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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται μέσα από τη Βιβλιογραφική επισκόπηση και την έρευνα πεδίου ns 

διαδικασία κατά ns onoics οι δημόσιοι χώροι τη$ πόληε αποτελούν ronous συνάντηση5 του «ξένου» με τον ντόπιο 

πληθυσμό καθ ιά  και κατά πόσο ο σχεδιασμ05 επιτρέπει ή αποτρέπει αυτή τη συνύπαρξη. Υποκείμενα τηε μελέτη$ 
αποτελούν οι «άλλοι» ,οι μετανόστεε , ενώ η διαδικασία τη$ συνύπαρξηε αφορά τόσο την κατοίκηση του δημόσιου 

χώρου όσο και τη δημιουργία κοινών χώρων. Πεδίο μελέτηε είναι η πόλη του Βόλου όπου μέσα από συνεντεύξειε 
Μεταναστών μαθαίνουμε ns καθημερινέ5 συνήθειε5 και τα Βιώματα tous στο εσωτερικό m|s πόλη5 καθ ιά  και ns 

npoocuniK0s rous απόψεκ για τη διαμονή tous στην Ελλάδα.

Λέξειε κλειδιά: δημόσιθ5 χώρο5, koivos χώρο$, «άλλοι» , μετανάστε5. Βόλθ5

ABSTRACT

The present diploma thesis investigates through literature review and field work the prooesses through which 
the public spaces of the city are the places of encounter of the strange with the local population and the extent to 

which the design permits or deviates from this coexistence. The subjects of the study are the others’, immigrants, 
while the coexistence process concerns both the inhabitation of the public space and the creation of common spaces. 

The field of study is the city of Volos, where through interviews with Immigrants we learn about everyday habits and 
experiences within the city as well as their personal views about their stay in Greece.

Key words: public space, common space, others , immigrants, Volos

05



06



Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 07

Κατάλογοε Εικόνων-Χαρτών 09
Εισαγωγή 11

1. Εισαγωγικέε έννοιεε 13

1.1 Μετανάστευση 15
1.2 Τα κριτήρια για ns διακρίσεΐ5 Tqs μετανάστευσπε 17

1.3 Η ενσωμάτωση και η προσαρμογή των μεταναστών στη χώρα και στην κοινωνία υποδοχήε 19
1.4 Η κατασκευή τη5 ταυτότηταε 20

1.4.1 Η έννοια του «άλλου» 21
1.4.2 Ο  «άλλθ5» στην περίπτωση του Μετανάστη 22

2. Κυρίαρχεε popcp0s σχεδιασμού του χώρου 25

2.1 Χώροε - τόποε 27
2.2 Θεσμικ05-Δημόσιθ5-Ιδιωπκόε Xuupos 31

2.3 Σχέση Χωροταξίαε Πολεοδομίαε και Ασφάλειαε 36
2.3.1 Το σύνδρομο Locally Unwanted Land Uses (LULUs) και Not In M y Back yard (NIMBY) 38

2.4 Στρατόπεδα συγκέντρωσηε: πολιπκέε στην επιλογή χωροθέτησηε του «ξένου» 40

3 Η Πόλη και οι Μορφέε Κατοίκησηε 45
3.1 Κατοίκηση - Συμβίωση 47

3.2 Κατοικίεε Μεταναστών 49
3.3 Πόλη και μετανάστε5 51

3.4 Κατοικώνταε το δημόσιο χώρο τηε πόληε 52
3.5 Η πόλη ωε ευκαιρία συμβίωσηε 54

4 Συμβίωση ντόπιων και ξένων σε κοινούε χώρουε 55

4.1 Κοινά 57
4.2 Κοινά & Περιφράξει 58
4.3 Koivos xujpos 60

07



4.4 Δημιουργία κοινών στην πόλη 62

5 Η περίπτωση του Βόλου: Παραδείγματα κοινών χώρων στο Βόλο 65
5.1 Συνύπαρξη Ντόπιων & -ένων: κοινωνικέε σχέσε^ 67

5.2 Περιγραφή Κοινωνικών Χώρων 69
5.3 Συνεντεύξειε Μεταναστών 73

5.3.1 Χασάν 73
5.3.2 Ρεέμ 74

5.3.3 Ζεν 74

6 Επίμετρο 77

7 Βιβλιογραφία 79

08



Κατάλογοε Εικόνων-Χαρτών

EiKoves

1. Η προσφυγική-μεταναστευτική κρίση σε αριθμούν ]5

2. Η Κατασκευή Tqs ταυτότηταε 20

3 .0  Xwpos us Κοινωνική Κατασκευή 28
4. Aotikos Δημόσιοε Χώροε στο Βερολίνο 34
δ.Μετανάστεε σε Στρατόπεδο Συγκέντρωσηε 41

6. Απεικόνιση Mo^as Α.Ε. 42

7. Προσφυγικέε Κατοικίεε στην Αθήνα 50
8. Μετανάστεε σε Πλατεία 53

9. Περίφραση σε Δημόσιο Χώρο 59
10. Διάγραμμα Τόπου-Κοινωνικού Χώρου 50

11. Διάγραμμα Κοινού X. 51
12. Πολιτική Συγκέντρωση στην Πλατεία Πανεπιστημίου 57
13. Κατάστημα Πακιστανών στην Περιοχή τηε ΔΑεταμόρφωσηε, 58

14. Χώροε Κινημάτων-Στέκι Μεταναστών Βόλου 70

15. Αφίσα Αντορατσιστικού Φεστιβάλ 71
16. Πλατεία Πανεπιστημίου - Κατάληψη Ματσάγγου 72

Χάρτεε

1. Χώροι φιλοξενίαε Μεταναστών 53
2. Απεικόνιση κοινωνικών χώρων 59

3. Κινήσει Μεταναστών στο Βόλο 75

09



10



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιδέα για τη διπλωματική ξεκίνησε όταν άρχισα να συμμετέχω σε αυτό-οργανωμένου5 χώρους Εκεί διαπίστωσα 

ότι κάποιεε από tis Θεωρητικέε προσεγγίσει που διδάχτηκα στο πανεπιστήμιο έχουν άμεση αντανάκλαση στην αστική 
πραγματικότητα.Έτσι άρχισα να παρατηρώ και να δίνω εξήγηση orous δημόσιου5 xiupous τη5 πόληε και να διαπιστώνω 

ότι οι «άλλοι» παίρνουν αυτόν τον τίτλο μόνο όταν «εμείε» επιλέγουμε να rous τον δώσουμε.
Ο  τίτλοε τηε εργασίαε προμηνύει και τα τέσσερα μέρη του. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάξονται οι 

εισαγωγικέε έννοιεε τηε μετανάστευσηε, ορίξονται οι διαφορέε μεταξύ μετανάστη, πρόσφυγα, αιτούντα άσυλο . Σε αυτό 
το σημείο να τονισΘεί ότι σε όλη τη διάρκεια τηε epYaaias σε όποια κατηγορία και να ανήκουν Θα χαρακτηρίξονται ljs 

Μετανάστες Προσωπική άποψη αποτελεί ο μη διαχωρισμόε των εννοιών, Θεωρώνταε ότι onoios και να είναι ο λόγοε 
μετακίνησηε χρήξουν ίση5 αντιμετώπισηε , χωρίε να μπαίνουμε σε διαδικασία της απόδοσηε του τίτλου του πρόσφυγα με 

σκοπό την ευνοϊκότερη μεταχείριση. Επιπλέον αποσαφηνίξεται η έννοια του «ξένου», του «άλλου», αφού γίνει αναφορά 
ττη διαδικασία συγκρότησηε της ταυτότητα5 us κοινωνική κατασκευή.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αρχικά γίνεται μια προσέγγιση της έννοιαε του χώρου, του τόπου καθώε και του διαχωρισμού 
δημόσιο-ιδιωτικό. Στη συνέχεια αφού έχει δοθεί το Θεωρητικό υπόβαθρο μπορεί πια να γίνει μια κριτική για τη 

συνδρομή του πολεοδομικού σχεδιασμού στην όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην ύπαρξη σύγχρονων 
εργαλείων με σκοπό το αίσθημα της aaqxMcias Ka0L)s και στα εργαλεία που χρησιμοποιεί για να διαμορφώνει tis 

περιοχέε Βάσει cvos κανονικού προτύπου αποΒάλλονταε οτιδήποτε ξενίξει στο κοινωνικό σύνολο. Τέλοε, δεν Θα 
μπορούσε να παραληφθεί η στάση των πολιτών στην ύπαρξη ανεπιθύμητων χρήσεων γηε για αυτό το λόγο γίνεται 

τναφορά στο σύνδρομο Locally Unwanted Land Uses (LULUs) και Not In M y Back yard (NIMBY).
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η προσπάθεια απόδοση5 cvos ορισμού στην έννοια τηΞ κατοικίας Η ακαδημαϊκή 

κοινότητα αναγνωρίξει ότι η οικεία δεν αποτελεί απλά μια υλική υπόσταση, όμωε δεν έχει οριστεί ενιαία ποια είναι 
εκείνα τα χαρακτηριστικά που οικοδομούν την έννοια του σπιτιού. Στο σημείο αυτό εξετάζεται η κατοίκηση του δημόσιου 

χώρου από tous μετανάστεε με την έννοια τηε μεταφοράε σε αυτόν δραστηριοτήτων που υπό «κανονικέε» συνθήκεε 
υπάγονται στην κατοικία ή arous ιδιωτικούΞ xiupous τη5 κατανάλωσης Τέλθ5, γίνεται λόγο5 για την δυνατότητα 

συνύπαρξη5 ντόπιων και μεταναστών που δίνει ο δημόσιοε χώροε τηε πόλης
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά aris 0woies των κοινών και των περιφράξεων καθείς και στην προσπάθεια 

ορισμού του κοινού χώρου. Δηλαδή, ο koivos χώροε γεννιέται όταν μια κοινότητα αποφασίξει ότι επιθυμεί να 
διαχειριστεί έναν πόρο με συλλογικό τρόπο, με ιδιαίτερη προσοχή για ισότιμη πρόσβαση και χρήση. Όσον αφορά tous 

κοινού5 xurpous υπάρχει μια μορφή περιφράξεων που πρέπει κάπωε να διαθέτουν υπό την έννοια τηε περιφρούρησηε 
για τη διαφύλαξη των κοινών. Σε καμία περίπτωση όμω5 δεν υπάρχουν ομοιότητε5 με αυτέ5 ns περιφράξει που 

ορίξονται από τα «πάνω». Κλείνονταε παραθέτονται κάποιεε σκέψειε για τη δημιουργία κοινών στην πόλη.
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Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα παραδείγματα κοινών χώρων στη μελέτη περίπτωσης, που είναι 
η πόλη του Βόλου, ενώ στο τέλος και με γνώμονα όσα έχουν αναλυθεί, η εργασία αναφέρεται στην κοινωνική 

ενσωμάτωση των μεταναστών και αν ή με ποιο τρόπο εν τέλει κρίνεται επιτυχής
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η Βιβλιογραφική αναφορά και η περίπτωση μελέτην Βασιζόμενη στο 

έργο αρκετών θεωρητικών ανέπτυξα τη δική μου οπτική γύρω από την κατασκευή της ταυτότητας, το σχεδίασμά του 
χώρου, την κοινωνική ενσωμάτωση των Μεταναστών καθώς και τη δημιουργία κοινών χώρων στην πόλη. Όσον αφορά 

την περίπτωση μελέτης, όπου είναι η πόλη του Βόλου έγινε επιτόπια έρευνα arous ορισμένους ως κοινούς χώρους, 
φωτογραφική αποτύπωση αυτών, καθώς και πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικά τρείΞ συνεντεύξεις με Μετανάστες Να 

σημειωθεί ότι οι συνεντεύξεις διαφέρουν μεταξύ rous ως npos το περιεχόμενο και την έκταση. Αυτό συνέβη διότι δεν 
μιλούσαν και οι τρεις το ίδιο καλά είτε ελληνικά είτε αγγλικά και δεν υπήρχε η δυνατότητα μεταφραστή.
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1.1 Μετανάστευση

Το Δημογραφικό Λεξικό που εκδόΘηκε από την Διεθνή Ένωση για την Επιστημονική Μελέτη του Πληθυσμού, 
διακρίνει την εξωτερική / διεθνή μετανάστευση σε: Αποδημία ή εκροή Μεταναστών ή μετανάστευση από χώρα 

προέλευσηε (emigration) δηλαδή μετακίνηση ατόμων ή ομάδων npos την αλλοδαπή και μετανάστευση npos τη χώρα 
υποδοχήε ή εισροή ή είσοδο μεταναστών (immigration) δηλαδή άφιξη ατόμων ή ομάδων από την αλλοδαπή για 

εγκατάσταση στη χώρα η οποία αποκαλείται εισροή ή είσοδοε μεταναστών όταν αφορά αλλοδαπούε , παλιννόστηση 
όταν είναι υπήκοοι τηε xuipas ή ομοιογενείε οι οποίοι με τη θέληση tous επιστρέφουν στη χώρα καταγωγήε και 

επαναπατρισμόε όταν τη μετακίνηση πραγματοποιεί η δημόσια εξουσία. Η «εισροή μεταναστών» (immigration) συχνά 
αποκαλείται στην επιστημονική Βιβλιογραφία «μετανάστευση», (migration)

Η μετανάστευση ωε φαινόμενο συναντάται ans διαδικασίεε διαμόρφωσηε των ανθρώπινων κοινωνιών καθόλη την 
πορεία τη5 laropias tous. Η ώθηση για μετακίνηση Βασίξεται στην ανάγκη των ανθρώπων να επιβιώσουν, είτε 

αναξητούν τροφή και στέγη είτε αναξητούν καλύτερεε κοινωνικοπολιτικέε συνθήκες Μ ία σειρά αιτιών onus οι 
οικονομικέε και οι BionopiariK0s ανισότητεε ,οι πόλεμοι, ακόμη και οι δημογραφία εξελ ίξε ι σε διεθνέ5 επίπεδο, έχουν 

προκαλέσει tis μετακινήσει πληθυσμών ανά tous αιώνεε.
Η πρώτη μετανάστευση από την Αφρική στην Ασία έγινε πριν από 80.000 χρόνια. Η μετανάστευση συνεχίξει να 

αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. Η σύγχρονη ιστορική αναδρομή, θα μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί σε τρειε 
nepio6ous: i) Αρχικά στην περίοδο 1750-1914 όπου η δημογραφική επανάσταση συνδυαστικά με τη γαλλική 

επανάσταση του 1789 καθώε και τη Βιομηχανική επανάσταση στο τέλοε του 19ου αιώνα , δημιούργησαν μαξικέε 
μετακινήσει πληθυσμών urs αποτέλεσμα τηβ έντονη5 φτώχειαν ii) 1914-1945, μία περίοδθ5 που σημαδεύτηκε από 

ραγδαίεε κοινωνικό-πολιτικέε αλλά και γεωγραφικέε καθώε και δημογραφικέε εξελίξει, μιαε και την περίοδο αυτή 
έλαΒαν χώρα ο Α' και ο Β’ Παγκόσμιοι πόλεμοι. Μεγάλο μέροε του πληθυσμού έπρεπε να αντιμετωπίσει tis συνέπειε5 

που άφησαν πίσω tous αναξητώνταε ένα καλύτερο επίπεδο ξωή& Χωρικό αποτέλεσμα του Β" Παγκόσμιου Πολέμου 
ήταν η διχοτόμηση τηε Ευρώπη5 σε δύση και ανατολή, iii) 1945 έω5 σήμερα. (Κατσούνη, L2018) Η πετρελαϊκή κρίση του 

1973 επηρέασε σε μεγάλο Βαθμό τη μετανάστευση, υπό την έννοια ότι σημαντικόε αριθμόε ανειδίκευτων εργατών 
μετατράπηκε σε άνεργο πληθυσμό και επιπλέον οι πολιτικέε εξελ ίξε ι τόσο στην ανατολική Ευρώπη, με την κατάρρευση 

του μπλοκ τηε ΣοΒιετικήε ένωση$ , όσο και στη δυτική με την πτώση του toixous του Βερολίνου, καθώε και οι πόλεμοι 

στην πρώην ΓιουγκοσλαΒία, Ιράκ, Αφγανιστάν και Συρία, αύξησαν tis po0s μεταναστών.
Οι μετακινήσει πληθυσμών έφεραν οικονομικέε και πολιτικέε διαφοροποιήσει και δημιούργησαν την ανάγκη 

τροποποίησηε ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων. Παρατηρούμε λοιπόν τόσο στην ελληνική όσο και στην 

ευρωπαϊκή νομοθεσία ,να γίνεται λόyos για την ασφάλεια και την περιφρούρηση των συνόρων τηε ΕΕ. Η ενίσχυση του 
ελέγχου των εξωτερικών συνόρων τηε ΕΕ και των εθνικών συνόρων του κάθε Kp0rous πηγάξει από τη συνθήκη του
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Σένγκεν και κάθε θεμελιακήδ αρχήε από την οποία απορρέει και εδράζεται η κραπκή κυριαρχία. Η διατύπωση των 
αρχών αυτών αλλά και η κανονιστική επιβεβαίωση του ελέγχου βρίσκεται σε όλα τα κείμενα οργάνων τηε ΕΕ που 

σχετίζονται με ns ροέε προσφύγων, τον πόλεμο και την τρομοκρατία.
Το προσφυγικό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την αύξηση των ροών, είτε είναι άνθρωποι που αιτούνται άσυλο είτε 

αναζητούν εργασία και παραμονή. Οι εν λόγω ροέε αν ns κοιτάζουμε από τη νομική tous υπόσταση αποτελούνται από 
δύο κατηγορίεε ανθρώπων, του πρόσφυγα και του μετανάστη. Σε ο,τι αφορά την προσφυγική κρίση των τελευταίων 

τεσσάρων ετών η Ευρώπη κρίνει nuus για πρώτη φορά οι οικονομικοί μετανάστεε είναι λιγότεροι από αυτούε που 
δικαιούνται άσυλο. Ανθρωποι κατατρεγμένοι από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το 

καθεστώε του πρόσφυγα και φυσικά αν δεν γίνει δεκτή η αίτησή tous να μην επαναπροωθηθούν στη χώρα tous.

Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Μ ΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ  (2015 - 2016)

•  1 .2 0 0 .0 0 0  ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΕ ΝΗΣΙΑ

•  7 .0 0 0  ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΕΣΟ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΣΥΝΟΡΟΝ

•  5 0 .0 0 0  ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

•  7 6 5  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
Χώρες προέλευσης εισερχομένων στην Ελλάδα (%)

■ » *
□  ΑφγσνΜΤβν

^ Ιρ α χ  

Ηηαηστον 
■ » ν

1. Η προσφυγική - μεταναστευτική κρίση σε
•  6 4 %  των εισερχομένω ν ε ίν α ι άνδρες και 3 6 %  γυναίκες (1 .1 .2 0 16  -  3 1 .1 0 .20 1 6 ) αριΘμούε.
•  2 4 ,5 %  των εισερχομένω ν ανδρών και 3 1 ,9 %  των εισερχομένω ν γυναικών ε ίν α ι Πηγή: Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακού Σχεδιασμού

κάτω των 18 ετών Μεταναατευτικι)s και Προοφυγικής Πολιτικής

Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εισερχόμενων μεταναστών στην Ελλάδα 
κατά την περίοδο 2015-2016 προέρχονται από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ αντίστοιχα. Ποσοστιαία οι άνδρεε 

ξεπερνούν ns γυναίκεε ενώ αξιοσημείωτα είναι και τα ποσοστά των ανήλικων. Τέλθ5 ενδιαφέρον αποτελεί η άφιξη αυτών. Οι 
αφίξεΐΞ από σε νησιά ξεπερνούν κατά πολύ tis αφίξειε μέσω χερσαίων συνόρων.
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1.2 Τα κριτήρια για ns διακρίσεις της μετανάστευσης

Οι διακρίσεις της μετανάστευσης γίνονται με διάφορα κριτήρια όπως το νομικό καθεστώς, ο χρόνος παραμονής στη 

χώρα υποδοχής, η απόφαση για μετανάστευση , η απασχόληοη και η ειδίκευση των μεταναστών , ο σκοπός της 
μετανάστευσης κ.α. Στην παρούσα εργασία Θα αναφερθούμε μόνο στη διάκριση της μετανάστευσης λόγω νομικού 
καθεσ τώ ς διότι μας ενδιαφέρει να αποσαφηνίσουμε rous όρους χωρίς να επεκταΘούμε σε περαιτέρω ανάλυση.

Μ ε κριτήριο λοιπόν, το νομικό καθεστώς, οι αλλοδαποί διακρίνονται σε α) ομογενείς και αλλογενείς. Ομογενείς 

είναι όσοι κατάγονται από το ίδιο γένος, την ίδια φυλή, την ίδια εθνότητα. Αλλογενείς είναι οι μετανάστες και οι 
πρόσφυγες με διαφορετική προέλευση που ανήκουν σε άλλο γένος, σε άλλη φυλή, ξένοι προς τις υπάρχουσες 
συνήθειες και τα ήθη. Β) Πρόσφυγες και μετανάστες ενώ αποτελούν δύο διαφορετικές νομικές και πολιτικές κατηγορίες 

πληθυσμών, στο κοινωνικό επίπεδο οι ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους 

αντιμετωπίζουν ως μια κοινωνική ομάδα και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν ως κύριο πρόβλημα από κοινού, την κοινωνική τους 
ένταξη ή ενσωμάτωση σε μια δεδομένη και συγκεκριμένη κοινωνία. (Πουλοπούλου, Η.:2007) Επικρατεί μια σύγχυση 

σχετικά με την εννοιολογική οημασία και διαχείριση μεταξύ του πρόσφυγα, αιτούντα άσυλο και μετανάστη. Για αυτούς 
τους λόγους Θα παρατεθούν παρακάτω οι εν λόγω ορισμοί.

Στη σύμβαση της Γενεύης της 28 Ιουλίου 1951, «Περί νομικής καταστάσεως των προσφύγων» Θεωρείται 
πρόσφυγας το πρόσωπο που λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλετικής προέλευσης , Θρησκείας, 

εθνικότητας , συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων Βρίσκεται έξω από τη χώρα της 
ιθαγένειας του και δεν μπορεί ή εξ αιτίας αυτού του φόβου δεν επιθυμεί να απολαμβάνει την προστασία της χώρας 

αυτής. Η UNESCO Θεωρεί «μετανάστη» εκείνον που αυτοΒούλως επιλέγει τον τόπο και το χρόνο παρά το γεγονός πως 
ορισμένες φορές οι επιλογές είναι πολύ περιορισμένες. Μπορεί να ωθείται από την επιθυμία για αλλαγή ή για 

περιπέτεια ή για προσωπικούς λόγους. «Οικονομικός μετανάατης» χαρακτηρίζεται το άτομο εκείνο που αποδημεί με 
απώτερο σκοπό την Βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης. Ενώ σύμφωνα με τηνΎπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ οι όροι 

μεταξύ μετανάστη και πρόσφυγα είναι διακριτοί ,κάποιες φορές δεν αναφέρονται οι προεκτάσεις οτον τρόπο 
αντιμετώπισής του από την χώρα υποδοχής. Ωστόσο η διάκριση ανάμεσα στους οικονομικούς μετανάστες και τους 

πολιτικούς πρόσφυγες είναι δύσκολη. [Πουλοπούλου,Η: 2007] Πίσω από τα οικονομικά αίτια μπορεί να υπάρχουν 
φυλετικοί, Θρησκευτικοί ή πολιτικοί λόγοι. Αναγνωρίζεται ότι σοβαροί οικονομικοί περιορισμοί που στερούν το άτομο 

από όλα τα μέσα διαβίωσης μπορεί να αποτελούν δίωξη. Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία διότι το Θεσμικό 
πλαίσιο για τους πρόσφυγες είναι διαφορετικό, παραδείγματος χάρη, αν συλλαμβάνονται και παραπέμπονται για 

παράνομη είσοδο δεν επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις, [άρθρο 31, nap. 7 της Σύμβασης)
Αξιοσημείωτο είναι ότι το προσφυγικό ζήτημα έγκειται στο διεθνές πλαίσιο παροχής ασύλου αντιθέτως το 

μεταναστευτικό ορίζεται μέσα από ένα ευρύτερο πλαίσιο σε ο,τι αφορά τη μετανάστευση. Σύμφωνα με την Ελληνική
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Εταιρεία Δημογραφικών Μελετών, αιτούντεε άσυλο είναι άτομα που έχουν καταθέσει αίτηση ασύλου στη χώρα 
υποδοχήε και αναμένουν έγκριση. Δεν του παρέχονται, δηλαδή, τα ίδια δικαιώματα που παρέχονται otous πρόσφυγεε 

που διαμένουν στα εδάφη τηε εκάστοτε χώραε. Αν το πρόσωπο αυτό πληροί tis προϋποθέσειε αφότου κάνει την αίτηση 
για άσυλο τότε Θα μπορέσει να λάβει το καθεστώε του πρόσφυγα. Αντιθέτωε, αν μπει στη διαδικασία αίτησηε ασύλου 

ή αν η αίτησή του απορριφθεί ενώ παράλληλα συνεχίζει να διαμένει στο εκάστοτε κράτοε η παρουσία του εκεί 
καθίσταται παράνομη.

«Μετανάστεε χωρίε τα απαιτούμενα έγγραφα» ή παράτυποι μετανάστεε: Είναι μετανάστεε οι οποίοι δεν κατέχουν 
τα επίσημα έγγραφα όπωε διαβατήριο, Βίζα, άδεια παραμονήε, άδεια εργασίαε, άδεια διαμονήε. Δηλαδή, παράτυποε 

μπορεί να Θεωρηθεί ένα άτομο που διαβαίνει τα σύνορα για αναζήτηση απασχόλησηε, τουρίστεε που παραμένουν 
μετά την επιτρεπόμενη περίοδο και αναζητούν εργασία, σπουδάσω που παραμένουν μετά τη λήζη τηε Βίζαε, 

πρόσφυγεε arous onoious αρνήθηκαν το άσυλο. Στην επιστημονική Βιβλιογραφία και στον λόγο που παράγουν τα 
Μ Μ Ε χρησιμοποιούνται οι όροι παράνομοε μετανάστηε, λαθρομετανάστευση κλπ. Στη συγκεκριμένη μελέτη οι όροι 

αυτοί δεν Θα χρησιμοποιηθούν αρχικά γιατί οι ανθρώπινεε ζωέε δεν αναγνωρίζονται ωε λαθραίεε και επιπλέον 
αναφερόμαστε σε ανθρώπουε χωρίε επίσημα έγγραφα και όχι σε άτομα για κάποια παράβαση ή εγκληματική πράζη.

Αζίζει να σημειωθεί ότι παρ όλο που πολλοί εκ των μεταναστών Θα μπορούσαν να αποκτήσουν τον όρο «άστεγοι» 
διότι όντωε στερούνται στέγηε, να αναγνωριστούν ωε ευπαθή κοινωνική ομάδα και να rous παρέχεται κοινωνική 

προστασία (Κουσιδώνηε, Χ.:2013), αυτό δεν συμβαίνει. Μόλιε το 2012 και με το νόμο 4050/12 (ΦΕΚ 41 Α ) το κράτοε 
όρισε ωε άστεγουε όσουε ζουν στο δρόμο, σε ζενώνεε φιλοζενίαε ανοιχτών ή κλειστών δομών καθώε και σε 

ακατάλληλα καταλύματα. Την ίδια στιγμή απέκλεισε από την κοινωνική προστασία αυτών τουε μη μόνιμουε κατοίκουε τηε 
χώραε, στερώνταε από τουε μετανάστεε και αυτήν την παροχή.
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1.3 Η ενσωμάτωση και η προσαρμογή των μεταναστών στη χώρα και στην κοινωνία υποδοχήδ

Η ενσωμάτωση είναι η διαδικασία κατά την οποία το άτομο ή η ομάδα διατηρώνταε τα εθνοτικά, πολιτισμικά ή και 
Θρησκευτικά του χαρακτηριστικά, γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι rqs xuupas υποδοχήν Δηλαδή κάνουμε λόγο για την 

πρόσβαση στην αγορά εργασίαε, στην υγεία, στην εκπαίδευση , otis κοινωνικέε υπηρεσίεε κλπ. Η κοινωνική 
ενσωμάτωση κρίνεται ανέφικτη αν οι μετανάστεε δεν αισθάνονται όντωε ότι αποτελούν κομμάτι τηε κοινωνίαε στην 

οποία διαμένουν. Ω s npos την κοινωνική ενσωμάτωση και την προσαρμογή στη χώρα υποδοχήε οι μετανάστεε δεν 
αποτελούν ομοιογενή ομάδα αλλά διαφέρουν και αντιμετωπίζονται ανάλογα με την εθνικότητα, το φύλο, τη γενιά, την 

καταγωγή, tis πολιτικέε συνθήκεε. (Πουλοπούλου, Η.: 2007]

Είναι δύσκολο να κάνουμε λόγο για συγκεκριμένε5 νόρμεε ένταζηε των μεταναστών καθώε ποικίλουν οι 

παράγοντεε που την επηρεάζουν. Οι διαδικασίεε κοινωνικήε ενσωμάτωσηε των νεοεισερχόμενων μεταναστών 
εζαρτώνται από την στάση και την ιστορία τηε εκάστοτε χώραε στο μεταναστευτικό ζήτημα ενώ Βαρύνουσαε σημασίαε 

είναι η εμφάνιση των κοινωνικών κινημάτων που το πλαισιώνουν. Οι μετανάστεε είναι υποκείμενα όπου δρουν 
δυνητικά αυτόνομα στο χώρο και μπορούν να επηρεάσουν tis επερχόμενεε κοινωνικέε μεταΒολέε, στο Βαθμό, Βέβαια, 

που επιτρέπεται να πάρουν το ρόλο του συνδιαμορφωτή μιαε συνολικότερηε κοινωνικό-πολιπκήε ατζένταν Οσον 
αφορά την ένταζη των μεταναστών πρέπει να λαμΒάνονται υπόψη οι συντελεστέε που tous επηρεάζουν. Οι συντελεστέε 

αυτοί κατηγοριοποιούνται με Βάση την χωροθέτηση τηε χώραε καταγωγήε σχετικά με την χώρα υποδοχήε όσον αφορά 
tis κοινωνικό-οικονομικέ5 και πολιτικέε συνθήκεε, tis ταζικέε διαφοροποιήσει, τα δημογραφικά στοιχεία Ka00)s και το 

πολιτικό και νομικό καθεστώε. (Κυρίτση, Κ.-.2014]
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1.4 Η κατασκευή τηε ταυτότητες

Η έννοια τηε ταυτότηταε έχει πολλέε προσέγγισές και χρησιμοποιείται καθημερινά για να αποδώσουμε διάφορα 
χαρακτηριστικά τόσο σε ανθρώπουε όσο και σε αντικείμενα και «χώρουε». Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε σε αυτήν 

από το να αποδώσουμε τα χαρακτηριστικά τηε προσωπικότηταε κάποιου ατόμου ή evos χώρου , μέχρι να εξηγήσουμε 
rous λόγουε σύγκρουσηε ανάμεσα otous λαούς Επομένως οι εκφάνσες rqs ταυτότητας οδηγούν στο άτομο, την ομάδα 

και την κοινωνία. Σύμφωνα με τον Descartes , οι ταυτότητεε είναι μοναδικέε για κάθε άνθρωπο και αμετάβλητες Ο  
Μααλούφ έρχεται να τον διαψεύσει υποστηρίξονταε ότι η ταυτότητα συνεχώς διαμορφώνεται και εξελίσσεται στο 

πέρασμα των χρόνων. (Μααλούφ, Θ..-2009) Ο  Geertz θεωρεί ότι έχουν εντρυφήσει aris κοινωνίες παράλογες 
εξαρτήσες με Βάση το αίμα, τη θρησκεία , την περιοχή κα. οι onoics Βασίξονται σε συναισθηματικού5 κυρίως δεσμού5 

και δρουν καταλυτικά στην απόδοση ταυτοτήτων. (Geertz, C.-.1973) Πράγματι, οι ταυτότητες μα5 διαμορφώνονται υπό 
την επίδραση πολλών παραγόντων όπως είναι η τάξη, το φύλο, η φυλή, η ηλικία, η σεξουαλικότητα, το επάγγελμα, το 

θρήσκευμα κλπ. Παρ αυτά θεωρείται ότι η ταυτότητα , ακόμη και η εθνική , υπόκειται συνεχώς σε διαδικασίες εξέλιξηε 
και αναδιαμόρφωσης (Φραγκουδάκη, A  , Δραγώνα, Θ.: 7997)

Υποστηρίξεται σύμφωνα με τη θεωρία τηε «Συμβολικής Αλληλόδρασηε» ότι η ταυτότητα ενός ατόμου είναι άμεσα 
συνυφασμένη με τον «άλλον». Ο  Θεμελιωτή5 τη5 θεωρίας, Mead, ισχυρίξεται ότι η ταυτότητα του κάθε υποκειμένου 

στηρίζεται στη γλωσσική επικοινωνία. Επιπλέον, θεωρεί ότι η ταυτότητα και ο εαυτός αποτελούν τη Βάση ψυχολογικών 
διεργασιών, που μέσα από τη διαδικασία τη5 κοινωνικής εμπειρία5 και τη5 δράση5 συντελούν στον καθορισμό τη5 

συμπεριφοράς του ατόμου σε άμεση επαφή με το περιβάλλον. Επομένως, οι διαδικασίες ανάπτυξης τηε ταυτότητας είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένε5 με αυτές τη5 κοινωνική5 ένταξη5 και του αποκλεισμού. (Brooker, L, Woodhead, Μ : 2008)

• MTUMUΙΕcontinue

x o .m ii:
ΜΕΝΤ
is issues

„ __  >ιεπ WORLD LIBERATION CLASS
= ^ u m ^ r r ^ i i i o a i 5 ^ . Q P LJLE CTIYE_PARTICllLARLY

PEOPLE
SD ELIEVE^StrU ggle

POLITICALdiscussion

' meed _ W
 ̂ I f  MEN

# 1 1 FEMIN
ng \

ϊ
W SSBNsFEMINISTS w o r k  W O M EN
....- ^ L I Y E S f .S £ m o B G J K I Z K G I » *Vim a c tiv e ly

RACISM —  ilsaui (iHOIIP RACIAL
2. Κατασκευή τηε ταυτότηταε
Πηγή: www.antapocrisis.gr

20

http://www.antapocrisis.gr


Υπάρχουν ποικίλοι λόγοι οι οποίοι πλαισιώνουν tous παράγοντεε διαμόρφωσηε rqs ταυΓότηταε και επηρεάζουν rous 

rponous με tous onoious δρούμε και rous onoious ονομάζουμε Θέσεΐ5 υποκειμένων. Οι υποκειμενικότητε5 μπορούν να 

συγκροτηθούν και από το χώρο, στα αστικά περιβάλλοντα λόγω τηε συνύπαρζη5 - συγκατοίκησηε διαφορετικών 

κοινωνικών ομάδων. Η ανάμειζη των κοινωνικών ομάδων δημιουργεί συναισθήματα και συμπεριφορέ5 onus 

αδιαφορία, αποστροφή, θαυμασμό, αλληλεγγύη κ.α. Η ανάμειζη των ατόμων σε αστικά περιβάλλοντα πολλέε φορέε 
οδηγεί σε συγκρίσεΐ5 , οι onoies Βασίζονται σε στερεότυπα ή σε απλοποιημένε5 ερμηνείε5 με Βάση την ομάδα 

αναφοράν Οι συγκρίσειε από μεριάε tous Βασίζονται στη χρήση διχοτομικών σχημάτων onus άνδρα5/γυναίκα, 
λογικ05/τρελ05, ετεροφυλόφιλθ5/ομοφυλόφιλθ5, ζένο5/ντόπιθ5, χριστιαν05/μουσουλμάνο5, εργάτη5/αφεντικό. Οι 

συγκρίσεΐ5 ενέχουν κυριαρχικά ζητήματα. Επομένω5 οι διαδικασίεε συγκρότησηε των ταυτοτήτων μπορούν να 

αποτελόσουν σημαντική απόρροια στην αστική σύνθεση των πόλεων αφού έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν τον 
κοινωνικό αποκλεισμό ko0 ojs και το στεγαστικό διαχωρισμό. Παρ’ ότι σύνθετε5 και ασταθείε, οι διαδικασίε5 
μορφοποίηση5 των ταυτοτήτων εδράζονται σε σχάσει ισχύθ5 και στην κατανομή των υλικών, πολιτικών και ψυχολογικών 

πόρων τηε πόληε. (Κηοχ, Ρ. & Pinch, 5:20071

1.4.1 Η έννοια του «άλλου»

Βάσει τηε θεωρίαε τηε «ΣυμΒολικήε Αλληλόδρασηε», του Mead, που αναφέρθηκε παραπάνω, τα άτομα 
αναλαμβάνουν κάθε φορά ένα ρόλο και σχετικά με αυτόν μπαίνουν στη διαδικασία πρόΒλεψη5 προθέσεων, 

προτιμήσεων, συμφερόντων και γενικότερα συμπεριφορών των «άλλων».
Έτσι λοιπόν, οι ομάδεε μιαΞ Koivuvias υιοθετούν klj6 ikos οι οποίοι προσδιορίζουν την κανονικότητα, καθορίζουν τα 

χαρακτηριστικά των συμπεριφορών που είναι κοινά αποδεκτά ενώ αποκλείουν άλλα, στοχεύονταε στην προστασία τηε 
k o iv u v ia s  συνοχήν Μ ε αυτόν τον τρόπο, οι koivluvik0s ομάδεε κατασκευάζουν νοητέ5 ή μη διαχωρισπκέ5 γραμμέ5 , 

ταζινομήσειε, κατηγοριοποιήσει ακόμη και «περιφράζει» με κριτήριο το δικό rous φύλο, έθνοε, επάγγελμα κλπ 
συγκριτικά με του «άλλου». (Αραμπατζή, Χ-.2007]

Η σχέση με τον «άλλο» έγκειται επί τηε ouaias στην επαφή με τη διαφορετική ταυτότητα, με τον «άλλο» εαυτό και 
επιφέρει ανασχηματισμό και αναδιαμόρφωση των αζιών τηε κάθε ταυτότηταν Η παρουσία του άλλου δηλαδή, ευθύνεται 

στη μορφή που αποκτά η ταυτότητα. Η Δραγώνα τονίζει ότι «μέσα από διεργασίεε εσωτερίκευσηε και ταύτισηε ο “άλλos" 
παραμένει μια ενεργ05 δύναμη τη5 ψυχικήε ζωήε, ζει εντόε pas και σε κοινωνικέε, πολιτικέε και ioropiK0s συνθήκε5 

απειλήε, καταπίεση5 και Bias και μετατρέπεται σε αντικείμενο επίθεση5».
Ο  ζένοε από την άλλη δεν είναι K0noios που απλά δεν ζέρουμε oncus π.χ ο ένοικοε του πέμπτου ορόφου τηΞ 

πολυκατοικίαε pas , αλλά εκείνοε που ήδη γνωρίσαμε uus ζένο. [Ahmed, 5: 2000 ) Ο  ζένοε είναι ένα άτομο που, ενώ 
αποτελεί μέροε evos συστήματοε, ωστόσο δεν είναι ενταγμένο σε αυτό. (Simmel, G., Wolff, Κ.: 1950 Ο  ζένοε
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υπόκειται σε διαδικασίεε διάκρισηε, διαχωρισμού και αποκλεισμού λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών, όψη, 
ανάστημα, χρώμα, γλώσσα, Θρησκεία, σεξουαλικότητα κ.α. που φέρει. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του δεν ανήκουν 

στην κανονικότητα τηε κυρίαρχηε ομάδαε, πολλέε φορέε μπορούν να Θεωρηθούν «εξωπραγματικά ή ανώμαλα» και 
συνήθωε χρήξουν απομάκρυνσην Για την αποκατάσταση αυτών, ο «ξένοε» οφείλει να απαρνηΘεί tis ιδιαιτερότητεε που 

φέρει και να ns αντικαταστήσει με ns επικρατούσεε, tis κοινά αποδεκτέε, από την ομάδα όπου κυριαρχεί. (Στενού, 
Κ: 1998) Υπό αυτό το πρίσμα την ιδιότητα του ξένου δεν τη φέρει μόνο η σωματική του υπόσταση αλλά έχει και χωρική 

αποτύπωση καΘώε τον συναντάμε σε συγκεκριμένουε ronous αποδοχήε ή απόκλισην Η ξενοφοΒική αυτή αντίληψη 
υφίσταται ακόμη παρά το ότι Θεωρητικά είναι δυνατόν να εφαρμόξονται άλλεε λύσε is onus η ενσωμάτωση ή η 

πολυπολιτισμικότητα, έννοιεε οι onoios εξηγήθηκαν παραπάνω.

1.4.2 Ο  «άλλοε» στην περίπτωση του Μετανάστη

Ουσιαστικά, η σχέση που συντηρεί και ενισχύει το διαχωρισμό τόσο των ατόμων όσο και των κοινωνικών ομάδων 

είναι αυτή τηε ταυτότητα5-ετερότηταν Στην περίπτωση των μεταναστών το κυρίαρχο δίπολο που επικρατεί είναι εκείνο του 
ντόπιου/ξένου. Στο εσωτερικό tous μπορεί να περιλαμβάνονται και άλλοι διαχωρισμοί Kupius μεταξύ εΘνοτικών 

ομάδων, πχ Σύριοι - Αφγανοί. Εδώ φορέαε του διαχωρισμού γίνεται τόσο το κράτοε μέσα από το νομικό Θεσμικό 
πλαίσιο που ορίξει rous μετανάστεε νόμιμου5 ή παράνομου5 “λαθραίουε”, όσο και η κοινωνία μέσα από ρατσισπκέ5 και 

εΘνικιστικέε πρακτικέ5 που υιοθετεί. Οι διαχωριστικέ5 τάσειε που επιβάλλει το Kp0TOS υλοποιούνται με κάθε μέσο από 
τα «πάνω» onus μέσω τηΞ δικαστικήΞ εξουσία5, των δυνάμεων καταστολή5, εκπαιδευτικού μηχανισμού των ΜΜΕ, 

αλλά και προέρχονται και από την κοινωνία μέσω τηε εργασίαε, τηε αγοράε κατοικίεε και των καθημερινών πρακτικών 

μεταναστών και ντόπιων otous xLupous τηε πόλης [Κομπρεσέρ,2011)

Η ιεραρχική δομή των κοινωνικών σχέσεων σε συνδυασμό με την διπολική λογική που περιγράφτηκε, έχει ljs 

αποτέλεσμα μία ή περισσότερε5 ταυτότη^ να συνθέτουν το κοινωνικό πρότυπο και να συγκροτούν ένα κοινωνικό 

«κανόνα», με την έννοια τηε νόρμα5, Βάσει του οποίου διακρίνονται και οι αντίστοιχεε ετερότητες Διαμορφώνεται έτσι η 
κανονικότητα, ds κατάσταση μέσα στην οποία επιβεβαιώνεται η κυριαρχία αυτού του «κανόνα». Βάσει τηΞ κανονικότητα5 

διαμορφώνονται οι κοινωνικοί αποκλεισμοί και προσδιορίξονται αυτοί που κινούνται -  λιγότερο ή περισσότερο, σε ένα 
ή περισσότερα επίπεδα- στο «περιθώριο» τηε κοινωνίας Εν τέλει, προσδιορίξονται αυτοί που προσλαμβάνονται us 

«άλλοι» με διαφορετικά κατά κοινωνική περίσταση, κριτήρια. Η επιβολή τηε κανονικότηταε συνιστά μια μορφή 
πολιτισμικήε Bias, μέσω τηε onoias παράγονται koivuvik0s διακρίσειε σε πολλαπλά επίπεδα. [Κομπρεσέρ,201 7)

Η δυτική πολιτική λογική ταυτίζει τον μετανάστη με τα Βιομετρικά δεδομένα, τα σύνορα και tous φράχτεε που 
συμβάλλουν στην προστασία του πολίτη από την εισβολή ovos «~ένου» ενόε «Λαθραίου». Η φιγούρα του «-ένου»
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Θεωρείται κοινωνική απειλή και αυτόματα του δίνονται τα χαρακτηριστικά του «περιττού» ,του «αναλώσιμου» και του 

«Βρώμικου». Από την αφετηρία στην χώρα υποδοχήε ο μετανάστηε δεν είναι απλά μετακινούμενοε αλλά Θεωρείται 
ποινικοποιημένοε λόγω τηε έλλειψηε των απαραίτητων εγγράφων νομιμοποίησηε tous. Αυτόματα του δίνεται η ιδιότητα 

του παράνομου και φορτώνεται την ευθύνη για tis συνθήκεε που τον ώθησαν σε κίνηση αφήνονταε σε δεύτερη μοίρα 
rous πραγματικούε κοινωνικό-πολιτικούε λόγουε που ώθησαν στην μεταναστευτική ροή. (ΣαΒΒάκηε, Μ.:2012)

Δίνονταε την ιδιότητα του παράνομου ταυτόχρονα ενοχοποιείται το υποκείμενο και λαμβάνει την ευθύνη για ns 
συνθήκεε που το έθεσαν σε κίνηση παραμερίζονταε και δρώνταε αθωωτικά για τα πραγματικά κοινωνικοπολιτικά αίτια 

που παρήγαγαν και υποκίνησαν την μεταναστευτική ροή. Επιπλέον η λογική αυτήε τηε κατευθυνόμενηε κίνησηε στοχεύει 
στην αποπολιτικοποίηση και αποιστορικοποίση τηε μετανάστευσηε με τέτοιο τρόπο, που πέραν τηΞ ιδιότηταΞ του πολίτη, 

την οποία εκ των πραγμάτων στερούνται οι μετανάστεε διασχίζονταε τα σύνορα μιαε άλληε χώραε, αποσπώνται και από 

ένα πλήθοε άλλων πολιτισμικών και ταυτοτικών χαρακτηριστικών, τα οποία tous συγκροτούν ωε υποκειμενικότητεε και 
μοναδικότητεε στον ιστορικό χωροχρόνο. (Καλτή, Β.:2009]

Ο  τίτλοΞ του λαθραίου που φέρει ο μετανάστηε του δίνει αμέσωε την ιδιότητα του «απόβλητου ανθρώπου» ή του 

«ανθρώπινου απορρίμματοε» αφού αποποιούνται την ευθύνη οποιοσδήποτε πολιτικήε, ιστορικήε και πολιτισμικήε 
υπόστασηε και δεν περιλαμβάνονται στον σχεδίασμά οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου. Στο πρόσωπο του 

μετανάστη καθρεπτίζεται η απώλεια και ο διωγμόε η απόσπαση και η απόρριψη. Στερείται πολιτικήε και δίκαιηε 
υπόστασηε και απομένει «γυμνή ζωή». Ο  Bauman χαρακτηρίζει επιπλέον τον μετανάστη ωε κάτι το «περιττό». Η έννοια 

του περιττού προσδίδει μία μόνιμη και σταθερή κατάσταση για τον μετανάστη και τον τίτλο του «λαθραίου» που φέρει. 
Μ ια νέα σύγχρονη πραγματικότητα που δεν δύναται να τροποποιηθεί. (Bauman, Z-.200S)
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2. Kupiapxes μορφέε σχεδιασμού του χώρου





2.1 Xcupos - ronos

Για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε την πόλη cos σημείο αναφοράε τόσο των ντόπιων και των ξένων όσο και ns 

πολιτικέε σχεδιασμού tous, Θα πρέπει να ορίσουμε δύο Βασικέε έννοιεε , aures του χώρου και του τόπου. Ο  xcupos έχει 
ποικίλεε ερμηνείεε καθώε σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούε ανΘρώπουε και σε διαφορεπκέε εποχέε. 
Οι προσεγγίσει του είναι πολλέ$ φορέε αλληλοσυγκρουόμενεε, για το λόγο αυτό, σημασία έχει ο rponos, η σκοπιά 

και το μέσο που τον αναγνωρίζει, τον Βιώνει και τον αξιολογεί ο καΘέναε. Υπάρχουν αρκετέε προσεγγίσει, οι onoios 
τον οριοθετούν η κάθε μία από την αφετηρία τηε. Ο  Πλάτωνα5 Θεωρούσε τον χώρο cus μια νοητική κατάσταση ιδεών, 

ο Νεύτωναε cus κάτι το απόλυτο, ο Leibniz cus κάτι το σχετικό, ο ΠυΘαγόρα5 cus το κενό όπου εκφράζεται η γεωμετρία 

του σύμπαντο5 σύμφωνα με τον Livingstone ο xcupos έχει διαφορεπκέ5 ερμηνείε5 KaQcus σημαίνει «διαφορετικά 
πράγματα σε διαφορετικού5 ανθρώπουε σε διαφορετικέε εποχέε και σε διαφορετικούε ronous» κτλ. (Livingstone, 
D.-.1992)

Ο  xcupos είναι κάτι μέσα στο οποίο κινούμαστε καθημερινά και τον οποίο συχνά τον αντιμετωπίζουμε cus 
δεδομένο. Ορισμένοι εκφράζουν μια έναταση cus npos τη διατύπωση του Lefebvre στο Βιβλίο του «Το δικαίωμα στην 

πόλη», ότι ο xcupos αποτελεί ένα «άδειο περιέχον». Ο  xcupos δεν αποτελεί ένα κενό δοχείο στο οποίο απλά 
εγκαθίστανται και διαδραματίζονται δραστηριότητε5, koivcuvi^ s σχάσει και πρακτικέ5, αλλά ohes auris καθορίζονται 

κατά την παραγωγή και διαμόρφωσή του. (Lefebvre, Η.-.2007) Έτσι λοιπόν, ο xcupos μπορούμε να πούμε ncus δεν είναι 
ένα απτό αντικείμενο npos χρήση αν και παράγεται cus τέτοιο, ούτε όμω5 μπορεί να συγκαταλεχθεί μαζί με άλλα 

προϊόντα λόγω τηε ιδιαιτερότηταΞ του να περιγράφει.

Xcupos cus «κοινωνική κατασκευή»

Αν Θεωρήσουμε ότι ο xcupos μπορεί να υιοθετήσει κάποια από τα χαρακτηριστικά που συναντάμε κατά την 
παραγωγή εν05 npoiovros, Θα μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε λέγοντα5 ότι αρχικά ο xcupos έχει rous παραγωγού5 

και rous καταναλωτέ5 του. Αυτό σημαίνει ncus κάθε xcupos σχεδιάζεται και παράγεται ή και διαμορφώνεται σύμφωνα με 

tis ανάγκε5 τη5 αγορά5 και καταναλώνεται από ooous επιθυμούν ή έχουν τη δυνατότητα να τον καταναλώσουν. 
Επιπλέον έχει αυτού5 που τον σχεδιάζουν, που τον συλλαμβάνουν, rous κατασκευαστέε του, και αυτούε που τον 

αντιλαμβάνονται χρησιμοποιώντα5 τον, που έχουν την αντίληψη τη5 χρήση$ του στο παρόν. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι ο σχεδιασμόε, η κατασκευή και εν τέλει η χρήση του χώρου Βασίζεται πάνω σε μία σειρά στρατηγικών 

κατευθύνσεων.
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τηε κοινωνικήε κατασκευήε του χώρου. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα μακράε διαρκείαε αποτελεί ο αποκλεισμόε 
συγκεκριμένων ομάδων από tous δημόσιουε χώρουε τηε πόληε. Από την αγορά των πόλεων τηε αρχαίαε ελληνικήε 

αρχαιότηταε έωε και τιε πλατείεε του σήμερα ο αποκλεισμόε «όσων περισσεύουν» είναι ένα σύνηΘεε φαινόμενο. Τότε 
αποκλείονταν οι γυναίκεε , οι δούλοι και οι ξένοι, τώρα αυτό τον ρόλο των έχουν αναλάΒει οι άστεγοι, οι μετανάστεε 

και οι «παρεκκλίνοντεε». Ο  αποκλεισμόε Βασίζεται στη Θεωρία τηε διαφύλαζηε τηε ομοιομορφίαε και Θεωρείται ότι 
αυτέε οι ομάδεε ανθρώπων παραβιάζουν συγκεκριμένουε κώδικεε συμπεριφοράε τηε κανονικότηταε όπωε η 

καθαριότητα, η εγκράτεια, η γλώσσα, οι πολιτισμικέε συνήθειεε. Σε πολλέε περιπτώσειε ο αποκλεισμόε σχετίζεται και με 
το αίσθημα τηε ασφάλειαε.

Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι οι χώροι παράγουν και προωθούν πρότυπα συμπεριφοράε και πολιτισμικέε 
αζίεε. Ο  Sibley στιε «γεωγραφίεε του αποκλεισμού» αναφέρει ότι για τη δημιουργία τόπου και χώρου απαραίτητη 

συνθήκη είναι ο στεγαστικόε διαχωρισμόε. Οι ισχυρέε ομάδεε έχουν την εξουσία να αποκλείουν ασθενέστερεε, 
δημιουργώνταε κατά αυτόν τον τρόπο χώρουε αποκλεισμού. (Sibley, D.: 1995) Ο ι σχέσειε εζουσίαε των ισχυρών προε 

των ασθενέστερων συχνά Θεωρούνται ωε φυσική ροή τηε καθημερινήε ζωήε. Ορμώμενη από αυτή την κατάσταση η 
Young κάνει λόγο για πολιτισμικό ιμπεριαλισμό. Δηλαδή οι κυρίαρχεε σχέσειε εζουσίαε Θεωρούνται « αόρατεε» ενώ οι 

λιγότερο ισχυρέε χαρακτηρίζονται ωε οι «άλλοι», ί Young, Μ :1990ί Ο  πολιτικόε ιμπεριαλισμόε συναντάται συχνά όταν 
αναφερόμαστε στιε εθνικέε ταυτότητεε. Στην περίπτωση αυτή δίνεται έμφαση στα διακριτά χαρακτηριστικά (π.χ. χρώμα) 

μιαε μειονοτικήε εθνοτικήε και όχι του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. [Hesse, Β.-.1997)

3. Ο χώροε ωε κοινωνική κατασκευή
Πη γή: http ://www.nostimonimar.gr
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Βιωμένοε Xupos

Συνοψίζονταε ra παραπάνω Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι τόσο η έννοια όσο και η αντίληψη του χώρου 
έχουν τη Βάση rous σε μια υποκειμενική πραγματικότητα η οποία έχει άμεση εξάρτηση από 5i0cpopous παράγοντες 

Συχνά ο άνβρωποε καλείται να ορίσει, να ερμηνεύσει και να κατανοήσει το χώρο στον οποίο «κατοικεί», επί τηε ouoias 
αναφέρεται στην περιγραφή της εμπειρίαε του χώρου και όχι σε αυτόν καθ’ εαυτό. Οι ορισμοί και οι ερμηνείεε του 

χώρου από τον άνθρωπο σχετίζονται με τον τρόπο που ο ίδιος τον Βιώνει. Η Βίωση εμπειριών στο χώρο μαε δίνει 
αυτόματα την ικανότητα να παίρνουμε το ρόλο του πομπού και του δέκτη πληροφοριών , ερεθισμάτων, συναισθημάτων 

κο.κ. Η εμπειρία αποτελεί το συνδετικό κρίκο, ώστε να γίνεται λόγοε για την έννοια του τόπου us Βιωμένο χώρου. Ο  
ronos είναι η έννοια που δίνει έμφαση οτη Βιωματική-υπαρζιακή υπόσταση του χώρου. [Σταυρίδη$, Σ: 799Q

Tonos - Tonos us «Κοινωνική κατασκευή»

Η έννοια του τόπου είναι συνυφασμένη με τη Βίωση εμπειριών στο χώρο και έχει στο κέντρο της την ανθρώπινη 

ζωή. Ο  χαρακτήραε και η ταυτότητα που αποδίδονται σε ένα τόπο προέρχονται από μια υποκειμενική αλλά συνολική 
σκοπιά των κατοίκων, των επισκεπτών και των χρηστών του. (Στεφάνου, l.:2009i Η διαφορετική σημασία που δίνεται από 

ns διαφορετικέε ομάδεε αυτών, έχονταε διαφορετικό στόχο, διαφορετική οπτική και φέρονταε διαφορετική ταυτότητα 
μαρτυρά ότι ο ronos κατασκευάζεται κοινωνικά.

Σύμφωνα με τον David Harvey, υπάρχει πλειάδα λέζεων, onus περίγυροε, τοπικότητα, τοποθεσία, σκηνικό 
πλαίσιο, γειτονιά, περιφέρεια , επικράτεια και οι αυναφεί5 οι onoios αναφέρονται στις γενικέε ιδιότητες του τοπίου. Αλλοι 

όροι onus πόλη, χωριό, κωμόπολη, μεγαλούπολη και κράτοε, χαρακτηρίζουν συγκεκριμένα είδη τόπων. Υπάρχουν 
επίση5 άλλεε λέζεις onus σπίτι, εστία, έδαφοε, κοινότητα, έθνοε και τοπίο, που εκφράζουν τόσο ioxup0s συνδηλώσεΐ5 

του τόπου, ώστε Θα ήταν δύσκολο να ns χρησιμοποιεί κανείε xupis να αναφερθεί σε αυτόν. (Harvey, D.:1993)
Οι τόποι onus αναφέρθηκε υφίστανται και κατασκευάζονται από υποκειμενικέ5 onriK0s όαων Βρίσκονται στο 

εσωτερικό tous ενώ την ίδια στιγμή υφίσταται και η οπτική των «άλλων», όσων δηλαδή παρατηρούν εκτ05 tous. Η 
εζάρτηοη του τόπου από την οπτική λέγεται «διαμεσότητα». O nus το διατύπωσε ο Entrikin: «Η γειτονιά μα5 είναι μια 

περιοχή με επίκεντρο τον εαυτό μα5 και το σπίτι μαε, αλλά επίσηε και μια περιοχή που περιλαμβάνει σπίτια, δρόμουε και 
av0p(I)nous, τα οποία μπορούμε να τα δούμε από μια αποστασιοποιημένη οπτική ή από την οπτική του εξωτερικού 

παρατηρητή. Ο  ronos λοιπόν αποτελεί έναν νοηματικό πυρήνα όσο και το εξωτερικό περιβάλλον των δραστηριοτήτων 
μας» (Entrikin, Ν : 7997) Επομένω5 οι διακρίσεΐ5 και οι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται σε ένα τόπο σχετίζονται τόσο με 

την κατανόηση των αστικών χώρων και τόπων «εκ των έσω» όσο και των ατόμων που αποδίδουν tous χαρακτηρισμούς 
Αξίζει να αναφερθεί ότι η κατασκευή εν05 τόπου έχει άμεση σύνδεση και με τον οτερεοτυπικό ορισμό του «άλλου».
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Ο  «άλλοε» είναι πολλεε φορέε η κινητήρια δύναμη που ενεργοποιεί την στρατηγική τηε εδαφοκυριαρχίαε. Η χωρική αυτή 
στρατηγική μετατρέπει rous ronous σε εργαλεία εξουσίαν [Sack, R.-.1992) Τα κριτήρια επικράτηση5 συγκεκριμένων 

ομάδων ovros των ορίων των τόπων και άλλων εκτόε, προέρχονται από υποκειμενική κρίση σε σχέση με το nuus 
ορίζουμε και αντιλαμβανόμαστε τον «άλλο».

Το υπαρξιακό κίνητρο των ανθρώπων, δηλαδή η ανάγκη tous να ορίσουν τον εαυτό rous σε σχέση με τον υλικό 
κόσμο είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό στην κατασκευή του. Η επίτευξη αυτού του κινήτρου γίνεται μέσω τηε διαδικασίαε 

τηε δημιουργίαε του χώρου που φιλοξενεί ns εμπειρίεε του ανθρώπου. Η Βασική διαδικασία, νοητήε ένωσηε των 
ανθρώπων με τον υλικό κόσμο γίνεται μέσω τηε έννοιαε του «κατοικείν». Αυτή η έννοια μαε δίνει τη δυνατότητα να 

δημιουργούμε rous δικούε pas ronous, δίνονταε τη δική pas χροιά η οποία μπορεί να αλλάξει ρότα με το πέρασμα του 
χρόνου. (Heidegger, Μ.: 1971)

Ο  Heidegger υποστηρίξει ότι οι vies τεχνολογίεε , η μαξική παραγωγή και οι μαξικέε αξίεε οφείλονται για την 
υπονόμευση τηε εμβάθυνσηε του νοήματοε που φέρουν οι τόποι και κατ’ επέκταση η αυθεντικότητα rous. Απόρροια 

αυτών είναι η ύπαρξη μη αυθεντικών, ά-τοπων χώρων, χωρίε διαφορετική χωρική ταυτότητα. Ένα άθροισμα 
ομοιογένειαε αποστειρωμένων χώρων, χωρίε συμΒολισμούε και στοιχείων πολιτισμικήε κληρονομιάν Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν τα εμπορικά κέντρα τύπου mall κ,α.
Η κατασκευή του τόπου καθίσταται ανέφικτη xujpis την «πολιτισμική γραμματική», δηλαδή rous κοινωνικού5 κανόνεε 

και ns αναπαραστάσειε του κόσμου , που μεταφέρονται από tous «από μέσα» στην κοινωνική κατασκευή των χώρων και 
των τόπων. (Lomnitz, L1992) Μ ε άλλα λόγια, η εδαφοκυριαρχία, το αίσθημα του «κατοικείν», η ενσωμάτωση, ο 

αποκλεισμόε κλπ είναι έννοιεε Βασισμένεε σε κοινωνικέε αντιλήψειε, σε αποδεκτά ορισμένεε συμπεριφορέε, σε νόρμεε 
κ.ο.κ. Συμπερασματικά λοιπόν ο ronos δεν είναι απλά ένα περιέχον ή μια νοηματική κατασκευή αλλά ένα πεδίο 

κοινωνική$ διάδρασην
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2.2 Θεσμικόδ-Δημόσιοδ- Ιδιωτικόε Xupos

Θεσμικ05 xuipos

rioXAes Θεωρί€5 κάνουν λόγο για γο χώρο rqs noAqs δηλαδή ra όρια, ra οικοδομικά τετράγωνα, τα κτίρια κλπ ότι 
δηλαδή αυτό αποτελούν την αντανάκλαση των κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται ovtos τη^ Ο ι koivcuvikos τη$ 
σχέσε^ διαφαίνονται μέσω κάποιων μεταβλητών που ns χαρακτηρίζουν cos npos την τυπολόγηση και αξιολόγηση των 

αντίστοιχων χώρων. Οταν μιλάμε για ns μεταΒλητέ5 Kupicus αναφερόμαστε σε out0s του ιδιωτικού και του δημόσιου και 
σε όσε$ aKKes ns συγκεκριμενοποιούν, λόγου χάρη η έννοια τη$ εδαφοκυριαρχία5.

Ο ι έννοιε5 aures δεν βασίζονται απλά και μόνο σε Θεωρητικά υπόβαθρα αλλά αποτελούν εργαλεία 6 i0 K p ^s  Πιο 
συγκεκριμένα, έχουν κατοχυρωμένη κοινωνική χρήση και αποτελούν πρακτικέ5 οι onoios είτε επηρεάζουν 

συμπεριφορέ5 και οδηγούν σε αναμετρήσεΐ5 είτε καΘρεπτίζουν onnK0s οι onoios έχουν άμεσα αποτελέσματα στη 
διαμόρφωση του χώρου. Το δίπολο ιδιωτικό - δημόσιο ενσαρκώνει επακριβώ5 auT0s ns πρακτικέ5 και σίγουρα δεν 

αποτελεί μια ουδέτερη περιγραφή. Αυτό γίνεται αντιληπτό αν παρατηρήσει κανεί5 την έζαρση του ιδιωτικού τομέα ans 
σύγχρονε$ κοινωνία δηλαδή ns ιδιωτικέε πρωτοΒουλίεε, ιδιωτικέ5 ανάγκε5. ιδιοκτησία καθώ$ και την ταύτιση του 

δημόσιου με του κρατικού. Οι έννοιε$ out0s σταθεροποιούν κοινωνικέ5 πρακτικέ5 οι onoios με τη σειρά tous 

προβάλλουν και μεταστρέφουν κο ινω ν ία  σχέσεις Η σημασία και η εμβέλεια rous γίνεται εμφανή5 παρατηρώντα5 τη 

νομική rous ορολογία, στην οποία Θα αναφερθούμε εκτενέστερα παρακάτω.
Οταν αναφερόμαστε στο καθεστώ5 του χώρου, ιδιωτικό και δημόσιο, συνήθω5 οριοθετούμε επικράτειεε με 

συγκεκριμένε$ νομικέ$ σχέσεΐ5 onurs το ιδιοκτησιακό καθεστώ5 Ka0tus και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσει που 
απορρέουν από αυτό. Ο  διαχωρισμ05 όμω5 δεν είναι anoAuras Ο  δημόσιθ5 xiirpos μπορεί να μην είναι απλά KpanKos, 

αλλά να έχει υιοθετήσει χαρακτηριστικά τη$ συλλογικότητα5 που τον διαχειρίζεται, ανεξαρτήτου τη5 κυριότητα5 tous. 

Εζίσου, ο ιδιωτικό5 χώρο$ μπορεί να φιλοξενεί άτομα και ομάδε5 με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο εσωτερικό tous που 

διαμορφώνουν ταυτόχρονα και «ιδιωτικό» και «δημόσιο» προφίλ του χώρου.

*Το ύπαρχον υποκεφάλαιο είναι Βασισμένο στο Βιβλίο «Η συμβολική σχέση με το χώρο. nu>s οι κοινωνικέε αζίε$ 
διαμορφώνουν και ερμηνεύουν το χώρο, Σ. Σταυρίδη$.»
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Δημόσιο - Ιδιωτικό

Oncos αναφέρθηκε ο διαχωρισμόε των εννοιών δημόσιο και ιδιωτικό δεν είναι απόλυτοί Η απόδοση ενόε τέτοιου 
χαρακτηρισμού σε ένα χώρο δεν είναι αντικειμενική και μονοσήμαντη διαδικασία. Αυτό εξηγείται διότι επιδρούν σε 

αυτό οικονομικέε και κοινωνικοπολιτικέε συγκυρίες Επιπλέον όπωε σε oAous rous xcupous έτσι και otous δημόσιουε και 
ιδιωπκούε η απόδοση νοήματοε εξαρτάται από τον σχεδιαστή και το χρήστη του και συνεπώε από την απόδοση 

νοημάτων και τον σκοπό tous. Ο  χώροε αποτελεί μια δυναμική μεταβλητή που συνεχώε μεταβάλλεται και επηρεάζεται 
από tis αλλαyis  των καιρών.Έτσι λοιπόν μπορούμε να κάνουμε λόγο για μια αντιληπτική προσέγγιση.

Παρόλο που οι χώροι, δημόσιοι και ιδιωτικοί, είναι αλληλένδετοι και συμπληρωματικοί, οι περισσότεροι ερευνητέε 

επιλέγουν να αναδεικνύουν ns διαφορέε rous και να rous περιγράφουν ξεχωριστά.Έτσι λοιπόν ο Siebel Θεωρεί ότι οι 
διαφορέε αυτέε διαφαίνονται σε τρία επίπεδα: στο νομικά, στο λειτουργικά και στο κοινωνικά προσδιορισμένο. Αρχικά, 
από νομική σκοπιά ο δημόσιοε xurpos ρυθμίζεται από το δημόσιο δίκαιο ενώ ο ιδιωτικόΞ προστατεύεται από την 

ιδιοκτησία. Από λειτουργική άποψη στο δημόσιο χώρο έχουν εγκατασταθεί λειτουργίεε τηε αγορά5, πολιτιστικέε και 

πολιτικέε δραστηριότητεε, καθώε και η αναψυχή. Από την άλλη, στον ιδιωτικό χώρο βρίσκονται οι λειτουργίεε τηε 
κατοίκισε, τηε διασκέδασηε και τηε παραγωγής Τέλοε, ο Siebel υποστηρίξει ότι ο δημόσιοε δημιουργεί τυπικέε και 
αυστηρέε σχέσειε κρατώνταε αποστάσειε ενώ στον ιδιωτικό αναπτύσσεται το αίσθημα τηΞ οικειότηταε και εκφράζονται 

καλύτερα τα συναισθήματα των ατόμων. (Siebel, W.-.2003)
Εμφανώε οι διαφορέε αυτέε έχουν οριστεί Βάσει των αναγκών που ώθησαν στην οριοθέτηση των χώρων. Δηλαδή 

έχουν σχεδιαστεί για να επιτελούν συγκεκριμένεε λειτουργίεε ο έκαστοι Παρ όλα αυτά η συνεχήε ανάδειξη των 
διαφορών tous ενδεχομένωε να προκαλέσει μια σύγχυση και να Βάλει σε διαδικασία υπεράσπισηε του ενόε εκ των δύο. 

Επιπλέον η διάκριση του Siebel Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί απόλυτη διότι δεν μπορεί να γίνει ακριβήε η διάκριση 
των στοιχείων που ενυπάρχουν και otous δύο χώρους Εξίσου και otous δύο χώρουε πραγματοποιούνται κοινωνικέε 

αλληλεπιδράσεις (Soriano, F.-.2003)
Ο  Jacobs Α. αναφέρεται στην σπουδαιότητα του δημόσιου χώρου λέγονταε ότι δίνει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασηε 

των ανθρώπων. Δίνει το παράδειγμα του δρόμου όπου αναφέρει ότι μια καθορισμένη διαδρομή μέσα στην πόλη ξυπνά 

αναμνήσεΐ5, προσδοκά συναντήσει με γνωστούε ή άγνωστουε και εμπεριέχει τη δυνατότητα τηε συναναστροφής 
{Jacobs, A : 1993)

Aλλεε πιο ελευθεριακέε Θεωρίεε προσεγγίζουν με μια πρώτη ματιά το δημόσιο χώρο τηε πόληε ωε ένα χώρο 
ανοιχτό, προσιτό στο ευρύ κοινό, χωρίε αποκλεισμούε, ενώ τον ιδιωτικό us κλειστό, έχονταε τα στενά όρια τηε 

ιδιοκτησίας Από αυτή την προσέγγιση όμωε δεν πρέπει να λείπουν οι ανθρώπινεε δραστηριότητεε αλλά και οι 
κοινωνικοί κανόνεε που tous προσδιορίζουν. Δηλαδή η κοινωνική παράμετροε που δίνει μορφή και υπόσταση στον 

αστικό χώρο. Ο  αστικόε δημόσιοε χώροε από τη φύση του «στεγάζει» διαφορέε κοινωνικέε ομάδε5 και ταυτότητεε που

32



που εισάγουν τα δικά tous χαρακτηριστικά και δημιουργούν την προοπτική τηε πολυπολιτισμικότητας

Σε okes tis πτυχέε τηε καθημερινή5 αστικήε ζωήε ενυπάρχει ο διαχωρισμόε των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε 

δημόσιεε και ιδιωτικές Η Βαρύτητα που δίνεται κάθε φορά στο δημόσιο χώρο αλλά και otous opous όπου auras 
εφαρμόζει σχετίζεται με tis πολιτικό-οικονομικέε συγκυρίεε αλλά και την εκάστοτε κοινωνική δυναμική. Όμωε ο 

αυθύπαρκτοε διαχωρισμόε σε δημόσιεε και ιδιωτικέε αναπαράγει και κοινωνικούε διαχωρισμούε, εφόσον το 
«εργαλείο» του αποκλεισμού εφαρμόζεται στο δημόσιο χώρο τηε πόληε σε συγκεκριμένε5 κοινωνικέε ομάδε5 

στερώνταε σε auras πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα. Tous στερεί εν ολίγοιε το δικαίωμα στην πόλη onus 
αυτό αναφέρεται από το Lefebvre το 2007. Επομένωε το δίπολο του δημόσιου/ιδιωτικού αντανακλά με τη σειρά του και 

άλλα δίπολα onus ένταζη/αποκλεισμόε, κανονικό/αποκλίνων, άντραε/γυναίκα, ντόπιοε/ζένοε κοκ.
Επομένωε, μπορούμε να πούμε ότι τόσο οι δραστηριάτητεε όσο και τα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια συζήτηση 

προσδιορίζονται κάθε φορά από μια «κοινότητα ίσων». Σε αυτή τη λογική δημιουργείται ένα «κανονικό πρότυπο» Βάσει 
του οποίου κατασκευάζεται και το δίπολο εμείε/άλλοι σε αντιστοιχία με το δίπολο δημόσιο/ιδιωτικό. Το «εμείε» 

αντιστοιχεί σε αυτό που ορίζεται cus «κανονικό» και το οποίο καθορίζεται από το εκάστοτε κοινό, ενώ οι «άλλοι» 
αντιστοιχούν σε ooous αποκλείονται από το δημόσιο και εζαιρούνται από την κοινότητα ίσων με μια σειρά κριτηρίων 

εθνότηταε, φυλήε, τάζηε, φύλου, σεζουαλικότηταε κλπ.

Δημόσιοε αστικόε xibpos

Η έννοια του δημόσιου αστικού χώρου έχει απασχολήσει διάφορουε επιστημονικού5 κλάδουε onus η νομική, η 

κοινωνιολογία, η πολεοδομία, τα οικονομικά. Η κάθε μία τον προσεγγίζει διαφορετικά Βάζονταε άλλεε αιχμέε στην 
ανάλυση τηε, συμπληρώνονταε η μία την άλλη. Η νομική και η οικονομική προσέγγιση για παράδειγμα αναλύουν την 

έννοια του αστικού δημόσιου χώρου urs npos το ιδιοκτησιακό του καθεστώε τονίζονταε το μη εμπορικό του χαρακτήρα 
Από άλλη οπτική ο Κ. Λαλένηε ορίζει τον αστικό δημόσιο χώρο Βασιζόμενοε στην ελληνική νομοθεσία λέγονταε: 

«Γενικά, δημόσιοι χώροι θεωρούνται αυτοί που δεν προορίζονται για ιδιωτική χρήση και έχουν κοινό γνώρισμα το ότι 
εζυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Οι δημόσιοι χώροι διακρίνονται σε κοινόχρηστου5 και σε κοινωφελείς Οι 

κοινόχρηστοι χώροι ορίζονται από την ελεύθερη χρήση του κοινού που rous επισκέπτεται και από την απαγόρευση 
δόμηση5 σε αυτούς Οι κοινωφελείε χώροι περιλαμβάνουν xuipous otous onoious επιτρέπεται η δόμηση και είναι 

προορισμένοι για την εζυπηρέτηση ειδικών δημόσιων και γενικότερα κοινωφελών σκοπών, σχολεία, νοσοκομεία κ,λπ. 
(ΝΑ 17-7-1923)» (Λαλένηε, Κ.-.2004, αελ.273)

Παρατηρούμε όμωε ότι οι παραπάνω προσεγγίσει είναι ελλιπείε διότι αναλώνονται μόνο στην ανάλυση του 
ορισμού του δημόσιου χώρου. Αυτέε έρχονται να συμπληρώσουν tis οπτικέε των κοινωνιολόγων και γεωγράφων, οι
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onoies Θεωρούνται πιο ολοκληρωμένες Δίνουν έμφαση otous ορισμούς tous στην ελεύθερη και χωρίς παρακώλυση, 
ισότιμη πρόσβαση όλων, στους δημόσιους χώρους ανεξαρτήτου φύλου, φυλής, ηλικίας, κοινωνικής κόστας κλπ. Τονίζουν 
επιπλέον ότι οε αυτόν δεν εφαρμόζονται κανόνες ιδιωτικής ιδιοκτησίας άρα μιλάμε για έναν «ανοιχτό» χώρο σε όλους. 

Ο  δημόσιος χώρος όπως αναφέρεται προωθεί την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών χωρίς οικονομικό αντίτιμο και 
δημιουργεί κοινωνικές σχέσεις. Φέρνει στην επιφάνεια τις κοινωνικές αντιθέσεις που υπάρχουν. Ο  D. Mitchell 

συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο δημόσιος αστικός χώρος σηματοδοτεί τα όρια της έννοιας δημόσια συνολικότερα στο 
χώρο. Αιτιολογεί αυτήν την οπτική δίνοντας το παράδειγμα των διαμαρτυριών στους δρόμους της πόλης, εκεί που 

ξαφνικά το κοινωνικά αόρατο παίρνει σάρκα και οστά και γίνεται ορατό. (Mitchell, D.-.2003)
Η ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση οτον αοτικό δημόσιο χώρο παρ’ ότι κατακτήθηκε μέσω κοινωνικών αγώνων 

εξακολουθεί να διατηρεί κανονιστικό χαρακτήρα, δημιουργώντας το δίπολο ένταξης-αποκλεισμού. Κυριαρχεί δηλαδή 
ένα «κανονικό» πρότυπο λειτουργίας και οτιδήποτε Θεωρείται «ξένο» οφείλει ένταξης Βάσει αυτού. Η επικράτηση όμως 

αυτού του προτύπου καταρρίπτεται μέσω των καθημερινών πρακτικών που λαμβάνουν χώρα από τους «άλλους» οι 
οποίοι διεκδικούν το δικαίωμα της πρόαΒααης και της συμμετοχής, επαναπροσδιορίζοντας τα καθορισμένα όρια. 

Αμφισβητώντας τις αποδιδόμενες ταυτότητες συμμετέχουν στη δημόσια σφαίρα εισάγοντας τα δικά τους χαρακτηριστικά. 
Συνεπώς, το «δικαίωμα ατην πόλη» για τους «άλλους» μεταφράζεται αε δικαίωμα στην «κατοίκηση» του δημόσιου 

χώρου της πόλης με τους δικούς τους κάθε φορά όρους, ως «άλλοι» μετανάστες, εργάτες, μουσουλμάνοι γυναίκες ή 
ομοφυλόφιλοι, όπου κατοικώ οημαίνει συμμετέχω σε μια κοινωνική ζωή, διαπλάθω το χώρο και τον προσαρμόζω στις 

ανάγκες της ίδιας της κατοίκησης.

4. Δημόσιοβ 
αστικόε χώροε.

Πηγή: bttps://raumlo- 

bor.net/
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Συνοψίζονταε, καταλήγουμε ότι το δημόσιο και το ιδιωτικό δεν υπόκεινται απλά σε κανονισμούε και 
ΘεσμοΘετημένε5 κοινωνικέε σχέσεΐ5 onus αυτέε rqs ιδιοκτησίαε, αλλά στο εσωτερικό rous αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη 

δυναμική κοινωνικών διαδικασιών. Η οικειοποίηση μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα στη δυναμική αυτή. 
Επεξηγώνταε την αναφέρει ότι είναι η διαδικασία κατά την οποία τόσο τα άτομα όσο και οι ομάδεε συμμετέχουν σε ένα 

δημόσιο χώρο εισάγονταε και ιδιωτικά στοιχεία εντόε του. Η σχέση δημόσιου-ιδιωτικού σχετίζεται λοιπόν με την 
κοινωνική Θέση, την ταυτότητα που φέρει το κάθε άτομο καΘώε και tis apx0s που ορίζει το ίδιο το κράτοε. Για να κάνει 

πιο συγκεκριμένη αυτή τη Θέση, ο Σταυρίδηε, αναλύει ότι: «'Evas δημόσιοε υπάλληλοε ζει το δημόσιο αλλιώε από έναν 
εργάτη γη$, έναε ιδιοκτήτηΞ αυθαιρέτου αλλιώε από ένα κρατικό όργανο, έναε κάτοικοε μιαε προσφυγικήε γειτονιά5 

αλλιώε από έναν κάτοικο των προαστίων κ,ο.κ. Ένα κράτοε npovoias δημιουργεί άλλη εικόνα για το δημόσιο από ένα 
Kp0Tos «έκτακτηε ανάγκηε» κ,ο.κ». (ΣταυρίδηΞ, Σ.)
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2.3 Σχέση Χωροταξίαε Πολεοδομίαε και Ασφάλειαε

Ο  πολεοδομικ05 σχεδιασμ05 συχνά παίξει κομΒικό ρόλο στην προσπάθεια αποφυγήβ κοινωνικών αναταραχών, 

naipvovras κατευθύνσεις από την κυρίαρχη αστική τάξη. Ο ι κατευθύνσειε auras αφορούν τόσο τη δομή και tis AaiToupyias 
του αστικού περιβάλλοντο5 όσο και υπηρεσίε5 διατήρηση5 τηε σταθερότητας μέσω της επιβολής του δημόσιου ελέγχου 

και τηΞ ασφάλειαν Το κτισμένο αστικό περιβάλλον διαμορφώνεται με σκοπό την επιβολή ελέγχου των κυρίαρχων 
ομάδων και τα μέσα που χρησιμοποιεί είναι ο ακτινωτός σχεδιασμ05 ή η χάραξη με Βάση την ορθοκανονική διάταξη. Ο  

σχεδιασμ05 καθώς και η διαμόρφωση του αστικού ιστού συγκροτεί τη Βάση της εφαρμογής τη5 εξουσία5, 
νομιμοποιώντα5 τηε μορφές τηΞ Bias. Η διάδοση τη5 ανάγκη5 του ελέγχου στο όνομα τη5 ασφάλειας είχε ως προϋπόθεση 

την αποδοχή μιας διαφορετική5 τάσης η οποία θα υποτάσσεται στον βραχίονα του πανοπτικού ελέγχου τη5 κυριαρχίαν 
Στην εποχή του μοντέρνου κόσμου η παράμετρο5 τη5 τεχνολογία5 έχει ενσωματωθεί στην αρχιτεκτονική και στον 

πολεοδομικό σχεδίασμά δημιουργώντας τη «ψηφιακή αρχιτεκτονική». Η δύση έχει υποταχθεί σε ένα οπτικό-κεντρικό 
σύστημα ερμηνείας, θέτοντα5 την όραση σε υψηλά επίπεδα, Θεωρώντα5 ότι έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει και ns 
υπόλοιπες αισθητηριακές λειτουργίες (Σκορλέτου, Γ. & ΤζεΒελέκου, Χ.:2014ΐ

Η οπτική nap0porpos εμφανίξεται στο σύστημα του σχεδιασμού από την εποχή τηε Αναγέννησην Ο  χώρο5 Βιώνεται 

από τον άνθρωπο ως μια στατική εικόνα που Βασίξεται στην αντίληψη από συγκεκριμένα σταθερά σημεία. Τα οπτικά 
αποτελέσματα στον σχεδίασμά τηΞ πόλη5 υπερισχύουν των χώρων ανάμεσα στα κτίρια λόγω της χρήση5 της ευθείας και 

του τετραγώνου αντί του κοινωνικού συμπαγές Η όραση ήταν η επικρατέστερη των αισθήσεων, έτσι ο σχεδιασμ05 των 
ανοιχτών χώρων περιμετρικά των κτηρίων στόχευε σε αυτήν. Ο  άνθρωπο5-θεατή5, η πόλη-θέαμα, η κοινωνία του 

θεάματο5, σηματοδοτούν το τέλος τη5 ολοκληρωμένης Βίωσην την πόλην (G e h l1:1971) Εκτός όμως από την εποχή τη5 
Αναγέννησης τόσο το κίνημα του Φονξιοναλισμού το 1930, όσο και γραπτά μοντερνιστών onus του Le Corbusier, 

φανερώνουν την κυρίαρχη θέση τη5 όρασης στο σχεδίασμά. Επομένω5 κρίνεται αναγκαία, όταν οι περιστάσεΐ5 το ξητούν, 
η συμπόρευση τηΞ ορατότητα5 στο σχεδίασμά με σκοπό την επιτήρηση της ασφάλεια5 του αστικού περιβάλλοντος

Το πολεοδομικό περιβάλλον δημιουργείται λοιπόν, με Βάση τα κριτήρια της κυρίαρχης ομάδας, οργανώνοντας την 
κατανομή και το διαχωρισμό των χρήσεων γης στο χώρο. Επιτυχημένη κρίνεται η διαδικασία σχεδιασμού του χώρου 

Βάσει του Ιπποδάμειου συστήματος Για να αποφευχθεί η έννοια του χωρικού δικαίου και κατ' επέκταση οι ταξικές, 
φυλετικές ή ηλικιακέ5 κατανομέ5 στο χώρο, θα ήταν ιδανικό να δημιουργηΘούν ανοιχτές και κλειστές εσωτερικέ5 

οργανώσει όπου οι κάτοικοι θα νιώθουν οικεία με το δομημένο περιβάλλον μεταρρύθμιση5, καταρρέει μπροστά στην 
ανάγκη οικιστική5 και εμπορικής ασφάλεια5 της κυρίαρχης ομάδαν Η επιμονή σε συστήματα ασφάλεια5 και 

αστυνόμευσης μέσω του σχεδιασμού στην πολεοδομική χάραξη αποτελεί πλέον συνθήκη στα αναδυόμενα οικοδομικά 
περιβάλλοντα.

Η ασφάλεια us έννοια εισάχθηκε στο σχεδίασμά τη5 πόλης τη δεκαετία του ’70. Οι νέες ιδέες για το πλήθθ5 κάνουν
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λόγο για iSees περί κοινοτικών. Οι κοινότητεε Θέτουν cos Βασική tous λειτουργία την επιτήρηση , ένα πλεονέκτημα που 
ο σχεδιασμόε υιοθετεί. Τόσο οι ιδέε5 του Oscar Newman όσο και του κινήματοε «New Urbanism» για το σχεδίασμά 

που Θα ενισχύουν την τοπικότητα και Θα αποκλείουν τη διέλευση , παίξουν καθοριστικό παράγοντα στην ποιότητα τηε 
κοινότηταν (Newman, Ο.: 1973)

Ο  μοντερνισμόε με την εφαρμογή ελεύθερου συστήματοε δόμηση αλλά και οι ιδέεε για το σχεδίασμά τηε 

μετανεωτερική5 πόληε βασίστηκαν στη δημιουργία αυτόνομων γειτονιών, στην εσωστρέφεια των συγκροτημάτων 
κατοίκισε αλλά και απομονωμένων προαστίων aris περιφέρειεε τηε πόληε. Οι δράσει αυτέε είχαν ωε στόχο τη δημόσια 
ασφάλεια, δημιουργώντα5 έναν «περιφραγμένο» οικιστικό Θύλακα , είτε οριοΘετείται σε κάποιο προάστιο είτε είναι 

αποτέλεσμα τηε πολεοδομικήε χάραξηε για την οργάνωση χρήσεων γην [Davis, Υ.:2008)
Μ ε αυτόν τον τρόπο λοιπόν μια κοινωνία που πληροί tis προϋποθέσει ελέγχου και επιτήρηση5, κάνει τα μέλη τηε 

να νιώθουν ασφάλεια στον αστικό ιστό. Παραδείγματοε χάρη, μία πόλη, λόγω των ορίων, του γενικού πολεοδομικού 
σχεδίου και του κτηματολογίου τηΞ έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τη σύνδεση μεταξύ του γεωγραφικού τηε χώρου και 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. (Virilio, Ρ..-2004) Ο  εμφανήε τρόποε με τον οποίο οι κοινωνικέε ομάδεε Θέτουν rous 
περιορισμούε tous σχετίξεται με το Βαθμό σταθερότητα5 που Θέλουν να ορίσουν. Η αποφυγή τη5 ποικιλομορφίαε και η 

επιθυμία για διατήρησηε τηε ταυτότηταε τηε κυρίαρχηε ομάδαε, είναι η Βάση τηε ασφάλειαε που εντοπίξεται στην 
κοινωνική αρένα. (Sennet, R.-.2004)

Οι σύγχρονεε πόλειε αναπτύσσουν χώρουε ομοιογένειαε αποτρέπονταε τη διαφορά και πιο συγκεκριμένα, 

επιτρέπουν την ύπαρξη κοινωνικών, πολιτισμικών και οικονομικών οπτικών ανισοτήτων ovtos rous. Σύμφωνα με τον 
Peter Marcuse οι πόλειε μοιάξουν πλέον περισσότερο διαιρεμένεε, συγκριτικά με το παρελθόν. Είναι χωρισμένεε σε 
νησίδε5 και η απόρροια του διαχωρισμού tous Βασίξεται σε οικονομικέε λειτουργίε5, σε πολιτισμικά πρότυπα αλλά και 

σε σχέσειε εξουσίαν Ο  ίδιοε αντιλαμβάνεται tis ξωνοποιήσειε των δραστηριοτήτων των χώρων, λόγου χάρη, οι 
Β ιομηχανία από auT0s των περιοχών κατοίκισε, αλλά Θεωρεί δυσνόητο τον αστικό διαχωρισμό Βάσει κοινωνικών και 

πολιτισμικών διαφοροποιήσεων. Γίνεται λόγοε για νέεε δ ια ιρέσει του αστικού χώρου οι οποίεε γίνονται με γνώμονα 
την τάξη, τη φυλή, την εθνοπολιτισμική ομάδα και πολλέ5 φορέ5 και τον διαφορετικό τρόπο ξωή5, Βλέπε γειτονιέε 

καλλιτεχνών. Η διάκριση αυτή σε ξώνεε έχει σημαντικέε επιπτώσειε στη ξωή και otis μορφέε τηε πόληε. (Marcuse, 
P.-.200Q

Συχνά στα σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα συναντάμε όλο και περισσότεροί χώρουε ευημερίαε και αφθονίαε 
onus μεγάλα εμπορικά καταστήματα και clusters ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, συγκριτικά με rous εγκαταλειμμένοι 

χώρουε στερήσεων και παρακμήε του παρελθόντος Ο  αστικόε εξευγενισμόε υποβαθμισμένων στην επιβολή μέτρων 
npooraoias των δημόσιων μέχρι τότε χώρων. (Worpole, :1 9 9 1) Οι ιδιωτικοποιήσει και οι περιφράξει δημόσιων 

πάρκων ή κήπων, είχε άμεση επίδραση στο μετασχηματισμό του αστικού ιστού, διαφοροποιώνταε ns χρήσειε γηε ovros 
του και ενισχύονταε την ανισότητα και τη χωρική πόλωση. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η παύση ανάμειξη5
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διαφορετικών ταυτοτήτων και κοινωνικών ομάδων και ο αποκλεισμόε των «περιθωριακών» από ns κυρίαρχεε ομάδες 
Απόρροια των παραπάνω είναι η εφαρμογή πρακτικών είτε αυτέε έγιναν εμφανώε είτε υπόγεια, αυξάνονταε την 

αστυνόμευση και την επιτήρηση των χώρων, αποτρέπονταε «παραΒατικέε» συμπεριφορέε, αλλά και αξιοποιώνταε τη 

δημιουργική χρήση του αστικού χωροταξικού σχεδιασμού. [Zukin,S.: 1997] Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα 
καθισμάτων σε πάρκα ή χρήση$ τραχιών επιφανειών κάτω από στέγαστρα που απαγορεύουν να κοιμηθεί κάποιοι 

Επιπλέον στην ατξέντα του αστικού εξευγενισμού, συμπεριλαμΒάνονται αστικέε αναπλάσειε που περιλαμβάνουν τον 

επανασχεδιασμό ολόκληρων αστικών περιοχών. Ο  επανασχεδιασμόε παρακμασμένων αστικών κέντρων ή 
εγκαταλειμμένων Βιομηχανικών χώρων, είναι μία από tis στρατηγικέε για την απώθηση φτωχών, αστέγων, μεταναστών, 
παραβατών. Iris πόλειε των προνομιακών και μη, ο αστικόε σχεδιασμόε και η αρχιτεκτονική έχουν εφαρμόσει την 

επιτήρηση και την αστυνόμευση με σκοπό των διαχωρισμό των διχοτομικών σχέσεων, πλούσιοι/φτωχοί, ντόπιοι/ξένοι και 
εν τέλει την κοινωνική tous απομόνωση. Σύμφωνα με τον Marcuse «μπορούμε να περιγράφουμε πολλέε από ns 

σύγχρονεε μαε πόλειε cos ολοκληρωτικά κατακερματισμένεε -πόλειε που συγκροτούνται από ένα σύνολο 
διαχωρισμένων χώρων συγκέντρωση5 διαφορετικών ανθρώπων, ο καθένα5 από rous onoious επιθυμεί και μόνο να 

παραμένει ξέχωρα από όλουε rous άλλουε».

2.3.1 Το σύνδρομο Locally Unwanted Land Uses (LULUs) και Not In M y Back yard (NIMBY)

Τα κοινωνικά σύνολα τοποθετούνται cos npos tis χρήσεΐ5 και tis δια ιρέσει του αστικού χώρου. Πιο συγκεκριμένα, 

και με κύριο επίδικο την προστασία από κάποια ανεπιθύμητη κατάσταση που θα ταράξει την κανονικότητα τηε yoirovras 
ή των νοικοκυριών, υιοθετούν στερεότυπα cus npos τα άτομα που καλύπτουν aur0s tis χρήσεΐ5. Τα κίνητρα όσων 

συμμετέχουν μπορεί να προέρχονται είτε από την άμεση γειτνίαση με την περιοχή είτε να ενδιαφέρονται συνολικότερα 
για την επίλυση του ξητήματο^

Θα αναφερθούμε στο σύνδρομο LULU, λαμΒάνονταε υπόψη τη γκάμα διαφοροποιήσεων cus npos ns λειτουργίε5 
rous. 'Evas γενικευμένο5 διαχωρισμ05 λαμβάνει χώρα σε δύο κατηγορίες Η πρώτη έχει να κάνει με ns συνθήκε5 

διαΒίωσηε ή οικονομικούε παράγοντεε και σε αυτήν εντάσσονται οι κατοίκισε χαμηλού κόστουε, τα κέντρα απεξάρτησηε, 
τα στρατόπεδα συγκέντρωσηε μεταναστών κ,α. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει περιΒαλλοντικέ5 επιπτώσειε ή 

λόγουε υγιεινήε και εδώ συναντάμε xcupous συγκομιδήε απορριμμάτων, Βιομηχανικέε λειτουργίεε, αγροτικέ5 
παρεμΒάσειε μεγάληε κλίμακαε κ.α. Οι επιπτώσειε των εγκαταστάσεων δύναται να έχουν επιρροή είτε σε επίπεδο 

γειτονιάε είτε σε μεγαλύτερη ακτίνα. (Scievely, C.:2007]
Το σύνδρομο LULU μετατρέπεται σε NIMBY και αντίστροφα αν εστιάσουμε στην αλλοίωση και στην υποΒάθμιση 

των χαρακτηριστικών τηε γειτονιάε και του τοπίου συνολικότερα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη μορφή συμπεριφοράε και
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δράσηε που υιοθετούν τα υποκείμενα με σκοπό να εκφράσουν την εναντίωση rous για τη χωροθέτηση μιαε 

ανεπιθύμητηε δραστηριότηταε στην περιοχή tous. (Μυστριώτη, Χ.-.2010) Βασική παράμετροε που καθορίζει τη δράση rous 
είναι η ύπαρξη κοινωνικών στερεοτύπων, τα οποία προβάλλουν κάποιεε καταστάσε^ cus δημόσια απειλή. Βάσει αυτών 

αποτυπώνεται και η κοινωνικοπολιτική διάσταση του συνδρόμου στην εκάστοτε συγκυρία. [Κυρίτση, Κ.:2014ΐ

Η εγκατάσταση χώρων εγκλεισμού, τα στρατόπεδα συγκέντρωσηε μεταναστών κ.α. onus αναφέρθηκαν και στο 

LULU, αποτελούν παραδείγματα αντίδρασηε και στο NIMBY. Γίνεται έγκληση otous αρμόδιουε φορείε να αποφεύγονται 
αυτέε οι χρήσειε σε επίπεδο γειτονιάε ωε κύριο πρόβλημα την απειλή. Συχνά το πρόβλημα προέρχεται και από την 

εικόνα του διαφορετικού, του μη ευυπόληπτου οικογενειάρχη, του ξένου, του άλλου. (Κυρίτση, Κ.:2014ΐ
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2.4 Στρατόπεδα συγκέντρωσηε: πολιτικέε στην επιλογή χωροΘέτησηε του «ξένου»

Η φυσική απομόνωση αποτελεί τη χωρική λύση που μπορεί να δοθεί ώστε να δημιουργήσει αίσθημα ασφάλειαε 

στην κοινότητα, προστατεύοντάε την από την παρουσία κάποιου αγνώστου, ξένου. Η αναξήτηση τρόπων για τη 
δημιουργία ασφάλειαε μπορούμε να πούμε ότι έχει ξεκινήσει από tous πρώτουε κιόλαε οικισμούε με την ανύψωση τειχών 

περιμετρικά τουε. Στιε σύγχρονεε κοινωνίεε τα μέσα διαφοροποιούνται, οι πολιτικέε ελέγχου ενισχύονται και ο μαξικόε 
φόΒοε καλλιεργείται και χρησιμοποιείται ωε εργαλείο πειθαρχίαε. (Τεγκελίδηε, Α.-.2011)

Οι μη αποδεκτέε συμπεριφορέε, σύμφωνα με την κυριαρχία, αποτυπώνονται χωρικά εξασφαλίξονταε από τη μία την 
κράτηση τηε φυσικήε παρουσίαε του παραβάτη και από την άλλη διασφαλίξονταε την ομαλή λειτουργία του κοινωνικού 

συνόλου. Μ ε αυτό τον τρόπο δημιουργείται το έδαφοε του κυρωτικού χαρακτήρα του εγκλεισμού. Δημιουργούνται 
λοιπόν χώροι εγκλεισμού οι οποίοι είτε κυρώνουν παραΒατικέε συμπεριφορέε, είτε περιθωριοποιούν τα μέλη τηε 

κοινωνίαε. Παραδείγματα αυτών αποτελούν τα αναμορφωτήρια, το άσυλο ανιάτων ή οροθεπκών, τα φιλανθρωπικά 
ιδρύματα, τα ορφανοτροφεία, τα κέντρα απεξάρτησηε/αποτοξίνωσηε, τα μοναστήρια και στρατόπεδα συγκέντρωσηε. 

Σύμφωνα με το Φουκώ κάνουμε λόγο για ετεροτοπίεε απόκλισηε και κρίσηε, μιαε και απευθυνόμαστε σε χώρουε 
κοινωνικών αποκλεισμών αλλά και σε άτομα που Βιώνουν μια κατάσταση κρίσηε σε σχέση με τον κοινωνικό τουε 

περίγυρο. Ενώ σύμφωνα με το Auge μπορούμε να τουε χαρακτηρίσουμε ωε «μη τόπουε». Στο έργο του, οι «μη τόποι» 
αποτελούν χώρουε αποξενωμένουε από τουε χρήστεε τουε όπου ενώ κινούνται εντόε τουε αδυνατούν να παρέμΒουν 

στην διαμόρφωση τουε. Είναι μεταβατικοί χώροι όπωε και το στρατόπεδο συγκέντρωσηε στην περίπτωση των 

μεταναστών. (Auge, Μ : 1995)

Η έννοια του εγκλεισμού στα στρατόπεδα συγκέντρωσηε

Για την αντιμετώπιση του κοινωνικό-πολιτικού ξητήματοε τηε παράτυπηε μετανάστευσηε δημιουργήθηκαν στον 
ελλαδικό χώρο κατά την τελευταία δεκαετία κέντρα κράτησηε. Σκοπόε αυτού του εγχειρήματοε είναι η ενσωμάτωση τηε 

Ελλάδαε στην υποταγή του παγκόσμιου μοντέλου που προτάσσει τον πολιτικό έλεγχο και την διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών. Στον ελλαδικό χώρο δυνητικά στρατόπεδα συναντάμε στα επονομαξόμενα «κέντρα υποδοχήε 

μεταναστών», στιε ξώνεε αναμονήε των διεθνών αερολιμένων, στουε χώρουε κράτησηε των λιμανιών τηε χώραε. Ο  
όροε στρατόπεδο χρησιμοποιείται για να παρομοιάσει το ρόλο και τη λογική που δημιούργησαν τα ναξιστικά 

στρατόπεδα στο πρόσφατο παρελθόν. Να θυμίσει τιε φρικαλεότητεε που υπέστησαν χιλιάδεε άνθρωποι επειδή ήταν 
«άλλοι» (Εβραίοι, Ομοφυλόφιλοι, Κομμουνιστέε, Ρομά, Μετανάστεε) Επιπλέον επικρατεί και χρησιμοποιείται ο όροε 

στρατόπεδο και για να προσδιορίσει την κοινωνικοπολιτική διάσταση του χώρου, διότι οι έγκλειστοι δεν εκτίουν κάποια
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ποινή ούτε είναι αιχμάλωτοι πολέμου, αλλά βρίσκονται εκεί επ’ αορίστου χρόνου και σε δυσμενεί5 συνθήκεε στην 

προσπάθεια rous να μεταβούν σε μια άλλη χώρα αναζητώνταε καλύτερεε συνθήκεε επιβίωσην
Οι χώροι αυτοί διακρίνονται κυρίωε για τον κατασταλτικό και τιμωρητικό rous χαρακτήρα και αντιτίθενται otis 

ανθρωπιστικέε αξίεε και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο πρόσωπο του μετανάστη συναντά κανείε εκείνα τα στοιχεία τα 
οποία τον καθιστούν υποχείριο τηε αστυνομίαε χρησιμοποιώνταε την έννομη Βία. Εκκινώνταε από την άφιξή του στη 

«χώρα υποδοχήε» ο μετανάστηε είναι ήδη ποινικοποιημένοε. Δεν μετακινείται απλά αλλά κρίνεται παράνομοε, λαθραίοι 
Βάσει αυτού του αποδίδεται η ευθύνη για tis συνθήκε5 εγκλεισμού που υπόκειται.

Αξίζει να σημειωθεί και το φαινόμενο τηε «χωρικήε αοριστίαε» πέραν τηε «χρονικήε αοριστίαε». Η χωρική αοριστία 
σημαίνει ότι οι χώροι αυτοί έχουν την ιδιότητα να αποκλείουν κο ινω ν ία  ομάδεε από το περιβάλλον που είναι 

εγκατεστημένοι. Τα άτομα τα οποία εγκαθίστανται εκεί χαρακτηρίζονται από διττή αποεδαφοποίηση. Αυτό συμβαίνει 
διότι αποκόβουν τα άτομα από την χώρα προέλευσηε και τα αποτρέπουν την κοινωνική ενσωμάτωση στην χώρα 

προέλευσηε υπάγονταε ένα καθεστώε απέλασην
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Ο  διαχωρισμόε που λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα καΘεστώε ενέργεια5 ,πρακτική ή δράσηε otous xupous rou 

στρατοπέδου έχει σκοπό την ανάδειξη του υγιούε κοινωνικού πολιτικού εθνικού αλλά και ευρωπαϊκού, δυτικού 
Βιοπολιτικού σώματον Η διάκριση αυτή λοιπόν υφίσταται δίνονταε απάντηση σχετικά με το «ποιεε ζωέε είναι άξιεε να 

Βιωθούν». Στα στρατόπεδα συγκέντρωσηε, μπροστά στη σύγχρονη Βαρβαρότητα, οι μετανάστεε Uis υπάρξει 
απογυμνωμένεε που ξουν έξω από την επικράτεια του νόμου και των ίδιων των «ιερών φετίχ» του δυτικού πολιτισμού, 

Βιώνουν την πλήρη αποπροσωποποίηση rous, την αποκόλληση από τον κόσμο και το σώμα tous. Ο  Agarben 
χαρακτηριστικά επίσηε κάνει αντιληπτό ότι «η γυμνή ξωή αναφέρεται στην πολιτική πράξη τηε εξαίρεσηε από το πολιτικό, 

απηχεί το όριο μεταξύ Bias και νόμου, σηματοδοτεί το μεταίχμιο μεταξύ ξωήε και Θανάτου και το όριο ξωήε και 
Kupiapxias, κανόνα και εξαίρεσηε, νόμου και παρανομίαν Η κατεξοχήν δομή όπου η κατάσταση εξαίρεσηε υλοποιείται 

κανονικά, είναι το στρατόπεδο συγκέντρωσην» [Agarben, G..-2003)

Η παρουσία των στρατοπέδων συγκέντρωσηε στο αστικό τοπίο

Η εγκατάσταση tous γίνεται συνήθωε σε στρατιωτικέ5 υποδομέε και αστυνομία σχολέ5 και ο φορέαε διαχείρισηε 

tous είναι η αστυνομία και ο στρατόν Επιπλέον χρησιμοποιούνται Βιομηχανικά κτήρια και αποθήκεε διότι πρόκειται για 
χρήσεΐ5 γηε περιαστικού ή/και υπαίθριου χώρου όπου ο εντοπισμόε rous από γειτονικούε οικισμούε καθίσταται 

δυσπρόσιτοε ενώ συνορεύουν με δασικέε και αγροτικέε εκτάσειν Στην περίπτωση του Βόλου, το κέντρο φιλοξενίαε 
«Μόξα» Βρίσκεται στο στο 4ο χλμ. τηε οδού Βόλου-Λάρισα5 στην πρώην έκθεση αυτοκινήτων Μ Ο ΖΑΣ Α.Ε.
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Η απομόνωση που υφίστανται οι μετανάστεε είναι εμφανήε μιαε και το κέντρο φιλοξενίαε χωροΘετείται στη Βιομηχανική 

περιοχή, δεν υπάρχει γειτνίαση με άλλεε χρήσειε γηε όπωε κατοικία, υπηρεσίεε, εμπόριο. Επιπλέον η μεταφορά τουε στην 
πόλη του Βόλου με σκοπό τόσο τη συνύπαρξη τουε με τον ντόπιο πληθυσμό όσο και την εξυπηρέτηση των αναγκών 

τουε κρίνεται τουλάχιστον δύσκολη διότι δεν υπάρχει πρόσβαση των αστικών μεταφορικών υποδομών και η μετακίνηση 
τουε εκτελείται με τα υπεραστικά λεωφορεία που έχει ορίσει ο Δήμοε μία φορά την ημέρα.

Σε περιπτώσειε όπου τα στρατόπεδα συγκέντρωσηε Βρίσκονται εντόε του οικιστικού ιστού όπωε στην Αμυγδαλέξα 
και στην Κόρινθο, τοποθετούνται στα όρια των πολεοδομικών συγκροτημάτων και όχι εντόε πυκνού αστικού ιστού. Αξίξει 

να σημειωθεί ότι λόγω αυτήε τηε χωροθέτησηε επικρατεί δυσκολία στην προσέγγιση των κτηρίων, περιορισμένη 
ορατότητα εξαιτίαε φυσικών εμποδίων όπωε τείχη ή εγκαταλελειμμένα κτήρια καθώε και έλλειψη κατάλληληε σήμανσηε. 

Απόρροια όλων αυτών είναι η χωρική περιχαράκωση των τόπων αυτών και παράλληλα το κλίμα αποκλεισμού που 
δημιουργείται από τιε διάφορεε κοινωνικέε ομάδεε που τουε πλαισιώνουν. (Κυρίτση, Κ.:2014ί
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3 Η Πόλη και οι Mopcpes Κατοίκησηε





Στην προσπάθεια να ορίσουμε τι είναι σπίτι, Θεωρούμε ότι δεν είναι απλά ένα μέροε όπου προσφέρει ασφάλεια 

και τάξη αλλά συνδέεται με tis έννοιεε τηε οικογένειαε, τηε διαφύλαζηε τηε προσωπικήε ζωήε, τηε ανασυγκρότησηε και 
τηε ελευθερίαε του ατόμου ενώ παράλληλα η επιλογή και τα χαρακτηριστικά του σπιτιού προβάλουν και το επίπεδο τηε 

ζωήε του. (Wilkinson, Μ : 1993\
Συνολικότερα η ακαδημαϊκή κοινότητα αναγνωρίζει ότι η οικεία δεν αποτελεί απλά μια υλική υπόσταση, όμωε δεν 

έχει οριστεί ενιαία ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που οικοδομούν την έννοια του σπιτιού. Για παράδειγμα ο 
Gurney δεν αναγνωρίζει την υλική διάσταση του σπιτιού. (Gurney, C..-199Q Πιο συγκεκριμένα Θεωρεί ότι το σπίτι 

κατασκευάζεται ιδεολογικά από τα συναισθήματα και ns εμπειρίεε των ανθρώπων που το αποτελούν. Ο  Sommervill 
συμφωνεί με την Θεώρηση του Gurney αλλά προσθέτει ότι οι άνθρωποι μέσω των ιδεολογικών φορμών τηε κοινωνικά 

κατασκευασμένηε πράγματικότηταε, διαχωρίζουν το ιδανικό σπίτι από το πραγματικό tous. (Sommerville, Ρ.: 19921 Η υλική 
υπόσταση τηε στέγηε από την άλλη προσφέρει σταθερότητα.

Η συμβίωση σαν έννοια αποτελεί Θεωρητικό πεδίο άμεσα ή έμμεσα τηε πολεοδομίαε και τηε αρχιτεκτονικήν Aλλεε 
επιστήμεε onus η φιλοσοφία, η ανθρωπογεωγραφία , η κοινωνιολογία κ.ά., η κάθε μία από τη δική τηε σκοπιά και με τα 

δικά τηε Θεωρητικά υπόβαθρα αναλύουν την ιστορική σύνδεση τηε συμΒίωσηε με την έννοια του «κατοικείν».
Ο  «τόποε» όπωε έχει οριστεί σε προηγούμενα κεφάλαια είναι το πεδίο όπου ενσαρκώνεται η πολυπλοκότητα του 

«κατοικείν» και συνδέεται αμφίδρομα με ένα σύνολο καθημερινών συνηθειών και στερεοτύπων που προκύπτουν από 
tis ανθρώπινεε δραστηριότητες Σχετικά με την υλική υπόσταση του «κατοικείν», δηλαδή us npos το κτηριακό δυναμικό, 

ο Louis Kahn, Θεωρεί σημαντικότερη την αναζήτηση τηε ouoias από tis επιφάνειεε των τετραγωνικών μέτρων και ns 
οικοδομικέε γραμμέε που έχουν ορίσει τεχνοκράτεε σχεδιαστές Συνεχίζονταε, δηλώνει ότι χρειάζεται 

επαναπροσδιορισμόε τηε ouoias, η οποία δεν προέρχεται από το «μετρήσιμο» όπωε αποκαλεί ,αλλά από το «μη 
μετρήσιμο», δηλαδή στην ιδέα ενόε κτηρίου που Θα είναι έτοιμο να στεγάσει έναν κόσμο μέσα στον κόσμο. Μ ε άλλα 

λόγια δηλαδή, κάνει λόγο για τη διαχείριση ενόε συνόλου από «τόπουε», που Θα καλύπτει τόσο tis υλικέε όσο και ns 
άυλεε ανάγκεε των κατοίκων. Διευκρινίζεται ότι με τη λέζη «κάτοικοε» δεν αναφερόμαστε μόνο στην συμβατική έννοια 

τηε κατοίκισε, αλλά σε οποιονδήποτε χώρο, ιδιωτικό ή δημόσιο ο οποίοε μπορεί να στεγάσει μόνιμη ή προσωρινή 
διαμονή. Η επικράτηση του όρου «χρήστη» παραπέμπει στην λειτουργικότητα χάνονταε την ουσία τηε ποιότητας (Kahn, 

L: 1996)
Η συμβίωση, η κοινή ζωή δηλαδή των κατοίκων του σπιτιού, τηε πλατείαε, τηε γειτονιάε, τηε πόληε, αποδίδει την 

ταυτότητα των χώρων ενώ παράλληλα μαε κατευθύνει σε μία καθημερινή επαφή με τον «άλλον». Η σύνθεση του 
αστικού ιστού δίνει ερμηνεία στη σύνθεση του χώρου και του χρόνου, πιο συγκεκριμένα το εδώ και το εκεί, το εγώ και 

το άλλοε , αποτελούν κινητήριεε έννοιεε για την πολεοδομία ώστε να εφαρμόσει τα σχέδια τηε Βάσει των κοινωνικών

3.1 Κατοίκηση - Συμβίωση
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αναγκών των κατοίκων. Η συμβίωση, λοιπόν, με tis σημερινέε συγκυρίεε, Θα πρέπει να εξασφαλίζει ενότητεε χώρων 

oris οποίεε η καθημερινότητα του «κατοικείν» Θα προσαρμόζεται στη «δίδυμη σχέση» τηε μοναχικότηταε ή τηε 
αυτό-συγκέντρωσηε , και τηΞ συντρόφι κότηταε - qs συμβίωσην

*Το ύπαρχον υποκεφάλαιο είναι Βασισμένο στο Βιβλίο «ΣυμΒιώσειε: Η αρχιτεκτονική στην εποχή των φυσικοπολισμών 

και rqs τεχνητήβ φύσηε», Κοτιώνηβ, Ζ, Τζιρτζιλάκηε, Γ.
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3.2 Κατοικίεε Μεταναστών

Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέροε των μεταναστών μένει σε αστικέε περιοχέε, εκ των οποίων οι μισοί διαμένουν 

στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή, σε περιοχέε με πληθυσμό 200.000 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2014) Ενδιαφέρουσα 
είναι η μελέτη τηε γεωγραφικήε κατανομήε των μεταναστών εντόε αστικών κέντρων και επιπλέον κατά πόσο υπάρχει 

συνοχή στη συνύπαρξη ντόπιων και μεταναστών.
Η πόλη αποτελεί σημείο αναφοράε για ns μεταναστευτικέε ροέε. Αυτό εξηγείται από μία σειρά λόγων. Αρχικά, εντόε 

αστικού ιστού και κυρίωε στο πυκνοκατοικημένο κέντρο του, υπάρχουν περισσότερεε πιθανότητεε εργασίαε και 
κατοίκισε, ενώ το δίκτυο υποστήριξηε ομοεθνών είναι μεγαλύτερο. Επιπλέον σημαντικό ρόλο παίξει το γεγονόε των 

μειωμένων μετακινήσεων. Για ένα μεγάλο μέροε των μεταναστών η μετακίνηση αποτελεί εμπόδιο τόσο από 
οικονομικήε σκοπιάε όσο και υπό το πρίσμα τηε απουσίαε των απαραίτητων εγγράφων.Έτσι λοιπόν είτε καταναγκαστικά 

είτε από προσωπική επιθυμία, οι μετανάστεε κατοικούν σε μεγαλύτερο Βαθμό στιε πόλειε.
Για να προσεγγίσουμε και το δεύτερο σκέλοε τηε γεωγραφικήε κατανομήε των μεταναστών 0α πρέπει να ορίσουμε 

γεωγραφικά και χωρικά τον κοινωνικό διαχωρισμό. Υποστηρίξεται ότι ο κοινωνικόε διαχωρισμόε προκύπτει από μία 
οριξόντια μετακίνηση η οποία με τη σειρά τηε δημιουργεί κοινωνικά ομοιογενείε περιοχέε που οδηγούν πολλέε φορέε 

σε χωρική απομόνωση των οικονομικά υποδεέστερων ομάδων στην πόλη. (ΛΊαλούταε, Θ..-2009) Οι μετανάστεε 
συνήθωε ανήκουν σε αυτέε τιε ομάδεε ενώ παράλληλα στην χωρική τουε απομόνωση συμβάλλει και η εθνοτική 

διαφοροποίηση. Η εθνοτική διαφοροποίηση έγκειται Βάσει τηε φυλετικήε ιεραρχίαε του αστικού χώρου, η οποία αποτελεί 

απόρροια κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. (Smith, S.J.: 7989)
Το κέντρο του αστικού ιστού αποτελεί από τιε πρώτεε επιλογέε για μεταναστευτική κατοικία. Αυτό εξηγείται διότι, κατά 

την περίοδο τηε οικονομικήε κρίσηε υπάρχει διαθέσιμο κτηριακό δυναμικό σε προσιτέε τιμέε. Σχετικά με την ελληνική 

πόλη, καθ' όλη την εξέλιξη των τελευταίων ετών, τα μεσαία και υψηλά στρώματα δεν διέφυγαν σε μεγάλο Βαθμό στα 
προάστια συγκριτικά με τιε χώρεε τηε Βόρειαε Ευρώπηε. Παρ’ όλα αυτά οι όποιεε μετακινήσειε άφησαν ανεκμετάλλευτα 

κελύφη τα οποία καλύφθηκαν τόσο από χαμηλόμισθουε ντόπιουε όσο και μετανάστεε. Σαφώε κατά καιρούε 
εφαρμόξονται προγράμματα αναΒάθμισηε περιοχών του κέντρου και κατά επέκταση και αύξηση των τιμών γηε, συνεπώε 

οι συνοικίεε των μεταναστών εναλλάσσονται. Ανάμειξη ντόπιων και μεταναστών παρατηρείται στιε περιοχέε κατοίκισε 
των κοινωνικών τάξεων. Πιο συγκεκριμένα παρόλο που εντόε τηε πόληε υπάρχουν πιο πλούσιεε γειτονιέε από κάποιεε 

άλλεε η κοινωνική διαφοροποίηση εκφράξεται περισσότερο κάθετα παρά οριξόντια, δηλαδή στο ίδιο κτήριο 
παρατηρούμε ότι οι οικονομικά ευκατάστατοι κατοικούν στουε επάνω ορόφουε ενώ τα χαμηλότερα οικονομικά 

στρώματα και οι μετανάστεε στεγάξονται στα ισόγεια και στα ημιυπόγεια. (Leodidou, L.: 7997) Οι πολιτικέε αστικού 
εξευγενισμού (gentrification) καθώε και η επιστροφή όσων μετακινήθηκαν στα προάστια, ενισχύει και αυτή την «καθ' 

ύψοε» συγκατοίκηση ντόπιων και μεταναστών. (Arbaci, S.:2007]
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7. Προσφυγικέε Karomes 
στην Αθήνα

Πηγή: :www.newpost.gr

Σύμφωνα με tis παραπάνω avacpopes, σιην ελληνική πόλη δεν συναντάμε έντονα χωρικέε συγκεντρώσει 

εΘνοτικών ομάδων. Το συμπέρασμα είναι γενικόλογο διότι οι χωρικέε συγκεντρώσει δεν παρουσιάζουν ομοιότητα 
ούτε σε όλεε tis ελληνικέε πόλειε ούτε και σε όλεε ns εΘνοτικέε ομάδες Παραδείγματο5 χάρη οι μετανάστεε από την 

Κίνα συγκροτούν συγκεντρώσει κατοίκισε και εμπορίου (China-towns) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ οι Αλβανοί 
που αποτελούν την πολυπληθέστερη μεταναστευτική ομάδα Βρίσκονται διάχυτοι στον αστικό ιστό. (Μπασιάκου, 

Ν/2009) Επομένωε τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά τηε εκάστοτε εθνοτικήε ομάδαε συντελούν σημαντικό 
παράγοντα uus npos το Βαθμό τηε χωρικήε συγκέντρωσην Σημαντική διευκρίνιση είναι ότι οι έννοιεε του χωρικού 

αποκλεισμού και τηε χωρικήε συγκέντρωσηε ενώ φαίνεται να συγγενεύουν δεν είναι ταυτόσημεν Οι μετανάστεε 
επιλέγουν, ιδιαίτερα τον πρώτο καιρό τηε μετακίνησηε tous να κατοικούν κοντά σε ομοεθνείε tous. Αυτή είναι μια λογική 

πρακτική γιατί με αυτόν τον τρόπο νιώθουν οικεία και ασφαλείν Όταν όμωε φτάνει στο σημείο η περιοχή να αποκτά 
απόλυτη ομοιογένεια φυλετικών χαρακτηριστικών με οριακέ5 ουνθήκε5 διαΒίωση5 τότε μπορούμε να μιλήσουμε με 

opous χωρικού αποκλεισμού ή πιο στοχευμένα ghetto.
Συμπερασματικά otis περισσότερε5 περιπτώσεΐ5, οι συνθήκε5 κατοίκηση5 για tous μετανάστε5 είναι συμφορημένεε. 

Οι περισσότεροι κατοικούν εκεί όπου μπόρεσαν να Βρουν φθηνή στέγη, δηλαδή κυρίωε otis περιοχέε με απόθεμα 
παλαιών κατοικιών. Τα τελευταία χρόνια αρκετοί μετανάστε5 ζουν με tis οικογένειε5 rous σε διαμερίσματα ή παλαιό 

κτίρια όχι μόνο σε υποΒαθμισμένεε και λαϊκέε αλλά και σε μεσοαστικέε συνοικίεε των μεγάλων πόλεων. Συχνά 
συναντούν δυσκολίε5 στην ενοικίαση σπιτιών, διότι οι ιδιοκτήτεΞ για διάφορουε λόγου5 δεν θέλουν αλλοδαπό 

ενοικιαστή. Οι κατοίκισε όπου ζουν οι μετανάστεε στερούνται Βασικών ανέσεων όπωε π.χ. θέρμανση. Σε σύγκριση με τα 
ελληνικά νοικοκυριά οι μετανάστεε διαθέτουν κατοίκισε μικρότερεε από tis ανάγκε5 rous.
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Η ανάλυση ιηε γεωγραφίαε των μεταναστών που έγινε παραπάνω κρίνεται σημαντική για να Βοηθήσει στην 

προσέγγιση τηε σχέσηε των μεταναστών με το δημόσιο χώρο. Γεννιούνται διάφορα ερωτήματα σχετικά με αυτό onus η 
παρουσία rous, η αλληλεπίδραση με ns υπόλοιπεε κοινωνικέε ομάδεε καθώε και κατά πόσο συμβάλλουν στη 

δημιουργία του δίπολου εμείε και οι άλλοι.
Ο  αστικόε iotos τηε σύγχρονη5 πόληε ο onoios αποτελείται τόσο από δημόσιουε όσο και από ιδιωτικούΞ χώρουε, 

απαρτίζεται από πλειάδα κοινωνικών ομάδων με ετερόκλητα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, γεγονόε που 
ενισχύεται και από την παρουσία των μεταναστών. Η πολιτισμική διαφοροποίηση του αστικού ιστού σχετίζεται τόσο με την 

κοινωνική και ταζική διαστρωμάτωση του πληθυσμού όσο και με ns οικονομικέε και πολιτικέε θέσειε που αυτή 
αναπαράγει. Οι μετανάστεε ljs επί το πλείστον αποτελούν κομμάτι τηε ερ γ α τ ιά  τάζης'Ετσι θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι ένα χαρακτηριστικό του αστικού κοινωνικού ιστού είναι ότι ομαδοποιεί άτομα με κοινά οικονομικά και κοινωνικά 
στοιχεία τα οποία πηγάζουν από την ταζική tous θέση και δημιουργούν μια πολιτισμική διαφορετικότητα.

Οι μετανάστεε στο σύνολο tous ταυτίζονται σε κοινωνικό επίπεδο παρά tis πολιτισμικέε και εθνοτικέε tous διαφορές 
Σε αντιστοιχία, οι κοινωνικέε, ο ικονομ ία  και πολιτισμικέ5 διαφοροποιήσει ντόπιων και μεταναστών, ενδεχομένου να 

δημιουργήσουν αντιπαλότητεε με ρατσισπκέε διαστάσεις Η σύγκλιση και η απόκλιση των κοινωνικών ομάδων έχουν 
χωρική αποτύπωση στον αστικό ιστό και η προσέγγιση q s  πόληε με tous μετανάστε5 αποτελεί δύσκολο εγχείρημα. Αυτό 

μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπωε, είτε αναλύονταε το σχεδίασμά του αστικού ιστού και την τομή των κοινωνικών, 
οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων που λαμβάνουν χώρα σε αυτόν, είτε pAuuvras για το μετανάστη «στριμώχνονταε» 

στη λέζη διαφορετικά υποκείμενα.

3.3 Πόλη και μετανάστεε
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Οι nepioxes rqs ελληνικήε πόληε onus περιγράφηκε και παραπάνω χαρακτηρίζονται τόσο από εθνική όσο και από 

κοινωνική ποικιλομορφία. Επομένωε και ο δημόσιοε xuipos είναι έναε xiirpos με διαφορετικά κοινωνικά χαρακτηριστικά 
και στον οποίο η συνάντηση με τον «ξένο», τον «άλλο», το «διαφορετικό» δημιουργεί άλλοτε ένα αρνητικό κλίμα και 

άλλοτε ουδέτερεε αλληλεπιδράσεις
Σχετικά με tous μετανάστεε, οι οποίοι αποτελούν μια κοινωνικά και πολιτισμικά περιορισμένη ομάδα, ο δημόσιοε 

χώροε είναι πολύ σημαντικόε για αυτούε και για αυτό το λόγο διαμορφώνουν μέσα από την εγκατάσταση rous σε αυτόν, 
την ταυτότητα tous. Στο δημόσιο χώρο οι μετανάστε5 συναντιούνται για να μιλήσουν τη μητρική rous γλώσσα, για να 

ανταλλάζουν πληροφορίεε για ζητήματα που rous απασχολούν onus το σπίτι, η δουλειά, η άδεια παραμονήε κ.λπ„ για 
να αγοράσουν προϊόντα από tous ronous tous, για να περάσουν τον ελεύθερο tous χρόνο κλπ. [ΒυζοΒίτη, Σ: 2006 ) 

Επιπλέον, οι μετανάστεε έχουν την τάση να χρησιμοποιούν rous δημόσιουε xurpous τηε πόληε σε μεγαλύτερο Βαθμό από 
ότι οι ντόπιοι. Αυτό οφείλεται σε μια σειρά από λόγου5, κυριότεροι από tous onoious είναι οι ίδιεε οι συνθήκεε 

κατοίκησηε στα σπίτια. Δύο και περισσότερεε οικογένειεε σε ένα σπίτι είναι ένα συνηθισμένο μοτίΒο συγκατοίκησης 
Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, ο δημόσιθ5 χώροε λαμβάνει τα χαρακτηριστικά των μεταναστών και γίνεται ο τόποε που 

γεμίζει μνήμεε και εμπειρίεε τηε πατρίδαε που άφησαν πίσω, μόνιμα ή προσωρινά. [King, R.:1995\
Επιπλέον, η ζωτική σημασία που δίνουν οι μετανάστε5 στο δημόσιο χώρο δεν σχετίζεται αποκλειστικά με τη 

συχνότητα τηε napouoias rous σε αυτόν αλλά και με τον τρόπο που τον οικειοποιούνται. Συχνά παρατηρούμε σε πάρκα 
και πλατείε5 να στήνονται πρόχειρεε κατασκευέ5 γύρω από ns ήδη υπάρχουσεε, ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητοε 

χώροε για να καθίσει μια μεγάλη παρέα ή να παίζει κάποιο παιχνίδι. Πιο αναλυτικά, οι μετανάστεε αλλάζουν τη μορφή 
του δημόσιου χώρου με tis καθημερινέε tous πρακτικέε: όταν περνούν τον ελεύθερο χρόνο tous σε δρόμου5 και 

πλατείεε, ανοίγονταε μικρά μαγαζιά με το ιδιαίτερο χρώμα τηε πατρίδαε tous εμπορευόμενοι προϊόντα και υπηρεσίεε, us 

πλανόδιοι και μικροπωλητέ5 σε προσωρινέε αγορέ5 στο δρόμο, ωε άστεγοι. Πιο σπάνια, εμφανίζονται σαν πολιτικά 

υποκείμενα που αρθρώνουν λόγο ή δρουν στην πόλη. Η μεταφορά των δραστηριοτήτων κλειστού χώρου, καθώε και η 
μεταβολή τηε μορφή5 του αστικού ανοιχτού χώρου, διαφοροποιούν το «κανονικό» πρότυπο. Έτσι η λειτουργία του 

«κατοικείν», εκρήγνυται ή διασπάται σε μία σειρά από επί μέρουε δραστηριότητεε οι οποίεε ήδη υπάρχουν στην 
«κανονική» μορφή τηε κατοίκισε, δημιουργώνταε με αυτόν τον τρόπο μια συνθήκη η οποία δεν ορίζει μόνο τη χρήση 

αλλά και την κατοίκηση του δημόσιου χώρου. (Κουσιδώνηε, X. & Νικολή, Α.:2012ΐ
Εμφανώε, αυτού του τύπου η κατοίκηση έρχεται σε ρήζη με το «κανονικό πρότυπο», αφού μία πυρηνική οικογένεια, 

η οποία κατοικεί σε ένα διαμέρισμα και οι δραστηριότητεε του ελεύθερού τηε χρόνου καθώε και οι διαδικασίεε 
κοινωνικοποίησήε τηε λαμβάνουν χώρα σε ronous κατανάλωσηε και διασκέδασης Είναι λογικό ο δημόσιοε xuupos να 

αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα τηε κατοίκησηε αρχικά για να εζασφαλίζεται η ψυχική ηρεμία του ατόμου. Παράλληλα

3.4 Κατοικώνταε το δημόσιο χώρο rqs πόληε
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8. Μετανάστεε σε Πλατεία
Πηγή: https://kompreser.espivblogs.net/2011/09/09/synantiseis-stin-poli/

και δεδομένηε τηε αδυναμίαε πολλών μεταναστών να κοινωνικοποιηθούν με rov τρόπο και otous ronous που το κάνουν 
οι ντόπιοι, δηλαδή σε ronous καΓανάλωσηε και διαοκέδασηε, λόγω έλλειψηε χρημάτων ή/και ρατσιστικού αποκλεισμού 

tous, ο δημόσιοε xuupos λειτουργεί ωε ο τόποε όπου εκπληρώνει αυτήν την κρίσιμη λειτουργία. Η σύγκριση των δύο 
τύπων καΓοίκησηε δίνει εξήγηση oro γεγονόε ότι τα κυρίαρχα μέσα συγχέουν την έντονη παρουσία των μεταναστών στο 

δημόσιο χώρο με την υποΒάθμιση rou. Στην πραγματικότητα, η υποΒάθμιση αυτή σημαίνει την επαναδιαπραγμάτευση 
του ρόλου rou δημόσιου χώρου στην πόλη. Η κατοίκηση rou δημόσιου χώρου είναι μία πολιτική πράξη, παρότι μπορεί τα 

υποκείμενα να μην φέρουν άμεσα πολιτική ταυτότητα.
Βέβαια, από tous δημόσιου5 xuupous τηΞ πόλη5 δεν λείπει το κυνηγητό των μεταναστών είτε με «σκούπε5 τη5 

αστυνομίαε» είτε με τη δράση παρακρατικών. Αυτή η κίνηση έχει σαν συνέπεια ή και στόχο να στερήσει από tous 

porav0oros οποιονδήποτε «αυτόνομο» τρόπο να καθορίσουν τη ξωή rous, ακόμη και ora πιο στοιχειώδη. Στερώντα5 tous 

το δικαίωμα να Βρίσκονται oro δημόσιο χώρο, ουσιαστικά στερείται ro δικαίωμα στην επιβίωση σύμφωνα με ra 
παραπάνω. Ταυτόχρονα, το κυνηγητό αυτό επιβάλλει, με την ωμή πλέον Βία, ro κυρίαρχο «κανονικό» πρότυπο 

καΓοίκησηε και ξωήε. Η λογική συνέπεια τηε έξωσηε rou «άλλου» από την πόλη, λέγεται φυλακή και στρατόπεδο 
συγκέντρωσην

Εν κατακλείδι, οι συμπεριφορέε και οι αντιλήψειε των διαφορετικών κατοίκων-ομάδων καθορίξονται σε ένα 
σημαντικό Βαθμό από ra ήθη και ns συνήθειε5 του λαού στον οποίο ανήκουν και ns onoios εκδηλώνουν στον άμεσο 

ξωτικό χώρο. Μ ε άλλα λόγια, οικειοποιούνται και θεωρούν τον δημόσιο χώρο ωε τμήμα rou σπιτιού tous, 
δημιουργώντα5 μια νέα συνθήκη αμοιΒαία5 συνύπαρξη5 ovuuvovras τελικά την ιδιωτική με την δημόσια κατοικία. Η χρήση 

του ωε διέξοδο από άτομα που rov ξουν καθημερινά και rov καθιστούν προέκταση τηε ιδιωτικήε tous KaTOiKias, σε 
συνδυασμό με την φροντίδα και την προσοχή που του προσφέρουν, τον αναΒαθμίξουν. Το δικαίωμα στην πόλη 

μεταφράξεΓαι uus δικαίωμα στην «κατοίκηση» του δημόσιου χώρου τηε πόληε με tous δικού$ tous κάθε φορά opous, uus 
«άλλοι». Κατοικώ σημαίνει συμμετέχω σε μια κοινωνική ξωή, διαπλάθω rov χώρο και rov προσαρμόξω oris ανάγκε5 qs 

iBias κατοίκησην
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Οι Koivcuvies παράγονται και οι χώροι χτίζονται μέσα από τη συνεχή και ενσυνείδητη ανθρώπινη πρακτική. Ο  cpoBos 

τηε μητρόποληε προκαλεί ιδιωτικοποίηση των χώρων και αιτήματα αυζημένηε επιτήρησηε και ελέγχου, ταυτόχρονα όμωε 
υπάρχει το αίτημα για αστική κουλτούρα και για σχεδιασμού5 που δίνουν νόημα στην πόλη. Αυτά που Θεωρούνται 

σήμερα επιτυχημένα έργα αστικού σχεδιασμού είναι αυτά που δίνουν έμφαση στην επικοινωνία, στην 
πολυλειτουργικότητα, στη συνέχεια του αστικού ιστού ,στην κατασκευή του δημόσιου χώρου urs συνεχέε σύστημα 

πολλαπλών ταυτοτήτων. Μ αζί και πέρα από αυτά ,η γοητεία τηε πόληε στηρίζεται στη δυνατότητα τηε να εμπεριέχει tous 

πολλού5 άλλουε, διαφορετικού5 ή σαν εμάε, και να επιτρέπει τη δημιουργία κοινοτήτων με ειδικά ενδιαφέροντα ή κοινά 

στοιχεία. Mas γοητεύει η πόλη για τη δυναμική του τυχαίου, για το απρόβλεπτο των καταστάσεων τηε, για την 
πολλαπλότητα των πρακτικών τηΞ, για την εν δυνάμει συνάντηση με άλλουε ανθρώπουε.

Η πόλη είναι κατεζοχήν δικτυακή, με την έννοια ότι περιέχει πολλαπλά συστήματα, διαφορετικά μεταζύ rous, που 
όμω5 είναι συνδεδεμένα σε σημεία ή περιοχές Μ ε τον τρόπο αυτόν προσφέρει πολλαπλέ5 επιλογέε χώρων, 

ανθρώπων και δραστηριοτήτων. Είναι ακριΒώε αυτή η διάσταση των πολλαπλών συστημάτων και δυνατοτήτων επιλογήε 
που περιέχει δομικά την έννοια του αγνώστου, του απρόβλεπτου.

3.5 Η πόλη (jjs ευκαιρία συμΒίωσηε
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4.1 Κοινά

Δίνονταε έναν ορισμό για τα κοινά, αρχικά λέμε ότι είναι οτιδήποτε ανήκει στον κοινό πλούτο δηλαδή τον αέρα, το 

νερό, tous καρπούε τηε γηε και συνολικότερα αναφερόμαστε orous κοινούε nopous. Βέβαια στην καπιταλιστική κοινωνία, 
τα κοινά αυτά στην ουσία είναι περιφραγμένα για την ανάπτυξη του κεφαλαίου. Θεωρούμε επίσηε, ότι το κοινό είναι 

αποτέλεσμα τηε κοινωνικήε παραγωγήε που είναι αναγκαία για την κοινωνική αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη τηε 

παραγωγήε γνώσεων, γλωσσών, κωδικών, πληροφοριών, συναισθημάτων κ,ο.κ. που απαιτούνται για την αυτοδιαχείριση 
των πόρων xcupis τηε ύπαρξη κάποιαε ηγεσίαε ορατήε ή αόρατης [Κωτσάκηβ, Α.-2072) Τα κοινά ξεκινούν από τη 
συγκρότηση ovos πλήθουε σε δημόσιο σώμα, δηλαδή από τη δημιουργία μια5 κοινότηταε, η οποία έχει στο φαντασιακό 

τηε την «κατάργηση τηε σημερινήε κατάστασηε».
Αρχικά όλα τα κοινά αφορούν μια κοινή διαχείριση των πόρων με μη εμπορευματικό χαρακτήρα για την κάλυψη των 

αναγκών του ανθρώπου. Είναι γεγονόε ncos για να λειτουργήσουν τα κοινά κατά αυτόν τον τρόπο είναι αναγκαίο να 
δημιουργηθούν από κοινάτητεε, οι οποίεε απαρτίξονται από ανεξάρτητα άτομα που προσδιορίξουν τον τρόπο τηε 

δραστηριοποίησηε. Επίσηε δεν χρειάζεται να γίνουν αντιληπτέε ωε «ομοιογενείε» στα πολιτιστικά και ποιοτικά rous 
χαρακτηριστικά. Το τελευταίο και πιο σπουδαίο όμωε χαρακτηριστικό, είναι οι κοινωνικέε σχέσειε που διαμορφώνονται 

μέσα από αυτή τη διαδικασία του «commoning» που μπορεί να αναπαράγει και να δημιουργεί τα κοινά. Αυτό που 
αναμφισβήτητα μπορούμε να ορίσουμε για τα κοινά είναι πωε διαμορφώνονται και λειτουργούν από το nuus επιλέγουμε 

εμείε να τα διαχειριξόμαστε μέσω τηε συμμετοχήε μαε.
Η έννοια του «commoning», δηλαδή των σχέσεων και διαδικασιών που δημιουργούν τα κοινά μπορούμε να πούμε 

nuus είναι αυτή η διαδικασία που συστήνει, συνθέτει, συντάσσει και τελικά είναι αυτή που θα μπορέσει να υποστηρίξει 

και να περιφρουρήσει τα κοινά, δηλαδή αποτελεί τον καταλύτη μέσω του οποίου συστήνονται, συνθέτονται και 

συντάσσονται τα ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή οι αξίεε, οι εμπειρίεε, οι γνώσειε, τα συναισθήματα, οι κανόνεε, οι κώδικεε 

που μπορούν να συγκροτήσουν, να παράγουν και να αναπαράγουν τα κοινά.
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4.2 Κοινά & Π ερ ιφ ράξει

Θεωρείται αναγκαίο να αναφερΘούν οι έννοιεε των κοινών και των περιφράξεων και στη συνέχεια να οριστεί ο 

koivos χώρο& Πιο συγκεκριμένα οι Βασικέε προσεγγίσει που αναπτύσσονται γύρω από τα κοινά και ns περιφράξει 
είναι:

ί. Οι ΝεοφιλελεύΘερεε αναλύσει, οι οποίεε επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση otous κοινούε nopous όπου 
σύμφωνα με τον Bromley προσκόμισαν rpois ιδιότητεβ: την αδιαιρετότητα, το μη αποκλεισμό και τη μη αφαιρεσιμότητα. Η 

απόδοση των παραπάνω ιδιοτήτων otous κοινούε nopous επιδιώκει να δικαιολογήσει την ανεμπόδιστη χρήση rous από 
το κεφάλαιο. (Bromley, D.W..-1991)

μ. Ο ι Νεοκεϋνσιανέε αναλύσει, που αφορούν σοσιαλδημοκραπκέε απόψειε, οι onoios απαιτούν την κρατική και 
Θεσμική κατοχύρωση των κοινών μέσω του καπιταλιστικού συστήματοε αποδεχόμενε5 ταυτόχρονα tous nopous ljs 

κοινούε με περιορισμένη όμωε πρόσβαση.
Νί. Ο ι πιο ριξοσπασπκέε αναλύσει, οι onoios προβάλλονται μέσω του αυτόνομου μαρξισμού. Ουσιαστικά είναι μια 

Θεωρία που υποστηρίξει πωε τα κοινά δεν Θα έπρεπε να είναι ούτε ιδιωτικά ούτε κρατικά αλλά να προσφέρονται σε 
όλουε, δημιουργώντα5 δεσμούε συνεργασίαε και εμπιστοσύνηε σε κοινοτικό επίπεδο. Ακόμη, απωθούν εμπορικέε 

σχέσειε μεταξύ του χρήστη και του ίδιου του πόρου, Θέτονταε την ελεύθερη πρόσβαση στο επίκεντρο.
Τα τελευταία χρόνια όμω5 έρχονται στο επίκεντρο οι Θεωρίε5 «υπέρ των περιφράξεων» και okoivos περί του 

«κομμουνισμού των κοινών». Οι «υπέρ των περιφράξεων» προσεγγίσει αφορούν στην εκμετάλλευση των πόρων με 
γνώμονα το K0p6os και τον υλικό ευδαιμονισμό, avoiYovras δρόμο για την ιδιωτικοποίηση των «κοινών πόρων» και την 

εμπορική rous προώθηση, καθώε μπορεί να είναι πόροι ατομική5 (Hardin, C  ,:1968) ή κρατικήε ή και συλλογικήε 
(Ostrom, Ε: 19901 ιδιοκτησίαν Μιλάμε λοιπόν για μια «ποροκεντρική» προσέγγιση, η οποία Θέτει ljs κεντρικό τηΞ άξονα 
την χρησιμοποίηση κάθε είδουε πόρου με στόχο την εμπορική εκμετάλλευση του, γεγον05 που οδηγεί στην ενδυνάμωση 

των κοινωνικών ανισοτήτων και χρησιμοποιεί τον άνθρωπο uus καταναλωτικό ον μέσα από μια σχέση «kootous - 

οφέλου5».
Οι προσεγγίσει του «κομμουνισμού των κοινών» (De Angelis, Μ : 2009, Hardt, Μ , Negri, A : 2009), 

εναντιώνονται σε οποιαδήποτε ποροκεντρική προσέγγιση των κοινών, Βασιξόμενεε στην αυτοδιαχείριση των πόρων και 
στην προστασία tous από κάθε εμπορευματοποιημένη χρήση. Αντιμετωπίξουν rous nopous, φυσικού5 και μη, uus αγαθά 

τα οποία Θα πρέπει να ανήκουν και να χρησιμοποιούνται από όλουε, δίχωε διακρίσειε, ώστε να εξομαλύνουν ns 
koivljvik0s σχάσει μέσω τηε αυτό-οργάνωση5 και τηε συλλογικήε δημιουργία5 των κοινών. Βάξουν με σαφήνεια, λοιπόν, 

τρία χαρακτηριστικά ταυτόχρονα: rous κοινούε nopous, tous κοινωνικούε xuupous και ns κοινωνικέε σχέσειε των κοινών 
(commoning).
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Τα παραπάνω χαρακτηριστικά εξηγούνται ωε εξήε σύμφωνα με τον De Angelis: 

i) Περιφράξει των Κοινών Πόρων: Αναφέρονται otis κλασικέε αλλά και vies περιφράξει οι οποίεε σχετίξονται με την 
εμπορευματοποίηση των φυσικών πόρων, τηΞ ενέργειαε, των σπόρων και του φυτογενετικού υλικού και ακόμη tis 

περιφράξει τηε γνώσηε, των έμφυλων ταυτοτήτων, την αρπαγή κουλτούραε κλπ.Όταν αναφερόμαστε σε χωρικό-αστικό 
επίπεδο ωε περιφράξει μπορούμε να Θεωρήσουμε tis αναπλάσειε και τον αστικό εξευγενισμό (gentrification), tis 

πολιτικέε ενοικίων κα. Βασικό στοιχείο αυτών των αναπλάσεων αποτελεί η μονιμότητα τηε πρωταρχική5 συσσώρευσηε 
του κεφαλαίου και εν τελεί ο διαχωρισμ05 των ανθρώπων από τα μέσα παραγωγήν 

μ) Περιφράξει των Κοινοτήτων: Αναφέρονται στην κοινωνική και πολιτική συγκρότηση των περιφραγμένων 

κοινοτήτων όπου ήδη έχει λάβει χώρα η περίφραξη των κοινωνικών σχέσεων, κοινωνικών υποκειμένων και κοινών 
πόρων μέσα από τη διαδικασία τηε συμπερίληψη5 ή του αποκλεισμού. Σε χωρικό επίπεδο τα παραδείγματα των 
περιφράξεων είναι οι -περιφραγμένεε Koivoqros (gated communities), τα στρατόπεδα κράτηση5 μεταναστών, τα 

σωφρονιστικά ιδρύματα, τα επιχειρηματικά cluster, τα mall, καΘώε και τα κάθε είδου5 γκέτο.

9. Περίφραξη 
σε Δημόσιο Χώρο 
Πηγή:

https://d279m 997dpfwgl.clo  

udfron t.ne t/w p/2017/05/05  

1 l_zuccotti.jpg 8 0
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Έχουμε εξετάσει σε άλλο κεφάλαιο την εννοιολόγηση Tqs έννοιαε του χώρου. Εδώ Βασιξόμενεε oris χωρικέε 

αναλύσει του Κωτσάκη και του ΤσαΒδάρογλου Θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε τον κοινό χώρο. Αρχικά ο Κωτσάκηε 
Θεωρεί τον Κοινωνικό χώρο us τη «σύμπραξη» του Φυσικού Χώρου, ενέργεια, έκταση, xpovos, με το Κοινωνικό 

Σύστημα, κοινωνικέε σχέσειε και κοινωνικά υποκείμενα, και τον Τρόπο EniKoivuvias, κοινωνικέε σχέσειε και κοινωνικέε 
δυνάμει, ο onoios με τη σειρά του αλληλεπιδρά με το Σύστημα EniKoivuvias, πράξεΐ5 και σχέσεΐ5 επικοινωνίαν 

Επιπλέον, για τον Κωτσάκη ο ronos είναι ο Βιωμένοε koivuvikos χώρον (Κωτσάκη$, 4:2072) Παρατίθεται η σχηματική 
απεικόνιση.

4.3 Koivos xojpos

7 0. Διάγραμμα 
Τόπου-Κοινωνικού Χώρου, 

Πηγή: ΤσαΒδάρογλου 2 0 1 4 -  

Ιστανμπούλ Η πιο όμορφη πόλη: 

Ο  εζεγερμένοβ koivos χώροβ. 

Χωρική ανάλυση τηε εξέγερσηε 

του Γκεζί

Τ Ο Π Ο Σ
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ο Σ  Χ Ω Ρ Ο Σ

Κ ο ιν ω ν ικ έ ς  Ι χ έ ο η ς

Κοινωνικό Γ <σχ*°*ις tu*' υ π ο κ ι ι μ έ ν ω ν )

Π ρ α  γ μ ά τ ω σ η

·■ Ανάδυση Ι χ ί σ ο ς
" Ε π ικ ο ιν ω ν ία ς

Σύστημα
Υ π ο « ι Ι μ ι ν α  Y n O M U lfv u rt^ Τρόπος Σύστημα

Ι · α ν ό < π η (  “ Επικοινωνίας Επικοινωνίας"

K o tv w w iU c Δ υ ν ο π ό τ η ΐ ( (  -»
Κ ο ιν ω ν ικ ές
Α υ ν ά μ η ς — Α ν α π α ρ α γ ω γ ή

Π ρ ά ξ η ς

1 AvTtKnucvtKlc
Βιοφυσικές ΧώροςΓ <Ujva,*tnr" .

Ε π ικ ο ιν ω ν τα ς

Ε ν ιρ γ ο π ο Ιη ο η

( r v c p y r i a .  έκταση, χρόνος) *

Cls ορισμό του Κοινού Χώρου Θα υιοθετήσω τη διατύπωση του ΤσαΒδάρογλου ο onoios προτείνει «Τη διαλεκτική 
σχέση-ενότητα μεταξύ του Βιοφυσικού Χώρου των κοινών πόρων με τον Τρόπο EniKoivuvias και τον Χώρο των 

Κοινοτήτων». Πιο συγκεκριμένα αναλύει ότι «Ο Βιοφυσικόε Χώροε των Κοινών Πόρων, cos Αντικειμενική Δυνατότητα σε 
ενότητα με tis Κοινωνικέε Δυνατότητε5, ορίζεται, αρθρώνεται, συστήνεται, δημιουργείται, κατασκευάξεται ή ανακτάται 

κάθε φορά από τον Τρόπο EniKoivuvias των Κοινωνικών Σχέσεων και Κοινωνικών Δυνάμεων. Οι Κοινωνικέε 

Δυνάμει, us ενότητα Αντικειμενικών Δυνατοτήτων και Υποκειμενικών Ικανοτήτων, ενεργοποιούν ns Πράξεΐ5 
EniKoivuvias και αναπαράγονται μέσω αυτών. Ταυτόχρονα, οι Κοινωνικέε Σχέσειε, us σχέσειε των υποκειμένων, 
αναδύονται από tis Σχέσε^ EniKoivuvias, σχέσειε των πράξεων, και πραγματώνονται μέσω αυτών. Τέλθ5, οι Πράξεΐ5 

EniKoivuvias μαξί με ns Σχέσειε EniKoivuvias, πράξειε των σχέσεων, συνιστούν us ενότητα το Σύστημα Επικοινωνίαν» 
(ΤσαΒδάρογλου, Χ.:2014ΐ Παρατίθεται η σχηματική απεικόνιση .
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Τρόπος
Επ ικοινω νίας

11. Διάγραμμα Κοινού X,
Πηγή: Τααβδάρογλου 2014

Ιατανμπούλ Η πιο όμορφη πόλη:

Β ιο φ υ σ ικό ς Χώ ρος Κ οινότητα  Ο  εζεγερμένοε koivos χώροε Χωρική

(Έ κ τα σ η , Χ ρ ό ν ο ς , Ε ν έ ρ γ ε ια )  (κ ο ιν ω ν ικ ή  ο ρ γ ά ν ω σ η ) ανάλυση τηε εξέγεροηε του Γκεξί

Επιπλέον Βάσει της παραπάνω διάκρισης, γίνεται ανπληπτό όπ υπάρχει υπέρβαση μεταξύ του ιδιωτικού και του 

δημόσιου χώρου και ότι ο Koivos Χώρος αποκτά τα χαρακτηριστικά ενός προσωπικού χώρου εν μέσω του δημόσιου 
καταρρίπτονταε τα εξουσιαστικά στοιχεία που φέρει ένας κρατικός χώρος Δεν έγκειται σε νόμους ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος Τα χαρακτηριστικά του είναι η διασφάλιση της ελευθερίας του προσώπου, του προσωπικού χώρου, του 
χώρου ελευθερία5 του καθενός και τηΞ καθεμίας Η Βασική αρχή αυτού είναι ότι η ελευθερία του προσώπου 

προϋποθέτει τη συλλογικοποίηση. Δηλαδή, ο koivos χώρος γεννιέται όταν μια κοινότητα αποφασίζει ότι επιθυμεί να 
διαχειριστεί έναν πόρο με συλλογικό τρόπο, με ιδιαίτερη προσοχή για ισότιμη πρόσβαση και χρήση.Έτσι ο koivos χώρος 

Βασίζεται και διαμορφώνεται στα χαρακτηριστικά του συλλογικού χώρου και στο χώρο των πολιτών. Η διαμόρφωση αυτή 
γίνεται με γνώμονα τα πολιτικά χαρακτηριστικά τη5 κοινότητα5 που τον συγκροτεί έχοντας ως στόχο τελικά τη δημιουργία 

ενός χώρου άμεσης δημοκρατίας Όσον αφορά rous κοινούς χώρους υπάρχει μια μορφή περιφράσεων που πρέπει 
κάπως να διαθέτουν υπό την έννοια της περιφρούρηση5 για τη διαφύλαξη των κοινών. Σε καμία περίπτωση αυτές οι 

περιφράξεις δεν μπορούμε να πούμε πως έχουν κάποια συμβατότητα με ns περιφράξεις που θέτει το κεφάλαιο για να 
εμπορευματοποιεί και να ελέγχει τα κοινά κάνοντας ταξικούς και κοινωνικούς διαχωρισμούς Οι περιφράξεις που 

«περιΒάλουν» τα κοινά και τον κοινό χώρο που φανταζόμαστε, λειτουργούν ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή ελέγχου ή 
παρέμβασης από το κράτος και την κυριαρχία, σε οποιονδήποτε κάνει έμφυλες και φυλετικές διακρίσεις, έχει 

φασιστικές-ρατσιστικέε απόψεις, προωθεί τυπικές ή άτυπες ιεραρχίες κλπ.
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Η πόλη είναι το pepos όπου όλα τα είδη και οι τάξεΐΞ των ανθρώπων αναμειγνύονται, πολλέε φορέε απρόθυμα και 

ανταγωνιστικά, για να παραγάγουν μια κοινή, αν και διαρκώε μεταβαλλόμενη και εφήμερη ζωή. Η πρόσφατη αναβίωση 
τηε προσοχήε που δίνεται στην υποτιθέμενη απώλεια των κοινών αγαθών τηε πόληε αντικατοπτρίζει ns εμφανώε Βαθιέε 

επιπτώσειε που είχε το πρόσφατο κύμα ιδιωτικοποιήσουν, περιφράσεων, πρακτικών χωρικού ελέγχου, αστυνόμευσηε και 
επιτήρησηε oris ποιότητεε τηε ζωήε στην πόλη γενικά, και συγκεκριμένα στη δυνατότητα οικοδόμησηε ή παρεμπόδισηε 

νέων μορφών κοινωνικών σχέσεων, ovos νέου τύπου κοινών, στο πλαίσιο τηε διαδικασίαε τηε πόληε, που επηρεάζεται, 
ή ακόμα και κυριαρχείται, από τα συμφέροντα τηε καπιταλιστικ,ήΞ τάζηε.

Ο  rponos με τον οποίο γίνεται η προσέγγιση των κοινών πολλέε φορέε περιορίζεται μέσα σε ένα πολύ στενό 
σύνολο συμπερασμάτων που σε μεγάλο Βαθμό προκύπτουν από το παράδειγμα των περιφράζεων γηε. Os εκ τούτου η 

σκέψη συχνά πολώνεται ανάμεσα otis λύσειε τηε ατομικήε ιδιοκτησίαε και τηε αυταρχικήε κρατικήε παρέμβασην Από 
πολιτική πλευρά, το όλο ζήτημα επισκιάζεται από μια ενστικτώδη αντίδραση, διανθισμένη με γερέε δόσειε νοσταλγίαε 

για μια αλλοτινή υποτιθέμενη ηθική οικονομία κοινήε δράσηε, είτε υπέρ είτε -συνήθωε από ns αριστερέε δυνάμει- κατά 

των περιφράζεων.
Δεν συνεπάγονται όλεε οι μορφέε κοινών την ανοιχτή πρόσβαση. Ορισμένεε onus ο αέραε που αναπνέουμε είναι 

ανοιχτέ5, ενώ κάποιεε άλλεε onus οι δρόμοι oris πόλειε μαε είναι κατ' αρχήν ovoixt0s, όμω5 ρυθμίζονται, 

αστυνομεύονται και μπορεί μάλιστα να υπόκεινται σε ιδιωτική διαχείριση υπό τη μορφή περιοχών επιχειρηματικήε 
ανάπτυζη^ Τα περισσότερα από τα παραδείγματα που παρουσίασε η Όστρομ στο πρώτο qs Βιβλίο ανήκαν στην 

τελευταία κατηγορία. Επιπλέον, otis αρχικέε τηε μελέτεε περιόρισε την έρευνά τη$ otous αποκαλούμενουε «φυσικού5» 
nopous, onus η γη, τα δάση, το νερό, η αλιεία και άλλα συναφή. Αναφέρονται us «αποκαλούμενοι» επειδή όλοι οι 

πόροι έχουν τεχνολογικό, οικονομικό και πολιτισμικό χαρακτήρα και us εκ τούτου προσδιορίζονται κοινωνικά.
Τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά q s  πόλη5 αναδύονται μέσα από tis πρακτικέε μαε otous διάφορουε xcupous τηε. 

ακόμα και σε εκείνου5 που υπόκεινται σε περίφραζη, κοινωνικό έλεγχο και ιδιοποίηση για λογαριασμό ιδιωτικών και 
δημόσιων/κρατικών συμφερόντων. Εδώ υπάρχει μια σημαντική διάκριση, ανάμεσα otous δημόσιου5 xuupous και στα 

δημόσια αγαθά από τη μια και στα κοινά από την άλλη.
Οι δημόσιοι χώροι και τα δημόσια αγαθά στην πόλη ανέκαθεν αποτελούσαν αντικείμενο κραπκή5 εζουσίαε και 

δημόσιαε διοίκηση5, και τέτοιου oi6ous χώροι και αγαθά δεν συνιστούν απαραιτήτω5 κοινά. Δεν συνιστούν κοινά διότι 
Βάσει όσον αναφέρθηκαν παραπάνω όλα τα κοινά αφορούν μια κοινή διαχείριση των πόρων με μη εμπορευμαπκό 

χαρακτήρα για την κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου. Σε όλη την ιστορία τηε αστικοποίησηε, η παροχή δημόσιων 
χώρων και δημόσιων αγαθών onus υγιεινή, δημόσια υγεία, εκπαίδευση και τα συναφή, από δημόσιουε ή ιδιωπκού5 

φορείε υπήρζε ζωτικήε σημασία5 για την καπιταλιστική ανάπτυζη. Στο Βαθμό που οι πόλεΐ5 είναι τόποι ισχυρών ταζικών

4.4 Δημιουργία κοινών στην πόλη
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συγκρούσεων και αγώνων, οι διοικήσει των πόλεων συχνά αναγκάζονται να παράγουν δημόσια αγαθά onus 
οικονομική δημόσια στέγαση, ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση, επιστρωμένουε δρόμουε, υγιεινή και νερό σε μια 
αστικοποιημένη εργατική τάξη. Ενώ αυτοί οι δημόσιοι χώροι και τα δημόσια αγαθά συμβάλλουν σημαντικά στα 
χαρακτηριστικά των κοινών, απαιτείται πολιτική δράση από την πλευρά των πολιτών για να τα οικειοποιηθούν ή να τα 
καταστήσουν πράγματι δημόσια. Η δημόσια εκπαίδευση γίνεται κοινό όταν οι κοινωνικέε δυνάμει την οικειοποιούνται την 
προστατεύουν ή την ενισχύουν με σκοπό το αμοιβαίο όφελο& Η πλατεία Συντάγματο5 στην Αθήνα, η πλατεία Ταχρίρ στο 
Κάιρο και η Πλάσα ντε Καταλούνια στη Βαρκελώνη ήταν δημόσιοι χώροι που μετατράπηκαν σε κοινά τηε πόληε με την 
έννοια ότι συστάθηκαν ετερόκλητεε ομάδεε ατόμων με μη εμπορευματικό χαρακτήρα για να εκφράσουν tis πολιτικέε tous 

απόψειε και να διεκδικήσουν τα αιτήματά rous.
Ο  δρόμοε είναι έναε δημόσιθ5 χώροε που ιστορικά πολλέε cpop6s έχει μετατραπεί, μέσω τηε κοινωνικήε δράσηε, σε 

κοινό επαναστατικών κινημάτων, καθώε και σε τόπο αιματηρήε καταστολήν Πάντοτε διεξάγεται αγώναε για το πώε, από 
ποιον και για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων ποιων θα ρυθμιστεί η παραγωγή και η πρόσβαση σε δημόσιουε χώρουε 
και δημόσια αγαθά. Ο  αγώναε για την οικειοποίηση των δημόσιων χώρων και των δημόσιων αγαθών στην πόλη για 
έναν κοινό σκοπό είναι συνεχήν Αλλά για να προστατευτεί το κοινό, είναι πολλέε φορέε απαραίτητο να προστατευτεί η 
ροή των δημόσιων αγαθών που στηρίζουν τα χαρακτηριστικά του. Επομένου το κοινό δεν πρέπει να ερμηνευτεί us ένα 
συγκεκριμένο πράγμα, περιουσιακό στοιχείο ή έστω κοινωνική διαδικασία, αλλά us μια ασταθήε και ρευστή κοινωνική 
σχέση ανάμεσα σε μια συγκεκριμένη αυτοπροσδιοριζόμενη κοινωνική ομάδα, και σε εκείνεε ns πτυχέε τηε που όντωε 
υπάρχουν ή αναμένεται να διαμορφωθούν, και στο κοινωνικό και/ή φυσικό περιβάλλον που θεωρείται απαραίτητο για τη 
ζωή και την επιβίωσή τηε. Επομένωε υπάρχει μια κοινωνική πρακτική για την ανάδειξη των κοινών (commoning).

Σε αυτή την πρώτη ανάγνωση φαίνεται ότι η σφαίρα των κοινών αποτελεί το πεδίο μιαε παγκόσμιαε αλλά και τοπικήε 
διαμάχηε για τον έλεγχο γύρω από τα λεγάμενα φυσικά κοινά, αέραε, θάλασσεε, ποτάμια, δάση, τα δημόσια κοινά, 
υποδομές δίκτυα μεταφορών, τηλεπικοινωνίεε, εκπαίδευση, υγεία, τα πολιτισμικά κοινά, γλώσσεε, επιστήμεε, τέχνεε, τα 
γενετικά κοινά, γονίδια, τα ενεργειακά κοινά, ενεργειακοί πόροι, τα πληροφοριακά κοινά, διαδίκτυο, κα. Σε αυτό το 
αρχιπέλαγοε των κοινών αρκετοί μελετητέε συμπεριλαμβάνουν και τα αστικά κοινά, τα οποία αφορούν τα πάρκα, tous 

πράσινουε xurpous, τα δίκτυα υποδομών, rous αρχαιολογικούε xuupous, γενικότερα tous κοινόχρηστοί και κοινωφελείε 
xuupous. Τέλοε, έχει εκφραστεί η άποψη ότι όλο το οικιστικό απόθεμα, οι χρήσειε γηε, το αστικό τοπίο και η τοπική 
ζωτικότητα πρέπει να αντιμετωπίζονται us μορφέ$ κοινών (Burton, ΑΑ.:2000 & Μπριασούλη, Ε:.2003) Μ ε μια πιο 
αναλυτική προσέγγιση θα δείξουμε ότι το εύρο5 ^s  ocpaipas των κοινών δεν αποτελεί απλώ5 τη διεκδίκηση χωρικών 
ποσοτήτων ή αξιών χρήσηε σε αναλογία με τη διεκδίκηση του Δικαιώματο5 στην Πόλη, αλλά καθορίζεται από τα πεδία 
και tis μορφέε κοινωνική5 αυτοθέσμισηε και αυτό-οργάνωσηε και από tis απαντήσει του κεφαλαίου, τηε narpiapxias, του 
εθνικισμού ή και άλλων ετερονομιών μέσω των περιφράξεων.

*Το υπάρχον υποκεφάλαιο είναι Βασισμένο στο Βιβλίο: «Εζεγερμένεε πόλε/s», D. Harvey
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5. Η περίπτωαη του Βόλου:
Παραδείγματα κοινών χώρων ατο Βόλο





Μέσα από epeuves και συνεντεύξειε έχουμε διαπισΓώσει ότι οι μετανάστεε αναπτύσσουν κοινωνικέε σχέσειε μεταξύ 

tous , με συμπατριώτεε rous και με vronious. Οι διαφοροποιήσει oris σχέσειε αυτέε ποικίλουν ανάλογα με το φύλο, την 
εθνικότητα, τη διάρκεια παραμονή5 στην Ελλάδα αλλά και στα προσωπικά χαρακτηριστικά του καθενόε. Τυπικά ή άτυπα 

υφίστανται δίκτυα μεταναστών τα οποία Βοηθούν, υποστηρίξουν και ενημερώνουν για θέματα εργασίαε, κατοικίαε και 
άδειαε παραμονήε. Όλοι μαξί μοιράξονται συνήθωε δραστηριότητε5 όπωε η εργασία, η συγκατοίκηση, θρησκευτικέε 

τελετέε. Ακόμη παρατηρούνται και πολιτικέε δραστηριότητεε σε συνεργασία με vronious σε καταλήψειε, στέκια 
μεταναστών και κοινωνικού5 χώρους Εκεί όπου αυτό-οργανώνουν tis ανάγκε5 rous, διεκδικούν τα δικαιώματα rous , 

κάνουν αντιρατσιστικά φεστιβάλ, προΒάλουν τον πολιτισμό των χωρών rous. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα 
ενσωμάτωσηε και υγιούε συγκατοίκηση5 με vronious.

5.1 Συνύπαρξη Ντόπιων & =ένων: κο ινω νικά axeaeis

12. Π ο λ ιτ ική  

Σ υ γ κ έν τρ ω σ η  σ τη ν  

Π λ α τε ία  Π α νεπ ισ τημ ίου , 

Π ηγή : https://www.vobs- 

day.gr
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13. Κ α τάσ τημα  

Π α κ ισ τα ν ώ ν  

σ τη ν  π ερ ιοχ ή  τηε 

Μ ετα μ ό ρ φ ω σ η ε ,  

Λήψη:

Ισιδώρα Σιμοπούλου

Στην περίπτωση του Βόλου υφίστανται όλα τα παραπάνω προσαρμοσμένα στην κλίμακα μιαε επαρχιακήε πόληε. 
Δηλαδή δεν συναντάμε ολόκληρεε γειτονιέε με κατοικίεε ή καταστήματα μεταναστών, ούτε υπάρχουν κοινωνικοί χώροι 

ή καταλήψειε με μεγάλη συμμετοχή μεταναστών στη διαχείριση rous onuus συμβαίνει σε άλλεε ελληνικέε πόλειε όπωε 
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα , μέσα από επιτόπια έρευνα έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει ήπια 

συγκέντρωση κατοικιών και καταστημάτων μεταναστών στην περιοχή τηε Μεταμόρφωσηε ενώ συνολικότερα οι 
μετανάστεε κατοικούν, εργάζονται και κινούνται διάσπαρτα στο κέντρο του αστικού ιστού.
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5.2 Περιγραφή Κοινωνικών Χώρων

Η πολιπκή δράση κάποιων μεταναστών, η ψυχαγωγία ή και η παροχή υπηρεσιών κάποιων άλλων, «στεγάζονται» 

αρκετέε φορέε otous κοινωνικούε χώρουε τηε πόληε. Συγκεκριμένα, στην πόλη του Βόλου λειτουργούν ένα στέκι 
μεταναστών και μία κατάληψη, οι οποίοι με τη δράση rous προσπαθούν να καλύψουν κάποιεε υλικέε ή πνευματικέε 

ανάγκεε των μεταναστών. Οι δύο αυτοί χώροι είναι σε άμεση γειτνίαση μεταξύ rous και στο κέντρο τηε πόληε όπωε 
παρατηρούμε και στο χάρτη.

κοινωνικοί χώροι 
Kppies apnpies περιοχήε

Απεικόνιση κοινωνικών χώρων
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Xuupos Κινημάτων-Στέκι Μεταναστών

Ο  Χώροε ΚινημάΓων - Στέκι Μεταναστών είναι έναε κοινωνικόε xuupos ο onoios δημιουργήΘηκε το Σεπτέμβριο του 

2005 έπειτα από την επιθυμία κάποιων ατόμων να στεγάσουν tis ανάγκεε rous. Αρχικά Βρισκόταν επί rqs ΓκλαΒάνη 
81 και στη συνέχεια τον ΟκτώΒρη του 2009 μετεγκαταστάΘηκε επί τηε Βενιζέλου 33 όπου και παραμένει. Ο  xuupos 

δεν προέκυψε έπειτα από κατάληψη κάποιου κτιρίου αλλά ενοικιάζεται. Τα έξοδα του καλύπτονται από τα άτομα και tis 

συλλογικότητεε που συμμετέχουν ή και χρησιμοποιούν το χώρο καΘώε και από ns εκδηλώσει για την οικονομική 

ενίσχυση αυτού. Ο  rponos διαχείρισηε και λήψηε αποφάσεων του είναι η εβδομαδιαία συνέλευση του, όπου έπειτα από 

ώκλο τοποθετήσεων, ομόφωνα καταλήγουν στον τρόπο λειτουργίαν
Ο  Χώροε είναι avoixros καθημερινά από ns 6 το απόγευμα και έπειτα. Οι δράσειε που γίνονται ποικίλουν ανάλογα 

με ns ανάγκεε των ατόμων. Αυτέε κατά καιρού5 είναι αυτό-διαχειριζόμενα καφενεία, συλλογικέε κουζίνεε, μαθήματα 

αγγλικών, ελληνικών, γερμανικών, μαθήματα κιΘάραε, μελισσοκομίαε, πολιτικέε εκδηλώσει, προΒολέε ταινιών, 
συγκέντρωση ειδών πρώτηε ανάγκη5, φιέστεε μεταναστών κλπ. Στην δεκατετράχρονη πορεία του μεγάλο μέροε ντόπιων 

και μεταναστών έχει στεγάσει tis ανάγκεε και tis επιΘυμίεε του σε αυτόν τον χώρο διοργανώνονταε κοινέε εκδηλώσει, 
αντιρατσιστικά φεστιβάλ, συνδιαμορφώνονταε κοινά το πλαίσιο διεκδίκησηε των δικαιωμάτων tous.

14. Χ ώ ρ ο ε  Κ ινη μ ά τω ν-  

Σ τέ κ ι Μ ε τ α ν α σ τ ώ ν  Β ό λο υ ,

Λήψη: Ιδία
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75 Α φ ίσ α  

Α ντ ιρ α τσ ισ τ ικο ύ  

Φ εσ τιΒ ά λ ,

Προσωπικό αρχείο
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Κατάληψη Ματσάγγου

Η Κατάληψη Ματσάγγου βρίσκεται επί των οδών Ερμού, Παύλου Μ ελά και Μακεδονομάχων. Το Νοέμβριο του 

2002 φοιτητέε και πολίτεε του Βόλου έπειτα από μια σειρά συζητήσεων για την αναγκαιότητα ενόε χώρου ελεύθερηε 
έκφρασηε προχώρησαν στην οικειοποίηση του κτιριακού συγκροτήματοε τηε πρώην Βιομηχανίαε Ματσάγγου, ιδιοκτησία 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίαν Ο  λόγοε που καταλήφθηκε ο συγκεκριμένοε χώροε ήταν διότι παρέμενε 
ανεκμετάλλευτοε και έτσι Θέλησαν να προχωρήσουν στην απόδοση χρήσηε. Για το Δήμο και το Πανεπιστήμιο ο xuupos 

τηε Ματσάγγου αποτελεί εμπόρευμα ανταλλακτικήε αζίαε ενώ για rous καταληψίεε ο χώροε είναι εμπειρία, Βίωμα, 
ανάμνηση, ζύμωση, οικειότητα.

Στο χώρο τηε Κατάληψηε πραγματοποιούνται διάφορεε δραστηριότητεε ανοιχτέε npos όλουε, όπωε συζητήσει για 
κοινωνικοπολιτικά Θέματα, συλλογικέε κουζίνεε, Θεατρικέ5 παραστάσειε, προΒολέε ταινιών και ντοκιμαντέρ, μαθήματα 

χορού και πολεμικών τεχνών, συναυλίεε και πάρτι.

16. Π λ α τε ία  Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  

-Κ α τά λη ψ η  Μ α τσ ά γ γ ο υ ,

λήψη: Ισιδώρα Σιμοπούλου
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Για να τεκμηριωθούν ορθότερα τα ζητήματα γύρω από την κατοικία, την εργασία, την ψυχαγωγία και γενικότερα την 

καθημερινότητα των μεταναστών στην πόλη του Βόλου, επέλεξα να έρθω σε επαφή με τρειε μετανάστες Το δείγμα δεν 
είναι αντιπροσωπευτικό. Οι δύο μένουν oris δύο δομέε φιλοζενίαε προσφύγων και ασυνόδευτων ανήλικων αντίστοιχα. 

Οι συνεντεύξειε δεν πάρθηκαν με συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αλλά ακολούθησαν τη ροή τηε κουΒένταε αφού 
δόθηκε η ευκαιρία οι άνθρωποι να εκφραστούν κυρίωε Βιωματικά. O nus θα παρατηρήσουμε κατά την ανάγνωση tous, 

υπάρχουν διαφοροποιήσει ωε npos την έκταση και το περιεχόμενο rous. Αυτό οφείλεται αρχικά στη γλώσσα 
επικοινωνίαε, στην πρώτη συνέντευξη ο ερωτώμενοε μιλάει άπταιστα ελληνικά, ενώ otis άλλεε δύο το επίπεδο 

ελληνικών και αγγλικών είναι χαμηλότερο.

5.3 Συνεντεύξειε Μεταναστών

5.3.1 Χασάν

30 χρονών / Αφγανιστάν - Ιράν / Γλώσσα: Φαρσί

Ο  Χασάν ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια. Χαρακτηριστικά δηλώνει «δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μέρα που 

έφτασα στη Σάμο.Ήταν 26/9/14, ημέρα Παρασκευή otis 6 το απόγευμα». Το ταξίδι του στην Ελλάδα ξεκίνησε από τη 
Σάμο, συνεχίστηκε στην Δράμα, στην Αλεξανδρούπολη και κατέληξε στο Βόλο στον ξενώνα για ασυνόδευτουε 

ανήλικουε αιτούντεε ασύλου στη Μακρινίτσα. Όταν ήρθε στην Ελλάδα δήλωσε ότι είναι 10 χρόνια μικρότεροε για να 
θεωρηθεί ασυνόδευτοε ανήλικοε και να έχει διαφορετική μεταχείριση από το ελληνικό κράτος

Εκεί έμεινε 2 χρόνια και 2 μήνες Πήγαινε σε απογευματινό σχολείο και συμπληρωματικά έκανε μαθήματα 
ελληνικών στο στέκι Μεταναστών. Όσο έμενε στη Μακρινίτσα επισκεπτόταν την πόλη του Βόλου πριν ή μετά το 

σχολείο. Μετά την «ενηλικίωση» του έμενε σε ένα διαμέρισμα για 1 χρόνο, με δύο Πακιστανούε και έναν από το 
Μπαγκλαντέ5, σε μία πολυκατοικία για μετανάστε5, στην Οδό Πολυμέρη. Παράλληλα ξεκίνησε να φοιτά στο ΙΕΚ Βόλου 

στον τομέα τηε μόδαςΉταν ένα αντικείμενο το οποίο το κατείχε από το Ιράν. Όταν ήρθε η ώρα τηε πρακτικήε άσκησηε 
για την απόκτηση του πτυχίου, Βρήκε αρκετέ5 πόρτε5 κλειστέε επειδή δεν ήταν Έλληνας Τώρα πια δουλεύει σε μία 

βιοτεχνία στο κέντρο του Βόλου και νοικιάζει μόνοε του.
Πλέον δεν θέλει να γυρίσει πίσω. Θέλει να δει rous συγγενείε και tous φίλουε του αλλά μόνο σαν επίσκεψη. 

Έπαψε να ενημερώνεται για τα καθημερινά νέα τηε πατρίδαε του. Δηλώνει ότι του αρέσει ο Βόλοε παρόλο που οι 
επιλογέ5 είναι λίγες Δεν έχει νιώσει απειλή ούτε έχει δεχτεί ρατσιστικά σχόλια. Θέλει να συνεχίσει να μένει στην 

Ελλάδα σε αντίθεση με άλλου5 μετανάστεε που θέλουν να πάνε στη Γερμανία για μια καλύτερη ζωή.Έχει αλλάξει όλη
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μέλλον. Θέλω να συνεχίσω tis σπουδέε μου. Να ξήσω. Στο Ιράν ήθελα να χορεύω αλλά στην Ελλάδα έμαθα να το 

κάνω». Τέλοε, είπε ότι επισκέπτεται συνεχώε τον ξενώνα στη Μακρινίτσα για να Βοηθάει τα παιδιά με τη γλώσσα και 
τα χαρτιά tous, ενώ Βοηθάει και άλλεε δομέε στο κομμάτι τηε μετάφρασην

5.3.2 Ρεέμ I 35 χρονών / Συρία / Γλώσσα: Αραβικά

Η Ρεέμ ξει τον τελευταίο ένα χρόνο στο Μόξα, το κέντρο φιλοξενίαε που Βρίσκεται έξω από την πόλη του Βόλου.Έχει 
έρθει στην Ελλάδα μαξί με τον άντρα τηε και τα δύο μικρά rous παιδιά και δηλώνει τυχερή που δεν έμεινε κανείε πίσω. 

Το μέλλον rous είναι αΒέΒαιο. Θέλουν να ανοίξουν τα σύνορα και να πάνε στη Γερμανία. Πιστεύει ότι είναι 
εγκλωβισμένη και αυτή και η οικογένεια την Δεν είναι ευχαριστημένη από την καθημερινότητα τηε στο κέντρο 

φιλοξενίαν Αναγνωρίξει τη Βοήθεια του κόσμου αλλά Βρίσκει άδικο να μην μπορούν να Βρίσκονται στο δικό rous σπίτι 
και να οργανώνουν τη ξωή tous onus επιθυμούν.

Επισκέπτεται την πόλη του Βόλου με το καθημερινό λεωφορείο είτε για να κάνει απαραίτητα ψώνια είτε για τα μαθήματα 
ελληνικών και γερμανικών στο στέκι μεταναστών. Έχει προσαρμόσει ns ανάγκεε και ns επιθυμίεε τηε όσο γίνεται στην 

«κουλτούρα» τηε Ελλάδαν Θέλει να πετύχει στη ξωή την Εύχεται το ίδιο για όλουν Μερικέε cpop0s σκέφτεται πόσο 
όμορφα ήταν στη Συρία και Βάζει τα κλάματα και άλλε5 νιώθει ευγνώμων, σφίγγει τα δόντια και σκέφτεται μια καλή ξωή.

5.3.3 Ζεν I 17 χρονών / Ιράν/Γλώσσα : Φαρσί

Ο  Ζεν ξεκίνησε το ταξίδι του από το Ιράν, πήγε στο Ιράκ, στην Τουρκία και κατέληξε στην Ελλάδα . Τώρα Βρίσκεται στο 
Βόλο και αναρωτιέται ποιο θα είναι το μέλλον του. Αρχικά ήθελε να επιστρέφει στο Ιράν orous γονείε και otous φίλουε 

του. Πλέον όσο περνάει ο καιρόε θέλει απλά να ξήσει αξιοπρεπών Ζει στη Μακρινίτσα στον ξενώνα για tous 

ασυνόδευτουε ανήλικουε .Έχει κάνει φίλου5, Kupicus oaous μπορούν να επικοινωνήσουν. Τα ελληνικά και τα αγγλικά του 

δεν είναι καλά και αυτό αποτελεί πρόβλημα στην επικοινωνία. Το καθημερινό του πρόγραμμα είναι το σχολείο και η 
Βόλτα στο κέντρο τηε πόλην Εκεί θα κάνει τα ψώνια του και θα περάσει από το στέκι μεταναστών και τα πεξούλια, στο 

πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου. Λέει ότι ξέρει ότι θα Βρει κόσμο που θα ενδιαφερθεί για αυτόν και νιώσει περισσότερη 
ασφάλεια. «Στο στέκι μεταναστών πηγαίνω για να Βελτιώσω τα ελληνικά μου και για να περάσω τον ελεύθερο μου 

χρόνο . Είναι ευχάριστο το περιβάλλον και μπορώ να νιώσω οικεία.»
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6. Επίμετρο

Οι μετανάστεε ljs κοινωνικέε κατηγορίε5 με ιδιαίτερα οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά δεν δύνανται να 

αποτελέσουν απλά αντικείμενο επιστημονικήε κατανόησηε ούτε μπορούν να λάΒουν μέροε στο δίπολο καταστολή ή 
φιλανθρωπία. O nus αναλύθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια, στο Βαθμό που έχουν τη δυνατότητα να δράσουν 

αυτόνομα και αυτό-οργανωμένα δημιουργώνταε κοινούε xuupous για να στεγάσουν ns ανάγκεε και tis επιθυμίε5 tous, 

δίνουν έναυσμα για να συν-διαμορφωθεί ένα υπόδειγμα κοινωνικοποίησηε και δημόσια5 συξήτησηε KarappinrovTas το 

υπάρχον που αναπαράγουν τα ΜΜΕ σχετικά με τα ζητήματα τηε κοινωνικήε ένταξηε, τηε αφομοίωσηε, τηε απόρριψηε, του 
αποκλεισμού. (Παπαδοπούλου, Δ.:2011)

Ο  Kupiapxos λόγόε αναφέρεται σε ένα είδοε ένταξηε «άνευ όρων» στηρίξονταε παράλληλα ns πολιτικέε αποκλεισμού 
που Βιώνουν καθημερινά οι μετανάστες Τα Βιομετρικά δεδομένα, οι υπερυψωμένοι φράχτεε με σκοπό την 

παρεμπόδιση του «λαθραίου» , η γκετοποίηση στα στρατόπεδα συγκέντρωση5 μεταναστών καθώε και οι ρατσιστικέε 
επ ιθέσει αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα τα οποία αναπτύσσονται παράλληλα με την «ένταξη». Η έμπρακτη 

ένταξη των μεταναστών διαφαίνεται με opous εργασιακήε αξιοπρέπειαε, πολιτικήε ισότηταε, νομικών δικαιωμάτων και 

διευρυμένων κοινωνικών ευκαιριών.
Παρά τα «εμπόδια» που δημιουργεί ο σχεδιασμόε Βάσει των αρχών και των νομοθετικών πλαισίων, οι καθημερινέε 

npaKriK0s αποδεικνύουν ότι η συμβίωση ντόπιων και μεταναστών μπορεί να κριθεί εφικτή και σε πολλέε περιπτώσειε 

και επιτυχημένη. Όπωε αναλύσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, συναντάμε συμΒιώσε^ σε επίπεδο πολυκατοικίαε, 
γειτονιάε αλλά και αστικού δημόσιου χώρου. Σε καταστάσεΐ5 που υπάρχουν πολιτικέε διεκδικήσεΐ5 Βλέπουμε να 

ξεπηδούν κοινοί αυτό-οργανωμένοι χώροι. Στην περίπτωση του Βόλου όπου αποτελεί την περιοχή μελέτη5 τηε 
συγκεκριμένη5 έρευναε συναντάμε την ύπαρξη κοινών χώρων όπου στο εσωτερικό tous αναπτύσσονται διάφορεε 

δραστηριότητες Τέτοιου είδουε παραδείγματα αποδεικνύουν ότι η εικόνα του «άλλου» καταρρίπτεται και τη θέση τηε 
παίρνουν λογικέε συνδιαμόρφωσηε και συμβίωσης
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