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Κρίζη ηοσ Κένηροσ ηης Αθήνας;
Έλα από ηα εξεζίζκαηα γηα ηε ζεκεξηλή ζπδήηεζε είλαη κηα δηάρπηε αίζζεζε
«θξίζεο» ηνπ Κέληξνπ ηεο Αζήλαο, πνπ κάιηζηα έρεη επηθπξσζεί θαηεγνξεκαηηθά θαη
ζε πξόζθαηεο ζπδεηήζεηο ζε όξγαλα ηεο Βνπιήο. Θεσξώληαο όηη ηόζν ε δηαπίζησζε
θαη δηεξεύλεζε ησλ ζπληζησζώλ ηεο θξίζεο, όζν θαη ε άζθεζε πνιηηηθώλ γηα ηελ
ππέξβαζή ηεο απνηεινύλ ζύλζεηε ηζηνξία, ζα αλαπηύμσ κεξηθέο ζθέςεηο πάλσ ζην
δήηεκα απηό, πνπ ζήκεξα, ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο θνηλσληθήο
δηακαξηπξίαο απνθηά κεγάιε επηθαηξόηεηα.
Τν Κέληξν ηεο Αζήλαο θαηαιακβάλεη ηνλ γεσγξαθηθό ρώξν πνπ απνηέιεζε θαη ηνλ
γελέζιην ηόπν θαη ηόπν αθκήο ηεο πόιεο θαηά ηελ θιαζηθή επνρή. Η επηινγή λα
ραξαρζεί ην γελεζηνπξγό θεληξηθό «Τξίγσλν» ηεο Αζήλαο ηνπ 19νπ αηώλα, ζε κεγάιν
βαζκό, πάλσ ζην παιίκςεζην ηνπ ηζηνύ ηεο καθξηάο ηζηνξίαο ηεο πόιεο, θαίλεηαη όηη
ζπληνλίζηεθε ζεηηθά κε ηε κεγάιε δπλακηθή ηεο αλάπηπμήο ηεο σο Πξσηεύνπζαο,
πξνζζέηνληαο ζηνλ δπλακηζκό απηό.
Σ’ όιε ηελ πνξεία ησλ 180 ρξόλσλ ηεο «λέαο» Αζήλαο, ην Κέληξν απηό ζπγθξνηείηαη
σο κσζατθό κηθξνπεξηνρώλ, κε έλα ηεξάζηην εύξνο δηαβαζκηζκέλσλ θνηλσληθά
δξαζηεξηνηήησλ.
Δδώ ρσξνζεηείηαη θαηαζηαηηθά ε έδξα ηεο εμνπζίαο καδί κε εθείλε ηεο επίζεκεο
πλεπκαηηθήο δσήο θαη κε ηα Παλεπηζηήκηα, ζε θηίξηα εκβιεκαηηθά, πνπ ηζόηηκα
ζπκβνινπνηνύληαη («Τξηινγία» / Βνπιή).
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Δδώ αλαπηύζζεηαη ε αγνξά, ε ςπραγσγία, ε θαηνηθία κηθξώλ, κεζαίσλ θαη αλώηεξσλ
αζηηθώλ ζηξσκάησλ.
Παξάιιεια, ν ίδηνο ηόπνο γίλεηαη εθθνιαπηήξην ηεο αλάπηπμεο ηεο βηνηερλίαο, ηεο
βηνκεραλίαο, ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ. Καη ηα θύκαηα ησλ κεηαλαζηώλ πνπ αλαδεηνύλ ηελ
έληαμή ηνπο ζην θνηλσληθό γίγλεζζαη ηεο Πξσηεύνπζαο εδώ ζα βξνπλ, θαη κάιηζηα ζε
κεγάιν βαζκό ζε παιηέο θάζεηο, ππνδνρή είηε σο εξγάηεο, είηε κέζα από ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ παξαεκπνξίνπ ή ηνπ πεξηζσξίνπ. Σπρλά δε θαη εδώ ζα
θαηνηθήζνπλ.
Όιεο απηέο νη έληνλεο θνηλσληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο εγγξάθνληαη ζηνλ
ρώξν, δηακνξθώλνληαο ζην «Τξίγσλν» θαη ηελ πεξηνρή ηνπ έλα κσζατθό
ππνπεξηνρώλ θαη θάπνηνπ είδνπο εζσηεξηθά ζύλνξα (νδνί Αζελάο θαη Πεηξαηώο) πνπ
ηέκλνπλ ζε δηαθξηηέο ελόηεηεο ην Κέληξν. Δλ ηνύηνηο νη δηαθξίζεηο απηέο δελ
απνηέιεζαλ πνηέ (πξέπεη κήπσο λα ζπκπιεξώζνπκε «σο πξόζθαηα»;) ζηνηρεία
απζηεξώλ δηαρσξηζκώλ. Δληάζζνληαη ζηε δσή ηεο πόιεο δπλακνπνηώληαο ηε
ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ σο πεδίνπ ηόζν δηαληηδξάζεσλ θαη θνηλσληθήο όζκσζεο, όζν
θαη πνιηηηθήο ακθηζβήηεζεο θαη δηαπάιεο. Ιζρπξηδόκαζηε όηη ε εγγύηεηα ησλ
δσληαλώλ αζηηθώλ ζπληειεζηώλ θαη ε νξαηόηεηα ησλ ηόπσλ άζθεζεο ηεο εμνπζίαο
ζπλέβαιαλ ζηελ θαζηέξσζε ηνπ Κέληξνπ
- ηόζν σο πεδίνπ ζπκπύθλσζεο όισλ ησλ εθδειώζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηα γεγνλόηα
ηεο θνηλσληθήο-πνιηηηθήο δσήο
- όζν θαη σο ηόπνπ κε κεγάιε ειθπζηηθόηεηα θαη νηθνλνκηθό δπλακηζκό.
Σπγρξόλσο ζπλέβαιαλ ζηε ζύλζεζε ηεο πνιηηηθήο, ηεο παξαγσγήο, ηνπ πνιηηηζκνύ
κε ηηο άληζεο θαη δηαθνξεηηθέο θαζεκεξηλόηεηεο ησλ αλζξώπσλ, ζθπξειαηώληαο έλα
είδνο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη ελεξγνπνηώληαο ηελ αλάδπζε λέσλ ζρέζεσλ θαη
πνιηηηζκηθώλ κνξθώλ έθθξαζεο.
Θέινπκε λα επηζεκάλνπκε όηη ν ζύλζεηνο απηόο ξόινο εμαζθάιηζε γηα ην Κέληξν κηα
ζπλερώο ελεξγή δήηεζε ρώξσλ, ρσξίο λα δεκηνπξγνύληαη «εκπόδηα» ζηε δηαδνρή
ησλ ρξήζεσλ θαη ηελ αλαπαξαγσγή ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ. Καη απηό κέρξη ηε
ζεκεξηλή θάζε, όπνπ γηα πξώηε θνξά εθθέξνληαη γηα ην Κέληξν νη όξνη «θξίζε» θαη
«γθέην».
Από ηε δεθαεηία ηνπ ’70, ζ’ απηό ην νηθνλνκηθά αθκαίν Κέληξν, πνπ θξίλεηαη όκσο
ππεξζπγθεληξσηηθό θαη ζπκθνξεκέλν, εηζάγνληαη πνιενδνκηθνί ζρεδηαζκνί θαη
πνιηηηθέο γηα ηελ απν-θέληξσζε ηόζν εληόο Λεθαλνπεδίνπ θαη Αηηηθήο, όζν θαη πξνο
ηνλ επξύηεξν Διιαδηθό ρώξν.
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Απηέο ζπκπίπηνπλ ρξνληθά κε ηε γλσζηή «έμνδν» ηεο καηοικίας πξνο ηα πξνάζηηα
(όπνπ αλαδεηνύλ όρη κόλν απνκάθξπλζε από ην «λέθνο» θαη ηε ζπκθόξεζε, αιιά
θαη λέα πξόηππα θαηνίθεζεο). Υινπνηνύληαη δε κε δηάθνξεο επηκέξνπο θαη
αζπληόληζηεο θηλήζεηο.
Σεκαληηθή είλαη ε πξνγξακκαηηζκέλε απνθέληξσζε ησλ εγκαηαζηάζεων ηοσ
Πανεπιζηημίοσ και ηοσ Πολσηετνείοσ. Παξάιιεια, βνεζνύληνο θαη ηνπ λέθνπο,
ζεζπίδνληαη κέηξα γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο μεηαποίηζης, ε νπνία όκσο, ελ ησ
κεηαμύ έρεη κπεη ζηε δίλε ησλ κεγάισλ αλαηξνπώλ. Έηζη, εηδηθά γηα ηε κεηαπνίεζε, ε
«απνκάθξπλζε» πάεη καδί κε ηελ θαηάξξεπζή ηεο γηα ιόγνπο κεηαιιαγήο ησλ όξσλ
πνπ ηελ ζηήξηδαλ, θαη ηα «κέηξα» απιώο ζπληνλίδνληαη κε ηελ θαηάξξεπζε απηή.
Δδώ δειαδή πξέπεη λα επηζεκαλζεί θπξίσο ην έιιεηκκα δηνξαηηθόηεηαο θαη
πνιηηηθώλ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο.
Τν Κέληξν όκσο ηεο Αζήλαο κέρξη ηελ πξόζθαηε πεξίνδν θξαηάεη ηε δσηηθόηεηά ηνπ.
Παξά ηε ξύπαλζε, ηηο δπζθνιίεο πξνζπέιαζεο θ.ιπ. νη ρώξνη πνπ αδεηάδνπλ
θαιύπηνληαη κε λέεο ρξήζεηο. Απηέο όκσο αλαθέξνληαη θπξίσο ζηε ζπλερώο
δηεπξπλόκελε θαηαλάισζε, είλαη δειαδή θπξίσο ρξήζεηο εκπνξίνπ θαη ςπραγσγίαο.
Οη νξγαλσκέλεο ζεκαληηθέο πνιενδνκηθέο επεκβάζεηο όπσο νη πεδνδξνκήζεηο ηεο
10εηίαο ηνπ ’80, ην πνιηηηζηηθό Κέληξν ζηε ζέζε ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ Γθαδηνύ, ε
αλάπιαζε ηεο Πιάθαο, ε Δλνπνίεζε ησλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ, ε ιεηηνπξγία ηνπ
κεηξό θ.ν.θ. αλακθηζβήηεηα απμάλνπλ ζεκαληηθά ηελ ειθπζηηθόηεηα ηνπ Κέληξνπ γηα
εγθαηάζηαζε λέσλ ρξήζεσλ. Να επαλαιάβνπκε όκσο όηη απηέο είλαη βαζηθά ρξήζεηο
εκπνξίνπ θαη ςπραγσγίαο, κε πνιύ ζεηηθό, όκσο, ζηνηρείν όηη απνηείλνληαη ζε επξύ
θάζκα απνδεθηώλ.
Από ηε 10εηία ηνπ ’90 ηνπο ρώξνπο πνπ εγθαηαιείπεη ε βηνηερλία θαη ε πην
ππνβαζκηζκέλε θαηνηθία θαηαιακβάλνπλ, ζε κεγάιν βαζκό, κεηαλάζηεο. Να
επηζεκάλνπκε όηη έηζη, γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα, νη κεηαλάζηεο ππνζηεξίδνπλ ηε
κηθξή έγγεηα ηδηνθηεζία ηνπ Κέληξνπ θαη κεηαζέηνπλ ηελ θξίζε, ελώ ζήκεξα
αληηκεησπίδνληαη ζαλ βαζηθή ηεο παξάκεηξνο. Έρνπκε εδώ ηνπο όξνπο κηαο
αληίθαζεο πνπ δύζθνια ζπλεηδεηνπνηείηαη θαη, επνκέλσο, δύζθνια αληηκεησπίδεηαη.
Γελ είλαη όκσο ε κόλε!
Οη πην απνθαζηζηηθέο κεηαιιαγέο γηα ηελ Αζήλα θαη ην Κέληξν ηεο δξνκνινγνύληαη
από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ έξγσλ γηα ηνπο
Οιπκπηαθνύο Αγώλεο 2004, κέζα από ηα νπνία νη ειιεληθέο πνιηηηθέο ζπληνλίδνληαη
κε ηηο ζαξσηηθέο δηεζλείο λενθηιειεύζεξεο αλαθαηαηάμεηο ζηηο πόιεηο θαη ηηο αζηηθέο
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πνιηηηθέο. Ωο βαζηθό παξάγνληα εδώ εληνπίδνπκε ηελ θαηαζθεπή ησλ κεγάισλ
θπθινθνξηαθώλ έξγσλ πνπ θπξηνιεθηηθά άιιαμαλ ηε γεσγξαθία ηεο Αηηηθήο,
βάδνληαο ζηελ αγνξά αθηλήησλ θαη λέεο πεξηνρέο. Σύκθσλα κε ην θπξίαξρν
λενθηιειεύζεξν πξόηππν αλάπηπμεο ησλ πόιεσλ, ε κεγάιε δηεύξπλζε ηεο αγνξάο
γεο ζπληνλίζηεθε κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε κεγάισλ δηεζληθώλ εηαηξηώλ πνπ, κέζα
από ηε δπλακηθή ζύλζεζε ρξεκαηηζηεξίνπ θαη real estate, επηθεληξώζεθαλ ζηελ
θαηαζθεπή λένπ ηύπνπ θηηξηαθώλ ζπγθξνηεκάησλ, ζηηο παξπθέο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ ή
ζε πξώελ βηνκεραληθέο πεξηνρέο, κε επίθεληξν θαη πάιη θπξίσο ηελ θαηαλάισζε –
εκπόξην θαη ςπραγσγία.
Απηέο νη απνθεληξσκέλεο γηγάληηεο πνιπαγνξέο – από ηηο νπνίεο, θαηά ηηο κειέηεο
ησλ εηαηξηώλ real estate, «δελ έρεη αθόκε θνξεζηεί ε Αηηηθή» – πάληα ζε θαιή
ζύλδεζε κε ηα θπθινθνξηαθά έξγα, απνηεινύλ θαη ηνπο θαη’ εμνρήλ παξάγνληεο
δηάρπζεο ηεο θεληξηθόηεηαο, πνπ αλέδεημε θαη ελέηεηλε θαη ηε δηάρπζε ηεο θαηνηθίαο.
Σηηο γηνξηέο ηνπ 2008-09, κεηά ηηο εμεγέξζεηο ηνπ Γεθεκβξίνπ, αιιά θαη ην μέζπαζκα
ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, επηζεκαίλεηαη γηα πξώηε θνξά κεγάιε πηώζε
ηνπ ηδίξνπ ησλ κηθξώλ θαη κεζαίσλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Κέληξνπ. Απνδόζεθε ζηα
«γεγνλόηα». Τα ζηνηρεία όκσο δείρλνπλ όηη δελ ζεκεηώζεθε ηόηε ζπλνιηθά κεγάιε
πηώζε ηνπ εκπνξηθνύ ηδίξνπ, αιιά έγηλε αλαδηαλνκή ηνπ ππέξ ησλ πεξηθεξεηαθώλ
κεγάισλ εκπνξηθώλ ζπγθξνηεκάησλ. Βιέπνπκε δειαδή όηη νη κηθξνκεζαίεο
εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Κέληξνπ γηα πξώηε θνξά ππέζηεζαλ ηόζν έληνλα ηηο
ζπλέπεηεο ηεο δηάβξσζεο ηεο «θεληξηθόηεηάο» ηνπ. Έηζη, νη κεηαιιαγέο ζηε δνκή ηεο
πόιεο άγγημαλ θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηδηαίηεξα ηα κεζαία ζηξώκαηα. Τα
κεζαία ζηξώκαηα όκσο – θαη ηα παηδηά ηνπο – ήηαλ, εκβιεκαηηθά ζρεδόλ, ηα
θνηλσληθά ππνθείκελα ησλ εμεγέξζεσλ ηνπ Γεθεκβξίνπ. Δπηζεκαίλεηαη δειαδή εδώ
κηα αληίθαζε κεγάιε, πνπ δελ έρεη ζπλεηδεηνπνηεζεί αξθεηά θαη δελ έρεη
θσδηθνπνηεζεί ζηνλ πνιηηηθό ιόγν. Θα επηκείλνπκε ζην ζεκείν απηό.
Γηα ηε δηάβξσζε ηεο «θεληξηθόηεηαο» ηνπ Κέληξνπ, πνπ ηείλεη λα ηαπηίδεηαη κε ηε
δηάβξσζε ηεο θαηαλάισζεο, εθόζνλ όιεο νη κεηαιιαγέο ηνπ ζπλεπάγνληαη
ηζρπξνπνίεζε,

ζρεδόλ

απνθιεηζηηθά,

ηνπ

εκπνξίνπ

θαη

ηεο

ςπραγσγίαο,

ελνρνπνηείηαη ν κέρξη θαη ζήκεξα αδηακθηζβήηεηνο ξόινο ηνπ Κέληξνπ σο πεδίνπ
εθδίπισζεο ησλ ζεκαληηθώλ πνιηηηθώλ γεγνλόησλ θαη δηαπάιεο.
Η ελνρνπνίεζε βέβαηα απηνύ ηνπ ξόινπ ηνπ Κέληξνπ έρεη αξρίζεη από πνιύ
λσξίηεξα. Απηή ε αληίιεςε έρεη σζήζεη θαη ζηελ απνκάθξπλζε ζεηξάο Υπνπξγείσλ
θαη άιισλ θόκβσλ ηεο δηνίθεζεο πξνο ζέζεηο πνπ πξνέθπςαλ ηπραία, από ηε
δπλακηθή ηεο θηεκαηαγνξάο. Να ζπκίζνπκε ηελ εκβιεκαηηθή απνθέληξσζε ηνπ
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Υπνπξγείνπ Παηδείαο ζε νηθόπεδν ζηα κεηόπηζζελ ηνπ εκπνξηθνύ ζπγθξνηήκαηνο
“The Mall”, ηηο πηέζεηο γηα ηελ απνκάθξπλζε θαη ησλ ιίγσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
έρνπλ απνκείλεη ζην Πνιπηερλείν θαη ην Παλεπηζηήκην, θαη ηηο ζπρλέο αλαθνξέο ζηελ
αλάγθε «κεηαθόκηζεο» θαη ηεο Βνπιήο!
Η απνκάθξπλζε όκσο όισλ ησλ άιισλ – πιελ ηνπ εκπνξίνπ – ιεηηνπξγηώλ θαη ε
αλάδεημε ηνπ Ιζηνξηθνύ Κέληξνπ ζε «ζεκαηηθό πάξθν» γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ καδηθνύ
ηνπξηζκνύ – ηάζε πνπ έρεη ήδε πινπνηεζεί ζε πνιιέο πόιεηο – δελ κπνξεί λα γίλεη
παξά κόλν κέζα από ζεηξά κεγάισλ θξίζεσλ. Καη αλακθηζβήηεηα απηέο είλαη πνπ
έρνπλ ήδε μεθηλήζεη θαη ζήκεξα γίλνληαη αηζζεηέο.
Σήκεξα δειαδή βιέπνπκε όηη ήδε ε απνκάθξπλζε όισλ ησλ ρξήζεσλ εθηόο ησλ
εκπνξηθώλ, ελώ δελ επαλαθέξεη απηόκαηα ηελ θαηνηθία, κεηώλεη θαη ηελ
ειθπζηηθόηεηα ηνπ Κέληξνπ γηα ηα θνηλσληθά ζηξώκαηα πνπ πξνζήιθπαλ νη άιιεο
ρξήζεηο, θαη επνκέλσο κεηώλεη ηελ ελ δπλάκεη πειαηεία ηνπ εκπνξίνπ θαη νδεγεί ζηελ
θξίζε ηνπ ζε όθεινο ησλ αλαπηπζζόκελσλ ζηηο παξπθέο ηεο πόιεο λέσλ
θαηαλαισηηθώλ

θέληξσλ

(πνπ

πξέπεη

ίζσο

λα

δηαθξίλνπκε

σο

ηύπνπο

«θεληξηθόηεηαο»).
Παξάιιεια ε αλαπαξαγσγή θαη δηεύξπλζε ρξήζεσλ εκπνξίνπ θαη ςπραγσγίαο
ρσξίο αλάπηπμε άιισλ ηνκέσλ είλαη αδηέμνδε – όπσο πηα αλάγιπθα δείρλεη ε
ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε.
Από πιεπξάο ζρεδηαζκώλ, βαζηθό ζηνηρείν ζήκεξα γηα ην Κέληξν ηεο Αζήλαο είλαη
κέζα ζηνλ πνιενδνκηθό όξν ηεο «πνιπιεηηνπξγηθόηεηαο» λα δώζνπκε έκθαζε ζηα
δεηήκαηα ηεο παξαγσγήο, ηνπ πνιηηηζκνύ, ηεο θαηνηθίαο. Καη λα επηθεληξσζνύκε
παξάιιεια ζην δήηεκα ηεο «θνηλσληθήο πνιπζπιιεθηηθόηεηαο» πνπ έρεη θαη ηε
δύλακε λα ελεξγνπνηεί ηελ αλάδπζε λέσλ ζρέζεσλ θαη πνιηηηζκηθώλ κνξθώλ
έθθξαζεο.
Όζν γηα ηελ ελνρνπνίεζε ηνπ ξόινπ ηνπ Κέληξνπ σο πεδίνπ εθδίπισζεο ησλ
ζεκαληηθώλ πνιηηηθώλ γεγνλόησλ θαη δηαπάιεο, επηηξέςηε κνπ ηειεηώλνληαο λα κπσ
ζην ζέκα, ζην νπνίν παξαπέκπεη ν ππόηηηινο ηεο ζεκεξηλήο ζπδήηεζεο, ζπκίδνληαο
όηη π.ρ. ζην Παξίζη νη κεγάιεο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο ηνπ 2005 δελ επεξέαζαλ
θαζόινπ ην Κέληξν, νύηε ηηο (αλύπαξθηεο άιισζηε) θεληξηθόηεηεο ζηα «πξνάζηηα». Η
ζύγθξηζε κε ηα γεγνλόηα ηνπ Γεθεκβξίνπ 2008 δελ είλαη, βέβαηα, νύηε εύθνιε, νύηε
κνλνζήκαληε. Δίλαη όκσο πνιύ ελδηαθέξνπζα θαη, λνκίδσ, πξέπεη λα απαζρνιήζεη
ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, ζην πιαίζην ηεο αλνηθηήο θαη επίθαηξεο ζπδήηεζεο γηα ην
δήηεκα ησλ Κέληξσλ πόιεο.

5

