθένας αραιά και που, αυτό ήταν όλο. Τις
κωλοφωτιές όμως δεν τις λυπόμασταν, τις πασαλείφαμε στα ρούχα
μας για να φωσφορίζουν τη νύχτα. Το ίδιο και με τα γαρδέλια.
Το “στήσιμο” το πήραμε απ’ τα κουρεία, στα οποία τα κλουβιά
ήταν θεσμός. Εδώ όμως υπήρχε ιεροτελεστία. Κόβαμε μια
αγκουρτσιά και τις κορυφές από τα βούρλα στο μήκος μιας
παιδικής ανοιχτής παλάμης, μετά γκαζοτενεκές, φωτιά από κάτω
και μέσα το κρεπ, μια παλιά μπεζ εύκαμπτη σόλα. Η άτιμη, όταν
έλιωνε, γινόταν παχύρευστη που δεν στέγνωνε με τίποτα.
Βουτούσαμε τις βελόνες μέσα και μετά τις καρφώναμε μια μια στα
αγκάθια του θάμνου. Το στηρίζαμε με πέτρες κι ένα κλουβί με

γαρδέλι ή καναρίνι από κάτω και μετά κρυμμένοι περιμέναμε να
πέσει στην παγίδα της κόλλας το υποψήφιο θύμα μας.
Μεγαλώνοντας, απαλλαχτήκαμε κάποια στιγμή απ’ αυτή τη
βαναυσότητα, μερικούς μας πήρε πολλά χρόνια.
Οι καλαμιές σ΄αυτό το ρέμα ήταν πολύτιμες για τους χαρταετούς.
Μόνοι μας τους φτιάχναμε. Λαδόκολλα, αλευρόκολλα για το σώμα
και διπλωμένες λωρίδες από εφημερίδα για την ουρά. Τί πράγμα
κι αυτό! Πόση περηφάνια όταν σηκωνόταν κι άλλη πόση ακόμα όταν
του στέλναμε “τηλεγράφημα”, ένα χαρτάκι με μια ευχή, με τρύπα
στη μέση που ταξίδευε κατά μήκος του σπάγγου μέχρι να τον
φτάσει, όταν ο σπάγγος είχε καλό “τράβο”, όταν ήταν δηλαδή
τεντωμένος. Νοιώθαμε αεροναυπηγοί κι αεροπόροι ταυτόχρονα,
σπάνιο πράγμα στο σημερινό κόσμο της εξειδίκευσης και του
καταμερισμού εργασίας.
Στην πάνω γέφυρα του ρέματος, δεν πατάγαμε, ήταν βλέπεις στη
δικιά μας όχθη και το αστυνομικό τμήμα. Όχι που θα άφηναν τους
πρόσφυγες “απροστάτευτους” κι ανεξέλεγκτους να αλωνίζουν. “Η
ασφάλεια ήταν για τους πολιτικούς και στ’ Αγρίνιο”, μού ‘λεγε
η μάνα μου. Εκεί πήγαινε το φαγητό στον θείο μου, που ήταν στο
αντάρτικο λοχαγός του ΕΛΑΣ. Η περιοχή μας χρησίμευε μόνο σαν
πέρασμα για να κόβουμε δρόμο μέσα από το ρέμα, για όσους
καταφέραμε να μπούμε στο Γυμνάσιο του Αγρινίου. Άλλη χούντα
εκεί.
Η κάτω γέφυρα ήταν μικρή και χαμηλή, πάνω στη γούβα, ανάμεσα
στην κατηφόρα της δικής μας πλευράς και στην ανηφόρα προς το
Αγρίνιο. Αυτός ο δρόμος, “Ν.Ιωνία” για τον ταχυδρόμο, για μας
ήταν η “κατηφόρα” και η “ανηφόρα”, βιωματικές ονομασίες
σημαδεμένες μονοσήμαντα απ’ την πορεία προς τα Αγρίνιο. Εκεί
κάτω πηγαίναμε μόνο για κωλοφωτιές. Αυτή η γέφυρα παρέμεινε
για πολλά χρόνια ο δικός μου κόμπος, το δικό μου “μετέωρο βήμα
του πελαργού”, ένα βήμα και ήμουν αλλού. Στο εν λόγω ρέμα, το
ραντεβού που δίναμε στις όχθες του ήταν μόνο για πετροπόλεμο.
“Πάμε να πολεμήσουμε με τα αγρινιωτάκια” λέγαμε. Μια φορά,
τους κυνηγήσαμε στη μεριά τους και στήθηκε πανηγύρι, γιατί το

δικό μας επίπεδο ήταν χαμηλό ενώ το δικό τους ψηλό, έτσι ήταν
το ρέμα. Λες και η φύση συνέδραμε σ’ αυτή την αόρατη ανισότητα
που μας όπλιζε το χέρι. Δεν αστειεύομαι. Σ’ αυτή τη μάχη
υπήρχαν και τόξα με βέλη που στην άκρη τους ήταν τσακισμένα
καπάκια από κονσερβοκούτια. Παριστάναμε τους ινδιάνους
βλέπεις. Αυτά συμβαίνουν ανάμεσα σε μικρά αρσενικά, γιατί για
τα κορίτσια το ρέμα ήταν απαγορευμένη ζώνη. Πώς λοιπόν να μην
ζητήσει η πατριαρχική οικογένεια και η παιδεία της ένα μεγάλο
ιστορικό συγνώμη απ’ το γυναικείο φύλο;
Αυτό το ρέμα είχε πολλές λιγαριές, ιδανικές για σφεντόνες,
αλλά και για βίτσες στους δασκάλους, που τις πηγαίναμε
ξεφλουδισμένες και καμένες για να αντέχουν. Ποιο τάχα σύνδρομο
της Στοκχόλμης μας διακατείχε και τις προσφέραμε με τόση
επιμέλεια προκειμένου να εφαρμόσουν την “παλιά παιδαγωγική”
που περιέγραφε κι ο Καζαντζάκης δεκαετίες πριν από μας, πάνω
στις παιδικές τεντωμένες και ανοιχτές μας παλάμες; “Δάσκαλε,
μην το λυπάσαι” ήταν το απαραίτητο κερασάκι στην σωφρονιστική
τούρτα.
Μπορεί σημείο συνάντησης στο ρέμα να μην υπήρχε με τα
“αγρινιωτάκια”, όμως ένα αόρατο νήμα μας ένωνε, κι αυτό δεν
ήταν άλλο απ’τον Παναιτωλικό. Ήταν αυτός που έσπαγε τα σύνορα
των παιδικών μας φιλονικιών. Κι όταν λέω “σύνορα” το εννοώ. Η
ταβέρνα ανάμεσα στις πάνω γέφυρες των δύο ρεμάτων λεγόταν
“Σύνορα”, δίπλα ακριβώς το μοναδικό θερινό σινεμά λεγόταν
“Ακροπόλ”. Σ’ αυτή την “άκρη της πόλης” γνώρισε μεγάλες δόξες
ο Ξανθόπουλος, η Μάρθα Βούρτση, αλλά και η Χούλια Κότσιγιτ.
Είπαμε προσφυγίτικα.
Τα αντίστοιχα ονόματα των σινεμά του Αγρινίου ήταν βουτηγμένα
στις αφαιρέσεις: Ριάλτο, Ολύμπιον, Ελληνίς, Παλλάς, Άνεσις.
Άστα να πάνε δηλαδή. Αντίθετα το Ακροπόλ και τα Σύνορα
σηματοδοτούσαν τον κόσμο του αισθητού όπως λέει κι ένας
καρδιακός μου φίλος. Είμασταν στα σύνορα και στην άκρη της
πόλης, γιατί η πόλη σταμάταγε σε μας. Εμείς είμασταν η
Ερυθραία και ο Αγ. Κωνσταντίνος, οι άλλοι.

Αρχές του ’70 ξεκίνησαν τα μεγάλα έργα της Χούντας. Στο
βοΪδολίβαδο ήρθε ο Παττακός με το μυστρί για να εγκαινιάσει το
στάδιο (“κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο”)
και την τεχνική σχολή, την βοΪδοσχολή έλεγε περιφρονητικά η
μάνα μου. Μας πήγαν με τα κεφάλια κουρεμένα με την “χοντρή”
γιατί η “ψιλή” ήταν για σωφρονισμό και τιμωρία κι ας ήταν η
διαφορά ένα χιλιοστό μαλλί. Γι’ αυτό στην μεταπολίτευση είχαμε
τόσους “μαλλιάδες”.
Ήρθαν και στο πρώτο ρέμα. Στην αρχή τα φουρνέλα και ο
εκβραχισμός. Το σχέδιο: τσιμεντένιος αύλακας κι από πάνω
άσφαλτος. Δηλαδή υπόγειες υψηλές ταχύτητες των νερών με
ασυγκράτητα φερτά υλικά στα ανάντι και φράξιμο στα κατάντι.
Σε δουλειά να βρισκόμαστε σε νέους κύκλους εργασίας. Το πνεύμα
του καπιταλισμού. Τρέχαμε όλοι να δούμε πώς γίνονταν η
ανατίναξη, μας άφηναν οι άτιμοι. Το θέαμα μας αφόπλιζε και δεν
μπορούσαμε να δούμε πως μαζί με τους βράχους τίναζαν και τα
δικά μας βιώματα με ό,τι όμορφο κι άσχημο έκρυβαν μέσα τους,
κόβοντας βίαια κάθε ίχνος συνέχειας,
μεταμορφώσεις για τους επόμενους.

με

αλλαγές

και

Θυμάμαι την τελευταία εικόνα αυτού του ρέματος. Ήταν χειμώνας
και είχε κατεβασιά φουσκωμένη που ξήλωσε τα καλούπια. Όταν
σταμάτησε η βροχή και κόπασαν τα νερά, ένα νεαρός απ’ τον
συνοικισμό, παιδί της εκκλησίας, ανέβηκε πάνω σ’ ένα απ’ αυτά
τα μεγάλα ξύλινα τελάρα, που χρησιμοποιούσαν για καλούπια,
κωπηλατώντας το όρθιος και περήφανος. Ήταν η τελευταία πράξη
αντίστασης του ρέματος πριν τον εγκιβωτισμό του, ήταν η
τελευταία πράξη εκτροπής και οικειοποίησης που λέγαν οι Γάλλοι
καταστασιακοί, από ένα παιδί που εκπροσωπούσε εκείνη την
στιγμή ό,τι πηγαίο αποτυπώναμε στο ρέμα, πριν τη μαζική μας
απόσυρση και ένταξη σε ό,τι το διαδέχθηκε.
Ο καιρός της τηλεόρασης ήταν ήδη εδώ. Το
αυτενέργεια έγιναν αναπαράσταση. Ξεκινούσε
σύγχισης. O tempora, o mores. Τα νέα χωροταξικά
στη λογική των περιφράξεων καταλαμβάνοντας

βίωμα και η
η εποχή της
σχέδια βάδιζαν
κάθε σπιθαμή

πραγματικά ελεύθερου χώρου και μαζί τους ξύπνησαν και οι
ιδιοκτήτες κι άρπαξαν την ευκαιρία. Μετά άλλες περιφράξεις, μ’
αυτές τις γαμημένες εξετάσεις εισαγωγής για το γυμνάσιο. Οι
πιο πολλοί πήγαν να μάθουν “καμιά τέχνη”, εγώ σημαιοφόρος
βλέπεις, συνέχισα με τους λίγους όλες τις βαθμίδες,
κουβαλώντας πάντα μέσα μου τη μοναξιά του βίαιου αποχωρισμού.
Μας αποδεκάτισαν και η Ερυθραία απέκτησε κανονικότητα.
Οι αλάνες έγιναν οικόπεδα χωρίς χώρο και χωρίς υποκείμενο να
τις
διεκδικήσει.
Η
“αλητεία”
της
παιδικότητας
κατασυκοφαντήθηκε για να καταντήσει σήμερα παιδότοπος
οργανωμένης επανάληψης με μια διαρκή αγωνία μην τυχόν και
γρατσουνιστεί το παιδί. “Κάτω απ το πλακόστρωτο, υπάρχει η
παραλία” έλεγαν οι εξεγερμένοι στον Μάη του ΄68. Κάτω απ’ τα
τσιμέντα και τις περιφράξεις υπάρχουν οι φωνές μας λέω εγώ,
κάθε φορά που τα διαβαίνω.
Τα ρέματα ήταν τόπος φυγής και πρακτικού αυτοσχεδιασμού, ήταν
το καταφύγιο της ελευθερίας μας. Ήταν συνάμα το αυλάκωμα των
νερών στην πλάτη της γης για εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια.
Στο όνομα της ανάπτυξης και της τάξης, αυτά πάνε μαζί μην το
ξεχνάμε όπως μαρτυρεί σήμερα και η Χαλκιδική με την εξόρυξη,
τα αναθεμάτισαν. Ακόμα ηχεί στ’ αυτιά μου εκείνη η τρομερή
παρατήρηση: “πάλι στο ρέμα ήσουνα”; Μέσα μου πάλευαν εκείνη τη
στιγμή οι νεράιδες με τις κακές μάγισσες.
Το πρόσταγμα της ανάπτυξης έδωσε δουλείες και μεροκάματα, τα
κονόμησαν οι εργολάβοι, το κράτος και τα μαγαζιά με τα
τραπεζοκαθίσματα, αλλά η τραγωδία της Μάνδρας και κάθε Μάνδρας
θέλει μιάν απάντηση. Εδώ είναι τα ρέματα δεν είναι παίξε
γελασε για να παραφράσω τον Σαββόπουλο. Ο καπιταλισμός “λύνει”
τα προβλήματα που δημιουργεί, χωρίς να τα θέτει. Τα νερά εχουν
μνήμη και θα περάσουν όταν χρειαστεί από εκεί που ξέρουν και
τότε αλίμονο στην πρόοδο και στους προοδευτικούς της
ανάπτυξης. Αυτή τη μνήμη επικαλούμαι χωρίς ρομαντισμούς και
κενές νοσταλγίες. Μιλάω για τα νέα ρέματα που θα στεγαστεί
ξανά ή “βρωμιά” και η φασαρία της ελευθερίας στον δημόσιο

χώρο, ενάντια στον υγιεινισμό και τη σιωπή που επιβάλλει η
κανονικότητα της κυριαρχίας.
Τότε ίσως ξανά εμφανιστεί κάτω από τα σπασμένα τσιμέντα της
ανάπτυξης εκείνο το παιδί που καβάλησε το τεράστιο τελάρο και
κωπηλατούσε χωρίς να φοβηθεί τον ρου της ελευθερίας των νερών.
Τότε ίσως ξαναακουστούν εκείνες οι φωνές, ώριμες πια και
απαλλαγμένες από την παιδική κακία.
Στον φιλο μου Ν.

Μαδρίτη:
Κινήματα
Πόλης,
Αστικός Σχεδιασμός & Δημόσιος
Χώρος
Raphaël Besson*
Μετάφραση: Δημήτρης Πλαστήρας
Από την οικονομική κρίση του 2008, η Μαδρίτη έχει γίνει το
επίκεντρο μεγάλων πολιτικών και αστικών αλλαγών. Οι Indignados
της πόλης επέστρεψαν, διεκδικώντας το δικαίωμα των κατοίκων
της στην πόλη καθώς και στην «κατοικία, εργασία, πολιτισμό,
υγεία, παιδεία, πολιτική συμμετοχή, ελευθερία της προσωπικής
ανάπτυξης και το δικαίωμα σε αγαθά πρώτης ανάγκης», όπως
αναφέρουν στο μανιφέστο του κινήματος ¡Democracia real YA!1.
Αυτοί και άλλες ομάδες έχουν αναγεννήσει έτσι ένα παραδοσιακό
κίνημα των Μαδριλένων πολιτών, το οποίο βασίζεται εν μέρει
στην αυτοδιαχείριση.
Αυτό συναντάται σήμερα στο φαινόμενο των laboratorios
ciudadanos (εργαστήρια πολιτών) που δημιουργήθηκαν σε κενούς
αστικούς χώρους. Χωρίς να αποτελούν αποτέλεσμα κάποιου

στρατηγικού αστικού σχεδιασμού, μοιάζουν να υλοποιήθηκαν από
την αυθόρμητη παρόρμηση καθημερινών ανθρώπων και
εξειδικευμένων ομάδων που εργάζονται μαζί σε τομείς όπως η
συνεργατική οικονομία, η ψηφιακή τεχνολογία, η αστική
οικολογία ή η κοινωνική αστικοποίηση. Αυτά τα εργαστήρια
αποτελούν το γόνιμο έδαφος για έναν αστικό σχεδιασμό ανοιχτού
κώδικα (urbanismo de codigo abierto) και για να ξανασκεφτούν
συλλογικά τα αστικά κοινά. Η πρόκληση είναι να (ξανα)φτιάξουν
την πόλη in situ2, χρησιμοποιώντας πόρους της γειτονιάς αντί
του να λειτουργούν σαν δημόσιες υπηρεσίες ή σαν καθιερωμένες
δημοτικές οργανώσεις.

Χακεύοντας:
ένα
Κοινό
Παραγωγικό Μοντέλο

Μαδριλένικο

Τα εργαστήρια των πολιτών χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία και
τη «χάκερ δεοντολογία» για να ανακτήσουν και να
συνδημιουργήσουν στους άδειους χώρους της Μαδρίτης. Περίπου 20
laboratorios ciudadanos έχουν ξεπηδήσει τα τελευταία χρόνια,
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ανάμεσά τους τα La Tabacalera , Esta es une plaza και Campo de
5

la Cebada . Κάθε ένα από αυτά ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο
πεδίο, όπως η γεωργία και η αστική οικονομία, η κοινωνική και
πολιτιστική ενσωμάτωση, η συλλογική τέχνη ή η ψηφιακή
οικονομία.
Η Campo de la Cebada δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2010, όταν
η πόλη αποφάσισε να κατεδαφίσει ένα αθλητικό κέντρο στην
περιοχή La Latina. Οι κάτοικοι και οι ομάδες γειτονιάς
εργάστηκαν από κοινού για να δημιουργήσουν και να
διαχειριστούν μία περιοχή αφιερωμένη στις κοινωνικές και
πολιτιστικές πρωτοβουλίες των πολιτών, με κοινόχρηστους κήπους
και γήπεδα. Παγκάκια και εξέδρες σχεδιάστηκαν και
κατασκευάστηκαν από ανακυκλωμένα υλικά χρησιμοποιώντας
ελεύθερα σχέδια και εργαλεία που έφτιαξαν στο εργαστήριο. Οι
συμμετέχοντες δημιούργησαν ακόμη έναν θόλο διαμέτρου 14 μέτρων
για την φιλοξενία διάφορων πολιτιστικών και κοινωνικών

εκδηλώσεων.
Η Campo de la Cebada έχει μεγαλώσει από τότε και περιλαμβάνει
ανταλλαγή υπηρεσιών, εργαστήρια τέχνης δρόμου, φωτογραφία,
ποίηση και θέατρο και εκδηλώσεις όπως υπαίθρια μουσικά και
κινηματογραφικά φεστιβάλ. Οι δραστηριότητες είναι πλήρως
αυτοδιαχειριζόμενες από ομάδες που εκπροσωπούν κατοίκους,
εμπόρους και ενώσεις, όπως επίσης και αρχιτέκτονες,
πολεοδόμους, ερευνητές και μηχανικούς. Διευθύνεται συλλογικά
αντί ενός κλειστού κύκλου μερικών εκλεγμένων υπεύθυνων ή
ειδικών. Ο στόχος είναι «ο καθένας να μπορεί να αισθανθεί πως
τον αφορά και να συμμετέχει στις λειτουργίες του χώρου»,
σύμφωνα με τον Manuel Pascual από την αρχιτεκτονική οργάνωση
Zuloark.

Προς έναν
Κώδικα

Αστικό

Σχεδιασμό

Ανοιχτού

Οι ομάδες της κοινότητας όπως οι Ecosistema Urbano6, Basurama7,
Todo por la Praxis 8 και Paisaje Transversal 9 δοκιμάζουν και
αυτές έναν αστισμό (urbanism) που βασίζεται στη συνεργατική
διαχείριση, στον πειραματισμό, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην
ενσωμάτωση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Εμπνευσμένοι από τον κόσμο του ανοιχτού λογισμικού, αυτές οι
οργανώσεις προωθούν έναν αστικό σχεδιασμό ανοιχτού κώδικα.
Αυτό μεταφράζεται στην ανάπτυξη μεθόδων σχεδιασμού και
ψηφιακών εργαλείων που μπορούν να βοηθήσουν στην ώθηση της
ικανότητας των πολιτών να εκφράζουν τους εαυτούς τους και τις
ανάγκες τους και στο να μετατρέπουν τα διάφορα σχέδιά τους σε
από κοινού παραγωγές.
Για παράδειγμα, η ομάδα Basurama οργάνωσε μια πρωτοβουλία που
ονομάζεται Autobarrios San Christobal στην οποία οι κάτοικοι
μιας παραμελημένης γειτονιάς της Μαδρίτης δημιούργησαν έναν
κοινόχρηστο χώρο, χρησιμοποιώντας την τοπική τους γνώση και
ανακτημένα υλικά. Το πρότζεκτ Paisaje Tetuan ενθάρρυνε τους
κατοίκους της γειτονιάς Tetuan να συνεργαστούν με

αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες και σχεδιαστές ώστε να αναμορφώσουν
την κεντρική πλατεία Leopoldo Luis καθώς και την περιοχή γύρω
από αυτή.

Autobarrios San Cristóbal. Basurama
Ο αστικός σχεδιασμός ανοιχτού κώδικα δεν αποτελεί μία
επιχείρηση παρά μία διαδικασία εγκαθίδρυσης των απαιτούμενων
χώρων για την ανάπτυξη των κοινών. Αυτός είναι ένας από τους
σκοπούς που έχουν οι συνεργατικές ψηφιακές πλατφόρμες οι
οποίες μπορούν και ενώνουν διαφορετικούς κοινωνικούς κόσμους.
Αυτές οι πλατφόρμες λειτουργούν ως το σημείο συνάντησης μεταξύ
του «κρυμμένου» κόσμου των κατοίκων, των χρηστών, των χάκερς,
των καλλιτεχνών και του «πάνω» κόσμου της διοίκησης, των
επιχειρήσεων και των μηχανικών.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διευκολύνουν, έτσι, τα
αυτοδιαχειριζόμενα εργαστήρια των πολιτών και κινητοποιούν
εκατοντάδες ανθρώπους για εκδηλώσεις σε χρόνο μηδέν -ο
εξοπλισμός και η υποδομή για το Campo de La Cebada
χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά μέσω του crowdfunding. Πλατφόρμες
για δικτύωση των εργαστηρίων πολιτών, όπως το πρόγραμμα
“Ciudadania 2.0” (Πολίτης 2.0) που δημιουργήθηκε από το Media

Lab Prado και τη Secretaria General Iberoamericana (SEGIB),
διευκολύνουν το μοίρασμα των πόρων και την ορατότητα. Ο
διαδραστικός χάρτης Los Madriles10 περιλαμβάνει δημοψηφίσματα
σε πραγματικό χρόνο για καινοτομίες πολιτών και κοινωνικών
ομάδων, συμπεριλαμβάνοντας κοινωνικά κέντρα, κοινόχρηστους
κήπους, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και άλλα.
Η πλατφόρμα του Media Lab Prado 11 που είναι ανοιχτή για την
ανακοίνωση νέων σχεδίων βοηθά στη διάδοση των εργαστηρίων και
των πειραμάτων που σχετίζονται με την πόλη και τους
κοινόχρηστους χώρους -αστική γεωργία, οπτικοποίηση δεδομένων,
πολιτιστικά γεγονότα, αστική οικονομία, κλπ. Το ψηφιακό
πρόσωπο του Media Lab Prado παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό
χρόνο στους κατοίκους της περιοχής Letras πάνω στην έρευνα,
στα εργαστήρια και στους νέους πειραματισμούς που λαμβάνουν
χώρα καθώς και τους επιτρέπει να δημοσιεύουν τις δικές τους
ανακοινώσεις για εκδηλώσεις και για τα νέα της γειτονιάς.

Δημιουργώντας τα Κοινά της Μαδρίτης: Ο
Έντονος Καθημερινός Ακτιβισμός
Το κίνημα γύρω από τους δημόσιους χώρους στη Μαδρίτη έχει
ρίζες που φτάνουν ως την Καταστασιακή Διεθνή 12 της δεκαετίας
του 1960. Υποστηρίζει πως ο πειραματισμός και η κινητοποίηση
ενός ευρύτερου φάσματος γνώσης, είτε ειδικής είτε καθημερινής,
αποτελούν τη βάση για ένα ανανεωμένο πρόταγμα του κοινωνικού
ιστού. Με το να προτρέπει τους πολίτες να δρουν άμεσα στο
αστικό περιβάλλον και να δημιουργούν ελεύθερα την
καθημερινότητα τους, διαφοροποιεί τον εαυτό του από τη
στρατευμένη πολιτική, για να υπερασπιστεί έναν έντονο
καθημερινό ακτιβισμό.
Αντίθετα από τους πειραματισμούς της Μαδρίτης, το Καταστασιακό
κίνημα παρέμεινε περιορισμένο σε λογοτεχνικό και θεωρητικό
επίπεδο13. Οι νέες όμως ψηφιακές τεχνικές κατασκευής και τα
εργαλεία έχουν αλλάξει αυτή την κατάσταση. Επέτρεψαν στους

ακτιβιστές και στους κατοίκους της Μαδρίτης να απαιτήσουν την
υλική πραγματοποίηση του Καταστασιακού ιδεώδους και να
υπερασπιστούν το «δικαίωμα στην υποδομή των πόλεων». Το
δικαίωμα αυτό δεν περιορίζεται στην απαίτηση ισότιμης
πρόσβασης στους πόρους της πόλης, αλλά αφορά και την υποδομή
της πόλης, το «αστικό υλικό» (στμ hardware).
Προχωρά πέρα από την κοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτιστική
ζωή στην συνδημιουργία των δημόσιων χώρων της πόλης, του
εξοπλισμού και των άλλων αστικών υποδομών. Έτσι, τα κινήματα
της Μαδρίτης είναι κομμάτι της «δημιουργικής εποχής». Στα
εργαστήρια των πολιτών, οι φυσικές και οι υλικές απόψεις
έρχονται μπροστά από τις διανοητικές και τις πολιτικές
θεωρήσεις. Οι κάτοικοι πάνε πρώτα στον κήπο, όπου μπορούν να
ανταλλάξουν και να δημιουργήσουν και μόνο τότε αρχίζουν να
συζητούν για τα ευρύτερα πολιτικά θέματα. Σε αυτού του είδους
τον «μαλακό ακτιβισμό» ο κοινόχρηστος χώρος μετατρέπεται στο
νέο μεταίχμιο όπου η πολιτική αναδημιουργία μπορεί να
ξεκινήσει.
Εξερευνώντας τα αστικά πειράματα της Μαδρίτης μπορούμε να
καταλάβουμε καλύτερα τις συνθήκες που χρειάζονται ώστε να
δημιουργήσουμε τα αστικά κοινά. Πρώτα από όλα χρειάζεται ένας
κενός χώρος και η δυνατότητα του να χρησιμοποιηθεί ένα μέρος
του για πειραματισμό και δημιουργία. Ο χώρος θα πρέπει επίσης
να είναι ενδιάμεσος -ούτε ιδιωτικός, ούτε δημόσιος- και
εγγενώς ευέλικτος και κατάλληλος για δημόσιες συγκεντρώσεις.
Έπειτα χρειάζονται τα ψηφιακά εργαλεία και η απόκτηση της
τεχνικής ικανότητας ώστε να παραχθεί ο κοινόχρηστος χώρος.
Τέλος, ξεκινά η «δημιουργία» με τη συνεχή διάδραση μεταξύ του
υλικού και του διανοητικού αποτελέσματος.
Το πώς τέτοια πειράματα αστικών κοινών θα αναπτυχθούν και θα
διαχειριστούν μακροπρόθεσμα μένει να απαντηθεί. Από αυτή την
άποψη, όλα απομένουν να γίνουν.
Σημειώσεις:

1. https://www.democraciarealya.es/manifiesto-comun/manifestoenglish/
2. Επί τόπου
3. https://latabacalera.net/c-s-a-la-tabacalera-de-lavapies/
4. https://estaesunaplaza.blogspot.fr/
5. https://es-la.facebook.com/campodecebada/
6. https://www.ecosistemaurbano.com/
7. https://basurama.org/
8. https://www.todoporlapraxis.es/
9. https://www.paisajetransversal.org/
10. https://www.losmadriles.org/
11. https://medialab-prado.es/convocatorias
12. https://monoskop.org/Situationist_International
13. https://metropoles.revues.org/2902
*Άρθρο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα The Conversation. Ο
Raphael Besson είναι ερευνητής στο Πανεπιστημίο της Γκρενόμπλ
και ειδικός στην κοινωνική οικονομία του αστικού χώρου.

