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την απώλεια του κ. Σαγιά με ταχύτητα και επιμονή βοήθησαν να ολοκληρωθεί η διατρι-
βή συμβάλλοντας με την οπτική και τα σχόλιά τους στην εμβάθυνση των συμπερασμά-
των της έρευνας. 

Η συνεισφορά της καθηγήτριας Marisol Garcia και του ερευνητή Marc Pradel του 
ερευνητικού κέντρου Creativity, Innovation and Urban Transformation (CRIT) του 
Πανεπιστήμιου της Βαρκελώνης ήταν ανεκτίμητη τόσο στην οργάνωση της έρευνας 
πεδίου στη Βαρκελώνη όσο και στη διαμόρφωση του θεωρητικού πλαισίου και της με-
θοδολογίας. 

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στο Ίδρυμα Ωνάση όπου, μέσα από το πρόγραμμα 
υποτροφιών του, υποστήριξε το ερευνητικό έργο και βοήθησε στο να πραγματοποιηθεί 
η έρευνα στην Βαρκελώνη. 

Η ματιά με την οποία γράφτηκε αυτή η διατριβή δεν περιορίζεται σε αυτή ενός υπ. Δι-
δάκτορα-ερευνητή του ΕΜΠ. Γράφω και με την οπτική του μελετητή του χώρου. Η 
επαγγελματική μου ενασχόληση με το πεδίο του Αστικού Σχεδιασμού και της Πολεο-
δομίας στην Αθήνα, με βοήθησε να κατανοήσω σε βάθος την διαδικασία εφαρμογής των 
πολιτικών για το χώρο, τις δυσκολίες και τις αδυναμίες. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα 
τους νέους και γηραιότερους φίλους και συναδέλφους από το Γραφείο Παπαγιάννη και 
το συνεργατικό γραφείο Commonspace, με τους οποίους έχουμε μια κοινή πορεία τα 
τελευταία χρόνια και μοιράστηκαν μαζί μου την εμπειρία τους και βαθιά γνώση για τους 
αστικούς μετασχηματισμούς στην Αθήνα. 

Ευχαριστώ τους αγαπητούς φίλους, Θάνο Ανδρίτσο και Γιώργο Καλογήρου που βοή-
θησαν με την τελική επιμέλεια του κειμένου. 
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λους και φίλες που με υποστήριζαν ψυχολογικά και έμπρακτά, σε καθημερινή βάση όλα 
τα τελευταία χρόνια. Χωρίς την ανοχή και υποστήριξή τους αυτό το ταξίδι δεν θα είχε ολο-
κληρωθεί. 
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ΚΕΦ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΛΉΨΉ ΕΛΛΉΝΙΚΑ

Αντικείμενο και σκοπός της διατριβής είναι η μελέτη των Αστικών Πολιτικών 
(Urban Politics) την περίοδο 2007-2019 με μελέτη περίπτωσης τις πόλεις της Αθή-
νας και της Βαρκελώνης, με ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις πολιτικών μετασχηματι-
σμών και αλλαγών στη χάραξη πολιτικής γύρω από το πόλης και το χώρο γενικό-
τερα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την εξέταση όλων εκείνων των παραγόντων, 
συνθηκών και, υποκειμένων που επηρεάζουν την εξέλιξη και διαμόρφωση των 
πολιτικών. 

Τρείς είναι οι ενότητες ερωτημάτων πάνω στα οποία στηρίχθηκε η έρευνα:

Α. Η πρώτη αφορά την θεωρία των Αστικών Πολιτικών και την διαμόρφωση ενός 
μεθοδολογικού πλαισίου αξιολόγησης. Με ερωτήματα όπως: 

• Τι είναι οι Αστικές Πολιτικές; Πώς τις προσεγγίζουμε; Τι μελετάμε όσον αφορά 
τις Αστικές Πολιτικές; Στην κατεύθυνση η έρευνα επικεντρώνεται περισσότερο 
στις πολιτικές (policies) και λιγότερο στη πολιτική (politics). Ενώ γίνεται μια 
προσπάθεια συσχέτισης των πολιτικών εξελίξεων με την διαδικασία χάραξης 
πολιτικών (politics vs policies). 

• Ποια μπορεί να είναι η μέθοδος αξιολόγησης; Τι σημαίνει επιτυχία και αποτυ-
χία στις πολιτικές; Πως αξιολογείται; Πως καθορίζεται ένα επιτυχημένο παρά-
δειγμα (best practice); Κάνοντας μια προσπάθεια διαμόρφωσης κριτηρίων και 
ενός μεθοδολογικού πλαισίου αξιολόγησης των πολιτικών.

Β. Η δεύτερη ενότητα ερωτημάτων αφορά τις μελέτες περίπτωσης της Αθήνας και 
της Βαρκελώνης όπου εξετάζεται και η ιστορική εξέλιξη των πολιτικών και συγκε-
κριμένα η περίοδος της οικονομικής κρίσης 2007-2019. Με ερωτήματα όπως: 

• Πώς διαμορφώθηκαν οι πολιτικές τις προηγούμενες δεκαετίες στην Αθήνα και 
τη Βαρκελώνη; Ποιο μοντέλo ακολουθήθηκε; Ποιοι παράγοντες τις καθόρι-
σαν; Πώς αξιολογούνται και κρίνονται;

• Πώς επηρέασε η κρίση την Αθήνα και τη Βαρκελώνη; Πώς αυτό αποτυπώ-
νεται; Μετασχηματίστηκαν οι πολιτικές στην Αθήνα και τη Βαρκελώνη για να 
αντιμετωπίσουν ή να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες της ύφεσης; Και σε 
ποια κατεύθυνση;

Γ. Η τελευταία ενότητα ερωτημάτων εξετάζει τις επιπτώσεις της κρίσης πάνω στην 
παραγωγή «μοντέλων» και θεωριών. Με ερωτήματα όπως: 

• Τι συμπεράσματα προκύπτουν γενικότερα για τις αστικές πολιτικές και τη δια-
μόρφωσή τους στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης; Αποτελεί η κρίση και 
κρίση των θεωριών αυτών; Υπάρχουν ενδείξεις μετασχηματισμών ή καινοτο-
μίας; Είναι η κρίση μια τομή για τις περιπτώσεις της Αθήνας και της Βαρκε-
λώνης;

Η διατριβή ξεκινάει με μια εκτεταμένη διερεύνηση της βιβλιογραφίας, παρουσία-
ση του θεωρητικού πλαισίου και της μεθοδολογίας που ακολουθεί η έρευνα. Στη 
διαδικασία αυτή υιοθετούνται τεχνικές και προσεγγίσεις από διάφορα ρεύματα 
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σκέψης. Η έρευνα εξετάζει τις Αστικές Πολιτικές και τους μετασχηματισμούς στις 
πόλεις μέσα από μια τριπλή λογική: (α) το ρόλο των υπερεθνικών θεσμών και 
μετασχηματισμών (β) τις τοπικές κουλτούρες διακυβέρνησης (γ) τον ρόλο των το-
πικών δρώντων υποκειμένων (κινημάτων, κομμάτων, ηγεσίας). Η αλληλεπίδραση 
αυτών των τριών επιπέδων σύμφωνα με την έρευνα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη 
διαμόρφωση και τον χαρακτήρα των πολιτικών. 

Στις επόμενες ενότητες της διατριβής εφαρμόζουμε τα παραπάνω στις μελέτες περί-
πτωσης της Αθήνας και της Βαρκελώνης. 

Αρχικά εξετάζοντας τον τρόπο εξέλιξης των αστικών πολιτικών στις δύο πόλεις από 
την περίοδο μετάβασης στη δημοκρατία την δεκαετία του 1970 μέχρι το 2008. Στη 
συγκεκριμένη ενότητα της διατριβής αποτυπώνονται τα δομικά χαρακτηριστικά 
του συστήματος διακυβέρνησης των δύο πόλεων, των χαρακτηριστικών της αστι-
κοποίησης, του τρόπου με τον οποίο διεθνείς μεταβολές και τάσεις το επηρέασαν, 
του ρόλου των δρώντων πολιτικών υποκειμένων κ.α. 

Στη συνέχεια αναλύεται η περίοδος της κρίσης (2007-2019). Στη Βαρκελώνη ως 
αρχή ορίζεται η έκρηξη της φούσκας των ακινήτων στα τέλη του 2007. Στη συνέ-
χεια η ενότητα οργανώνεται χρονολογικά και παρουσιάζει τη διαμόρφωση των 
αστικών πολιτικών βάσει των πολιτικών μετασχηματισμών που έλαβαν χώρα στη 
πόλη της Βαρκελώνης.

Η Αθηναϊκή περίπτωση παρουσιάζεται με διαφορετικό τρόπο από αυτήν της Βαρ-
κελώνης, διατηρώντας μια χρονολογική σειρά αλλά με βάση τη δράση διαφορετι-
κών υποκειμένων και θεσμών. Μετά από μια σύντομη επισκόπηση των πολιτικών 
την Μεταολυμπιακή περίοδο της πόλης γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στις κα-
τευθύνσεις που ακολούθησαν οι κεντρικές κυβερνήσεις, οι Δήμοι, τα κοινωνικά 
κινήματα, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ρόλο και τη δράση της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας. 

Τέλος, εν όψει συμπερασμάτων, βλέπουμε συγκριτικά τις δύο περιπτώσεις δίνοντας 
έμφαση στη σχέση πολιτικής και πολιτικών. Αρχικά παρουσιάζονται οι πολιτικοί 
μετασχηματισμοί στην Ελλάδα και την Ισπανία και οι τρόποι με τους οποίους επη-
ρέασαν τις κατευθύνσεις των πολιτικών. Στη συνέχεια επικεντρωνόμαστε στις ίδιες 
τις πολιτικές ανιχνεύοντας τα κοινά σημεία και τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στην 
Αθήνα και τη Βαρκελώνη. Ενώ επιστρέφουμε στα ερευνητικά ερωτήματα συνο-
ψίζοντας τους μετασχηματισμούς στο επίπεδο της ίδιας της θεωρίας των Αστικών 
Πολιτικών και των ρευμάτων. 



ΚΕΦ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΛΉΨΉ ΑΓΓΛΙΚΑ

The main subject of the research is the study of Urban Politics in the period between 
2007-2019 with case studies the cities of Athens and Barcelona, with a particular 
focus in the relation between policies and politics. This is achieved through the 
study of all the factors, actors and conditions that influence the development of 
policies in the local level. 

The research problematique is structured under three main themes of questions. 

A. The first theme relates to the theory of Urban Politics, and the development of a 
framework for policy evaluation. With questions such as: 

• What is Urban Politics? How do we approach them? Which are the main 
theoretical approaches? Under this prism the research is based more in the 
presentation of policies rather that politics. While a comparison between 
politics vis a vis policies takes place. 

• Which could be the optimal method of evaluation? What is success and failure 
in politics? How we define best practice? Trying to develop criteria and a 
methodological analysis for policy evaluation.

B. The second set of question is linked to the case studies of Athens and Barcelona, 
with an effort to approach the impact of the 2008 financial crisis on the two cities 
and presenting a holistic portrait of their contemporary history was necessary. With 
questions like: 

• How urban politics developed the previous decades in Athens and Barcelona? 
Which were the main factors that determined them? Which models were 
followed? How were evaluated?

• How the crisis impacted Athens and Barcelona? What was the impact? How 
urban politics transformed in order to adapt to the new crisis-led environment? 
Which was the direction?

C. The last set of questions related to the impact of the recession on the theories 
themselves. 

• What conclusions could we draw on urban politics and their formation under 
the conditions of the crisis? Is the crisis also a “crisis” of theoretical models? Are 
there elements of transformation or policy innovation? What the crisis signifies 
for the cities of Athens and Barcelona?

The research effort is reflected in the chapters and the general structure of the 
research. 

The thesis begins with an analytic literature review, presentation of schools of 
thought and the methodology that the thesis would follow. In this process, the 
aim was to combine analytical thinking and approaches from different theoretical 
perspectives. Hence the thesis examines Urban Politics transformations based on 
a triple framework, by examining (a) the role of supranational institutions and 
transformations in policy making, (b) the role of local governance cultures (c) the 
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role of political actors (parties, movements, leadership). The interplay of these three 
levels according to the thesis defines urban politics and urban policy making. 

In the next chapters we apply the aforementioned framework in the case studies of 
Athens and Barcelona. 

We start with an initial view in the field research, where we examine the way in 
which we approach the cases of Athens and Barcelona, by focusing in the period from 
the early 1970 to 2008. The particular chapter depicts the structural characteristics 
of the governance systems in the two cities, the urbanization tendencies, the 
ways international trends and transformations impacted local policy making and 
development, the role of actors and institutions etc. 

Subsequently we analyze the period of the crisis (2008-2019). In Barcelona the 
starting point is the burst of the housing bubble in the end of 2007. The chapter 
is organized chronologically and analyzed urban policy making based on the main 
political transformations that took place in the city of Barcelona. The Athenian case 
is presented differently from that of Barcelona, we maintain a chronological order 
but the chapter is organized by presenting the actions of different institutions and 
actors. After a short description of policies in the post-Olympics era there is an 
analytical description of actions and policies derived from the Greek Governments, 
Municipalities, the role of social movements, and the role and actions of the private 
sector. 

Finally we present the outcomes and conclusions of the research. The chapter works 
also as an executive summary. We start with a synopsis of the thesis and we then 
continue by returning to the initial research questions: Firstly we present a series 
of outcomes based on the two cities, examining at the same time future challenges 
in the post-crisis era. Secondly we make comments regarding urban politics theory, 
presenting what we think is the impact of the crisis to theory. Finally we explore the 
concept of “new” in urban politics. 



ΚΕΦ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ

1.1 ΑΦΕΤΉΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΉΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το 2005 η Dennis Judd, σε ένα κείμενό της για την επέτειο των σαράντα χρόνων από 
την πρώτη έκδοση του περιοδικού Urban Affairs Review, θα σχολιάσει πως οι μελετη-
τές των πόλεων όλο και περισσότερο μοιάζουν με προφήτες της αποκάλυψης (end-time 
prophets) και σε αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχει μια πιο συναρπαστική έννοια για αυτούς 
από αυτήν της «κρίσης» (Judd 2005). Λίγα χρόνια αργότερα, το 2008, θα ξεσπάσει η 
χρηματοπιστωτική κρίση από τις ΗΠΑ, και όταν έκανε τα πρώτα βήματά της η παρούσα 
διατριβή «η λέξη κρίση ήταν παντού» (J. Clarke 2010, 342) και αποτελούσε κεντρικό στοι-
χείο των ερευνών σχεδόν σε όλα τα επιστημονικά πεδία που ασχολούνται με την εξέλιξη 
του αστικού φαινομένου. Η διατριβή ακολούθησε αυτό το κύμα ερευνών που 
προσπάθησαν να ανιχνεύσουν το ρόλο της κρίσης του 2008 στη παραγωγή 
του χώρου. 

Πέρα όμως από την επικαιρότητα του θέματος, οι κρίσεις αποτελούσαν και αποτελούν 
ένα συναρπαστικό πεδίο μελέτης. 

Η έννοια της κρίσης, εμπεριέχει μια έννοια ουτοπίας ή δυστοπίας, και συχνά οδηγεί τους 
μελετητές του αστικού φαινομένου να αναζητούν την αλλαγή, το ριζικά καινούργιο. Έτσι, 
οι σπουδές της πόλης παίρνουν τα χαρακτηριστικά «μιας θρησκείας που μόλις γεννιέται» και 
οι ερευνητές το ρόλο προφητών της αποκάλυψης (Judd 2005). Για την Dennis Judd, οι 
κρίσεις, στοιχείο ταυτοτικό στις Σπουδές της Πόλης: 

«εγείρουν στους φοιτητές αυτό το κοινό και παλιό αίσθημα ότι οι πόλεις 
πάντα θα πηγαίνουν κατά διαόλου, ότι οι αλλαγές που γίνονται (συχνά 
όποιες και αν είναι) κάνουν τα πάντα χειρότερα και τα πράγματα θα 
γίνουν αληθινά κρίσιμα αν κάτι δε γίνει σύντομα» (Judd 2005, 120)

Άλλα αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, καθώς το φλερτ με την απαισιοδοξία είναι χαρα-
κτηριστικό των θεωριών γύρω από τις πόλεις από την εποχή της Σχολής του Σικάγο. Για 
τον Park, οι βιομηχανικές πόλεις θα οδηγούσαν νομοτελειακά στη διάλυση της κοινωνι-
κής συνοχής, υιοθετώντας έννοιες όπως η «αρρώστια» για να περιγράψει συγκεκριμένες 
κουλτούρες που ζούσαν στο περιθώριο (Judd 2005). Ενώ η Σχολή του Λος Άντζελες 
προφήτευε ένα δυσοίωνο μέλλον όπου θα συνυπάρχει ένας βαθμός αφθονίας και από-
γνωσης (Dear 2001).  

Η παρούσα έρευνα έπεσε αρχικά θύμα αυτή της ευρύτερης κρισιολογίας που επηρέασε μια 
σειρά ερευνητών και συνολικά το διάλογο γύρω από τις πόλεις την προηγούμενη δεκαε-
τία. Στην πραγματικότητα, όπως θα δούμε και μέσα από αυτή την έρευνα, οι πόλεις έχουν 
βρει τους δικούς τους μηχανισμούς να αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολες καταστάσεις, και, 
επιπλέον, προσαρμόζονται σε παγκόσμιες προκλήσεις πολύ πιο εύκολα και γρήγορα 
από ό,τι ίσως θα θέλαμε οι ίδιοι οι μελετητές τους. Αυτό δεν σημαίνει, όπως αναφέρουν οι 
Barbehon και Munch (2015), ότι οι πόλεις είναι ανεξάρτητες από ευρύτερα κοινωνικά 
και οικονομικά φαινόμενα και δεν αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις. Αλλά σε κάθε 
πόλη αυτές οι προκλήσεις παίρνουν ένα συγκεκριμένο νόημα και δίνονται διαφορετικές 
απαντήσεις. Στόχος της έρευνας ήταν να προσπαθήσει να ανιχνεύσει αυτές 
τις απαντήσεις βγάζοντας γενικότερα συμπεράσματα που θα βοηθήσουν 
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1. Μια έννοια που μας έρχεται από 
τις πολιτικές επιστήμες στις  ΗΠΑ. 

και θα συμβάλουν στην κατανόηση της εξέλιξης των πόλεων στο σύγχρονο 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. 

Εδώ θα πρέπει να σχολιάσουμε ότι παρά την κεντρικότητα της έννοιας «κρίση» στο 
δημόσιο και ακαδημαϊκό διάλογο, αυτή παραμένει μια από τις λιγότερο αναπτυγμένες 
έννοιες στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες (Medir κ.ά. 2017; Hay 1999; Orr 2009). 
Ακόμη και σήμερα που ο πλανήτης μπαίνει σε μια νέα ύφεση, λόγω μιας πανδημίας 
αυτή τη φορά, η συζήτηση για το τι έγινε την προηγούμενη περίοδο (2008-2018), τι 
πέτυχε και τι απέτυχε παραμένει ανοιχτή. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται η προβληματική της διατριβής. 

Αντικείμενο της έρευνας είναι η μελέτη των Αστικών Πολιτικών (Urban Politics) την 
περίοδο 2007-2019 με μελέτη περίπτωσης τις πόλεις της Αθήνας και της Βαρκελώνης, 
με ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις πολιτικών μετασχηματισμών και αλλαγών στη χάραξη 
πολιτικής γύρω από την πόλη και το χώρο γενικότερα.   

Στην επιλογή του αντικειμένου και στην εξέλιξη της έρευνας συνέβαλαν μια σειρά πα-
ραγόντων. Η επαγγελματική μου ενασχόληση με το πεδίο του Αστικού Σχεδιασμού και 
της Πολεοδομίας στην Αθήνα μου έδωσε το απαραίτητο υπόβαθρο για την κατανόηση 
ευρύτερων μηχανισμών που συμβάλουν στο σχεδιασμό και την διαμόρφωση πολιτικών 
γύρω από το χώρο. H υποτροφία από το Ίδρυμα Ωνάση έδωσε την αναγκαία οικονο-
μική υποστήριξη για να μπορεί η έρευνα να εξελιχθεί και να γίνει η συγκριτική μελέτη 
στην Αθήνα και την Βαρκελώνη. Κυρίως όμως ήταν η έντονη περίοδος κοινωνικοπο-
λιτικών μετασχηματισμών μετά το 2008 που έκανε την Ελλάδα και γενικότερα τον Ευ-
ρωπαϊκό Νότο κέντρο μιας διεθνούς συζήτησης, και τις δύο μητροπόλεις της Μεσογείου 
επίκεντρα μιας σειράς μετασχηματισμών. 

Πώς όμως προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της έρευνας; 

Όπως και με άλλα πεδία των Σπουδών της Πόλης (Urban Studies), στις Αστικές Πολι-
τικές1, ο ακριβής προσδιορισμός του επιστημονικού πεδίου είναι μια σύνθετη διαδικασία. 
Αν θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε ένα ακριβές αντικείμενο μελέτης, αυτό θα ήταν 
η εξέταση όλων εκείνων των παραγόντων, συνθηκών και, υποκειμένων που επηρεάζουν την εξέλι-
ξη και διαμόρφωση των πολιτικών. Έτσι προσεγγίζεται το ζήτημα των αστικών πολιτικών 
εξετάζοντας μια σειρά θεμάτων: ζητήματα πολεοδομίας και αναπτυξιακού σχεδιασμού, 
ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, ζητήματα αστικής διακυβέρνησης, ιστορικής εξέλιξης 
των πόλεων, του ρόλου των πολιτικών κομμάτων και των κοινωνικών κινημάτων κ.α. 
Στην πραγματικότητα το ίδιο το ερώτημα του τι μελετάμε σχετικά με τις αστικές πολιτικές 
είναι ζήτημα θεωρητικής διαπάλης και συγκρουόμενων προσεγγίσεων, κάτι το οποίο 
αναλύεται εκτενώς στην έρευνα σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης ενός μεθοδολογικού 
πλαισίου. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η διατριβή μελετάει τη 
σχέση πολιτικής και πολιτικών την περίοδο της οικονομικής κρίσης του 
2008 στην Αθήνα και την Βαρκελώνη. 

Επιπλέον, η επιλογή της συγκριτικής μεθόδου και των συγκεκριμένων πόλεων βοήθησε 
στην εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων, αναφορικά με τους πολλαπλούς τρόπους 
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δια των οποίων ένα διεθνές γεγονός επηρεάζει και συνδέεται με τοπικά χαρακτηριστικά 
ανάπτυξης των πόλεων και συγκεκριμένες κουλτούρες διακυβέρνησης. Η συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και την καθηγήτρια Marisol Garcia ήταν κομβική 
σε αυτήν την διαδικασία, τό ως προς την επεξεργασία του μεθοδολογικού πλαισίου της 
έρευνας μέχρι και την προετοιμασία των συνεντεύξεων και συνολικότερα την έρευνα 
πεδίου στη Βαρκελώνη. 

Το γενικότερο αντικείμενο της διατριβής εξειδικεύεται μέσα από το μεθοδολογικό πλαί-
σιο που ανέπτυξε η έρευνα και τους χρονικούς περιορισμούς που τέθηκαν: 

• Αρχικά η έρευνα επικεντρώθηκε στη θεωρία των Αστικών Πολιτικών μέσα από 
την ανάλυση θεωρητικών ρευμάτων και προσεγγίσεων στο πεδίο. Ιδιαίτερη ανα-
φορά γίνεται στον τρόπο με τον οποίο διάφορα ρεύματα ερμήνευσαν το κρισιακό   
φαινόμενο του 2008. 

• Στη συνέχεια, η διατριβή εξειδικεύεται στις περιπτώσεις της Αθήνας και της Βαρκε-
λώνης. Γίνεται μια σύντομη περιοδολόγηση   της ιστορίας των πόλεων και του τρό-
που με τον οποίο παραδοσιακά εξελίσσονταν οι Αστικές Πολιτικές και τα συστήμα-
τα διακυβέρνησης στις εξεταζόμενες πόλεις, ενώ με αναλυτικό τρόπο παρουσιάζεται 
το πώς επηρεάστηκαν από την οικονομική ύφεση. Η περίοδος 2008-2019 είναι το 
κέντρο της έρευνας πεδίου.

• Τέλος, από την αποτύπωση των επιπτώσεων και των μετασχηματισμών που έφερε 
η οικονομική κρίση στις δύο πόλεις του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού χώρου, εξάγο-
νται γενικότερα συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν οι πολιτι-
κές  αλλά και για το πώς επηρεάστηκαν οι θεωρίες ανάπτυξης των πόλεων και του 
χωρικού σχεδιασμού. Η διατριβή είναι και μια μελέτη γύρω από την πορεία και 
εξέλιξη των θεωριών για την πόλη, των Αστικών Πολιτικών στο περιβάλλον της 

οικονομικής κρίσης. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΉ ΔΟΜΉ ΤΉΣ ΔΙΑΤΡΙΒΉΣ 

Τι εξέτασε η διατριβή;

Ποιό το θεωρητικό πλαίσιο;

Ποιά ήταν η μελέτη περίπτωσης;

Που κατέληξε η έρευνα; Ποιά 
είναι η βασική της συμβολή;

ΑΝΑΛΥΣΉ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΉΝ 

ΑΘΉΝΑ ΚΑΙ ΤΉΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ 
ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1970-2008

ΑΝΑΛΥΣΉ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΉΝ 

ΑΘΉΝΑ 2008-2018

ΑΝΑΛΥΣΉ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΉΝ 

ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ 2008-2018

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΉΝ ΘΕΩΡΙΑ 
ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΉΡΙΑ 

ΑΝΑΛΥΣΉΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΉΝ ΑΘΉΝΑ ΚΑΙ ΤΉΝ 
ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ ΤΉΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-

2018
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1.2 ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΕΥΝΉΤΙΚΑ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΉ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τι είναι ένα διανοητικό πρόβλημα; […] Ένα καλά διατυπωμένο πρό-
βλημα είναι αυτό που έχει τα παρακάτω στοιχεία (α) Ένα στόχο και 
κριτήρια αξιολόγησης του στόχου (β) Μια αρχική υπόθεση-συνθήκη 
που αποτελείται από ένα αρχικό σημείο και τους απαραίτητους πόρους 
που χρειαζόμαστε (γ) Ένα σετ κανόνων που θα χρησιμοποιηθούν για 
να αλλάξουν αυτή την αρχική συνθήκη (δ) Εμπόδια στην διαδικασία 
αυτή (ε) Ένα τελικό αποτέλεσμα, συμπέρασμα (Nozick 1994, 164)

Ο βασικός άξονας της διατριβής είναι η έρευνα σχετικά με τους μηχανισμούς διά των 
οποίων η οικονομική κρίση επηρέασε το πεδίο χάραξης και εφαρμογής πολιτικών για 
το χώρο (αστικές πολιτικές), εστιάζοντας στις περιπτώσεις δύο μεσογειακών πόλεων, της 
Αθήνας και της Βαρκελώνης. Σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν ορισμένα 
βασικά ερευνητικά ερωτήματα που συνοδεύονται από κάποια δευτερεύ-
οντα. Για να υπάρξει όμως μια καλύτερη κατανόηση, θα πρέπει να δούμε 
αυτά τα ερωτήματα μέσα από την αρχική υπόθεση εργασίας της έρευνας: 
Η διατριβή ξεκίνησε το 2012 με την υπόθεση ότι η οικονομική κρίση του 2008 -με 
διαφορετικούς τρόπους και ταχύτητες (σαν κρίση χρέους στην Ελλάδα, σαν κρίση της 
κτηματαγοράς αρχικά στην Ισπανία)- ήταν μια σημαντική τομή που κλόνισε τα συστή-
ματα αστικής διακυβέρνησης, οδήγησε σε ραγδαίους πολιτικο-κοινωνικούς μετασχη-
ματισμούς και άλλαξε μοντέλα και ιεραρχήσεις. Επηρεασμένη κυρίως από δομιστικές 
προσεγγίσεις -και αρχικά εστιάζοντας αποκλειστικά στην Ελληνική περίπτωση- η δια-
τριβή έβλεπε την επικυριαρχία ενός διεθνούς γεγονότος πάνω στα τοπικά μοντέλα εξέ-
λιξης των πόλεων. Αυτός ο αφετηριακός ερευνητικός προβληματισμός πολύ 
γρήγορα άλλαξε μέσα από την έρευνα πεδίου. Στην πράξη οι πόλεις βιώσαν 
την κρίση με πολύ διαφορετικό τρόπο κατά περίπτωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
οι μετασχηματισμοί δεν προέκυπταν μέσα από μια «υπερεθνική» παρέμβαση, αλλά από 
την αλληλεπίδραση πολλαπλών παραγόντων. Τα τοπικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερό-
τητες, οι παραδόσεις σχεδιασμού και διακυβέρνησης, τα πολιτικά κόμματα, τα κοινωνικά 
κινήματα, ήταν κάποια από τα wστοιχεία που επηρέαζαν τον τρόπο χάραξης πολιτικών 
στο χώρο. Έτσι, μεθοδολογικά εργαλεία και σχήματα που αρχικά υιοθετήθηκαν, φάνη-
καν στην πορεία της έρευνας ανεπαρκή. 

Ως εκ τούτου, η έρευνα αναγκάστηκε να εξελιχθεί, να επεκταθεί, να εξετάσει συνολικά τις 
Αστικές Πολιτικές και το τι σημαίνει η μελέτη τους, να δει τις ιδιαιτερότητες της Αθήνας 
και της Βαρκελώνης, να εξετάσει την ύφεση του 2008 υπό αυτό το πλαίσιο και τέλος 
να βγάλει συμπεράσματα γενικότερα για τις θεωρίες των Αστικών Πολιτικών. Σε ένα 
βαθμό η έρευνα προσέγγισε την κρίση σαν κρίση ιδεών και θεωριών. 

Υπό αυτό το πρίσμα, η προβληματική της διατριβής διαρθρώθηκε πάνω σε τρεις ενότη-
τες ερευνητικών ερωτημάτων. 

Η πρώτη ενότητα ερωτημάτων αφορά την ίδια τη θεωρία των Αστικών Πολιτικών:

Τι είναι οι Αστικές Πολιτικές; Πώς τις προσεγγίζουμε; Ποιες είναι οι βασικές θεωρη-
τικές προσεγγίσεις; Πώς διαμορφώθηκαν οι αστικές πολιτικές τις δεκαετίες πριν την 
κρίση; Μέσα από διερεύνηση βιβλιογραφικών πηγών η έρευνα κάνει μια αναλυτική 
παρουσίαση ρευμάτων, μεθοδολογιών, θεωριών και προσεγγίσεων γύρω από το πεδίο 
των Αστικών Πολιτικών. Ο βασικός στόχος είναι η κατανόηση του αντικείμενου της 
μελέτης: Τι μελετάμε όσον αφορά τις Αστικές Πολιτικές; Σε αυτή την κατεύθυνση η 
έρευνα επικεντρώνεται περισσότερο στις πολιτικές (policies) και λιγότερο στη πολιτική 
(politics). Παράλληλα γίνεται μια προσπάθεια συσχέτισης των πολιτικών εξελίξεων με 
την διαδικασία χάραξης πολιτικών (politics vs policies). 
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Στη συνέχεια, γίνεται μια προσπάθεια διαμόρφωσης κριτηρίων και ενός μεθοδολογι-
κού πλαισίου αξιολόγησης των πολιτικών. Ποια μπορεί να είναι η μέθοδος αξιολόγησης; Τι 
σημαίνει επιτυχία και αποτυχία στις πολιτικές; Πως αξιολογείται; Πως καθορίζεται ένα επιτυχημένο 
παράδειγμα (best practice); 

Αυτή η γενική ανάλυση θα είναι μια εισαγωγική ενότητα ερωτημάτων ώστε να δούμε 
συγκεκριμένα πως επηρέασε η κρίση τις θεωρίες αστικών πολιτικών. Πώς προσέγγισαν 
τα διάφορα ρεύματα την οικονομική κρίση; Πού επικεντρώθηκε η έρευνα; Η δεύτερη ενότητα 
ερωτημάτων αφορά τις μελέτες περίπτωσης της Αθήνας και της Βαρκελώ-
νης, και μπορεί να διακριθεί σε δύο υπο-ενότητες. Ο λόγος είναι ότι προκειμένου να 
προσεγγιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης στις δύο πόλεις έπρεπε να υπάρχει μια συνολική 
κατανόηση της σύγχρονης ιστορίας τους. Υπό αυτό το πρίσμα προκύπτουν μια σειρά 
ερωτημάτων: Πώς διαμορφώθηκαν οι πολιτικές τις προηγούμενες δεκαετίες στην Αθήνα και τη 
Βαρκελώνη; Ποιο μοντέλo ακολουθήθηκε; Ποιοι παράγοντες τις καθόρισαν; Πώς αξιολογούνται και 
κρίνονται; 

Οι επιπτώσεις της κρίσης αφορούν την επόμενη υπο-ενότητα. Με ερωτήματα όπως: 
Πώς επηρέασε η κρίση την Αθήνα και τη Βαρκελώνη; Πώς αυτό αποτυπώνεται; Με-
τασχηματίστηκαν οι πολιτικές στην Αθήνα και τη Βαρκελώνη για να αντιμετωπίσουν ή 
να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες της ύφεσης; Και σε ποια κατεύθυνση; 

Η τελευταία ενότητα ερωτημάτων συμπυκνώνει τις δύο προηγούμενες και σχετίζεται με 
τις επιπτώσεις της κρίσης πάνω στην παραγωγή «μοντέλων» και θεωριών. Τι συμπερά-
σματα προκύπτουν γενικότερα για τις αστικές πολιτικές και τη διαμόρφωσή τους στο περιβάλλον της 
οικονομικής κρίσης; Αποτελεί η κρίση και κρίση των θεωριών αυτών; Υπάρχουν ενδείξεις μετασχημα-
τισμών ή καινοτομίας; Είναι η κρίση μια τομή για τις περιπτώσεις της Αθήνας και της Βαρκελώνης;

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι η επιδίωξη δεν είναι να καλύψουμε κάποιο κενό στην 
θεωρία. Τα ερωτήματα που θέτει η έρευνα προσπαθούν να συμβάλουν στην ερμηνεία 
ενός φαινομένου και στην παραγωγή μιας «μεθοδολογικής» καινοτομίας, συμβάλλοντας 
με αυτόν τρόπο στην γενικότερη συζήτηση γύρω από την κρίση, την εξέλιξη των πόλεων 
και των πολιτικών. Η προβληματική γύρω από τα παραπάνω ερωτήματα και στόχους 
αναπτύσσεται μέσα από τη δομή του κειμένου της διατριβής και στηρίζεται σε ένα βαθμό 
σε αυτό που ο φιλόσοφος Robert Nozick (1993) χαρακτηρίζει ως αναγκαία επίπεδα στη 
διατύπωση ενός διανοητικού ερωτήματος. Ο κεντρικός στόχος είναι η διαμόρφωση ενός 
μεθοδολογικού πλαισίου αξιολόγησης και ανάλυσης των Αστικών Πολιτικών και του 
αποτυπώματός τους στις πόλεις στο περιβάλλον της οικονομικής ύφεσης. Οι θεωρίες των 
Αστικών Πολιτικών και τα εργαλεία ανάλυσης που προτείνουν αποτελούν τη βάση και 
την αφετηριακή συνθήκη της έρευνας. Η έρευνα πεδίου στην Αθήνα και τη Βαρκελώ-
νη στοιχειοθετεί την καινούργια πληροφορία και τα νέα δεδομένα, γεγονός που οδηγεί 
σε μια αναθεώρησή των αρχικών εργαλείων ανάλυσης. Τέλος, είναι τα συμπεράσματα, 
οι προτάσεις γύρω από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προσεγγίσουμε τις 
Αστικές Πολιτικές μέσα από την οπτική της έρευνας. 
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1.3 ΔΟΜΉ ΤΉΣ ΔΙΑΤΡΙΒΉΣ
Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται στα κεφάλαια και γενικότερα στη δομή της διατρι-
βής. Βασική επιδίωξη είναι η παρουσίαση του κειμένου και των αποτελεσμάτων της 
έρευνας να γίνεται με κατανοητό τρόπο και ταυτόχρονα να αποτελεί ένα ευχάριστο ανά-
γνωσμα. Η οπτική του αναγνώστη έχει κεντρική θέση στην οργάνωση του κειμένου. Το 
πώς ο αναγνώστης θα αντιληφθεί το κείμενο και τα επιχειρήματα που διατυπώνονται 
είναι βασικό στοιχείο στη συγγραφή της διατριβής και ιδιαίτερα στη δική μας περίπτωση 
όπου το κείμενο είναι σχετικά εκτενές (big book thesis).

Με αυτή την κατεύθυνση το κείμενο οργανώνεται με ένα επιτελικό τρόπο και δίνο-
νται από πολύ νωρίς στον αναγνώστη στοιχεία από τα αποτελέσματα της έρευνας. Έτσι ο 
αναγνώστης δε χρειάζεται να φτάσει στο τέλος του κειμένου ώστε να αποκτήσει εικόνα 
για την έρευνα. Η κάθε ενότητα έχει τα δικά της συμπεράσματα και συγκρίσεις, ενώ στο 
τέλος γίνεται απλά μια σύνοψη των σημείων που έχουν ήδη αναλυθεί και επισημανθεί 
στον κορμό του κειμένου. 

Μαζί με το παρόν εισαγωγικό κεφάλαιο η έρευνα χωρίζεται σε έξι κεφάλαια. 

Το παρόν Κεφάλαιο 1 παρουσιάζει την αφετηρία και το αντικείμενο της έρευνας, τα 
βασικά ερευνητικά ερωτήματα, την κύρια υπόθεση εργασίας και τη δομή του κειμένου 
της διατριβής. 

Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται η διερεύνηση της βιβλιογραφίας, η παρουσίαση του θεωρη-
τικού πλαισίου και της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσει η διατριβή. Αρχικά γίνεται 
μια προσέγγιση του πεδίου των Αστικών Πολιτικών, των βασικών εννοιών και όρων 
και των αρχικών στοιχείων όπου στοιχειοθετούν την έρευνα στις Αστικές Πολιτικές. 
Στη συνέχεια ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση θεωρητικών ρευμάτων στο πεδίο, 
ενώ γίνεται και μια ανάλυση των τρόπων με τους οποίους αξιολογούνται πολιτικές. Μια 
διακριτή ενότητα ασχολείται με την περίοδο της κρίσης και του τρόπου με τον οποίο 
ανταποκρίθηκαν διάφορα ρεύματα σκέψης, ενώ παρουσιάζονται και νέες ερευνητικές 
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ΚΕΦ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ατζέντες. Τέλος, έχουμε τη διαμόρφωση του μεθοδολογικού πλαισίου της έρευνας. Ήδη 
από το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται στον αναγνώστη βασικές πτυχές της έρευνας 
πεδίου, η οποία σε συνδυασμό με την διερεύνηση της βιβλιογραφίας μάς βοηθάει στη 
συγκρότηση του μεθοδολογικού πλαισίου. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η μεθοδολο-
γία δεν σχετίζεται απλά με την υιοθέτηση ενός ρεύματος σκέψης αλλά με τη συγκρότηση 
αναλυτικών εργαλείων και μεθόδων προσέγγισης των Αστικών Πολιτικών. Στη δια-
δικασία αυτή υιοθετούνται τεχνικές και προσεγγίσεις από διάφορα ρεύματα σκέψης. Η 
έρευνα εξετάζει τις Αστικές Πολιτικές και τους μετασχηματισμούς στις πόλεις μέσα από 
μια τριπλή λογική: (α) το ρόλο των υπερεθνικών θεσμών και μετασχηματισμών (β) τις 
τοπικές κουλτούρες διακυβέρνησης (γ) τον ρόλο των τοπικών δρώντων υποκειμένων 
(κινημάτων, κομμάτων, ηγεσίας). Η αλληλεπίδραση αυτών των τριών επιπέδων σύμ-
φωνα με την έρευνα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση και τον χαρακτήρα των 
πολιτικών. 

Στα επόμενα τρία κεφάλαια εφαρμόζουμε τα παραπάνω στις μελέτες περίπτωσης της 
Αθήνας και της Βαρκελώνης. 

Το Κεφάλαιο 3 είναι μια πρώτη ματιά στην έρευνα πεδίου, όπου εξετάζεται ο τρόπος 
με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η έρευνα συγκεκριμένα στις επιλεγμένες περιπτώσεις 
της Αθήνας και της Βαρκελώνης. Αναδεικνύονται τα κοινά χαρακτηριστικά και οι δια-
φοροποιήσεις στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός αρχικού συγκριτικού πλαισίου, ενώ 
γίνεται μια αρκετά αναλυτική παρουσίαση του τρόπου εξέλιξης των αστικών πολιτικών 
στις δύο πόλεις από την περίοδο μετάβασης στη δημοκρατία την δεκαετία του 1970 μέχρι 
το 2008. Η συγκεκριμένη ενότητα της διατριβής είναι σημαντική καθώς αποτυπώνο-
νται τα δομικά χαρακτηριστικά του συστήματος διακυβέρνησης των δύο πόλεων, των 
χαρακτηριστικών της αστικοποίησης, του τρόπου με τον οποίο διεθνείς μεταβολές και 
τάσεις το επηρέασαν, του ρόλου των δρώντων πολιτικών υποκειμένων κ.α. Στο τέλος του 
κεφαλαίου γίνεται σύνοψη των συμπερασμάτων και του τρόπου με τον οποίο συνέβαλε 
σε αυτά η έρευνα πεδίου. 

Στη συνέχεια αναλύεται η περίοδος της κρίσης (2008-2019). Αν και η περίοδος αυτή 
δεν είναι ενιαία και αποτυπώνεται με πολύ διαφορετικό τρόπο στις δύο περιπτώσεις, για 
τους σκοπούς της έρευνας την αντιλαμβανόμαστε ως μια «κοινή» περίοδο μετασχημα-
τισμών. 

Το Κεφάλαιο 4 ασχολείται με τη Βαρκελώνη. Μια εισαγωγική ενότητα μας παρου-
σιάζει κάποια γενικά στοιχεία για την ύφεση και πως τη βίωσε αρχικά η Ισπανία και 
στη συνέχεια η πόλη της Βαρκελώνης. Ως αρχή ορίζεται η έκρηξη της φούσκας των 
ακινήτων στα τέλη του 2007. Στη συνέχεια το κεφάλαιο οργανώνεται χρονολογικά και 
παρουσιάζει τη διαμόρφωση των αστικών πολιτικών βάσει των πολιτικών μετασχημα-
τισμών που έλαβαν χώρα στη πόλη της Βαρκελώνης: την ιστορική ήττα των Σοσιαλι-
στών το 2011, τη διακυβέρνηση του εθνικιστικού CiU (2011-2015), την περίοδο του 
Barcelona en Comu μετά το 2015, και κλείνει με το κίνημα της ανεξαρτησίας του 2018-
2019. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται σύνοψη, σύγκριση και κατηγοριοποίηση βάσει 
του μεθοδολογικού πλαισίου που ανέπτυξε η έρευνα.

Το Κεφάλαιο 5 επικεντρώνεται στην περίπτωση της Αθήνας την περίοδο της κρίσης. 
Στην αρχή παρουσιάζονται τα αίτια της ελληνικής κρίσης και οι τρόποι με τους οποίους 
αποτυπώθηκαν σε εθνικό επίπεδο και ιδιαίτερα στην Αθήνα. Η Αθηναϊκή περίπτωση 
παρουσιάζεται με διαφορετικό τρόπο από αυτήν της Βαρκελώνης, διατηρώντας μια χρο-
νολογική σειρά αλλά με βάση τη δράση διαφορετικών υποκειμένων και θεσμών. Μετά 
από μια σύντομη επισκόπηση των πολιτικών κατά την Μεταολυμπιακή περίοδο της 
πόλης γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στις κατευθύνσεις που ακολούθησαν οι κεντρι-
κές κυβερνήσεις, οι Δήμοι, τα κοινωνικά κινήματα, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον 
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ρόλο και τη δράση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Στο τέλος γίνεται μια σύνοψη και μια 
πρώτη σύγκριση με τη μεθοδολογία που ακολουθεί η διατριβή. 

To Κεφάλαιο 6 μπορεί να θεωρηθεί ένα πρώτο κεφάλαιο συμπερασμάτων. Βλέπουμε 
συγκριτικά τις δύο περιπτώσεις δίνοντας έμφαση στη σχέση πολιτικής και πολιτικών. 
Αρχικά παρουσιάζονται οι πολιτικοί μετασχηματισμοί στην Ελλάδα και την Ισπανία και 
οι τρόποι με τους οποίους επηρέασαν τις κατευθύνσεις των πολιτικών. Στη συνέχεια επι-
κεντρωνόμαστε στις ίδιες τις πολιτικές ανιχνεύοντας τα κοινά σημεία και τις διαφοροποι-
ήσεις ανάμεσα στην Αθήνα και τη Βαρκελώνη. Τέλος σχολιάζουμε, την έννοια της «και-
νοτομίας» σε επίπεδο πολιτικών και το ρόλο που έπαιξε η κρίση σε αυτή την διαδικασία 
βλέποντας ταυτόχρονα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις τα επόμενα χρόνια. 

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα της έρευνας μέσα από δύο 
διακριτές ενότητες. Αρχικά γίνεται σύγκριση ανάμεσα στην Αθήνα και τη Βαρκελώνη 
και τους τρόπους με τους οποίους η ύφεση επηρέασε της Αστικές Πολιτικές. Η συγκε-
κριμένη ενότητα αποτελεί και μια γενικότερη επισκόπηση της διατριβής. Στη συνέχεια 
επιστρέφουμε στα ερευνητικά ερωτήματα συνοψίζοντας τους μετασχηματισμούς στο επί-
πεδο της ίδιας της θεωρίας των Αστικών Πολιτικών και των ρευμάτων. 



ΚΕΦ 2: ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΕ "ΚΡΙΣΗ";

2. ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΕ "ΚΡΙΣΉ";

2.1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ;

2.1.1 ΣΕ ΑΝΑΖΉΤΉΣΉ ΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ;)
Ένα από τα πρώτα θέματα που οφείλει να διευκρινίσει η έρευνα είναι το βασικό αντι-
κείμενο της μελέτης. Τι είναι οι αστικές πολιτικές (urban politics)2; Σε πρώτη ανάγνωση, ως 
αστικές πολιτικές θα μπορούσαν να οριστούν όλες οι πολιτικές που εφαρμόζονται στις 
πόλεις ή στις αστικοποιημένες κοινωνίες (Stoker 1998; Ward κ.ά. 2011). Ένας τέτοιος 
ορισμός όμως θα ήταν αρκετά περιοριστικός, καθώς αποκλείει τις μη αστικές περιοχές ή 
τον τρόπο που επηρεάζουν τις πολιτικές στα αστικά κέντρα άλλες χωρικές ενότητες όπως 
οι περιφερειακές, εθνικές ή υπερεθνικές. Στην πραγματικότητα, η ίδια η διαδικασία ανα-
ζήτησης ορισμού είναι αρκετά σύνθετη και πολύπλοκη. Όπως σωστά παρατηρεί ο Allan 
Cochrane "στην πράξη η προσπάθεια καθορισμού [των Αστικών Πολιτικών] ως πεδίο μελέτης 
αποδεικνύεται πιο πολύπλοκη διαδικασία από ότι η χρήση του όρου στην καθημερινή γλώσσα ή στα 
ακαδημαϊκά κείμενα. Μόλις κάποιος αρχίζει να ασχολείται με αυτό, τότε είναι που όλη η έννοια αρχίζει 
να ξεδιαλύνει"(Ward κ.ά. 2011, 862). 

Αρχικά η ίδια η ερμηνεία της έννοιας του αστικού (urban) εντάσσεται με 
διαφορετικό τρόπο στις θεωρίες των αστικών πολιτικών, ανάλογα με τη χρονική περίο-
δο, το εκάστοτε κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο (Cochrane 2007; MacLeod κ.ά. 2011) 
αλλά και την ίδια την εξέλιξη του πεδίου (John 2009). Δεν χρησιμοποιείτο καν από την 
αρχή, καθώς στις απαρχές του αντικειμένου κατά τις δεκαετίες του 1950-60 η έννοια 
του "τοπικού" (local) είχε κυρίαρχη θέση, με μελέτες διάρθρωσης της εξουσίας σε τοπικό 
επίπεδο να είναι στο επίκεντρο της έρευνας. Το αστικό αρχίζει να αντικαθιστά το τοπικό 
τις επόμενες δεκαετίες ιδιαίτερα υπό την επιρροή νέο-Μαρξιστικών και νεο-Βεμπερια-
νών προσεγγίσεων για τον χώρο (Castells 1979; Dunleavy 1980; Saunders 1986; Young 
1975). Το αστικό σήμαινε μια μετάβαση πέρα από το τοπικό, τη σύνδεση με ευρύτερες 
διαδικασίες αστικοποίησης, οικονομικούς και χωρικούς μετασχηματισμούς. Η μετέπειτα 
έρευνα αμφισβήτησε όλο και περισσότερο τα "όρια" που έθετε το αστικό, σε  βαθμό που οι 
αστικές πολιτικές αφορούσαν πλέον όλο το πλαίσιο της κοινωνικής, πολιτικής και οικο-
νομικής ζωής, και οι πολιτικές καθώς και οι ταυτότητες έπαψαν να είναι ακριβώς "χωρικά 
προσδιορισμένες"(Harvey 1993)3. Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει ο Peter Saunders, από 
τη δεκαετία του 1970 και μετά: 

"η αστική κοινωνιολογία είχε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που πλέ-
ον δεν χρειαζόταν και δεν ήταν και δυνατό να αναγνωρίσεις κάποιον 
συγκεκριμένο κοινωνικό μετασχηματισμό στις δυτικές καπιταλιστικές 
κοινωνίες σαν ένα φαινόμενο των πόλεων. Η  'Αστικότητα4' ήταν πα-
ντού με αποτέλεσμα και η κοινωνιολογία της αστικότητας να είναι για 
τα πάντα".  (Saunders 1986, 1)

Νεότερες προσεγγίσεις αμφισβητούν ακόμα και τη χρηστικότητα του όρου, καθώς οι 
αστικές πολιτικές αφορούν διαδικασίες και αρμοδιότητες που πλέον πολύ λίγο σχε-
τίζονται με την έννοια του αστικού (K. Cox 1993; 2001; Macleod και Goodwin 1999; 
Rodgers, Barnett, και Cochrane 2014). Ο Kevin Cox (2001) υποστηρίζει ότι αυτό που 
σήμερα καθορίζεται ως αστικές πολιτικές είναι ετερογενές και η σχέση του με δομές και 

2. Στα πλαίσια της διατριβής υιο-
θετείται ο όρος αστικές πολιτικές 
μετάφραση του urban politics που 
χρησιμοποιείται στην αγγλόφωνη 
βιβλιογραφία. Στην ελληνική 
βιβλιογραφία δεν υπάρχει διευρυ-
μένη χρήση του όρου ενώ αντίθετα 
συναντάμε περισσότερο την έννοια 
χωρικές πολιτικές, αλλά εκτιμήθη-
κε ότι η συγκεκριμένη ορολογία 
δεν εξυπηρετεί του άξονες της 
έρευνας κυρίως διότι έχει περισσό-
τερο χωρική διάσταση. 

3. Η θέση αυτή αφορά κυρίως 
θεωρίες που σχετίζονται με το 
Μαρξισμό-Δομισμό, όπως θα 
δούμε στο Κεφάλαιο 2.2 αυτό είναι 
αντικείμενο θεωρητικής διαπάλης 
με άλλα ρεύματα σκέψης.

4. Με τον ορό Αστικότητα αναφε-
ρόμαστε στο Urbanism. 
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σχέσεις που  παραπέμπουν σε κάποια έννοια του αστικού είναι σίγουρα αμφισβητήσιμη. 

Μήπως τελικά και η ίδια η διαδικασία οριοθέτησης του αντικειμένου δεν 
έχει απολύτως καμία σημασία (Davies και Imbroscio 2009; John 2009; Savage και 
Warde 1993; Stoker 1998); Στην πραγματικότητα, οι αστικές πολιτικές είναι πράγματι 
ένα ετερογενές πεδίο, ευέλικτο και ποικίλο, μια "σημαία ευκαιρίας"(Stoker 1998, 120) όπου 
οι περισσότεροι μελετητές κάνουν αυτό που θέλουν. Είναι ίσως αυτή η ασάφεια και η 
ευελιξία που κάνει το πεδίο ελκυστικό σε ένα πλήθος μελετητών οι οποίοι προέρχονται 
από διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα (John 2009). Οι προσλήψεις βέβαια είναι 
διαφορετικές ανάλογα με το πεδίο προέλευσης. Έτσι η Deborah Martin υποστηρίζει ότι 
οι αστικές πολιτικές για τους γεωγράφους για παράδειγμα "εκκινούν μια έννοια του αστικού 
σαν μια σειρά διαδικασιών που είναι ήδη παγκόσμιες, αλλά έχουν προεξοχές και εκφράσεις στην κα-
θημερινή ζωή των ανθρώπων σε διάφορα επίπεδα. Αυτές οι διαδικασίες παράγουν και εκφράζουν όλες 
τις συγκρούσεις στο χώρο"(Ward κ.ά. 2011, 857). Σε άλλες περιπτώσεις η βαρύτητα δίνεται 
αλλού. 

2.1.2 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (ΤΙ ΜΕΛΕΤΑΜΕ;)
Το κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων μελετών είναι ότι κινούνται στα όρια ή 
και πέρα από το επιστημονικό τους πεδίο. Είναι εκεί άλλωστε, όπως σχολιάζει ο Patrick 
Dunleavy, όπου βρίσκεται ο πιο "παραγωγικός χώρος για νέες προσεγγίσεις"(Dunleavy 2003, 
40). Η εξέλιξη του πεδίου μελέτης των αστικών πολιτικών συγκλίνει σε 
αυτό που περιγράφεται ως 'μεταεπιστημονική' προσέγγιση στη κοινωνική 
έρευνα (Brenner 2004; Jessop και Sum 2001; Sayer 1999). Είναι εκείνη η μέθοδος όπου 
"οι ερευνητές ξεχνάνε τα επιστημονικά πεδία [...] Ακολουθούν τις ιδέες και τις συνδέσεις όπου και αν 
οδηγούν αντί να τις ακολουθούν μόνο μέχρι το όριο του επιστημονικού τους πεδίου" (Sayer, 1999: 
3). Δεν είναι άλλωστε τυχαία η έκρηξη ευρύτερα των μελετών γύρω από τις αστικές πο-
λιτικές αλλά και γενικότερα τις σπουδές της πόλης (Urban Studies) μέσα στις δεκαετίες 
1980-90, σε μια περίοδο όπου οι διακρίσεις ανάμεσα στα πεδία αμφισβητήθηκαν έντονα 
και οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές 
διαδικασίες ήταν πιο έντονες από ποτέ (Brenner 2004). 

Παρόλη όμως τη ρευστότητα που επικρατεί, το ερώτημα τι μελετάμε όταν εστιάζουμε στις 
αστικές πολιτικές παραμένει. Αποτελεί ένα είδος γενικής θεωρίας με χωρική αναφορά 
ή υπάρχει κάτι που τη διακρίνει; Πού έχουν επικεντρωθεί τα διάφορα ρεύματα σκέψης; 
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους; Τι μεθοδολογικά εργαλεία χρησιμοποιούν; 

Αν και τα αναλυτικά εργαλεία είναι πολλά και με διαφορετικές θεωρητικές αφετηρίες, 
μπορούμε να διακρίνουμε δύο κύριες προσεγγίσεις:

Αρχικά είναι εκείνες οι θεωρίες που εκκινούν με την ανάλυση ευρύτερων πολιτικών και 
οικονομικών δυναμικών, εκείνες που ο Jon Pierre αποκαλεί «Μέγα-θεωρίες» (Grand 
Theories) (Pierre 2005). Έτσι, σχήματα σκέψης όπως ο Υπαρκτός Νεοφιλελευθερισμός 
(Brenner και Theodore 2002) χαρακτηρίζονται από ένα μεγάλο βαθμό αφαίρεσης, στη-
ρίζονται σε συγκεκριμένες υποθέσεις και αξιώματα (π.χ. σχετικά με τη φύση του κράτους 
στον καπιταλισμό, για την συσσώρευση του κεφαλαίου κ.α.) και εντάσσουν τη μελέτη 



ΚΕΦ 2: ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΕ "ΚΡΙΣΗ";

των αστικών πολιτικών σε αυτό το πλαίσιο. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως του Castells ή 
του Harvey, υπάρχει μια αντίληψη των αστικών πολιτικών ως πεδίου μελέτης των χω-
ρικών αποτυπώσεων και σχέσεων που δημιουργεί η φύση της εργασίας στο σύγχρονο 
καπιταλισμό (Castells 1979; Harvey 1989; Rodgers, Barnett, και Cochrane 2014).

Στη συνέχεια, υπάρχουν οι θεωρίες που ξεκινούν με τη μελέτη συγκεκριμένων τοπικών 
φαινομένων και από εκεί προσπαθούν να εξάγουν ευρύτερα συμπεράσματα. Πρόκειται 
για τις θεωρίες που ο Merton ονομάζει "μέσης εμβέλειας" (middle-range theories) (Merton 
1968). Στη πράξη αναφερόμαστε στην πλειονότητα σχεδόν των θεωρητικών ρευμάτων 
στο πεδίο των αστικών πολιτικών. Για τους Logan και Molotch, για παράδειγμα, οι αστι-
κές πολιτικές σχετίζονται με την μελέτη γύρω από το καθεστώς ιδιοκτησίας στις πόλεις 
και το real estate (Logan και Molotch 2007), τον τρόπο που δρούν οι τοπικές επιχειρη-
ματικές ελίτ, τις συμμαχίες που συγκροτούνται και τα συμφέρονται που δημιουργούνται 
γύρω από τις επενδύσεις στην αστική γη. Άλλοι μελετητές ρίχνουν μεγαλύτερο βάρος 
στους θεσμούς (θεσμικές και νεοθεσμικές προσεγγίσεις) και τον τρόπο με τον οποίο διαμορ-
φώνονται και μετασχηματίζονται στο τοπικό επίπεδο (Lowndes 2009). 

Η πρόσληψη των διαφορών των δύο αυτών βασικών προσεγγίσεων και των ρευμάτων 
που εμπεριέχονται σε αυτές προκύπτει σε μεγάλο βαθμό και από την πολιτική προσέγ-
γιση και τις αρχές του κάθε ερευνητή (Cochrane 2007; Hochschild 2008; Imbroscio 
2010). Στις αστικές πολιτικές, όπως και στις πολιτικές επιστήμες γενικότερα, η έννοια της 
ουδετερότητας για αρκετούς μελετητές είναι κάτι υπό αμφισβήτηση. Η Stephen White 
υποστηρίζει πως γενικά «όλη η επιστημονική δραστηριότητα εμπεριέχει μια ηθική-πολιτική 
στάση» (White 2000, 744) ενώ η Jennifer Hochschild αναφέρει πως "η μεταμοντέρνα 
ακαδημαϊκή  γνώση μάς δίδαξε ότι είναι στην πραγματικότητα αδύνατο να ξεφύγει κάποιος από τις 
προσωπικές του αξίες στην έρευνα που πραγματοποιεί, όσο εσωτερική ή αδίστακτα εμπειρική και αν 
είναι"(Hochschild 2008, 328). Σε αυτήν την κατεύθυνση ο David Imbroscio (2010) υπο-
στηρίζει πως η ίδια η έννοια της «πολιτικής ουδετερότητας» δεν υπάρχει σε καμία θεωρία 
αστικών πολιτικών και διακρίνει τις τελευταίες σε θεωρίες που εντάσσονται στο πλαίσιο 
της φιλελεύθερης σκέψης (π.χ πλουραλισμός, θεωρίες αστικών καθεστώτων κ.α.) και σε αυτές 
που έχουν ως βάση το Μαρξισμό και αναζητούν εναλλακτικές (π.χ υπαρκτός νεοφιλελευ-
θερισμός κ.α.)5. 

Η αναφορά στην πολιτική διάσταση των αστικών πολιτικών γίνεται διότι όλες οι θεωρίες, 
πέρα από τις όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις και αναλυτικά πλαίσια, εξετάζουν το ζή-
τημα της εξουσίας (Davies και Imbroscio 2009; John 2009; Stoker 1998; S. Clarke 2012). 
Η μελέτη των σχέσεων εξουσίας βρίσκεται στον πυρήνα όλων των ρευμάτων είτε αυτές 
επικεντρώνονται στα κοινωνικά κινήματα (Castells 1979; Mayer 2009), είτε σε θέματα 
αστικής ανάπτυξης (Fainstein 2001), είτε αστικής διακυβέρνησης (DiGaetano και Strom 
2003), είτε μετασχηματισμών του κράτους (Brenner 2004; Jessop 2002a) κ.α. Οι θεωρίες 
των αστικών πολιτικών αφορούν και αφορούσαν «πάντα» (Davies και Imbroscio 2009) 
την εξουσία, και αυτό γίνεται, όπως αναφέρει ο Peter John, διότι το τοπικό επίπεδο είναι 
ίσως η μοναδική κλίμακα όπου η εξουσία «παίρνει συγκεκριμένες μορφές» και κυρίως 
«μπορεί να είναι μετρήσιμη». Η Susan Clarke, στην ίδια λογική, θεωρεί ότι η μελέτη 
των δομών εξουσίας είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις κοινωνικές επιστήμες, στις 
επιστήμες του χώρου και τις πολιτικές επιστήμες (S. Clarke 2012).

5. Αναλυτικότερα ο Imbroscio 
κάνει την διάκριση ανάμεσα σε 
critical και main stream theories 
(Imbroscio 2010)
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2.2 ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΛΟΓΉΣΉΣ. Ή ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΟΤΉΤΑ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΤΟ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΥ

2.2.1 ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΟΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Ή 
ΝΕΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Για να μπορεί πιο εύκολα να κατανοηθεί αυτή η διαδικασία και οι προσεγγίσεις γύρω 
από το ζήτημα της εξουσίας στις αστικές πολιτικές, οφείλει να ενταχθεί στο ευρύτερο γε-
ωγραφικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της εκάστοτε περιόδου. Το «πότε» και το 
«πού» είναι κομβικά στην ανάλυση των θεωριών (Savage και Warde 1993; 
Rodgers, Barnett, και Cochrane 2014; Cochrane 2007). 

Οι αστικές πολιτικές, ως αυτόνομο πεδίο μελέτης, ξεκινούν τις δεκαετίες του 1950-
60 στις ΗΠΑ από μια σειρά κοινωνικών και πολιτικών επιστημόνων που άρχισαν να 
διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η λήψη πολιτικών αποφάσεων στα αστικά 
κέντρα (Dahl και Rae 2005; Hunter 1969). Σε όλες του τις εκφάνσεις, το ρεύμα αυτών 
των νέων ερευνών που ονομάστηκαν Community Power Studies, είτε εκκινούσε από την 
προσέγγιση της πολιτικής με όρους πλουραλισμού , είτε με όρους ελιτισμού, συμφωνούσε 
ότι υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις που σχετίζονται με τις πόλεις (urban decisions) 
και τους θεσμούς διακυβέρνησης των πόλεων ειδικότερα. Δημιουργούνται έτσι οι 
όροι για ένα ανεξάρτητο πεδίο μελέτης. Το αρχικό ερώτημα ήταν το «ποιος κυβερ-
νάει» τις πόλεις, πώς συγκροτούνται οι συμμαχίες σε τοπικό επίπεδο, ποιος είναι ο ρόλος 
των ελίτ των πόλεων κ.α. Παρόλη τη μεγάλη επιρροή των συγκεκριμένων προσεγγίσε-
ων, η βασική τους αδυναμία ήταν ότι προσέγγιζαν τις σχέσεις και τον τρόπο διαμόρφωσης 
των πολιτικών κυρίως ως αποτέλεσμα της διαπάλης αποκλειστικά στο τοπικό επίπεδο, 
στους θεσμούς, στις εκλογικές διαδικασίες και στη δράση των τοπικών ελίτ, παραβλέ-
ποντας τον ρόλο ευρύτερων συνθηκών (εθνικών, οικονομικών κ.α.). Μέσα σε αυτά τα 
«στενά» ερευνητικά όρια η εμφάνιση μετά το 1970 των Μαρξιστικών προσεγγίσεων 
«εκτόξευσε τη μελέτη των αστικών πολιτικών σε μια πολύ διαφορετική τροχιά» όπως παρατηρεί ο 
Gerry Stoker (Stoker 1998, 121). 

Ήδη από τη δεκαετία του 1960, αναφέρει ο Peter Saunders, η Μαρξιστική θεωρία αρ-
χίζει να «ξαναανακαλύπτει της πόλεις» (Saunders 1986, 104), σε μια προσπάθεια να εντάξει 
στο θεωρητικό πλαίσιό της κοινωνικά ρεύματα και δυναμικές που ξεφεύγουν από το 
αναλυτικό πλαίσιο της σχέσης κεφαλαίου-εργασίας. Στη μελέτη των αστικών πο-
λιτικών αρχίζει έτσι να ενσωματώνεται ο τρόπος με τον οποίο οι πολιτικές 
επηρεάζονται από τις οικονομικές σχέσεις και τις ταξικές συγκρούσεις στις 
δυτικές καπιταλιστικές κοινωνίες, ενώ ταυτόχρονα σταματά και η διάκρι-
ση ανάμεσα στο «πολιτικό», το «οικονομικό» και το «κοινωνικό», βασικό 
στοιχείο των προηγούμενων θεωρήσεων (Pickvance 1995; Geddes 2009). Ένας 
από τους κύριους εκφραστές της νέας αυτής λογικής, ο David Harvey υποστηρίζει ότι η 
προσπάθειά του ήταν να χτίσει μια Μαρξιστική μετα-θεωρία που θα ενσωμάτωνε μια 
«χωρο-χρονικότητα» στη θεώρηση της, έναν «διαλεκτικό, ιστορικό και γεωγραφικό υλισμό» κό-
ντρα σε θεωρίες που είχαν σαν μοναδικό στόχο να «κολλήσουν στη πέτρα» (fix in stone) 
την «ασυμβίβαστη διαφορετικότητα, την μη-επικοινωνία, το συγκεκριμένο και την αμείωτη ατομι-
κότητα» (Harvey 1997, 9). Για τις αστικές πολιτικές, η Μαρξιστική αυτή μετα-θεωρία 
επικεντρώθηκε για τον Harvey στις χωρικές διαστάσεις της συσσώρευσης του κεφαλαίου 
(Harvey 1989; 2009), ενώ για τον Castells σε ζητήματα σχετικά με τα κοινωνικά κινή-
ματα και την αναδιανομή πόρων (collective consumption thesis) (Castells 1979; 1983). 
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Η συμβολή των Μαρξιστικών θεωρήσεων στην αλλαγή των ερευνητικών κατευθύνσε-
ων ήταν μεγάλη. Οι Stone και Sanders υποστηρίζουν πως στη δεκαετία του 1970 το επί-
κεντρο της έρευνας της πολιτικής οικονομίας μετακινήθηκε προς το πλαίσιο γύρω από 
το οποίο πραγματοποιούνται οι κοινωνικές συγκρούσεις και αναφέρει χαρακτηριστικά:

«ήταν ο Μαρξισμός ίσως πέρα από κάθε άλλο σώμα σκέψης, που 
οδήγησε να εστιάσουμε προς αυτή την κατεύθυνση […] Και ήταν ο 
Μαρξισμός που έδινε έμφαση και μιλούσε για την κοινωνία ως αρένα 
συγκρούσεων […] Ο Μαρξισμός ήταν καλύτερος στο να ερμηνεύσει 
τις έντονες συγκρούσεις της δεκαετίας του 1960 από την ‘πλουραλιστι-
κή’ σκέψη στις πολιτικές επιστήμες […] παρείχε ταυτόχρονα μια έτοιμη 
απάντηση για τα οικονομικά δεινά που αντιμετώπιζαν τόσες πόλεις» 
(Stone και Sanders 1987, 13)

Σε αυτές τις συνθήκες, νέες θεωρίες αρχίζουν να αναπτύσσονται στις ΗΠΑ οι οποίες 
συνδυάζουν στοιχεία της Μαρξιστικής ανάλυσης με τις παραδόσεις του πλουραλισμού 
και της φιλελεύθερης σκέψης στις πολιτικές επιστήμες (Harding 2009; Mossberger 2009; 
Stoker 1998), και συγκλίνουν στην μελέτη του ρόλου που παίζουν οι επιχει-
ρήσεις και γενικότερα οι τοπικές επιχειρηματικές ελίτ στη διακυβέρνηση 
των πόλεων. Έτσι ο Charles Lindblom άρχισε να αναλύει την εξουσία που έχουν τα 
τοπικά επιχειρηματικά συμφέροντα στις πόλεις των ΗΠΑ, διακρίνοντάς την σε «δομι-
κή» και «οργανική» εξουσία (Lindblom 1980). Ο Paul Peterson εισάγει τη θεωρία για 
τον ανταγωνισμό των πόλεων στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων σε αυτό που 
όρισε ως «αναπτυξιακές πολιτικές» (Peterson 1981). Οι Fainstein και Fainstein  στηρί-
ζουν την έρευνά τους στην αστική ανάπτυξη και τις οικονομικές συνθήκες γύρω από τις 
οποίες εξελίσσεται (Fainstein 2001). Ενώ στη θεωρία τους για τις πόλεις σαν «μηχανές 
ανάπτυξης» (growth machines), οι Logan και Molotch εξετάζουν το ρόλο των επιχειρημα-
τιών του real estate στη διαμόρφωση των αστικών πολιτικών (Logan και Molotch 2007). 

Σε αυτή τη «νέα» σχολή της Αμερικανικής Αστικής Πολιτικής Οικονομίας, τη μεγα-
λύτερη επίδραση (Stoker 1998; Mossberger 2009; Harding 2009) είχε η θεωρία των 
«Αστικών Καθεστώτων» (Urban Regimes) που ανέπτυξε ο Clarence Stone. Υπό την 
επιρροή σχημάτων σκέψης όπως ο νέο-πλουραλισμός του Lindblom στον οποίο ανα-
φερθήκαμε, ο Stone εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι πόλεις ακολουθούν αναπτυξιακές 
πολιτικές (Stone 1989). Σε αντίθεση με τις Μαρξιστικές προσεγγίσεις που έδιναν μια 
«αυτόνομη» (unilateral) διάσταση στο ζήτημα της εξουσίας, ο Stone επικεντρώθηκε στους 
μηχανισμούς με τους οποίους συγκεκριμένες ομάδες συμφερόντων αποκτούν πρόσβαση 
στην εξουσία μέσω των θεσμών αστικής διακυβέρνησης τους οποίους επηρεάζουν. Έτσι 
η οποιαδήποτε διαδικασία αλλαγής και μετασχηματισμών σε επίπεδο πολιτικής πραγ-
ματοποιείται αποκλειστικά από αυτές τις ομάδες που έχουν πρόσβαση σε αυτές τις δομές, 
διαθέτοντας αυτό που ο Stone προσδιορίζει ως «συστημική εξουσία». 

Θεωρίες όπως αυτές των Αστικών Καθεστώτων του Stone επανέφεραν σε ένα βαθμό την 
έννοια του τοπικού στη μελέτη των αστικών πολιτικών, αναδεικνύοντας τον αυξημένο 
ρόλο των ελίτ και γενικότερα των τοπικών ομάδων συμφερόντων στη διαμόρφωση των 
αστικών πολιτικών. Αυτό όμως δεν κράτησε πολύ καθώς από τις αρχές του 1990 οι 
θεωρίες αρχίζουν να διεθνοποιούνται, με το επίκεντρο να μετατοπίζεται στη διαδικασία της 
παγκοσμιοποίησης και τους μετασχηματισμούς που αυτή επιφέρει. 

2.2.2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΉΣΉ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Όπως σχεδόν με όλες τις έννοιες στις πολιτικές επιστήμες έτσι και η παγκοσμιοποίηση είναι 
μια αρκετά αμφισβητήσιμη έννοια, και ο τρόπος με τον οποίο την ερμηνεύουν οι διάφο-
ροι ερευνητές ποικίλλει. Παρόλα αυτά, κοινή βάση σε όλες τις προσεγγίσεις είναι η πε-
ποίθηση ότι η «παγκόσμια κλίμακα παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην αναδιοργάνωση των κοινωνικών 
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σχέσεων» (Brenner 2004, 47), αναδιατάσσοντας και τη χωρική-γεωγραφική διάσταση 
αυτών των σχέσεων. Ο διάλογος γύρω από την παγκοσμιοποίηση και τα αποτελέσματα 
της στο χώρο, στις κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις, είναι πλούσιος.

Ο κυρίαρχος «λόγος» γύρω από την παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με τον Neil Brenner 
είχε δύο βασικά χαρακτηριστικά (Brenner 2004). Αρχικά ερμήνευε την παγκόσμια κλί-
μακα ως κάτι προκαθορισμένο, μη αμφισβητήσιμο, και κυρίως κάτι που δεν αλλάζει 
οδηγώντας σε μια ντε φακτο ομογενοποίηση. Έτσι, για παράδειγμα, θεωρίες όπως της 
«Παγκόσμιας Κοινωνίας» του Malcolm Waters αντιλαμβάνονταν τη συρρίκνωση του 
κόσμου σε μια μοναδική παγκόσμια κοινωνία (Waters 2001). Ήταν σαν ο κόσμος να 
γίνεται αντιληπτός ως κάτι ενιαίο και αδιαίρετο (LeGalès 2002). Ένα δεύτερο χαρα-
κτηριστικό είναι η διαδικασία «αποχωρικοποίησης» (deterritorialization) των θεωριών 
όπου οι νέες παγκόσμιες ροές θριαμβεύουν. Σε αυτήν τη λογική ο Castells υποστήριζε 
ότι οι νέες παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες στην πράξη διαλύουν και διαχέουν αυτό 
που ήταν ιστορικά η οικονομική γεωγραφία και το κυρίαρχο πλέον είναι ο «χώρος των 
ροών» (Castells 2009). 

Οι νέες προσεγγίσεις των θεωριών για τις αστικές πολιτικές αναπτύσσονται με βάση την 
κριτική γύρω από την παγκοσμιοποίηση, αναδεικνύοντας τη σημασία του χώρου και με 
επίκεντρο ζητήματα που σχετίζονται με τους θεσμούς αστικής διακυβέρνησης, την (νέα) 
σχέση πόλεων-περιφέρειας (new regionalism) το ρόλο των εθνικών και υπερεθνικών 
δομών στις νέες συνθήκες. 

Διακρίνουμε δύο βασικές προσεγγίσεις: 

• Στην πρώτη εντάσσουμε όλες αυτές τις θεωρίες που θα μπορούσαν να χαρακτη-
ριστούν ως μια προσπάθεια εξέλιξης και «διεθνοποίησης» της προσέγγισης των 
Αστικών Καθεστώτων. Η παγκοσμιοποίηση έστρεψε πολλούς ερευνητές προς την 
αναζήτηση εργαλείων συγκριτικής έρευνας ή «οικουμενικών» μεθόδων ανάλυσης 
του σύγχρονου αστικού φαινομένου. Αρκετοί ήταν αυτοί που είδαν το μέλλον των 
αστικών πολιτικών στις αναδυόμενες σχέσεις του κέντρου και της περιφέρειας των 
πόλεων, στους τρόπους με τους οποίους οι πόλεις διεκδικούν και διαπραγματεύονται 
τη θέση στους στα νέα παγκόσμια δίκτυα και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο 
μετασχηματίζονται οι θεσμοί και συγκεκριμένα αυτοί της Αστικής Διακυβέρνησης. 

• Η δεύτερη προσέγγιση σχετίζεται με την δυναμική επαναφορά θεωριών που στηρί-
ζονται σε Μαρξιστικές αναλύσεις (Πολιτική Οικονομία της Κλίμακας) και αναπτύχθη-
καν γύρω από την κριτική στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, και στις αναλύσεις 
γύρω από τον μετασχηματισμό των δομών διακυβέρνησης και του κράτους (state 
rescaling) μέσα στις νέες συνθήκες (Brenner 2004; Brenner και Theodore 2002; 
Brenner 2003; Peck 1996; Moulaert κ.ά. 2007; Peck 2002; Amin 1994; Sheppard 
και McMaster 2004). 

Στην παρούσα μελέτη όμως η έννοια της παγκοσμιοποίησης είναι σημαντική και στο 
επίπεδο διαμόρφωσης νέων πολιτικών ταυτοτήτων. Για τον Hanspeter Kriesi, η πα-
γκοσμιοποίηση δημιούργησε νέους πολιτικούς διαχωρισμούς (Kriesi 2008). Όπως 
υποστηρίζει η οικονομική άνθηση, η δικτύωση χωρών και πολιτισμών είναι μια πτυχή 
αυτή της διαδικασίας που ενισχύεται με την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, νέα 
φτώχεια κ.α. Δημιουργείται υπό αυτό το πλαίσιο ένα κοινωνικό στρώμα «ηττημένων» 
που δεν έβλεπαν με θετική ματιά έννοιες όπως η πολιτιστική ένταξη και εχθρεύονταν τη 
μετανάστευση και τους μετανάστες που τους αντιμετώπιζε ανταγωνιστικά. Σε πολιτικό 
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επίπεδο οι συγκεκριμένες αντιλήψεις θα ενισχύσουν μια «νεα δεξιά» που θα αναδειχθεί 
σε πολλές χώρες ιδιαίτερα μετά τα μέσα της δεκαετίας του 2000 (Kriesi κ.ά. 2012; Hutter, 
Kriesi, και Vidal 2018)

2.2.3 ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΉΣ ΑΣΤΙΚΉΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΉΣΉΣ ΚΑ ΤΉΣ 
ΑΝΑΓΕΝΝΉΣΉΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Το μεθοδολογικό πλαίσιο που ονομάζεται  προσέγγιση της Αστικής Διακυβέρνησης (Pierre 
2005; 1999) είναι μια προσπάθεια ανανέωσης της θεωρίας των Αστικών Καθεστώτων 
σε μια κατεύθυνση να γίνει «πιο συγκριτική». 

Τη δεκαετία του 1990 αρκετοί μελετητές διερεύνησαν τρόπους μεταφοράς των Αστικών 
Καθεστώτων εκτός ΉΠΑ. Η θεωρία του Stone ανέδειξε με επιτυχία τη σημασία της πολι-
τικής και των σχέσεων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο στις πόλεις των ΗΠΑ. Αυτή 
ήταν ταυτόχρονα όμως και η βασική της αδυναμία. 

Η  εμμονή με μια «οντολογία της τοπικότητας» (MacLeod κ.ά. 2011) που οδηγεί και σε 
έναν «θεωρητικό επαρχιωτισμό» (Paul Kantor και Savitch 2005) ήταν ένα βασικό χαρακτη-
ριστικό της Αμερικάνικης Πολιτικής Οικονομίας  (K. Cox 1993), η οποία στηρίχθηκε 
(όπως ήταν ίσως και αναμενόμενο) σε μεγάλο βαθμό στη δομή των σχέσεων εξουσίας 
των πόλεων των ΗΠΑ όπου ο ρόλος των επιχειρηματικών συμφερόντων ήταν καθο-
ριστικός στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Το συγκεκριμένο όμως ρεύμα σκέψης δεν 
μπορούσε εύκολα να εφαρμοστεί στην Ευρώπη όπου υπήρχε ένα διαφορετικό σύστη-
μα διακυβέρνησης με περισσότερο αναδιανεμητικό χαρακτήρα και αυξημένο τον ρόλο 
του κεντρικού κράτους στη χάραξη πολιτικής (Pierre 2005; Mossberger 2009; Harding 
1997). 

Υπό αυτές τις συνθήκες αναζητήθηκαν εναλλακτικές προσεγγίσεις που θα ενσωματώ-
νουν τα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης εντάσσοντας ταυτόχρονα τα «καθεστώ-
τα» σε ένα πιο αφαιρετικό (abstract) θεωρητικό πλαίσιο. Δύο παράγοντες συνέβαλαν σε 
αυτή την διαδικασία: 

Πρώτον, οι νέες σχέσεις ανάμεσα σε πόλη-περιφέρεια στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίη-
σης και τις θεωρίες που αναπτύχθηκαν γύρω από αυτές  . 

Στην εισαγωγή του βιβλίου του The Regional World ο Michael Storper περιγράφει τον 
τρόπο με τον οποίο η «πόλη-περιφέρεια» (city-region) αναδύεται στο επίκεντρο του 
ερευνητικού ενδιαφέροντος την δεκαετία του 1980. Αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Κάτι αστείο έγινε στις αρχές του 1980. Η περιφέρεια, που εδώ και 
καιρό αποτελούσε ένα ενδιαφέρον θέμα για τους ιστορικούς και τους 
γεωγράφους, αλλά ήταν εκτός των ενδιαφερόντων των κοινωνικών 
επιστημών της Δύσης, ξανα-ανακαλύφθηκε από μια ομάδα πολιτικών 
οικονομολόγων, κοινωνιολόγων, πολιτικών επιστημόνων και γεω-
γράφων […] Στις αρχές του 1980, σε αντίθεση με την προηγούμενη 
περίοδο, υποστηρίχθηκε ότι η περιφέρεια μπορούσε να θεωρηθεί ως 
η κυρίαρχη βάση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής μετά την ‘μα-
ζική παραγωγή’   [post-fordism]. Αυτό σημαίνει ότι νέες πετυχημένες 
μορφές παραγωγής αναπτύσσονταν – διαφορετικές από αυτές τις μα-
ζικής μεταπολεμικής βιομηχανικής παραγωγής – σε κάποιες περιφέ-
ρειες και όχι σε άλλες, και από τη στιγμή που φάνηκε ότι εμπεριείχαν 
ταυτόχρονα ζητήματα εντοπιότητας και περιφερειακών ιδιαιτεροτή-
των, θεωρήθηκε ότι μπορεί να υπάρχει κάτι κομβικό που συνδέει τον 
καπιταλισμό στο τέλος του 20ου αιώνα με την περιφέρεια [region] και 
την περιφερειακότητα [regionalism]» (Storper 1997, 3).  

Σε μια εποχή αποβιομηχάνισης και ύφεσης, το ενδιαφέρον στράφηκε σε εκείνες τις πε-
ριοχές του πλανήτη που έδειχναν σημάδια αντοχής και ανάκαμψης. Έτσι περιοχές όπως 
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το Los Angeles στις ΗΠΑ, η Εμίλια-Ρομάνα στην Ιταλία (Hadjimichalis και Hudson 
2006), οι νέες περιοχές καινοτομίας της Silicon Valey, Orange County στις ΗΠΑ, η 
περιοχή του Badden-Wuttemburg και της Βαβαρίας στη Γερμανία, η περιοχή της πόλης 
Sakaki στην Ιαπωνία κ.α, θεωρήθηκαν υποδείγματα ενός νέου παραγωγικού προτύπου 
στηριζόμενο στην ευελιξία, στην οικονομία της γνώσης και τις νέες τεχνολογίες. 

Οι νέες εξελίξεις στον τομέα της οικονομικής γεωγραφίας επηρέασαν σημαντικά και 
το επίπεδο της χάραξης πολιτικής. Έτσι, η πόλη-περιφέρεια αναδείχθηκε ως η κεντρική 
χωρική μονάδα «ανταγωνισμού στην παγκόσμια οικονομία» (Savitch και Vogel 2009; Savitch 
κ.ά. 1993) και ταυτόχρονα ως μια ευκαιρία αναδιάρθρωσης σε επίπεδο διακυβέρνησης. 
Η περιφέρεια παρουσιάστηκε ως μια ιδανική χωρική κλίμακα για την συνολική οργά-
νωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Για τους υποστηρικτές της «νέας – περιφε-
ρειακότητας» (new regionalism) η αντιμετώπιση των αντιθέσεων κέντρου - περιφέρειας 
στα αστικά κέντρα βρισκόταν στον πυρήνα της πολιτικής τους ατζέντας. Πολιτικές όπως 
η ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας στα προάστια, στρατηγικές φοροαπαλλαγών σε 
ευάλωτες ή υποβαθμισμένες περιοχές της περιφέρειας, η αντιμετώπιση του προβλήματος 
της αστικής διάχυσης (sprawl) κ.α. είχαν κεντρική σημασία. 

Οι στόχοι αυτοί απαιτούσαν και την αντιμετώπιση του κατακερματισμού και του συγκε-
ντρωτισμού σε επίπεδο θεσμών διακυβέρνησης. Η ενίσχυση των περιφερειών και των 
πόλεων σήμαινε περισσότερη αποκέντρωση εξουσιών και ενίσχυση των μητροπόλεων 
σαν τα διοικητικά κέντρα των αναδυόμενων περιφερειακών οικονομιών. Σε αυτή τη 
νέα εποχή τα θέματα διακυβέρνησης και ιδιαίτερα της Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης 
αρχίζουν να έρχονται στο επίκεντρο και των αστικών πολιτικών. 

Εδώ φτάνουμε στο δεύτερο σημείο των εξελίξεων στη μελέτη των αστικών πολιτικών 
που αφορά μια νέα θεώρηση σχετικά με την μελέτη των θεσμών και ιδιαίτερα των θε-
σμών αστικής διακυβέρνησης. 

Συγκεκριμένα, το ζήτημα των θεσμών διακυβέρνησης επανέρχεται δυναμικά στις αστι-
κές πολιτικές ιδιαίτερα μέσα από το έργο «νεο θεσμικών» προσεγγίσεων όπως αυτές 
των Guy Peters και Jon Pierre (Peters 2005; 1998; Pierre 1999; 2005; Lowndes 2009; 
Pierre 1998). Η μελέτη των θεσμών θεωρήθηκε η καλύτερη μέθοδος ερμηνείας των 
πολιτικών συμπεριφορών και του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται πολιτικές αποφά-
σεις, και αυτό διότι οι θεσμοί δεν είναι ουδέτεροι (Pierre 1998).  Στην έρευνά του γύρω 
από τους νέους τύπους συμπράξεων-θεσμών ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 
(PublicPrivatePartnerships – PPPs) ο Jon Pierre παρατηρούσε ότι η «η δομή διακυβέρνη-
σης – η ένταξη ή ο αποκλεισμός διαφόρων δρώντων υποκειμένων και η επιλογή διαδικασίας – δεν 
είναι ουδέτερης αξίας αλλά εμπεριέχει και διατηρεί πολιτικές αξίες […] (οι φορείς) κουβαλάνε συμ-
φέροντα και αξίες» (Pierre 1998, 193). 

Η στροφή προς τη Μητροπολιτική Διακυβέρνηση σε συνδυασμό με την εστίαση στους θε-
σμούς οδηγεί στην ανάπτυξη αυτού που ονομάστηκε  προσέγγιση της «Αστικής Διακυ-
βέρνησης» στις Αστικές Πολιτικές (Mossberger 2009). Αν και αυτό το σώμα  μελετών  
δεν έχει μια συνεκτική μορφή, σε αντίθεση με το ρεύμα της «Πολιτικής οικονομίας της 
Κλίμακας» που θα δούμε στην συνέχεια, εκκινεί από μια προσπάθεια υπέρβασης των 
αδυναμιών της θεωρίας των «Αστικών Καθεστώτων» και ένταξης γενικότερα της λογι-
κής αυτής στο πλαίσιο της Αστικής Διακυβέρνησης. 

Στη λογική αυτή οι Kantor, Savitch και Haddock (P. Kantor, Savitch, και Haddock 
1997; Paul Kantor και Savitch 2005) συγκρίνουν τα «καθεστώτα» μέσα από τον τρόπο 
με τον οποίο οι πόλεις «διαπραγματεύονται» (bargaining context6)  . Το αναλυτικό εργα-
λείο που αναπτύξανε εξετάζει τις μεθόδους με τις οποίες οι πόλεις ανταγωνίζονται και δι-
απραγματεύονται στην προσπάθεια προσέλκυσης πόρων. Όπως υποστηρίζουν, από την 
διαδικασία αυτή καθορίζεται όχι μόνο η αστική ανάπτυξη των πόλεων αλλά και η δομή 

6. Με τον όρο αναφέρονται οι 
δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα 
που έχει μια πόλη απέναντι στους 
ανταγωνιστές της. Η «διαπραγ-
μάτευση» (bargaining) σχετίζεται 
γενικότερα με την προσέλκυση 
πόρων, είτε αυτές είναι ιδιωτικές 
επενδύσεις είτε δημόσιες (εθνικές, 
ευρωπαϊκές κ.α.) 
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της διακυβέρνησής καθώς και η κατεύθυνση των πολιτικών. Το τελευταίο είναι σημα-
ντικό, καθώς πέρα από το bargaining context καθοριστικό στην διαμόρφωση πολιτικών 
έχει αυτό που αναφέρουν ως political choice. Οι επιλογές των πολιτικών ηγεσιών είναι αυ-
τές που τελικά καθορίζουν τον χαρακτήρα, την επιτυχία ή την αποτυχία των πολιτικών. 

Σε μια αντίστοιχη κατεύθυνση συγκρότησης μεθοδολογικών εργαλείων συγκριτικής 
έρευνας ο Sellers εξετάζει το ρόλο της εθνικής κλίμακας στη διαμόρφωση των σχέσεων 
διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο. Για τον Sellers, οι εθνικές στρατηγικές, ακόμη και σε 
ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μετασχημα-
τίζονται οι πολιτικές σε τοπική κλίμακα (Sellers 2002, 2005). Στο μοντέλο του Sellers 
οι χώρες (nations) αποτελούν τις μελέτες περίπτωσης και οι πόλεις (cities) τις χωρικές 
μονάδες της ανάλυσης. 

To έργο των Kantor, Savitch και Sellers δείχνει τη δυνατότητα εφαρμογής ενός συγκρι-
τικού πλαισίου έρευνας που με έναν ταυτόχρονο σεβασμό στις μεμονωμένες περιπτώσεις 
μπορεί να οδηγήσει σε αναλυτικό πλαίσιο και συμπεράσματα για τις τάσεις μετασχηματι-
σμών στις σύγχρονες πόλεις (Pierre 2005). Ο Pierre προσπαθώντας να συγκροτήσει ένα 
συνολικότερο ερευνητικό πλαίσιο θα ενσωματώσει όλες τις παραπάνω λογικές σε αυτό 
που ονόμασε η «προσέγγιση της Αστικής Διακυβέρνησης»7 και αναλύει τα βασικά του 
χαρακτηριστικά ως εξής: 

«Αν κάποιος θέλει να διαμορφώσει πιο γενικές θέσεις γύρω από αυτά 
τα θέματα [αστικών πολιτικών], τότε χρειάζεται να τα προσεγγίσει με 
τη στρατηγική της συγκριτικής έρευνας. Για να μπορεί κάποιος να το 
κάνει αυτό, θα πρέπει να σχηματοποιήσει αντικείμενα μελέτης λιγότε-
ρο με τους όρους των αστικών καθεστώτων και περισσότερο με τους 
όρους της αστικής διακυβέρνησης, διότι ένα τέτοιο πλαίσιο είναι λι-
γότερο προσδεδεμένο σε ένα εθνικό πλαίσιο όπως αυτό των αστικών 
καθεστώτων [ΗΠΑ]. Επιπλέον, η αστική διακυβέρνηση είναι ένα 
αναλυτικό μοντέλο που εμπεριέχει τόσο τις δομές όσο και τους δρώ-
ντες στις αστικές πολιτικές. Η αστική διακυβέρνηση είναι περισσότερο 
προετοιμασμένη στο να αντιληφθεί το ρόλο των δρώντων στοιχείων 
στην πολιτική σκηνή των πόλεων». (Pierre 2005, 450)

Αυτή η λογική που παρουσιάζει ο Pierre εκτιμούμε ότι αποτυπώνεται με τον πιο ολο-
κληρωμένο τρόπο στο έργο των DiGaetano και Strom μέσα από τον όρο Institutional 
Milieu της Αστικής Διακυβέρνησης. Εκκινώντας από νέο-θεσμικές αφετηρίες οι DiGaetano 
και Strom αντιλαμβάνονται το θεσμό της αστικής διακυβέρνησης ως το σημείο εστίασης 
της έρευνας γύρω από τις αστικές πολιτικές. Για αυτούς, η έρευνα πάνω στους θεσμούς 
διακυβέρνησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τρεις πτυχές:

• Αρχικά αυτό που παρουσιάζουν ως το «δομικό   πλαίσιο» (structural context), δηλα-
δή τους ευρύτερους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν τα 
συστήματα διακυβέρνησης όπως για παράδειγμα η διαδικασία της παγκοσμιοποίη-
σης, οι διεθνείς οικονομικοί μετασχηματισμοί κ.α.

• Δεύτερον, το πολιτιστικό πλαίσιο (cultural context), δηλαδή τις «εθνικές» ιδιαιτε-
ρότητες και θεσμικές παραδόσεις που εμπεριέχονται στα συστήματα διακυβέρνησης 
και τα διαμορφώνουν.

• Τέλος, ο ρόλος της πολιτικής (political actors) , των πολιτικών κομμάτων, των το-
πικών ομάδων πίεσης και κινημάτων είναι κομβικός και για το πλαίσιο διακυβέρ-
νησης.

H σχέση και η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους τρεις αυτούς παράγοντες διαμορφώνουν 
όλο το πλαίσιο της διακυβέρνησης και κατ’ επέκταση των αστικών πολιτικών. 

Οι μελέτες στο πλαίσιο της προσέγγισης της Αστικής Διακυβέρνησης και γενικότερα 

7. Ο όρος προσέγγιση της Αστικής 
Διακυβέρνησης αναφέρεται 
από τον Jon Pierre και την 
Karen Mossberger (Pierre 2005; 
Mossberger 2009) που ομαδοποιεί 
μια σειρά μελετών-έργων που 
θεωρείται εξέλιξη της θεωρίας των 
Αστικών Καθεστώτων. Σε μια 
παρόμοια λογική ο Kevin Ward 
το κατηγοριοποιεί όπως το ρεύμα 
των «Συγκριτικών», ως ένα ενιαίο 
σώμα έρευνας που έχει στόχο την 
αναζήτηση εργαλείων συγκρι-
τικής μελέτης πάλι στο πλαίσιο 
της γενικότερης παράδοσης της 
Αμερικάνικης Αστικής Πολιτικής 
Οικονομίας. Η προσέγγιση του 
Ward παρουσιάζεται στο Κεφά-
λαιο 2.5 (Ward 2010). 
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η εκπόνηση συγκριτικών μελετών βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό στο να κατανοηθούν οι 
οικονομικοί μετασχηματισμοί, ο ρόλος των τοπικών ελιτ, καθώς και οι χωρικές αλλαγές 
στις πόλεις της Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ μετά το 1990. Την ίδια περίοδο ένα 
άλλο ρεύμα σκέψης έβλεπε τις συγκεκριμένες αλλαγές και τις αστικές πολιτικές ως τμήμα 
ευρύτερων μετασχηματισμών του σύγχρονου καπιταλισμού, «μια συστημική αναδιοργάνωση 
της κρατικής χωρικότητας (spatiality)» (Brenner 2004, 18). 

2.2.4 ΘΕΩΡΙΑ ΤΉΣ ΡΥΘΜΙΣΉΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΉΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Η τομή της συζήτησης γύρω από την παγκοσμιοποίηση και το νέο ρόλο των πόλεων 
οδήγησε και στην αναγέννηση προσεγγίσεων που στηρίζονταν στις Μαρξιστικές-νέο 
Μαρξιστικές παραδόσεις. Υποστηρίζουμε ότι οι κομβικές τους συμβολές ήταν οι εξής: 

• Η ανάδειξη του κεντρικού ρόλου του κράτους και των μετασχηματισμών του στις 
ίδιες τις αστικές πολιτικές.

• Η σημαντική εισαγωγή της έννοιας της «κλίμακας» (scale) στις αστικές πολιτικές.

• Η ενοποίηση των δύο παραπάνω μέσα από την ανάπτυξη της προσέγγισης του 
«υπαρκτού νεοφιλελευθερισμού». 

Τη δεκαετία του 1980 οι Γάλλοι Μαρξιστές οικονομολόγοι Aglietta, Boyer και Lipietz 
θα αναπτύξουν την «θεωρία της Ρύθμισης» στην προσπάθεια τους να ερμηνεύσουν το 
«κρισιακό» φαινόμενο στον καπιταλισμό (Stoker 1998). Στην ανάλυσή τους το Kεφάλαιο 
(Capital) αποτελεί το ίδιο ένα αντικείμενο προς ρύθμιση έτσι ώστε να ανταπεξέλθει και 
να ξεπεράσει τις κρίσεις του (Jessop 2002b). Το ρόλο του ρυθμιστή αναλαμβάνει κάθε φορά 
το κράτος και ανάλογα με τις εκάστοτε πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες 
προκύπτει ένα καθεστώς ρύθμισης (mode of regulation). Συγκεκριμένα, αυτό σήμαινε ότι 
οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πόλεις είναι αποτέλεσμα των διεργασιών 
μετάβασής τους από το νεωτερικό καθεστώς ρύθμισης (Φορντικό) στο μετανεωτερικό 
(Μετα-Φορντικό)(Amin 1994). 

Σε αυτό το πλαίσιο οι μετασχηματισμοί στην παγκόσμια οικονομική γεωγραφία του κα-
πιταλισμού μετά το 1980 δεν είναι, όπως υποστήριζε η «νέα περιφερειακότητα» (new 
regionalism), απλά μια ευκαιρία για νέες μορφές διακυβέρνησης και νέες σχέσεις ανά-
μεσα στην πόλη-περιφέρεια που θα οδηγήσουν σε λύση των κοινωνικό-οικονομικών 
αντιθέσεων, αλλά μια συνολικότερη διαδικασία. Ο Neil Brenner περιγράφει τη νέα αυτή 
λογική προκρίνοντας μια διαφορετική προσέγγιση ανάλυσης των θεσμών διακυβέρνη-
σης. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Αντί να ερμηνεύσουμε τις σύγχρονες μορφές μητροπολιτικής δι-
ακυβέρνησης ως μια διαδικασία συγκρότησης μιας νέας συμμαχίας 
[coalition] σε επίπεδο περιφέρειας ή μια μοναδική πολιτική κίνηση, 
θα υποστηρίξω ότι στηρίζονται πάνω σε μη-συντονισμένες και αστα-
θείς στρατηγικές μια νέας δομικής συνοχής, μιας αστικής ανάπτυξης 
εντός των πόλεων-περιφερειών των οποίων οι κοινωνικές, πολιτικές 
και οικονομικές γεωγραφίες έχουν αναδιαταχθεί δραματικά στο διά-
στημα των τριών τελευταίων δεκαετιών. Υπό αυτό το πρίσμα, η τω-
ρινή έκρηξη του διαλόγου γύρω από την μητροπολιτικοποίηση δεν 
αντιπροσωπεύει ένα κίνημα προς μια υποτιθέμενη «νέα περιφερει-
ακότητα» [new regionalism] αλλά αντίθετα προς μια «νέα πολιτική 
της κλίμακας» [new politics of scale] στην οποία τοπικοί, κρατικοί, 
περιφερειακοί θεσμοί, τοπικοί παράγοντες και κοινωνικά κινήματα 
παλεύουν να για να προσαρμόσουν την ποικιλόμορφη διαδικασία 
αναδόμησης» (Brenner 2002, 4).

 Η εισαγωγή της έννοιας της «κλίμακας» (scale) μέσω του έργου κυρίως Γεωγράφων 
στις κοινωνικές επιστήμες και συγκεκριμένα στις αστικές πολιτικές υποστηρίζουμε ότι 
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ήταν κομβικής σημασίας στην εξέλιξη του αντικειμένου τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Σε 
αντίθεση με τα υπόλοιπα ρεύματα οι θεωρητικοί της «Πολιτικής Οικονομίας της Κλί-
μακας» (Brenner, Swyngedouw, Jessop, Smith) αρνούνται την έννοια της γεωγραφικής 
κλίμακας ως μιας οντολογικά δοσμένης έννοιας και την προσεγγίζουν ως μια κοινωνική 
κατασκευή, ένα προϊόν των κοινωνικών σχέσεων. Η κλίμακα όπως αναφέρει η Sallie 
Marston: 

«δεν είναι απαραίτητα ένα προκαθορισμένο ιεραρχικά πλαίσιο που 
καθορίζει τον κόσμο – τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές. Αντί-
θετα είναι ένα πιθανό αποτέλεσμα ένα ενδεχόμενο αποτέλεσμα των 
συγκρούσεων ανάμεσα σε συστημικές δυνάμεις και τις πρακτικές του 
ανθρώπινού παράγοντα» (Marston 2000, 220).  

Χαρακτηριστική είναι η προσέγγιση της παγκοσμιοποίησης μέσα από το πλαίσιο της 
Πολιτικής Οικονομίας της Κλίμακας. Η παγκοσμιοποίηση είναι μια διαδικασία ανα-
κλιμάκωσης (rescaling) που αλλάζει την παγκόσμια οικονομική γεωγραφία του καπιτα-
λισμού (Brenner 2004).

Σε αυτό το πλαίσιο πράγματι η εθνική κλίμακα χάνει την θέση της ως κυρίαρχη κλίμακα 
οργάνωσης της καπιταλιστικής παραγωγής και οικονομίας που είχε στο Φορντικό κα-
θεστώς ρύθμισης, αλλά δεν αντικαθίσταται από κάποια άλλη (π.χ παγκόσμια). Αντίθετα, 
καμία κλίμακα οργάνωσης της πολιτικής-οικονομικής ζωής δεν φαίνεται να κυριαρχεί 
(Dicken κ.ά. 2001). Ο Bob Jessop αναφέρει σχετικά:

«Δεν υπάρχει κάποια προνομιούχα κλίμακα γύρω από την οποία άλλα 
επίπεδα αρχίζουν να οργανώνονται και η οποία να εγγυάται δομική 
συνοχή σε όλες τις κλίμακες. Αντίθετα, υπάρχει μια διαρκής διαπάλη 
για το ποια κλίμακα θα υπερέχει και οι κλίμακες αναδιοργανώνονται 
[…] Η νέα πολιτική οικονομία της κλίμακας δεν περιλαμβάνει κάποια 
προκαθορισμένη ομάδα χώρων, τόπων ή κλιμάκων. Αντίθετα, νέοι 
τόποι αρχίζουν να αναπτύσσονται, νέοι χώροι δημιουργούνται, νέες 
κλίμακες οργάνωσης αρχίζουν να διαμορφώνονται.» (Jessop 2002b, 
179)

Οι ιεραρχίες έτσι αρχίζουν να αναδιατάσσονται, o Eric Swyngedouw εισάγει τον όρο 
glocalization (Swyngedouw 1997) για να περιγράψει την ταυτόχρονη αναμόρφωση των 
κοινωνικών σχέσεων σε τοπικό και υπερεθνικό επίπεδο και τις μεταξύ τους αλληλεπι-
δράσεις.  

Πέρα από την παγκοσμιοποίηση, η έννοια της κλίμακας εισάγεται στις πολιτικές επιστή-
μες και τις αστικές πολιτικές με πολλαπλούς τρόπους. Ο Agnew τη χρησιμοποιεί στην 
ανάλυση του γύρω από το πολιτικό σύστημα και την αναμόρφωση των κομμάτων στην 
Ιταλία μετά το 1990 (John Agnew 1997). Ο Cox στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής 
ανάγνωσης των τοπικών πολιτικών (local politics) (K. R. Cox 1998). Ο Smith επικε-
ντρώνεται στην πολιτική οικονομία του καπιταλισμού (Smith και Harvey 2008), ενώ 
ο Brenner στο μετασχηματισμό του κράτους και τις νέες μορφές χωρικής οργάνωσης 
(Brenner 2004).   

Οι νέες αυτές προσεγγίσεις συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη των θεωριών 
γύρω από το νεοφιλελευθερισμό. 

2.2.5 ΤΟ ΣΧΉΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ
Αν και δεν ονοματίζανε με συγκεκριμένο τρόπο (Pinson και Morel Journel 2016) ήδη 
από την δεκαετία του 1990, όπως αναφέραμε, αρκετοί μελετητές στηριζόμενοι στη θεω-
ρία της Ρύθμισης και το έργο του Harvey (Harvey 1989) επισήμαναν πως οι οικονομικοί 
και χωρικοί μετασχηματισμοί του Μετα-Φορντισμού συνδέονται με την διαμόρφωση 
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ενός νέου πολιτικού σχεδίου, μιας νέας ιδεολογίας. Η Θάτσερ και ο Ρέιγκαν αποτελού-
σαν τους πολιτικούς εκφραστές των νέων οικονομικών και θεσμικών μετασχηματισμών, 
αυτού που αργότερα θα ονομαστεί ως νεοφιλελευθερισμός. 

Ο νεοφιλελευθερισμός ως συγκροτημένο σχήμα σκέψης στην αστική πολιτική θεωρία και 
ως εργαλείο ανάλυσης του μετασχηματισμού των αστικών τοπίων εμφανίζεται στο έργο 
των Brenner, Peck, Theodore και γενικότερα στη κριτική γεωγραφία (critical geography). 
Σε αντίθεση με την πιο δομιστική-Μαρξιστική προσέγγιση του Harvey, οι Brenner και 
Theodore δεν θεωρούν το νεοφιλελευθερισμό σαν έναν άλλο «ισμό» αλλά ως μια διαδι-
κασία συνεχών μετασχηματισμών του σύγχρονου καπιταλισμού (neoliberalization). Συ-
γκεκριμένα, χρησιμοποιούν τον όρο «υπαρκτός νεοφιλελευθερισμός» (actually existing 
neoliberalism). 

Υπό αυτήν την έννοια, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα μοντέλο πολιτικής (one size fits all 
approach), αλλά με μια πιο πολύπλοκη διαδικασία. Όπως αναφέρουν: 

«Τα νεοφιλελεύθερα προγράμματα καπιταλιστικών μετασχηματι-
σμών, σπάνια, και ίσως ποτέ, δεν εφαρμόζονται σε μια καθαρή μορφή, 
γιατί πάντα εισάγονται σε πολιτικο-κοινωνικά πλαίσια που έχουν σμι-
λευτεί από προηγούμενες διαδικασίες ρύθμισης, θεσμικές πρακτικές 
και πολιτικές συνθήκες» (Brenner και Theodore 2002, 356). 

Ένα άλλο βασικό στοιχείο που θέτουν, το οποίο προκύπτει και από την προηγούμενη 
ανάλυση, είναι ότι σε αυτήν τη «διαδικασία νεοφιλελευθερισμού», σε αντίθεση με ό,τι 
κλασικά χαρακτηρίζει την ιδεολογία του, το κράτος παίζει αναβαθμισμένο ρόλο, σε τέτοιο 
βαθμό που σε πολλές περιπτώσεις χωρίς την κρατική παρέμβαση θα ήταν αδύνατο να 
εφαρμοστούν αυτές οι πολιτικές. Η λογική τους καταλήγει σε τρία βασικά χαρακτηριστι-
κά αυτών που ονομάζουν «τοπία του νεοφιλελευθερισμού»:

• Το πρώτο αφορά αυτό που ονομάζουν «μονοπάτι εξάρτησης» [path dependency]8 
ανάμεσα σε υπάρχουσες πολιτικές συνθήκες και τις νέες στρατηγικές. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η έννοια του «υπαρκτού νεοφιλελευθερισμού» αντανακλά την πολυπλο-
κότητα των σχέσεων και των τρόπων με τις οποίες οι νεοφιλελεύθεροι μετασχημα-
τισμοί αλληλεπιδρούν με εδραιωμένες χωρικές σχέσεις και πρακτικές, δημιουργώ-
ντας νέα δεδομένα. 

• Το επόμενο χαρακτηριστικό  αφορά αυτό που ο Harvey (Harvey 1989) αναφέρει 
ως «δημιουργική καταστροφή» (creative destruction). Καταστροφή (destruction) 
υφιστάμενων θεσμικών φορέων και πολιτικών κατευθύνσεων μέσα από μεταρρυθ-
μίσεις στην κατεύθυνση της ελεύθερης αγοράς, αλλά και δημιουργία (creation) νέων 
μηχανισμών οικονομικής ανάπτυξης, κυριαρχίας των αγορών και εμπορευματοποί-
ησης. 

• Τέλος, αναφέρονται στη σημασία των πόλεων στην περίοδο του «υπαρκτού νεο-
φιλελευθερισμού. Η νέα αυτή συνθήκη συνδέεται απλά με τον τρόπο με τον οποίο 
ο προγραμματικός λόγος του νεοφιλελευθερισμού έχει ενσωματωθεί στις Αστικές 
Πολιτικές (ιδιωτικοποιήσεις, αστικό μάρκετινγκ, boosterism, εταιρείες αστικής ανά-
πτυξης κ.α.). Αυτό που θεωρούν σημαντικό οι Brenner και Theodore είναι  ότι για 
πρώτη φορά οι πολιτικές έχουν ιδιαίτερο χωρικό-προσδιορισμό (place specific). Οι 
οικονομικές στρατηγικές αναδιπλώνονται μέσα σε εθνικά πλαίσια, δίνοντας νέα νο-
ήματα στην έννοια του τοπικού (locality) και του αστικού. Παράλληλα οι πόλεις 
γίνονται τα σκηνικά όπου οι μετασχηματισμοί του νεοφιλελευθερισμό από το 1970 
μέχρι και σήμερα δοκιμάζονται και εφαρμόζονται. 

Η ανάπτυξη των θεωριών σχετικά με το νεοφιλελευθερισμό μονοπώλησε σε μεγάλο 
βαθμό τις αστικές πολιτικές ιδιαίτερα τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Δύο εκτιμούμε ότι είναι 

8. Με τον όρο path-dependency 
αναφερόμαστε στην εξάρτηση των 
πολιτικών από προϋπάρχουσες 
θεσμικές, χωρικές και κοινωνικές 
συνθήκες καταστάσεις. Ο όρος 
χρησιμοποιείται για να ερμηνεύσει 
την διαδικασία μεταφοράς πολι-
τικών και προτύπων υποστηρίζο-
ντας την άποψη ότι η διαδικασία 
αυτή δεν είναι ad hoc και η τελική 
εικόνα των πολιτικών εξαρτάται 
από τις τοπικές συνθήκες.  
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οι βασικοί λόγοι: 

Ο πρώτος σχετίζεται  με τη συγκρότηση ενός αναλυτικού εργαλείου και μίας θεωρητικής 
έννοιας υπό την οποία μπορούσε να ενσωματωθεί όλο το πλαίσιο των μετασχηματισμών 
στα σύγχρονα αστικά τοπία. Αν και πράγματι πολλές φορές ο νεοφιλελευθερισμός εμφα-
νιζόταν σαν deus ex machina ( Le Galès 2016), από την άλλη ήταν ίσως η πρώτη φορά που 
ένα μεθοδολογικό πλαίσιο μπορούσε ταυτόχρονα να δώσει νόημα σε έννοιες που μέχρι 
τότε αντιμετωπίζονταν διαφορετικά (Pinson και Morel Journel 2016; Cochrane 2007). 
Ιδιαίτερα το σχήμα του «υπαρκτού νεοφιλελευθερισμού» χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη 
ευελιξία, καθώς η εμμονή στη διαδικαστική (processual) φύση του νεοφιλελευθερισμού 
δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών της έννοιας σε διαφορετικές χωρικό-οι-
κονομικές συνθήκες. Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με το γεγονός ότι ο νεοφιλελευθερισμός 
είναι μια στρατευμένη, πολιτικά φορτισμένη, έννοια. Αναπτύχθηκε την περίοδο του κι-
νήματος ενάντια στην παγκοσμιοποίηση και σε μικρό ή και μεγαλύτερο βαθμό είχε στό-
χο να οπλίσει κινήματα αντίστασης με συγκεκριμένα θεωρητικά εργαλεία (Pinson και 
Morel Journel 2016), σε συνέχεια της παράδοσης του Μαρξισμού στις αστικές πολιτικές  . 

Παρόλα αυτά, όπως θα δούμε στη συνέχεια της έρευνας, στο περιβάλλον της οικονομι-
κής κρίσης και η έννοια του νεοφιλελευθερισμού αρχίζει να αμφισβητείται έντονα (Kunkel 
και Mayer 2011; Le Galès 2016; Storper 2016; Pinson και Morel Journel 2016).
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2.3 ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (ΠΡΟΣ ΕΝΑ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉΣ)
Πριν όμως εξετάσουμε την περίοδο της κρίσης είναι σημαντικό να επισημανθούν κά-
ποια βασικά σημεία που προκύπτουν από την περιοδολόγηση των ρευμάτων και σχετί-
ζεται με την προσπάθεια συγκρότησης ενός πλαισίου αξιολόγησης. 

Αν η μελέτη των σχέσεων εξουσίας είναι το κοινό χαρακτηριστικό σχεδόν όλων των 
θεωριών αστικών πολιτικών που εξετάσαμε, ένα άλλο χαρακτηριστικό τους είναι η γε-
νική αίσθηση ότι έχουν αποτύχει (John 2009; Cochrane 2007; Dunleavy 1980). Σχεδόν 
όλα τα ρεύματα και οι σχολές σκέψης  έχουν ασχοληθεί με το πεδίο και το αποτέλεσμα 
είναι, όπως σχολιάζει ο Patrick Dunleavy, σαν να κοιτάς μια σειρά κατεστραμμένων τανκ 
στον «ακαδημαϊκό» δρόμο [academic road], δοκιμάστηκαν, εξερράγησαν και στο τέλος 
εγκαταλείφθηκαν (Dunleavy 1980).

Βέβαια, υποστηρίζουμε ότι στην πράξη η αλληλεπίδραση ανάμεσα στις διάφορες σχολές 
σκέψης, παρά τις  αντιθέσεις, είναι μεγάλη, δείχνοντας περισσότερο ένα πεδίο σε διαρκή 
εξέλιξη (Stoker 1998) και όχι τόσο ένα τοπίο «καταστροφής». Οι θεωρίες εξελίσ-
σονται και μεταλλάσσονται, τα μεθοδολογικά εργαλεία επανεξετάζονται 
παρά εγκαταλείπονται9.  Η αίσθηση και η αναγνώριση επιτυχιών και αποτυχιών 
είναι βασικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας εξέλιξης. Το πώς όμως ερμηνεύεται η επιτυ-
χία και η αποτυχία δεν είναι κάτι απλό, καθώς οι αστικές πολιτικές έχουν να κάνουν με 
την πολιτική και εκεί οι απαντήσεις δεν πάντα ξεκάθαρες. Αυτό είναι κάτι που συνήθως 
παραβλέπεται. Οι θεωρίες των αστικών πολιτικών δεν είναι σχήματα σκέψης έξω από 
την πραγματικότητα, δεν είναι μόνο ερμηνευτικά εργαλεία ή πλαίσιo συγκριτικής μελέ-
της. Αντίθετα προκρίνουν συγκεκριμένες πολιτικές λύσεις που επηρεάζουν την καθημε-
ρινότητα των ανθρώπων, και ως τέτοιες πρέπει να κρίνονται. Σε αυτήν την κατεύθυνση 
υποστηρίζουμε ότι κάθε προσπάθεια αξιολόγησης οφείλει να λαμβάνει υπόψη μια σειρά 
παραμέτρων. 

Αρχικά πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η  «προβληματική» γύρω από τα 
θέματα των πόλεων είναι κάτι που συνήθως κατασκευάζεται. Όπως σωστά 
παρατηρούσε ο Paul Burton «ένα καθοριστικό σημείο των αστικών πολιτικών είναι η προσπά-
θεια διαχείρισης του καθορισμού της ίδιας της προβληματικής (urban policy problematic)»(Burton 
1997, 423). Ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται κάτι ως δεδομένο ή ως πρόβλημα, και πιο 
συγκεκριμένα πρόβλημα των πόλεων10 (urban),αλλά και το  ποιος το καθορίζει, αποτελεί 
πάντα ένα ερώτημα και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την κρίση των αστικών πο-
λιτικών (Cochrane 2007; White 2000; Burton 1997). 

Ένα άλλο ζήτημα είναι η ίδια η έννοια της «επιτυχίας». Οι πολιτικές έχουν 
από τη φύση τους την τάση να «διεθνοποιούνται», να επιδιώκουν να γίνονται «καλές», 
«επιτυχημένες» πρακτικές ή μοντέλα σύγκρισης. Αν μια πόλη έχει μια καλή ιδέα έγραφε 
ο Deyan Sudjic είναι απλά «ένα συνέδριο δρόμος μέχρι να ‘μολύνει’[infect] τους ανταγωνιστές της 
με αυτή» (Sudjic 2008). Αν κάτι όμως λειτουργεί σε ένα μέρος δε σημαίνει απαραίτητα 
ότι θα λειτουργήσει τόσο πετυχημένα σε ένα άλλο όπως έχει δείξει η πρόσφατη ιστορία 
της αστικοποίησης. (Punter 2009; Paumgarten 2013). Εδώ δεν κρίνουμε βέβαια αν τα 
«επιτυχημένα» παραδείγματα είναι πράγματι επιτυχημένα, αλλά την ίδια τη λογική της 
κινητικότητας και της μεταφοράς πολιτικών. Δύο είναι τα βασικά σημεία που θέλουμε 
να επισημάνουμε:

1. Όταν εστιάζεις στο  «τι λειτουργεί» συνήθως παραβλέπεις «τι πραγματικά συμβαίνει» 
(Cochrane 2007). Συνήθως οι τοπικοί παράγοντες, οι ιδιαιτερότητες, οι κοινωνικές 
και οικονομικές συνθήκες που μπορεί να οδήγησαν σε αυτήν την επιτυχία είναι 
κάτι που δεν εξετάζεται. Στην περίπτωση της Βαρκελώνης ήταν σε μεγάλο βαθμό 

9. Αυτό ήταν το βασικό στίγμα που 
επιδιώξαμε να δώσουμε μέσα από 
την περιοδολόγηση. 

10. O Alan Cochrane για παρά-
δειγμα παρουσιάζει τον τρόπο 
με τον οποίο συγκροτήθηκαν τα 
προγράμματα αστικής υποβάθμι-
σης στο Ην. Βασίλειο την δεκαετία 
του 1970 σαν μια διαδικασία 
«κοινωνικής κατασκευής» ενός 
προβλήματος (Cochrane 2007). 
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οι ιδιαίτερες κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες που γέννησαν το «Μοντέλο Βαρκε-
λώνη», καθώς η μετάβαση στη δημοκρατία, σε συνδυασμό με τα κινήματα πόλης 
και τις διεκδικήσεις των τελευταίων χρόνων της δικτατορίας, έφερε στο προσκήνιο 
ένα ιδιαίτερο «κοινωνικό κεφάλαιο» που απαιτούσε ριζικές αλλαγές στη πόλη, σε 
μια περίοδο (αρχές του 1980) που υπήρχε μικρό επενδυτικό ενδιαφέρον από τον 
ιδιωτικό τομέα (Garcia-Ramon και Albet 2000). 

2. Το πιο σημαντικό σημείο είναι η εσφαλμένη άποψη ότι όλες οι πόλεις ή περιφέρειες 
έχουν εξίσου τη δυνατότητα να γίνουν «πετυχημένες» αν ακολουθήσουν μια συγκε-
κριμένη στρατηγική θεσμικών ή οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Δεν είναι τυχαία 
άλλωστε η εμμονή με κάποιες «super-star πόλεις» σε μεγάλο τμήμα των θεωριών 
των αστικών πολιτικών. Αυτό είναι κυρίαρχο σε νεοφιλελεύθερες θεωρήσεις  (Peck 
2011; Radaelli 2000; MacLeod 2001) αλλά και σε θεωρίες της Νέας Περιφερει-
ακότητας (Hadjimichalis και Hudson 2014). Αυτό που δεν γίνεται αντιληπτό σε 
όλες αυτές τις θεωρίες, ενώ με ένταση επισημαίνεται κυρίως από μαρξιστικές προ-
σεγγίσεις (Smith και Harvey 2008; Harvey 2011; Hadjimichalis 2011) και έχει 
επανέλθει στο προσκήνιο αυτήν την περίοδο λόγω της κρίσης, είναι πως ο άνισος 
χαρακτήρας της ανάπτυξης στον σύγχρονο καπιταλισμό και ο ανταγωνισμός δεν 
δίνουν ίσες ευκαιρίες σε όλους. 

Παράλληλα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αστικές πολιτικές και σαν μια πολύπλο-
κη πολιτική διαδικασία (Bovens, T’Hart, και Peters 2001; Cochrane 2007), που πολ-
λές φορές το σημαντικό δεν είναι το ποιος έχει δίκιο ή άδικο, αλλά ποιος 
έχει τη δυνατότητα να ηγεμονεύσει. Αναφερόμενος στην ιστορία των θεωριών 
αστικών πολιτικών ο Alan Cochrane αναφέρει: 

«Αυτό που αναδεικνύει η ιστορία των αστικών πολιτικών είναι η δι-
αδικασία χτισίματος [building] ηγεμονίας, είναι μια διαδικασία που 
περιλαμβάνει την κατασκευή μιας λαϊκής [popular] αποδοχής, και 
όχι κάτι που μπορεί απλά να επιβληθεί από ισχυρές ελίτ.» (Cochrane 
2007, 141). 

Έτσι, η πρωτοκαθεδρία και η αποτυχία των ρευμάτων κρίνεται στην πράξη όχι τόσο 
από την ορθότητα των τεκμηρίων ή του επιστημονικού λόγου και των αποτελεσμάτων, 
αλλά από το αν κατάφεραν ή όχι να αποτελέσουν κατά καιρούς ηγεμονικά πολιτικά 
σχέδια. Στην ίδια κατεύθυνση, οι Bovens, T’Hart, και Peters (2001) θα υποστηρίξουν 
ότι η μελέτη της διακυβέρνησης και του κράτους είναι επί της ουσίας μια μελέτη πάνω 
στην πολιτική νομιμοποίηση (legitimacy), κάτι το οποίο δεν σχετίζεται απαραίτητα με 
την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αλλά έχει μια αυτόνομη λογική. 

Σημαντικό είναι να γίνει κατανοητό ότι οι αστικές πολιτικές θεωρίες κρίνονται εν τέλει 
όπως και όλες οι υπόλοιπες πολιτικές: με βάση την αποτελεσματικότητά τους. Αν πέτυ-
χαν οι στόχοι που οι ίδιες έθεσαν, αν υλοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις κ.α (Burton 1997; 
Edwards 1997). Όμως πώς κρίνεται η αποτελεσματικότητα; 

Ενδιαφέρουσα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η θέση της Theda Skocpol γύρω από 
το ρόλο των δημόσιων πολιτικών και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του κράτους να 
ασκήσει πολιτική (state capacities), στο πλαίσιο της ευρύτερης άποψης γύρω από την 
αυτονομία του κράτους (Skocpol 1985; 1995; Skocpol και Amenta 1986). Με τον όρο state 
capacities αναφέρεται στην ευρύτερη δυνατότητα των κρατών «να θέτουν στόχους κόντρα σε 
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ισχυρές κοινωνικές ομάδες ή κάτω από δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες» (Skocpol 
1985, 9). Υπό αυτό το σχήμα, η «επιτυχία» των πολιτικών κρίνεται από το αν: 

«ενισχύουν αυτές τις δυνατότητες του κράτους [state capacities] που 
μπορούν να προωθήσουν τη μελλοντική τους ανάπτυξη [των πολι-
τικών], και ιδιαίτερα αν δίνουν ερεθίσματά σε ομάδες και πολιτικές 
συμμαχίες να υπερασπιστούν τις πολιτικές, τη συνέχιση και επέκτασή 
τους» (Skocpol 1995, 59)

Για να υποστηρίξει τον παραπάνω συλλογισμό η Skocpol εισάγει την έννοια του feedback, 
την άποψη διάφορων κοινωνικών ομάδων για την εκάστοτε πολιτική, σαν το βασικό 
μηχανισμό που εξελίσσει και αναπτύσσει τις δημόσιες πολιτικές. Όπως αναφέρει δε φτά-
νει απλά να υπάρχει μια πολιτική κατεύθυνση, αλλά να υπάρχουν και οι κοινωνικές 
εκείνες δυνάμεις  που θα μπορούν να την υποστηρίξουν και να την εξελίξουν. Η Skocpol 
στηρίζεται πάνω στο παράδειγμα των κοινωνικών πολιτικών στην μετεμφυλιακή περί-
οδο των ΗΠΑ. Μια σειρά αρχικών νομοθετικών ρυθμίσεων για συντάξεις τραυματιών 
πολέμου, και μέτρα υποστήριξης πληγέντων οικογενειών, δημιούργησαν μια ιδιαίτερη 
κοινωνική δυναμική που πίεζε για την συνέχιση των συγκεκριμένων πολιτικών. 

Πρόσφατές αναλύσεις θέτουν νέα κριτήρια για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότη-
τας σε επίπεδο πολιτικών. Το έργο της Mariana Mazzucato, υποστηρίζουμε,  είναι εν-
δεικτικό μιας νέας γενιάς προσεγγίσεων στο τομέα χάραξης και αξιολόγησης πολιτικών 
(Mazzucato 2019; 2018). H Αμερικανο-Ιταλίδα οικονομολόγος θα αναπτύξει το 2017 τη 
θεωρία της για την έννοια των «Αποστολών» στη χάραξη πολιτικών (Mission-oriented 
politics). Έχοντας μελετήσει η ίδια για δεκαετίες τον τρόπο παραγωγής καινοτομίας στο 
τομέα των τεχνολογιών αιχμής και το ρόλο των δημόσιων επενδύσεων σε αυτή τη δια-
δικασία, προσπαθεί να διαμορφώσει ένα μοντέλο όπου θα μπορούν να αντιμετωπιστούν 
οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής όπως η αντιμετώπιση της φτώχειας και η κλιματική 
αλλαγή. Η Mazzucato προκρίνει ένα μοντέλο αντίστοιχό με αυτό του Project Apollo που 
το 1969 έστειλε τον πρώτο άνθρωπο στο φεγγάρι. Η αναζήτηση παραδειγμάτων μέσα 
από τομές και καινοτομίες στο τομέα της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση κοινωνικών 
προβλημάτων δεν είναι κάτι καινούργιο. Ήδη από το 1977 ο Richard Nelson στο βιβλίο 
του The Moon and the Ghetto θα αναρωτιόταν γιατί η καινοτομία κατάφερε να στείλει 
έναν άνθρωπο στο φεγγάρι ενώ δεν έχει καταφέρει να δώσει λύσεις στα ζητήματα της 
φτώχειας, του αναλφαβητισμού και της υποβάθμισης των πόλεων. Όμως η Mazzucato 
προχωράει πολύ περισσότερο από τον απλό προβληματισμό διαμορφώνοντας μια με-
θοδολογία διακυβέρνησης και αξιολόγησης πολιτικών. Για εκείνη το παράδειγμα του 
Project Apollo είναι ένα υπόδειγμα κρατικής οργάνωσης, στοχευμένης καθοδήγησης 
της καινοτομίας και δημόσιων επενδύσεων, συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
και τελικά αποτελεσματικότητας. Κάνει την πολύ απλή σκέψη ότι η χάραξη πολιτικής 
πρέπει να έχει μια τόσο ξεκάθαρη στοχοθεσία – όπως να φτάσει ο άνθρωπος στο φεγ-
γάρι και να επιστρέψει με ασφάλεια πίσω – ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί και να έχει 
αποτελεσματικότητα. 

Το 2017 θα αναλάβει την ανασυγκρότηση όλου του προγράμματος έρευνας και καινο-
τομίας της ΕΕ το Horizon 2020, στηριζόμενη σε αυτές τις θέσεις. Στην έκθεση Mission-
Oriented Research & Innovation in the European Union παρουσιάζεται μια μεθοδολογία 
κριτηρίων που μπορούν να οδηγήσουν σε πετυχημένα αποτελέσματα και συμπυκνώ-
νονται ως εξής: 

Α. Για να είναι πετυχημένες οι πολιτικές πρέπει να είναι φιλόδοξες και να εμπνέ-
ουν μεγάλα κοινωνικά ακροατήρια.  

Β. Πρέπει να έχουν ξεκάθαρη στόχευση, να είναι μετρήσιμες, ποσοτικοποιημένες και 
χρονικά προσδιορισμένες. 
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Γ. Θα πρέπει να συνοδεύονται από φιλόδοξες και αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικές δράσεις 
έρευνας και καινοτομίας.

Δ. Θα πρέπει να είναι διατμηματικές-διεπιστημονικές συμπεριλαμβάνοντας πολ-
λούς παράγοντες (cross-disciplinary, cross-sectoral, cross-actor). 

E. Πρέπει να στηρίζονται στη συμμετοχή των πολιτών

Η παραπάνω συλλογιστική θα την προτείνει η Mazzucato σαν μοντέλο διακυβέρνησης 
και χάραξης πολιτικών για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής11. 

Με αυτά τα κριτήρια, καθώς και με το συνολικό πλαίσιο προσέγγισης των Αστικών 
Πολιτικών έτσι όπως εκτέθηκε στις παραπάνω ενότητες, θα εξετάσουμε και την πορεία 
των θεωριών μέσα στην περίοδο της Οικονομικής Κρίσης. 

11. Βλ. 2.4.3.2
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2.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΡΙΣΉ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2.4.1 ΕΡΜΉΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΉΝ ΚΡΙΣΉ: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Όταν η Αυτής Μεγαλειότητα Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ ρώτησε τους οι-
κονομολόγους στο London School of Economics τον Νοέμβριο του 
2008 πώς και δεν είδαν τον ερχομό της κρίσης (ένα ερώτημα που ήταν 
σίγουρα στα χείλη όλων αλλά μόνο μια μονάρχης της φεουδαρχίας 
μπορούσε τόσο εύκολα να θέσει και να απαιτήσει κάποια απάντηση), 
οι οικονομολόγοι δεν είχαν απάντηση. Συγκεντρωμένοι υπό την αιγί-
δα της Βρετανικής Ακαδημίας Επιστημών, το μόνο που μπόρεσαν να 
παραδεχτούν σε ένα συλλογικό γράμμα, μετά από έξι μήνες μελέτης, 
συλλογισμών και συμβουλών από βασικούς νομοθέτες, ήταν ότι τους 
ξέφυγε αυτό που ονόμασαν «συστημική κρίση» και ότι αυτοί, όπως 
και πολλοί άλλοι, παγιδεύτηκαν στις «πολιτικές της άρνησης». Τι ήταν 
όμως αυτό που αρνούνταν  ; (Harvey 2010, 1)

Μέχρι το τέλος του 2008 οι «πολιτικές της άρνησης» δεν είχαν σχεδόν κανένα νόημα κα-
θώς ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι οι Ευρωπαϊκές και γενικότερα όλες οι «αναπτυγμένες» 
οικονομίες της δύσης θα εισέρχονταν σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης. Σχεδόν σε όλες τις 
χώρες, με διαφορετική βέβαια ένταση και ταχύτητα, τα αποτελέσματα ήταν κοινά: αύξηση 
της ανεργίας, ύφεση της οικονομικής δραστηριότητας αρχικά στο τομέα των κατασκευών, 
κρίση στην κτηματαγορά με ραγδαία πτώση των τιμών και έλλειψη ρευστότητας στην 
αγορά. Στην Ευρώπη η κρίση θα εμφανιστεί με την Ισπανική φούσκα ακινήτων ήδη 
από τα τέλη του 2007 και με την πτώχευση του Τραπεζικού συστήματος στην Ισλαν-
δία για να μετασχηματιστεί μέχρι το 2009 σε κρίση χρέους στις περισσότερες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα αυτές του Νότου. Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα η 
κρίση συνεχίζεται. Οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής που εφαρμόστηκαν μετά 
και από την ίδρυση του Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) στην 
Ε.Ε το 2010, δεν έχουν οδηγήσει σε απομάκρυνση από το υφεσιακό πλαίσιο. 

Από την οπτική των Αστικών Πολιτικών, η Οικονομική Κρίση προσεγγίστηκε με πολ-
λαπλούς τρόπους και απασχόλησε θεωρητικούς και ερευνητές με διαφορετικό τρόπο: 

Αρκετοί μελετητές επισήμαναν τις «αστικές» (urban) καταβολές της κρίσης (Donald 
κ.ά. 2014; Fujita 2013; Eckardt και Ruiz Sanchez 2015b; Gotham 2009; Schönig και 
Schipper 2016) με έμφαση στις έντονες αποτυπώσεις της στα αστικά κέντρα ιδιαίτερα 
μέσα στο πλαίσιο των πολιτικών λιτότητας. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας εί-
ναι προφανή και ιδιαίτερα αισθητά στα αστικά κέντρα όπου για πρώτη φορά μετά από 
δεκαετίες, όπως παρατηρούν οι Eckardt και RuizSanchez «μια γενιά νέων θα μεγαλώσει 
σε ένα καθεστώς υποβαθμισμένων βιογραφιών και κοινωνικού αποκλεισμού» (Eckardt και Ruiz 
Sanchez 2015a, 7). Η έννοια συγκεκριμένα της «λιτότητας» παίζει κεντρικό ρόλο στην 
έρευνα όπως θα δούμε και στη συνέχεια (Peck 2012; 2014; Tabb 2014; Reese, Sands, και 
Skidmore 2014). 

Στην ίδια κατεύθυνση η κρίση θεωρείται σαν μια ευκαιρία κριτικής και επανεξέτασης 
των κυρίαρχων μοντέλων αστικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα στις χώρες που χτυπήθηκαν πε-
ρισσότερο από αυτήν (Marisol Garcia 2010; Souliotis, Sayas, και Maloutas 2014; López 
και Rodríguez 2011).  

Άλλοι, όπως ο David Harvey, αντιλαμβάνονται την κρίση στο ευρύτερο πλαίσιο των 
καπιταλιστικών μετασχηματισμών (Harvey 2010; 2011), σαν μια διαδικασία εμβάθυν-
σης νεοφιλελεύθερων τάσεων (Brenner, Peck, και Theodore 2010b; Peck, Theodore, και 
Brenner 2013; Kunkel και Mayer 2011; Birch και Mykhnenko 2010). Σημαντικές είναι 
οι προσεγγίσεις που εξετάζουν την κρίση στο πλαίσιο ευρύτερων μετασχηματισμών του 
Κράτους και υπερεθνικών ενώσεων όπως η Ε.Ε, θέτοντας ζητήματα διακυβέρνησης, 
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άνισης ανάπτυξης και δημοκρατίας (Le Galès και King 2017; Hadjimichalis 2017).  

Σε κάθε περίπτωση η κρίση οδήγησε σε αναθεώρηση αρκετών δεδομένων και σε μια 
τάση επανεξέτασης των μεθοδολογικών εργαλείων12. Όπως παρατηρεί η Kuniko Fujita 
η κρίση ήταν ένα κάλεσμα «για να ενδυναμώσουμε ξανά τις θεωρίες γύρω από την πόλη» (Fujita 
2013, 1). Αυτή όμως η διαδικασία ενδυνάμωσης σε επίπεδο αναλύσεων και 
θεωριών στις Αστικές Πολιτικές (αλλά όχι μόνο) περνάει επίσης μέσα από 
διαδικασία αξιολόγησης, αναστοχασμού και αναγνώρισης για άλλη μια 
φορά των αποτυχιών γύρω από βασικά θεωρητικά σχήματα. Η κρίση υπο-
στηρίζουμε πως κλόνισε όλα τα ρεύματα σκέψης, ήταν ως εκ τούτου στην 
πράξη και κρίση των θεωριών Αστικών Πολιτικών. 

Αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις προσεγγίσεις: 

1. Στις «κυρίαρχες» νεοφιλελεύθερες θεωρίες αστικής ανάπτυξης που αποτέλεσαν κα-
θοριστικό μοντέλο ήδη από την δεκαετία του 1990. 

2. Σε ρεύματα που επιδίωκαν μια σύμπλευση στρατηγικών ανταγωνισμού με έναν 
βαθμό κοινωνικής συνοχής, μιας λογικής «Τρίτου Δρόμου», και τα οποία χαρακτή-
ριζαν το μοντέλο αρκετών πόλεων όπως για παράδειγμά της Βαρκελώνης που θα 
εξετάσουμε αναλυτικά. 

3. Κυρίως όμως στις Κριτικές και Ριζοσπαστικές προσεγγίσεις, που δείχνουν σημάδια 
τόσο θεωρητικής «κόπωσης» όσο και δυσκολία εφαρμογής εναλλακτικών σχεδίων 
όπου δόθηκε η δυνατότητα μέσα στην κρίση (πχ. Ελλάδα, Βαρκελώνη). 

Παράλληλα έχει μια σημασία να εξετάσουμε αναλυτικότερα πώς άλλοι μελετητές-ερευ-
νητές προσέγγισαν στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης τις αστικές πολιτικές, τι ήταν 
για αυτούς κυρίαρχο και ποια μεθοδολογικά εργαλεία υιοθέτησαν.

2.4.2 ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΕ ΚΡΙΣΉ;

2.4.2.1 ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ-ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Ήδη πολύ πριν από την Οικονομική Κρίση του 2008-09 η κριτική στα νεοκλασικά 
μοντέλα οικονομικών θεωριών και στις πολιτικές απελευθέρωσης της αγοράς ήταν 
έντονη (Harvey 2005; Mirowski και Plehwe 2009; Peck 2010; Barnett 2005; Larner 
2003; Amin 1994; Birch και Mykhnenko 2010). Τα αποτελέσματα τέτοιων πολιτικών 
στις πόλεις ήταν εμφανή μέσα από  την συνύπαρξη κοινωνικών αντιθέσεων και άνισης 
ανάπτυξης σε ένα γενικότερο περιβάλλον οικονομικής μεγέθυνσης (V. P. Arapoglou 
και Sayas 2009; Maloutas 2012; Merrifield και Swyngedouw 1997; J. Agnew 2001; 
Peck και Tickell 2002). Η εφαρμογή πολιτικών λιτότητας ως μέτρο αντιμετώπισης της 
ύφεσης το 2009 επηρέασε κυρίως τις πόλεις από το επίπεδο διακυβέρνησης μέχρι και 
τις καθημερινές συνθήκες διαβίωσης των πολιτών: περικοπές στους προϋπολογισμούς 
των Δήμων και στα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών 
και κοινωνικών δομών, κρίση στον τομέα της κατοικίας, ένταση των αποκλεισμών κ.α. 
Εντούτοις, οι πολιτικές αυτές δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. 

Η αποτυχία του συγκεκριμένου μοντέλου αναγνωρίστηκε ευρύτερα, τόσο στο επίπεδο 
της οικονομίας όσο και σε αυτό των χωρικών στρατηγικών και προτεραιοτήτων. Ο Paul 
Krugman θα υποστηρίξει ότι η «νεοκλασική σύνθεση - η ιδέα ότι με τη χρήση νομισματικών και 
δημοσιονομικών πολιτικών μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο ασφαλή παντού για το laissez-faire  - 
απέτυχε» (Krugman 2013) να δώσει απάντηση στην οικονομική κρίση. Αντίστοιχα, στο 
επίπεδο των Αστικών Πολιτικών η λογική του Trickle Down Gentrification, η διάχυση 
των πλεονεκτημάτων της οικονομικής ανάπτυξης στα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα 
δίχως ένα πλαίσιο κοινωνικής προστασίας δεν έδειξε επίσης σημάδια αποτελεσματικό- 12. Βλ. Αναλυτικότερα Κεφ. 2.5
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τητας (Narefsky 2013). Η κρίση αύξησε σημαντικά τις ανάγκες για κατοικία, καθώς 
η αύξηση των ενοικίων, οι χαμηλοί οικογενειακοί προϋπολογισμοί και ο αποκλεισμός 
από το δανεισμό έχει δημιουργήσει έντονα προβλήματα ιδιαίτερα στα φτωχότερα κοι-
νωνικά στρώματα. Παρόλα αυτά, όπως σχολίαζε αρθρογράφος των NewYork Times, 
κατασκευαστές και ιδιοκτήτες συνεχίζουν να στοχεύουν στα υψηλά εισοδήματα13.

Το μοντέλο αστικής ανάπτυξης που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε τα 
επιθυμητά αποτελέσματα ακόμη και για τους ίδιους τους υποστηρικτές του. Για παρά-
δειγμα, σε συνέντευξή του το 2016, ο βασικός θεωρητικός γύρω από τη «Δημιουργική 
Τάξη»14 (Creative Class), Richard Florida δήλωνε ότι:

Έκανα λάθος πως η δημιουργική τάξη θα μπορούσε μαγικά να επανα-
φέρει τις πόλεις μας, να γίνει η νέα μεσαία τάξη όπως αυτή του πατέρα 
μου, και θα ζήσουμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα […] Δε μπορού-
σα να προβλέψω ότι ανάμεσα σε όλη αυτή την αστική μεγέθυνση θα 
υπήρχε μια σκοτεινή πλευρά στην αστική δημιουργική επανάσταση, 
μια πολύ βαθιά σκοτεινή πλευρά  ».15

Παρά την κρίση και τις κοινωνικές αντιδράσεις, η ηγεμονία των νεοφιλελεύθερων ιδε-
ών δεν έχει κλονιστεί (Aalbers 2013; Peck, Theodore, και Brenner 2013; Harvey 2011). 
Αντίθετα, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι οι πολιτικές λύσεις αντιμετώπισης της 
κρίσης εντείνουν την διαδικασία νεοφιλελευθεροποίησης (Brenner, Peck, και Theodore 
2010b; Davies και Blanco 2017). Αρκετοί βέβαια σημειώνουν ότι σε επίπεδο ιδεολογι-
κής κυριαρχίας ο νεοφιλελευθερισμός έχει φτάσει σε συγκεκριμένα όρια. Ο Neil Smith 
θα τον χαρακτηρίσει «νεκρό αλλά κυρίαρχο» (Smith 2009) ενώ ο Ben Fine θα τον 
παρουσιάσει σαν «ζόμπι» (Fine 2010). 

Όμως το βασικό ερώτημα που θέτει η κρίση για τις Αστικές Πολιτικές παραμένει. Όπως 
το παρουσιάζουν οι Brenner, Theodore και Peck: 

«Πώς γίνεται οι κατεστημένες νεοφιλελεύθερες αστικές πολιτικές αν 
και φαίνονται κουρασμένες, αναιμικές να αποτελούν ταυτόχρονα την 
‘κοινή λογική’ σε επίπεδο χάραξης πολιτικής για τον χώρο σε παγκό-
σμιο επίπεδο;» (Peck, Theodore, και Brenner 2013, 1095)

Αυτό αποτελεί και ένα από τα βασικά ερωτήματα και της συγκεκριμένης διδακτορικής 
διατριβής, και ένα μέρος της απάντησης υποστηρίζουμε ότι έχει να κάνει με το γεγονός 
ότι η κρίση ανέδειξε τις νεοφιλελεύθερες ιδέες σαν ηγεμονεύουσα λογική λόγω των 
αδυναμιών των υπόλοιπων ρευμάτων σκέψης να προτείνουν εναλλακτικές προσεγγί-
σεις μέσα στο περιβάλλον της ύφεσης . 

2.4.2.2 ΚΡΙΣΗ ΕΝΟΣ «ΤΡΙΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ» ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Η οικονομική κρίση εκτιμούμε ότι κλόνισε και στρατηγικές που βασίζονταν σε μια λο-
γική συνύπαρξης μιας ατζέντας ανταγωνισμού με ένα βαθμό κοινωνικής συνοχής. Αυτές 
οι θεωρίες ενός Τρίτου Δρόμου (Giddens 1998) που σε επίπεδο Αστικών Πολιτικών 
περάσανε μέσα από τις θεωρίες για την Νέα Περιφερειακότητα (NewRegionalism) και 
το Νέο Τοπικισμό (New Localism)16, συνδέθηκαν με τη διαδικασία της Παγκοσμιοποί-
ησης και της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στην χάραξη 
πολιτικών σε πολλές πόλεις ιδιαίτερα μετά τις αρχές του 1990, ανάμεσα στις οποίες ήταν 
και η υπό εξέταση Βαρκελώνη (Degen και García 2012; Marisol Garcia 2010; McNeill 
1999). O διάλογος γύρω από τις λογικές αυτές είναι πλούσιος (Lovering 1999; Jones 
2001; MacLeod 2001; Amin 1999; Hadjimichalis 2006; Brenner 2002), και τα τελευ-
ταία χρόνια επανήλθε λόγω της οικονομικής κρίσης αναδεικνύοντας συγκεκριμένες 
αδυναμίες (Hadjimichalis και Hudson 2014; Le Galès και King 2017). 

Για αρκετούς, η κρίση, απέδειξε ότι δεν μπορούν όλες οι πόλεις και οι περιφέρειες να 

13. Lowrey, Annie. 2013. ‘With 
Rental Demand Soaring, Poor 
Are Feeling Squeezed’. The 
New York Times, 9 Δεκέμβριος 
2013, τμ. Business Day. https://
www.nytimes.com/2013/12/10/
business/economy/the-poor-
are-squeezed-as-rental-housing-
demand-soars.html.

14. Τον όρο «Δημιουργική Τάξη» 
εισήγαγε ο Αμερικάνος πολιτι-
κός και κοινωνικός επιστήμονας 
Richard Florida στις αρχές του 
2000, για να περιγράψει μια νέα 
κοινωνικό-οικονομική τάξη 
που συνδέεται με τους μετασχη-
ματισμούς στην παραγωγή και 
συγκεκριμένα την ενίσχυση της 
«οικονομίας της γνώσης». Για 
τον Florida όπως η εργατική τάξη 
καθόρισε τον χαρακτήρα των 
βιομηχανοποιημένων πόλεων 
την μεταπολεμική περίοδο, στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης και 
της κοινωνίας της γνώσης μια νέα 
τάξη συγκροτεί την ταυτότητα των 
συγχρόνων αστικών κέντρων.  

15. DePillis, Lydia. 2016. 
‘The re-education of Richard 
Florida’. Houston Cronicle, 
24 Δεκέμβριος 2016. http://
www.houstonchronicle.com/
business/texanomics/article/
The-Reeducation-of-Richard-
Florida-10165064.php.

16. Για περαιτέρω ανάλυση στα 
συγκεκριμένα σχήματα σκέψης βλ. 
2.2.3 στo παρόν κείμενο. 



ΚΕΦ 2: ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΕ "ΚΡΙΣΗ";

είναι εξίσου «πετυχημένες», και το ζήτημα της άνισης ανάπτυξης και των τοπικών ιδι-
αιτεροτήτων είναι καθοριστικό σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης (Hadjimichalis και 
Hudson 2014). Σύμφωνα με τον MacLeod (2001) η προσήλωση στον «τοπικισμό» έχει 
συγκεκριμένα όρια και δεν αντιλαμβάνεται την σημασία της εθνικής και υπερεθνικής 
κλίμακας στην διαμόρφωση των πολιτικών και την επιρροή πάνω σε πτυχές της παρα-
γωγής. Το παράδειγμα της Ε.Ε εδώ είναι χαρακτηριστικό, σαν ένα όχημα μεταφοράς πο-
λιτικών από την υπερεθνική, σε εθνική και τοπική κλίμακα, γεγονός που έγινε ιδιαίτερα 
αισθητό σε περιπτώσεις όπως αυτές της Ελλάδας την περίοδο της κρίσης  . 

Αυτό μας φέρνει πάλι πίσω στον πυρήνα του διαλόγου γύρω από το μετασχηματισμό 
του κράτους στο πλαίσιο της Παγκοσμιοποίησης. Το 2002 ο Patrick LeGalès, στην προ-
σπάθειά του να δώσει μια απάντηση στους θεωρητικούς της Πολιτικής Οικονομίας της 
Κλίμακας οι οποίοι τόνιζαν τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της διαδικασίας μετασχημα-
τισμών και αναδιανομής εξουσιών, θα θέσει το παρακάτω ερώτημα:

«Εδώ ερχόμαστε στην καρδιά αυτού που σημαίνει μετασχηματισμός 
του κράτους. Είναι όλοι αυτοί οι νέοι θεσμοί ένα σημάδι υποχώρησης 
του κράτους προς όφελος των ειδικών, των ιδιωτικών συμφερόντων 
και οργανισμών που μπορούν να ερμηνευτούν με όρους ‘διακυβέρνη-
ση ενάντια κυβέρνησης’; Ή αυτοί οι θεσμοί αναδεικνύουν ένα μετα-
σχηματισμό στις μορφές της δημόσιας πολιτικής, με μεγαλύτερη αποτε-
λεσματικότητα στις παρεμβάσεις του κράτους, που αφήνει περισσότερο 
χώρο για διαδικασίες, για ανοιχτό διάλογο, για το χτίσιμο συμμαχιών, 
και για κινητοποίηση – ένας μετασχηματισμός που δίνει έναν ισότιμο 
ρόλο στη πολιτική για να διαμορφώσει νέες νόρμες και κατευθύνσεις; 
(Le Galès 2002, 96)

για να δώσει απάντηση μια δεκαπενταετία μετά υποστηρίζοντας πως

«Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και η παγκοσμιοποίηση έχουν προκύψει 
ως οι βασικοί παράγοντες που υποβαθμίζουν την ικανότητα του κρά-
τους να ασκήσει εξουσία, να ελέγξει την οικονομία του, και να προστα-
τέψει τις περιφέρειές του» (Le Galès και King 2017, 2)  . 

Για τον LeGalès οι πολιτικές λιτότητας, η επιβολή μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής 
από την Ε.Ε στα κράτη μέλη και κατ΄επέκταση από τις εθνικές στις περιφερειακές-τοπι-
κές κυβερνήσεις είναι ένα καινούργιο στοιχείο που αναδείχθηκε την περίοδο της ύφεσης 
και έρχεται σε σύγκρουση με την ευελιξία μιας πολυεπίπεδης (multilevel) διακυβέρνη-
σης πάνω στην οποία ήταν στηριγμένη η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση στα μέσα της δεκαετίας 
του 199017. 

Το σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η κρίση οδήγησε -με διαφο-
ροποιήσεις- σε μια διαδικασία ανακλιμάκωσης από το τοπικό-περιφερειακό στο εθνι-
κό-υπερεθνικό, με έντονες συγκρούσεις σε διαφορετικές κλίμακες, γεγονός που αποτελεί 
ένα καινούργιο στοιχείο και θα αναλυθεί στις επόμενες ενότητες. 

2.4.2.3 ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ: ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ «ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ»
Πώς εξελίχθηκαν όμως στις συνθήκες της πρόσφατης οικονομικής κρίσης οι θεωρίες 
που πρόκριναν αντίθετες λογικές; Τα τελευταία χρόνια ένας έντονος διάλογος έχει ανοί-
ξει αναφορικά με θεωρητικά σχήματα που αφορούν και το χώρο της ριζοσπαστικής σκέ-
ψης στις Αστικές Πολιτικές (Pinson και Journel 2016; 2017; Le Galès 2016; Davies και 
Blanco 2017; Storper 2016; Jessop 2002a; Wacquant 2012; Venugopal 2015). Πιο συ-
γκεκριμένα, για τις θεωρίες που σχετίζονται με τον νεοφιλελευθερισμό όπως αυτές αναπτύ-
χθηκαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες ιδιαίτερα μέσα από το έργο των Brenner, Theodore 
και Peck18 αλλά και άλλων θεωρητικών (Wacquant 2012; Larner 2003; Harvey 2007). 

17. Η έννοια όμως της «πολιτι-
κής επιλογής» (political choice) 
(Savitch και Kantor 2004) 
παραμένει όπως θα δούμε και στη 
συνέχεια της διατριβής. Ο τρόπος 
με τον οποίο οι διάφορες χώρες, 
περιφέρειες και πόλεις ανταπο-
κρίθηκαν στις νέες προκλήσεις 
διαφέρει. 

18. Bλ. 2.2.4 και 2.2.5  στo παρόν 
κείμενο. 
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Εκτιμούμε ότι η κρίση και οι κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που έφερε ενέτειναν αυτήν 
την κριτική ιδιαίτερα στο ακαδημαϊκό επίπεδο, με πραγματικές όμως προεκτάσεις ιδιαί-
τερα στο τρόπο που διαμορφώνονται στην πράξη οι αστικές πολιτικές 19.  

Η κριτική και ο διάλογος γύρω από τον νεοφιλελευθερισμό επικεντρώνεται σε διάφορα 
θέματα όπως ορισμού της έννοιας, περιγραφής των ορίων της καθώς και χρήσης της ως 
αναλυτικού εργαλείου ευρύτερα στις κοινωνικές επιστήμες. Θα εστιάσουμε εκτενώς 
σε κάποιες πτυχές αυτού του διαλόγου, κυρίως γιατί το συγκεκριμένο ρεύ-
μα σκέψης έπαιξε σημαντικό ρόλο στις θεωρίες αστικών πολιτικών τις δύο 
τελευταίες δεκαετίες και επιπλέον γιατί η παρούσα διατριβή υιοθετεί σε 
μεγάλο βαθμό τον πυρήνα της προβληματικής της προσέγγισης αυτής. Ως 
εκ τούτο η παρουσίαση του διαλόγου κρίνεται σημαντική. Θα σταθούμε 
σε τρία σημεία:

Το πρώτο αφορά το γενικότερο ζήτημα ορισμού και ερμηνείας του νεοφι-
λελευθερισμού: Σύμφωνα με τον Jamie Peck είναι καλύτερο να ορίσουμε τη διαδικα-
σία του νεοφιλελευθερισμού μέσα από τις «επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις της και την 
άνιση πραγμάτωσή της, παρά μέσα από την αναφορά σε μία καθορισμένη και υπερβατι-
κή έννοια» (Peck 2010, 13). Είναι όμως ακριβώς αυτός ο «μη-ορισμός» όπως παρατηρεί 
o LeGales που κάνει τόσο δύσκολη την ερμηνεία των πραγματικών αλλαγών στις πόλεις 
καθώς «κομμάτια [bits] νεοφιλελευθερισμού βρίσκονται παντού και είναι διαρκώς σε 
διαδικασία αλλαγής» (Le Galès 2016). Η Dean αναφέρει πως η έννοια έχει γίνει πλέον 
«υπερβολικά ανοιχτή» [overblown] (Mitchell Dean 2014), ενώ ο Clarke σχολιάζει πως 
έχει πάρει διαστάσεις «παντοδυναμίας» (J. Clarke 2008). Το αποτέλεσμα είναι ο νεοφι-
λελευθερισμός να βρίσκεται παντού, να χαρακτηρίζει σχεδόν όλες τις πτυχές της αστικο-
ποίησης, της κοινωνικής και οικονομικής ζωής στις πόλεις. Από τη δράση των ΜΚΟ, 
τα μεγάλα έργα, τη δράση και τις πολιτικές των Διεθνών Οργανισμών, τις διαδικασίες 
διακυβέρνησης των πόλεων, ζητήματα υποδομών, θέματα ασφάλειας, κ.α, όλα αυτά σε 
διαφορετικές κλίμακες και γεωγραφικές ενότητες ανά τον πλανήτη (Pinson και Journel 
2016; Le Galès 2016; Venugopal 2015; Mitchell Dean 2014). Για τον Venugopal αυτό 
δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει αποκλειστικά το νεοφιλελευθερισμό αλλά πάρα πολλές 
έννοιες στις κοινωνικές επιστήμες: 

«Η ασυνέπεια σε ζητήματα ορολογίας, οι αδύναμοι ορισμοί […] είναι 
ενδημικά στις κοινωνικές επιστήμες. Για παράδειγμα σχεδόν όλες οι 
σημαντικές έννοιες στην πολιτική κοινωνιολογία – δημοκρατία, εξου-
σία, λαϊκισμός, σύγκρουση, [κοινωνική] τάξη ή διακυβέρνηση – κα-
ταλαμβάνουν ένα ρευστό πεδίο ερμηνείας, συχνά λείπει ένας ξεκάθα-
ρος ορισμός και χρησιμοποιούνται με ασυνέπεια» (Venugopal 2015, 
171)

Ίσως ένας βαθμός ασάφειας να είναι αναγκαίος στις «Μέγα-Θεωρίες» (Pierre 2005) 
όπως ο νεοφιλελευθερισμός έτσι ώστε αυτές να έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με 
πολλές πτυχές της καθημερινότητας. Όμως, σύμφωνα πάλι με τον Venugopal, αυτή «η 
υπερ-ταυτοποίηση διαφόρων πτυχών κατά τα άλλα μη-συνδεόμενων φαινομένων κάτω από μία, συ-
νεχώς ασταθή και αμφιλεγόμενη ταμπέλα» (Venugopal 2015, 170) είναι που δημιουργεί και 
τα σημαντικότερα προβλήματα. 

Σε μια διαφορετική κατεύθυνση οι θεωρητικοί του νεοφιλελευθερισμού, αν και ανα-
γνωρίζουν το πρόβλημα του μη-ορισμού, επιμένουν σε μια κατανόηση της έννοιας που 
παραμένει αρκετά ρευστή (Brenner, Peck, και Theodore 2010b; Peck, Theodore, και 
Brenner 2013; 2009; Ong 2007). 

Η Αihwa Ong παρουσιάζει μια αντίληψη για το νεοφιλελευθερισμό ως ένα φαινόμενο 
χωρίς απαραίτητα συγκεκριμένη μορφή (Ong 2007). Κάνει τη διάκριση ανάμεσα στο 

19. Οι περιπτώσεις του ΣΥΡΙΖΑ 
στην Ελλάδα, των Podemos στην 
Ισπανία και του Barcelona en 
Comu στην Βαρκελώνη είναι 
προσπάθειες υλοποίησης ενός 
«αντινεοφιλελεύθερης» λογικής σε 
επίπεδο πολιτικών. Οι αδυναμίες 
και τα όρια τους αναλύονται στα 
επόμενα κεφάλαια της διατριβής. 
Βλ. 4.3.3.6, 6.3.1 
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νεοφιλελευθερισμό με μεγάλο «Ν», ένα καθεστώς απόλυτα προσηλωμένο στα συμφέ-
ροντα των αγορών (πολύ κοντά στις προσεγγίσεις του David Harvey) και το νεοφιλε-
λευθερισμό με μικρό «ν», μια «τεχνολογία» διακυβέρνησης που συνυπάρχει με άλλες 
πολιτικές λογικές, με βάση και τις θεωρίες γύρω από την κυβερνητική. 

Οι Brenner, Peck και Theodore σε μια σειρά δημοσιεύσεων κάνουν μια αρκετά ενδε-
λεχή προσπάθεια εξειδίκευσης σε ζητήματα ορισμών και αναλυτικών πλαισίων20. Αν 
και εκτιμούν ότι μια «αυστηρή» ερμηνεία θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο στην 
κατανόηση των μετασχηματισμών, δεν καταλήγουν σε κάτι τέτοιο αλλά στη διαμόρφωση 
ερμηνευτικών κατηγοριών. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι οποιαδήποτε ερμηνεία του 
φαινομένου δεν μπορεί παρά να περνάει μέσα από την ανάλυση των θεσμικών πειρα-
ματισμών, των μεθόδων μεταφοράς πολιτικών και της διαμόρφωσης των υπερεθνικών 
καθεστώτων εξουσίας (rule regimes) (Brenner, Peck, και Theodore 2010b) καταλήγο-
ντας στην παρακάτω προσπάθεια ορισμού: «η νεοφιλελευθεροποίηση αποτελεί μια ιστορικά 
συγκεκριμένη, άνισa αναπτυσσόμενη, υβριδική, τυποποιημένη τάση θεσμικών μετασχηματισμών της 
αγοράς» (Brenner, Peck, και Theodore 2010b, 330). Είναι σαφές ότι δεν γίνεται προσπά-
θεια να ξεφύγουν από ένα αρκετά μεγάλο βαθμό αφαίρεσης. Χαρακτηριστική είναι έτσι 
η αναφορά στην «υβριδικότητα», που όπως υποστηρίζει ο Peck δεν αποτελεί «ένα μετα-
δομιστικό τρικ, αλλά δείκτης των αναπόφευκτα μη-καθαρών μορφών στις οποίες βρίσκουμε τις τάσεις 
νεοφιλελευθεροποίησης» (Peck 2013, 140).  

Όμως το ερώτημα παραμένει. Όσο υβριδικός, πολύπλοκος, άμορφος και άνισος είναι ο 
νεοφιλελευθερισμός, θα έπρεπε να υπάρχουν μια σειρά κοινών, βασικών χαρακτηρι-
στικών που τα συναντάμε σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις (Le Galès 2016; Venugopal 
2015). 

Ο Wacquant, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους θεωρητικούς του νεοφιλελευθερισμού, 
αναμετριέται εκτιμούμε καλύτερα με αυτό το ερώτημα υποστηρίζοντας ότι υπάρχει ένας 
«θεσμικός πυρήνας» (institutional core) που κάνει το νεοφιλελευθερισμό διακριτό. Αυτός 
ο πυρήνας σχετίζεται με τη χρήση του κράτους ως εργαλείου επιβολής της θέλησης της 
αγοράς πάνω στην κοινωνία (Wacquant 2012). Όπως αναφέρει σχολιάζοντας και το 
έργο των υπολοίπων:

«Αυτό είναι μια λογική απαίτηση: για να μπορούν να αναπτυχθούν 
μέσω «μεταλλάξεων» διαφοροποιούμενα τοπικά ήδη νεοφιλελευ-
θερισμών, πρέπει να υπάρχει ένα κοινό γονίδιο από τα οποία όλα 
προέρχονται. Ως εκ τούτου κάθε σύνθεση πολλαπλών «μικρών –ν- 
νεοφιλελευθερισμών» απαραίτητα προϋποθέτει κάποιο «Μεγάλο 
–Ν- Νεοφιλελευθερισμό», και κάθε περιφερειακή και μερική εκδή-
λωση του φαινομένου μπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοια μόνο σαν 
αναφορά, φανερή ή συγκαλυμμένη, ενός πιο ολοκληρωμένου αρχι-
κού πυρήνα.» (Wacquant 2012, 71)

 Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο Wacquant αναφέρει τέσσερεις λογικές-χαρακτηριστικά 
που θεωρεί πως αποτελούν τον πυρήνα της νεοφιλελεύθερης «μηχανικής» (Wacquant 
2012): 

• Η εμπορευματοποίηση και η ανάπτυξη διάφορων μηχανισμών της αγοράς ως ο 
βέλτιστος μηχανισμός κατανομής πόρων.

• H μεταστροφή της έννοιας της κοινωνικής πρόνοιας από οικουμενικό δικαίωμα σε 
σύστημα «υπό-προϋποθέσεις».

• Η ποινικοποίηση της φτώχειας 22.  

• Τέλος, η στροφή στην ατομική ευθύνη, ιδωμένης ως «πολιτιστικής κόλλας» (Wacquant 
2010) που ενώνει όλες τις πτυχές της κρατικής παρέμβασης.

20. Βλ. αναλυτικότερα (Peck 
2013; Brenner, Peck, και Theodore 
2010b; Peck, Theodore, και 
Brenner 2009; 2013; Brenner, 
Peck, και Theodore 2010a)

21. Με τον όρο penalization of 
poverty ο Wacquant αναφέρεται 
σε μια σειρά πολιτικών πρακτικών 
σε θέματα ασφάλειας και δήμοσιας 
τάξης. Για τον Wacquant η αύξη-
ση των κοινωνικών ανισοτήτων, 
η ανεργία και η φτώχεια των 
τελευταίων δεκαετιών συνοδεύεται 
και από μια στρατηγική μηδενικής 
ανοχής που στόχο έχει τα φτω-
χότερα στρώματα. Ο Wacquant 
στηρίζει την θεωρία του στις ΗΠΑ 
και μελετάει τα χαρακτηριστικά 
του ποινικού συστήματος και την 
ραγδαία άνοδο των φυλακισμένων 
τις τελευταίες δεκαετίες. Για τον 
ίδιο οι πολιτικές αυτές έχουν άμεση 
σχέση με την άνοδο νεοφιλελεύθε-
ρων ιδεών. 
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Αυτά τα χαρακτηριστικά για τον ίδιο διακρίνουν το νεοφιλελευθερισμό και από το φιλε-
λευθερισμό. Αν και υπάρχει η κριτική ότι αυτή η διάκριση δεν είναι επαρκής (Storper 
2016; Le Galès 2016). 

Το ζήτημα του ορισμού συνδέεται και με το δεύτερο σημείο που αφορά θέματα περιοδο-
λόγησης και γενικότερα εφαρμογής της έννοιας. 

Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύχθηκαν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές σύμφωνα με τους 
Peck και Tickell μπορεί να χωριστεί σε τρεις περιόδους (Peck και Tickell 2002) ,  οι 
οποίες συνοπτικά είναι:

• 1970 (protoneoliberalism): Αρχική διαμόρφωση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών σε 
επίπεδο ιδεών.

• 1980-1990 (roll-backneoliberalism): Επιθετική εφαρμογή των πολιτικών αυτών μέσα 
από τις περιπτώσεις του Ρέιγκαν στις ΗΠΑ και της Θάτσερ στο H.B.

• 1990-2000 (roll-outneoliberalism): Μετασχηματισμός των νεοφιλελεύθερων πολιτι-
κών με εισαγωγή λογικών «Τρίτου Δρόμου» σε μια κατεύθυνση ένταξης περισσό-
τερων «κοινωνικών» παρεμβάσεων και θεσμικών πρωτοβουλιών. 

Η αυστηρή αυτή κατηγοριοποίηση, σε ένα πλαίσιο όπου έτσι και αλλιώς η έννοια δεν 
έχει ξεκαθαρίσει, δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Αρχικά περιγράφεται ο νεοφιλελευ-
θερισμός, δηλαδή μια ιδεολογία,  ως η βασική αιτία όλων των μετασχηματισμών σε επί-
πεδο αστικών πολιτικών, παραβλέποντας το ρόλο τοπικών παραγόντων και συνθηκών 
γεγονός που εκτιμάται ότι είναι λάθος (Pickvance 2011; Le Galès 2016; Storper 2016). 

Επιπλέον, η μελέτη του μετασχηματισμού θεσμών και πολιτικών σε τοπικό επίπεδο 
δείχνει μια δυσκολία επαλήθευσης του συγκεκριμένου σχήματος περιοδολόγησης. Στη 
Γαλλία, παρατηρούν οι Pinson και Journel, το κράτος εφάρμοζε φιλικές προς την αγορά 
πολιτικές πολύ πριν τη δεκαετία του 1970 (Pinson και Journel 2016). Στις Ισπανικές 
πόλεις η δεκαετία του 1980 αποτελούσε μια περίοδο ενίσχυσης και όχι υποχώρησης των 
κοινωνικών πολιτικών (Marisol Garcia 2017b).  Ενώ ακόμη και τη δεκαετία του 1990 
υπήρχαν περιπτώσεις, υποστηρίζουν οι DiGaetanο και Strom, όπου οι πόλεις ακολου-
θούσαν «μη-επιχειρηματικά [non entrepreneurial] μοντέλα διακυβέρνησης»(DiGaetano και 
Strom 2003, 353). Αυτά τα προβλήματα, αναφέρουν οι ίδιοι, δημιουργούν αδυναμίες 
στην υιοθέτηση γενικότερα αυτού που ονομάζουν  «λογική της πολιτικής οικονομίας» ως 
εργαλείου συγκριτικής μελέτης δομών διακυβέρνησης και γενικότερα στις αστικές πο-
λιτικές  . 

Η κριτική αυτή οδήγησε και σε μεταφορά από ένα αυστηρό σχήμα περιοδολόγησης σε 
μια πιο ρευστή συνθήκη με την οποία εφαρμόζονται κατά τόπους οι νεοφιλελεύθερες πο-
λιτικές. Χρησιμοποιήθηκαν έτσι διάφοροι νέοι προσδιορισμοί για να δείξουν τον τρόπο 
με τον οποίο υφιστάμενες ή τοπικές θεσμικές λογικές διαπλέκονται και μετασχηματίζονται 
από τις νεοφιλελεύθερες ιδέες, και αντίστροφα. Έτσι ο νεοφιλελευθερισμός περιγράφηκε 
ως  «κινούμενος» [mobile] (Ong 2007), «υπαρκτός» [actually existing] (Brenner και 
Theodore 2002), «ποικιλόμορφος» [variegated] (Brenner, Peck, και Theodore 2010a). 

Για το Mathieu Hilgers είναι ανέφικτη ακόμη και η προσπάθεια δημιουργίας ενός ξεκά-
θαρου πλαισίου σύγκρισης καθώς η πραγματικότητα υλοποίησης των νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο σύνθετη και περίπλοκη, όπως άλλωστε 
κάθε μετασχηματισμός στο επίπεδο των αστικών πολιτικών. Αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Όταν μιλάμε για νεοφιλελεύθερες πολιτικές ανά τον κόσμο, δεν είναι 
γιατί υπάρχουν μόνο στο πλατωνικό κόσμο των ιδεών ή μόνο επειδή 
συγκροτούν ένα χώρο πιθανών επιλογών, αλλά κυρίως διότι μερικές 
από αυτές εφαρμόζονται και έχουν και συγκεκριμένα αποτελέσματα. 
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Αυτό δε σημαίνει ότι η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα μηχανικά ή 
μαγικά […] Υπάρχει μια πανσπερμία μετασχηματισμών, ένας πληθω-
ρισμός στρατηγικών και δράσεων, που είναι δύσκολο να βρεις μια ξε-
κάθαρη και μοναδική κίνηση. Σαν ένας ανθρωπολόγος που εργάζεται 
στις Αφρικάνικές πόλεις, δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να παρατηρήσω 
την εφαρμογή μιας μεταρρύθμισης δίχως ένα πλήθος διαπραγματεύ-
σεων, ευελιξιών, διαδικασιών και αντιπαραθέσεων που συχνά οδη-
γούν σε ένα αποτέλεσμα πολύ μακριά από τις αρχικές προθέσεις […] 
Ο Νεοφιλελευθερισμός είναι κινούμενος, ούτε ενοποιημένος, ούτε 
ενιαίος, διότι οι πολιτικές με τις οποίες συνδέεται είναι πεδία αγώνων, 
συγκρούσεων, διαπραγματεύσεων και σχέσεων εξουσίας σε διαφορε-
τικά πλαίσια, όμως παντού συμβάλει στην επέκταση μια συγκεκριμέ-
νης λογική της αγοράς». (Hilgers 2013, 78)

Εδώ όμως φτάνουμε στο τελευταίο σημείο. Αν συμφωνήσουμε ότι ο νεοφιλελευθερι-
σμός είναι μια στρατευμένη έννοια στις κοινωνικές επιστήμες (Pinson και Journel 2016; 
Venugopal 2015) ή, όπως αναφέρει ο Jessop, ένας «κοινωνικά κατασκευασμένος όρος για αγώ-
να (Kampfbegriff)», ποιες είναι οι εναλλακτικές; Ποιο θα ήταν ένα μοντέλο αντινεοφιλεύ-
θερων αστικών πολιτικών και πως θα εφαρμόζονταν; Και από ποιους; 

Στη βιβλιογραφία για τον νεοφιλελευθερισμό είναι ελάχιστες οι σχετικές αναφορές, γε-
γονός που εκτιμούμε ότι είναι ίσως η σημαντικότερη αδυναμία. Οι Pinson και Journel 
υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια απουσία εναλλακτικών και ο κάθε αναγνώστης των κρι-
τικών του νεοφιλελευθερισμού στην πράξη μένει με την εντύπωση ότι προτείνεται μια 
επιστροφή «στις παλιές καλές ημέρες του Φορντικού καπιταλισμού»(Pinson και Journel 2016). 
Στην ίδια κατεύθυνση, ο Storper αναφέρει ότι παρουσιάζεται μια έντονη «προτίμηση για 
κοινωνίες κοινοτικές [collectivist] ή κρατισμού [statist]»(Storper 2016). 

Ο LeGales θέτει μια άλλη οπτική, επισημαίνοντας πως το βασικό πρόβλημα είναι η δο-
μική απουσία της «πολιτικής» και πως αυτή μπορεί να αποτελέσει παράγοντα μετασχη-
ματισμού, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο (Le Galès 2006). Σε αυτό θα συμφωνήσει και ο 
Eric Swyngedouw παρατηρώντας πως:

 «παρά την αυξανόμενη επιρροή της κριτικής θεωρίας, σχετικά λίγες 
κριτικές αναγνώσεις έχουν γίνει γύρω από αυτό που αποτελεί το πεδίο 
της αστικής πολιτικής [urban political domain], τι είναι ‘το πολιτικό’, 
ή από τι αναδύεται, θεωρητικά και χωρικά» (Dikeç και Swyngedouw 
2017, 7). 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια αυτό να αλλάξει. Ιδιαίτερα στο περιβάλλον 
της οικονομικής κρίσης αρκετοί μελετητές στράφηκαν στη διερεύνηση χωρικών πρα-
κτικών που κινούνται σε μια αντινεοφιλελεύθερη λογική ή προσπαθούν να την αμφι-
σβητήσουν (D. Featherstone 2015; D. Featherstone, Strauss, και MacKinnon 2015). 
Η έρευνα αυτή σχετίζεται και με το πλούσιο συγγραφικό έργο γύρω από τις πρόσφατες 
κοινωνικές εκρήξεις (Dikeç και Swyngedouw 2017) καθώς και το αναδυόμενο ενδια-
φέρον για το ρόλο των κοινωνικών και αστικών κινημάτων στο περιβάλλον της ύφεσης 
(Arampatzi 2017). 

Όμως ακόμη και αυτό το σώμα έρευνας εξετάζει το πεδίο των δυνατοτήτων ενώ απου-
σιάζει η συγκροτημένη μελέτη και αξιολόγηση των περιπτώσεων και παραδειγμάτων 
όπου η κρίση έφερε στο προσκήνιο της πολιτικής δυνάμεις σε τοπικό ή και εθνικό επί-
πεδο οι οποίες προσπάθησαν να εφαρμόσουν μια διαφορετική ατζέντα, όπως στην περί-
πτωση της Ελλάδας με το ΣΥΡΙΖΑ και αρκετών Ισπανικών πόλεων (Davies και Blanco 
2017; Eckardt και Ruiz Sanchez 2015a). Σε αυτή την κατεύθυνση θέλει να συμβάλει η 
παρούσα διατριβή μέσα από τη μελέτη των περιπτώσεων της Αθήνας και της Βαρκελώ-
νης. 
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2.4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΡΙΣΉ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΡΕΥΝΉΤΙΚΕΣ ΑΤΖΕΝΤΕΣ
Στις συνθήκες της πρόσφατης οικονομικής κρίσης σημαντικές τομές έχουν γίνει στο τρό-
πο με τον οποίο αρκετά ρεύματα προσέγγιζαν το θέμα των Αστικών Πολιτικών και 
γενικότερα την έρευνα γύρω από τα θέματα της πόλης (Urban Theory).  

Δομιστικές (structuralistic) προσεγγίσεις σαν αυτές γύρω από το νεοφιλελευθερισμό 
και την Πολιτική Οικονομία της Κλίμακας αρχίζουν να προσανατολίζονται αρκετά στη 
μελέτη των τοπικών συνθηκών και των ιδιαίτερων τρόπων με τον οποίο ευρύτερες πο-
λιτικές κατευθύνσεις προσαρμόζονται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο (Peck, Theodore, και 
Brenner 2013). Και άλλοι θα κινηθούν στην ίδια κατεύθυνση, με την αλληλεπίδραση 
τοπικού-διεθνικού να βρίσκεται στον πυρήνα της προβληματικής γύρω από την κρίση 
και τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε την εξέλιξη των πόλεων (French, Leyshon, και 
Thrift 2009; Aalbers 2009a). Ο Aalbers θα υποστηρίξει ότι η «κατανόηση της οικονο-
μικής κρίσης περνάει τελικά μέσα από την κατανόηση των χωρικών συνδέσεων μεταξύ 
τοπικού και παγκόσμιου» (Aalbers 2009a, 34). Ενώ η Garcia με βάση την περίπτωση 
της Ισπανίας θα επισημάνει τη σημασία που έχει η μελέτη του διαφορετικού τρόπου με 
τον οποίο παγκόσμιες τάσεις (κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές) εντάσσονται στο 
εκάστοτε τοπικό και εθνικό πλαίσιο (Marisol Garcia 2017b). 

2.4.3.1 ΚΡΙΣΗ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ   ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
Σε ένα πρώτο επίπεδο, η εξέταση της σχέσης τοπικού και παγκόσμιου πέρασε μέσα 
από την ανάλυση της αρχιτεκτονικής της ίδιας της κρίσης και αυτού που ονομάστηκε 
χρηματιστικοποίηση (financialization) της αστικής ανάπτυξης στον σύγχρονο καπιταλι-
σμό (French, Leyshon, και Thrift 2009; Gotham 2009; Aalbers 2009a; Moreno 2014; 
Lapavitsas 2013; Rolnik 2013; Coq-Huelva 2013a; Savini και Aalbers 2015). Αν και 
η έννοια της χρηματιστικοποίησης ήταν ήδη γνωστή μέσα από το έργο του Harvey, της 
Arrighi και της Krippner, η κρίση και ιδιαίτερα  η κατάρρευση συγκεκριμένα της αγοράς 
του real estate την έφερε ξανά στο προσκήνιο, ως ένα από τα βασικά αίτια της ίδιας της 
κατάρρευσης (Lapavitsas 2013; Harvey 2011; 2010). Τρία είναι τα κύρια στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν αυτόν το μετασχηματισμό του καπιταλισμού. 

• Το πρώτο συνδέεται με την εισαγωγή στη χρηματιστηριακή αγορά εταιρικών σχη-
μάτων που δεν δραστηριοποιούνταν προηγουμένως στον τομέα αυτόν (Lapavitsas 
2013; Harvey 2011; Gotham 2009; Aalbers 2009a). 

• Το δεύτερο σχετίζεται με την στροφή των τραπεζών στην κερδοφορία μέσω της 
αγοροπωλησίας χρηματιστηριακών προϊόντων (Aalbers 2009a; Gotham 2009; 
Lapavitsas 2013). 

• Το τρίτο αφορά την ολοένα αυξανόμενη εξάρτηση των νοικοκυριών από το χρημα-
τοπιστωτικό σύστημα μέσω του δανεισμού έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε καθημε-
ρινά αγαθά και υπηρεσίες (Savini και Aalbers 2015; Aalbers 2009b).   

Αν και η πρόσφατη κρίση είναι σε ένα βαθμό αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης και των 
τριών παραγόντων, θα σταθούμε ιδιαίτερα στο πρώτο με έμφαση στην αγορά του real 
estate. Για πολλούς μελετητές οι εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα, με την εξάπλωση 
ειδικών χρηματιστηριακών προϊόντων για την συγκεκριμένη αγορά (ARMs, MBS, 
REITs)22, δείχνει ακριβώς τη διαδικασία ραγδαίων μετασχηματισμών η οποία όπως 
υποστηρίζει ο Gotham, «αναδεικνύει ένα ξεκάθαρο θεσμικό μετασχηματισμό στον οποίο η κτη-
ματαγορά έχει αρχίζει να προσομοιάζει προς ένα οικονομικό τομέα που αποτελείται από αγορές και 
εργαλεία και όχι παραγόμενα προϊόντα» (Gotham 2009, 357). Η εξέλιξη αυτή που χαρακτη-
ρίζει την κτηματαγορά από τον Καναδά (Charney 2002), μέχρι την Νορβηγία (Aalbers 
2009a) και την Ιταλία (Savini και Aalbers 2015) υποστηρίζουμε ότι είναι σημαντική για 

22. Αναφερόμαστε στα παρα-
κάτω προϊόντα: Adjustable Rate 
Mortgages (ARMs), Mortgage-
Backed Securities (MBS), Real 
Estate Investment Trusts (REITs).
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δύο λόγους. 

Αρχικά αποτελεί ένα ερμηνευτικό εργαλείο για την ίδια την κρίση και τη μεταφορά 
της από την υπό κατάρρευση κτηματαγορά το 2006-2007 σε τοπικό επίπεδο (πχ. στην 
Ισπανία ή στις ΗΠΑ) στο τραπεζικό σύστημα συνολικότερα, παρουσιάζοντας με 
αναβαθμισμένο τρόπο τις πολλαπλές συνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις με-
ταξύ τοπικού και παγκόσμιου στο σύγχρονο καπιταλισμό. Όπως πολύ σωστά 
σχολίασαν οι French, Leyshon και Thrift, η κρίση κατέδειξε τον τρόπο δια του οποίου 
διάφορες γεωγραφικές κλίμακες συνδέονται με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αναλυ-
τικότερα γράφουν:

«Η σημερινή κρίση είναι μια κρίση που ξεκίνησε από την ενεργή 
χρήση του χώρου σε διάφορες κλίμακες και πάνω σε δίκτυα διαφο-
ρετικού μήκους που συνδέουν μεμονωμένα άτομα και θεσμούς και τα 
εντάσσουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η κρίση ήταν ένας χάρτης 
χρηματιστηριακών ροών, διαφορετικών επιπέδων πλούτου, περιοχών 
που χτυπήθηκαν και παραγόντων διαφορετικών επιπέδων» (French, 
Leyshon, και Thrift 2009, 299)

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η διαδικασία αυτή μετασχηματίζει και τον τρόπο 
παραγωγής του χώρου. Τα πολλαπλά επίπεδα, η διεθνοποίηση και χρηματιστικοποί-
ηση της κτηματαγοράς έχει άμεσο αντίκτυπο στον σχεδιασμό του χώρου. Παρόλο που 
τα εθνικά κράτη ή οι τοπικές κυβερνήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
τα ίδια εργαλεία και μηχανισμούς για δικό τους όφελος, στην πραγματι-
κότητα οι δυνατότητές τους είναι πολύ πιο περιορισμένες σε σχέση με τα 
ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία έχουν αυξημένο ρόλο στη διαδικασία λή-
ψης αποφάσεων. Οι Savini και Aalbers (2015) εισάγουν τον όρο decontextualisation23 
της αστικής ανάπτυξης για να περιγράψουν τη νέα αυτή συνθήκη. Όπως επισημαίνουν, 
με βάση τη μελέτη τους στο Μιλάνο, η κρίση μεγαλώνει την απόσταση ανάμεσα στη 
χωρική πολιτική, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τις ανάγκες σε τοπικό επίπεδο και στις 
επιθυμίες των επενδυτικών και χρηματοπιστωτικών ομίλων που χρηματοδοτούν αυτές 
τις αναπτύξεις και δρουνν σε άλλα επίπεδα (υπερεθνικά). Αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Οι προκλήσεις των σύγχρονων έργων αστικής ανάπτυξης 
(urbanprojects) προκύπτουν από την αυξανόμενη ‘απόσταση’ ανάμε-
σα στις οικονομικές προβλέψεις των επενδυτών και της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης γύρω από ένα σωστό πολεοδομικό σχεδιασμό […] 
Οι αποφάσεις γύρω από την ανταλλαγή και χρήση του χώρου απο-
συνδέονται από τις τοπικές πολιτιστικές αξίες, τα αναλυτικά πλαίσια 
και τις συμβολικές ερμηνείες του χώρου. Αντίθετα οι αποφάσεις αυτές 
καθοδηγούνται από τις εκτιμήσεις για κερδοφορία και δε λαμβάνουν 
υπόψη τις διάφορες ανάγκες για ελεύθερους χώρους, υποδομές ή κα-
τοικία που μπορεί να χρειάζεται μια συγκεκριμένη τοποθεσία». (Savini 
και Aalbers 2015, 5)

Αλλά αυτή η συνθήκη ξεπερνάει το επίπεδο του χωρικού σχεδιασμού. Όπως παρατη-
ρούσε ο Peter Mair, στο περιβάλλον της κρίσης «αυξάνεται το κενό ανάμεσα στη αντα-
πόκριση και στην υπευθυνότητα ή ανάμεσα σε αυτό που θέλουν οι πολίτες και αυτό που 
είναι υποχρεωμένες να κάνουν οι κυβερνήσεις»(Mair 2013, 164). 

Αυτή η συγκέντρωση εξουσιών σε υπερεθνικούς σχηματισμούς διαταράσσει τις ισορ-
ροπίες στο άτυπο σύστημα πολυεπιπίπεδης διακυβέρνησης που χαρακτήριζε για παρά-
δειγμα τη σχέση μεταξύ πόλεων και περιφερειών, εθνικών κρατών και θεσμών της ΕΕ. 
Εξετάζοντας την περίπτωση της Ελλάδας, οι Κανδύλης και Σουλιώτης υποστηρίζουν η 
κρίση οδηγεί σε μια νέα διαδικασία «ανακλιμάκωσης» (Souliotis και Kandylis 2013). 
Αναλυτικότερα ο Σουλιώτης γράφει:

23. Ο όρος θα μπορούσε να 
μεταφραστεί  σαν «από-περιεχο-
μενοποίηση», διατηρούμε όμως 
τον αγγλικό όρο καθώς με την 
μετάφραση η έννοια τροποποιείται. 
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«Η κρίση αποτελεί μια πρόκληση για την κατακόρυφη διάχυση των 
εξουσιών στην ΕΕ. Σε αντίθεση με πολιτικές και θεσμικές καινοτομίες 
των τελευταίων 25 ετών (συνοχή, περιφερειακή πολιτική κ.α.), σήμε-
ρα υπάρχει η τάση αποκατάστασης μια πιο ιεραρχικής σχέσης μετα-
ξύ των επιπέδων διακυβέρνησης, που οδηγεί στη συγκέντρωση της 
εξουσίας στο υπερεθνικό επίπεδο και στην επιβολή μορφών ‘ασύμμε-
τρου’ συντονισμού μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών […] (Αυτή η 
συνθήκη) δημιουργεί το ερώτημα του πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις 
ανάμεσα σε διάφορες κλίμακες από τις εκάστοτε πολιτικές δυναμικές» 
(Souliotis 2013, 261)

Τα παραπάνω θα φανούν κυρίως μέσα από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρ-
μογής, την κατεύθυνση περιορισμού των ελλειμμάτων και τις πολιτικές λιτότητας. 

2.4.3.2 ΛΙΤΟΤΗΤΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Ο αντίκτυπος αυτής της διαδικασίας «ανακλιμάκωσης» ήταν άμεσος στις τοπικές οι-
κονομίες με την κρίση και την εμφάνιση των πολιτικών λιτότητας και δημοσιονομικής 
προσαρμογής. Την ίδια στιγμή, η έννοια της «ανθεκτικότητας» (resilience), η εύρεση τρό-
πων και μηχανισμών ώστε οι πόλεις να «αντέξουν» και να προσαρμοστούν στην υπάρ-
χουσα ή και μελλοντική υφεσιακή συνθήκη αρχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο στον λόγο 
γύρω από την χάραξη πολιτικών σε πολλούς τομείς. 

Μεγάλο μέρος της έρευνας γύρω από την οικονομική κρίση κατευθύνθηκε στην εξέ-
ταση του τρόπου με τον οποίο τοπικές ή περιφερειακές κυβερνήσεις προσαρμόστηκαν 
στα νέα δεδομένα της ύφεσης και ειδικότερα στο πλαίσιο της λιτότητας, με τον όρο 
austerity urbanism να διαπερνάει μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας (Davies και Blanco 
2017; Chorianopoulos και Tselepi 2017; Medir κ.ά. 2017; Schönig και Schipper 2016; 
Poulios και Andritsos 2016; Tabb 2014; Reese, Sands, και Skidmore 2014; Peck 2014; 
Donald κ.ά. 2014; Peck 2012). Έτσι, η Λιτότητα και η διαχείριση περικοπών (cut back 
management) -κάτι που μέχρι το 2008 αποτελούσε αντικείμενο έρευνας όσων ειδικευ-
όταν στα οικονομικά της δημόσιας διοίκησης (Hay 1999; O. A. Davis, Dempster, και 
Wildavsky 1966; Natchez και Bupp 1973)- αρχίζει να έχει κεντρικό ρόλο στη γενι-
κότερη συζήτηση γύρω από την Κρίση, σε  βαθμό που για αρκετούς η κατανόηση της 
κρίσης περνούσε από την έρευνα πάνω στο τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονταν τα νέα 
καθεστώτα λιτότητας σε τοπικό επίπεδο (Davies και Blanco 2017; Peck, Theodore, και 
Brenner 2013; Schönig και Schipper 2016; Peck 2012). 

Το βασικό θέμα αυτών των ερευνών ήταν η φύση και ο χαρακτήρας των 
μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης. Οι κρίσεις πάντα αποτελούσαν για τις κυβερνή-
σεις (εθνικές, περιφερειακές, τοπικές) αφορμή για αναδιοργάνωση και ανασχηματισμούς 
έτσι ώστε να υπάρξει ένας βαθμός προσαρμογής (Hay 1999; Harvey 2010). Ο Colin 
Hay (1999) αναφέρει ότι ο χαρακτήρας των μέτρων που συνήθως παίρνονται από τις 
κυβερνήσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

• Μέτρα που αντιμετωπίζουν δομικά ζητήματα.

• Μέτρα που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες αντιφάσεις των συστημάτων.

• Μέτρα που στρέφονται στη διαχείριση της αφήγησης της κρίσης.

• Επιφανειακά μέτρα και μεταρρυθμίσεις.  

Αν και η κρίση χτύπησε τις πόλεις με διαφορετικό τρόπο και οι αντιμετωπίσεις διέφεραν 
(Davies και Blanco 2017), για μεγάλο μέρος των ερευνητών η κρίση έφερε πα-
ράλληλα δομικές αλλαγές και σημαντικούς θεσμικούς μετασχηματισμούς 
(Poulios και Andritsos 2016; Peck 2012; Schönig και Schipper 2016; Meegan κ.ά. 2014). 
Στις χώρες της ΕΕ η λιτότητα θα λάβει συνταγματικό χαρακτήρα με την υπογραφή του 
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Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2012, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ το 2013, 
εισάγοντας σημαντικά μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής24. 

Παράλληλα, η κρίση θα φέρει και νέες έννοιες στις αστικές πολιτικές και 
γενικά στην θεωρία γύρω από τις πόλεις. Οι έννοιες της ανθεκτικότητας στο επίπεδο 
διακυβέρνησης και πολιτικών ή του αστικού μεταβολισμού στο σχεδιασμό θα επαναφέ-
ρουν στο προσκήνιο τη σχέση μεταξύ πόλης και φυσικού περιβάλλοντος (Holling 1973; 
Foster, χ.χ.; Adger 2000; Pike, Dawley, και Tomaney 2010). Όπως και παλιότερα,  στο 
πλαίσιο της Σχολής του Σικάγο, έτσι και τώρα, η πόλη γίνεται αντιληπτή ως ένας ζωντα-
νός οργανισμός που πρέπει να βρει τρόπους να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Από 
τις κοινωνικές αναταραχές μέχρι την κλιματική αλλαγή, η έννοια της ανθεκτικότητας 
στις Αστικές Πολιτικές αναδεικνύει αυτήν την ανάγκη προσαρμογής και αντιμετώπισης 
των οποιωνδήποτε προκλήσεων. Όπως αναφέρει ο Adger (2000), η έννοια της ανθεκτι-
κότητας εμπερικλείει την «ικανότητα ενός συστήματος να απορροφά τις διαταραχές […] προτού 
ένα σύστημα μεταβάλλει τη δομή του αλλάζοντας τις μεταβλητές και τις διαδικασίες που ελέγχουν τη 
συμπεριφορά του» (Adger 2000, 349). 

Αυτή η μετατροπή κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων σε φυσικά φαινόμενα θα 
είναι για πολλούς μια τομή στο τρόπο που γίνονται αντιληπτές τόσο οι κρίσεις όσο και 
τα ίδια τα προβλήματα. Στην περίπτωση της ανθεκτικότητας, θα σχολιάσει ο Tom Slater, 
«μία παγκόσμια ύφεση μεταμορφώνεται από πολιτικό δημιούργημα σε φυσικό φαινόμενο, το οποίο 
και απαιτεί ένα πρόγραμμα καταστροφικής περικοπής δημόσιων δαπανών ώστε να μπορέσει να επι-
στρέψει στη φυσική του πορεία» (Slater 2014). 

Η έννοια της ανθεκτικότητας θα συνδεθεί άμεσα με τις πολιτικές αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής, με τις πόλεις να έχουν κεντρικό ρόλο στις πολιτικές μετάβασης 
(Bulkeley και Broto 2013; Banister 2011; Hunt και Watkiss 2011; Bulkeley και Betsill 
2005; Bai κ.ά. 2018; Araos κ.ά. 2016; Koop κ.ά. 2017). Τα αποτελέσματα όμως της δια-
δικασίας αυτής είναι ακόμη πολύ περιορισμένα. Το 2016 οι Araos κ.α (2016). μελετώ-
ντας τις πολιτικές μετάβασης σε 400 μητροπόλεις σε όλο το κόσμο, θα παρατηρήσουν ότι 
μόνο το 18% είχαν θέσει κάποια αρχική στρατηγική. Το βασικό πρόβλημα για αρκετούς 
μελετητές εντοπίζεται σε θέματα διακυβέρνησης. Σε πολλές έρευνες παρατηρείται έλλει-
ψη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, απουσία συνεργασιών και κοινών 
στόχων. Ενώ πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου οι πολιτικές είναι συγκρουόμενες και 
αντιπαραθετικές. 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια περισσότερο συντονισμένη προσπάθεια σε διάφορες 
κλίμακες ώστε να παρθούν συντονισμένες πρωτοβουλίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
θέσει την Πράσινη Μετάβαση (Green Deal) σαν τον βασικότερο άξονά της πολιτικής 
της την επόμενη δεκαετία και κέντρο των πολιτικών καινοτομίας. Ο στόχος των «100 
πόλεων με μηδενικές εκπομπές αέριων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030» έχει προταθεί 
σε αυτό το πλαίσιο σαν μια από τις βασικές «Αποστολές» που πρέπει να ακολουθήσει η 
Ευρώπη (Mazzucato 2018) 

Γενικότερα, το δίπολο ανθεκτικότητας-λιτότητας θα αποτελέσει ένα παράγοντα που, 
όπως θα δούμε τόσο στην περίπτωση της Βαρκελώνης όσο και στην Αθήνα, θα καθο-
ρίσει ένα νέο mantra (Guallart 2012) γύρω από τις αστικές πολιτικές την περίοδο της 
ύφεσης. 

24. Καθημερινή. 2013. ‘Ε.Ε.: Σε 
ισχύ το Δημοσιονομικό Σύμφωνο’, 
1 Ιανουάριος 2013. http://www.
kathimerini.gr/23537/article/
epikairothta/kosmos/ee-se-isxy-to-
dhmosionomiko-symfwno.
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2.4.3.3 ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΑ 
Παράλληλα οι ίδιοι οι πολιτικοί μετασχηματισμοί και η έκρηξη των κινητοποιήσεων 
ενάντια στην λιτότητα και τις περικοπές θα οδηγήσουν ένα μεγάλο αριθμό ερευνητών 
στη μελέτη των νέων σχέσεων εξουσίας που θα διαμορφωθούν με έμφαση στον ιδιαίτερο 
ρόλο των ελίτ, των κοινωνικών κινημάτων και των πολιτικών κομμάτων, κατά τη νέα 
αυτή περίοδο. 

Κεντρικό ρόλο σε μια σειρά ερευνών έχει ακριβώς αυτή η έκρηξη του ριζοσπαστισμού 
και η ανάδυση ενός νέου ρεύματος ακτιβισμού ενάντια κυρίως στις πολιτικές λιτότη-
τας που επέβαλαν μια σειρά κυβερνήσεις (Rodgers, Barnett, και Cochrane 2014; D. 
Featherstone, Strauss, και MacKinnon 2015; D. Featherstone 2015; Eckardt και Ruiz 
Sanchez 2015b; Davies και Blanco 2017; Blanco, Salazar, και Bianchi 2019; Wissel και 
Wolff 2017; Arampatzi 2017). Για τους Featherstone κ.α (2015), η μελέτη αυτού του 
local agency, από τις κινητοποιήσεις εργαζομένων μέχρι και τα κοινωνικά κινήματα, είναι 
σημαντική αναφορικά με την ευρύτερη κατανόηση των μετασχηματισμών που έφερε 
η κρίση και οι οποίοι δεν μπορούν να ερμηνευτούν μόνο μέσα από τη διερεύνηση των 
σχέσεων κράτους και κεφαλαίου (D. Featherstone, Strauss, και MacKinnon 2015, 7). 

Ταυτόχρονα γίνονται προσπάθειες ανάλυσης των ευρύτερων σχέσεων 
εξουσίας που διαμορφώνονται σε τοπικό επίπεδο. Οι Davies και Blanco προ-
σπάθησαν στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης να διαμορφώσουν μια συνθετική 
προσέγγιση η οποία αναλύει τους πολιτικούς μετασχηματισμούς και την εμβάθυνση των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών χρησιμοποιώντας στοιχεία από τη θεωρία των Αστικών 
Καθεστώτων. Στην ουσία προτείνουν ένα πλαίσιο όπου η κρίση και ο νεοφιλελευθε-
ρισμός εξετάζεται μέσα από την ανάλυση αυτού που ονομάζουν «καθεστώτα λιτότητας» 
(austerity regimes) στις πόλεις που έχουν χτυπηθεί από την οικονομική κρίση (Davies 
και Blanco 2017). Στα νέα αυτά καθεστώτα τα διάφορα τοπικά δρώντα υποκείμενα αρ-
χίζουν και παίρνουν νέους ρόλους. Συμφέροντα οργανωμένα γύρω από τον ιδιωτικό 
τομέα σε πολλές περιπτώσεις, όπως θα δούμε και στην περίπτωση της Αθήνας, θα έχουν 
έναν αναβαθμισμένο ρόλο σε επίπεδο διαμόρφωσης πολιτικών αλλά και σε ότι αφορά 
παρεμβάσεις στον αστικό χώρο. Για τους Chorianopoulo και Tselepi (2017) το παράδειγ-
μα της Αθήνας την περίοδο της κρίσης και ο ισχυρός ρόλος του ιδιωτικού τομέα μπορούν 
να προσεγγιστούν μέσα από θεωρίες του πλουραλισμού, χρησιμοποιώντας οι ίδιοι τον 
όρο elite pluralism για να περιγράψουν ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης. Γενικότερα η 
εμπειρική έρευνα στις αστικές πολιτικές στράφηκε προς τους τρόπους με τους οποίους 
θεσμικοί μετασχηματισμοί επηρεάζονται από την παρέμβαση ιδιωτικών συμφερόντων 
(Crouch & Le Galès, 2012, 416). 

Η έντονη περίοδος πολιτικών μετασχηματισμών θα επαναφέρει και θα επανανοη-
ματοδοτήσει στην ερευνητική ατζέντα θεωρίες όπως αυτώ των «πολιτικών διπόλων» 
[political cleavages] των Lipset-Rokkan (1967), όπως αυτή θα αναδειχθεί κυρίως μέσα 
από το έργο του Hanspeter Kriesi (Kriesi 2008; Kriesi κ.ά. 2012; Hutter, Kriesi, και 
Vidal 2018). Σύμφωνα με τον Kriesi, οι πολιτικές συγκρούσεις την περίοδο της κρίσης 
μπορούν να ερμηνευτούν μέσα από δύο διαστάσεις – μια οικονομική (αριστερή-δεξιά) 
διάσταση και μια πολιτισμική που περιλαμβάνει αυτούς που ονομάζει νικητές και ηττη-
μένους της παγκοσμιοποίησης. Η πολιτισμική διάσταση είναι πολύ σημαντική, καθώς 
όπως υποστηρίζει ο Kriesi, δημιούργησε ένα δίπολο ανάμεσα στην «ένταξη και το δια-
χωρισμό» (Kriesi κ.ά. 2012). Στοιχεία αυτής της ανάλυσης μπορούμε να τα δούμε τόσο 
στην περίπτωση της Ελλάδας και τους πολιτικούς διαχωρισμούς που έφερε η περίο-
δος 2010-2015 και την στάση των κομμάτων απέναντι σε θεσμούς όπως η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, αλλά και στην περίπτωση της σχέσης Καταλονίας και Ισπανίας και το κίνημα 
της ανεξαρτησίας.



ΚΕΦ 2: ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΕ "ΚΡΙΣΗ";

2.5 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΉ ΕΝΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΉΝ ΕΡΕΥΝΑ

2.5.1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΉ 
ΤΉΝ ΑΝΑΛΥΣΉ ΤΟΥ ΘΕΩΡΉΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Στις προηγούμενες ενότητες έγινε παρουσίαση και ανάλυση του διαλόγου γύρω από 
τα ρεύματα σκέψης στην Αστική Πολιτική Θεωρία. Της ιστορίας τους, των βασικών 
τους θέσεων, προβλημάτων και αδυναμιών καθώς και μια πρώτη προσέγγιση των νέων 
συνθηκών που δημιούργησε η οικονομική κρίση του 2008, των νέων προσεγγίσεων και 
σχημάτων σκέψης.   

Στο σημείο όμως αυτό κρίνεται απαραίτητο να επιστρέψουμε στο ερώτημα του ποια θα 
ήταν η βέλτιστη προσέγγιση για τη συγκρότηση ενός πλαισίου συγκριτικής έρευνας στις 
Αστικές Πολιτικές. Υποστηρίζουμε ότι αν και δεν είναι εύκολο να δοθούν ξεκάθαρες 
απαντήσεις, ιδιαίτερα σε ένα πεδίο που χαρακτηρίζεται από έντονες διαφωνίες και κα-
τακερματισμό (Scott και Storper 2015), είναι αναγκαίο να παραθέσουμε κάποια βασικά 
σημεία των κατευθύνσεων που θα ακολουθήσουμε. 

Αρχικά, κάθε προσέγγιση στις Αστικές Πολιτικές, όσο ευέλικτη και αν είναι, έχει ένα 
σιδηρό κανόνα που την διέπει, κάτι το οποίο παραμένει αδιαμφισβήτητο. Για τη θεωρία 
των Αστικών Καθεστώτων, όπως πρόσφατα σχολίασε ο Stone, αυτός ο σιδηρός και απα-
ράβατος κανόνας (iron law) είναι ότι η επιτυχία ή η διατήρηση κάθε πολιτικής ατζέντας 
εξασφαλίζεται μόνο από την ύπαρξη μιας «σταθερής συμμαχίας που θα εξασφαλίσει τους 
απαραίτητους πόρους» (Stone 2015, 103). Έτσι, η μελέτη προσανατολίζεται σε αυτή την 
«κυβερνητική συμμαχία» [government coalition]. Στην περίπτωση των κριτικών προ-
σεγγίσεων, η μελέτη της εξέλιξης του αστικού φαινομένου έγκειται στις αντιθέσεις, συ-
γκρούσεις και μετασχηματισμούς ενός παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού (Peck 2015; 
Brenner και Schmid 2015). Αυτός είναι ο πυρήνας του αναλυτικού πλαισίου προσεγ-
γίσεων όπως αυτή γύρω από το Νεοφιλελευθερισμό ή την Πολιτική Οικονομία της 
Κλίμακας.  

Η πρόσφατη κρίση όπως είδαμε οδήγησε σε μια προσπάθεια αναθεώρησης και επανα-
νοηματοδότησης θεωρητικών σχημάτων, με ταυτόχρονη εμβάθυνση σε πολλές πτυχές 
των Σπουδών της Πόλης και των  Αστικών Πολιτικών (Μετασχηματισμοί του Κρά-
τους στη Κρίση, επιπτώσεις στα αστικά περιβάλλοντα, εισαγωγή νέων εννοιών κ.α.). Το 
ενδιαφέρον όμως σε όλες αυτές τις νέες προσεγγίσεις είναι η επιστροφή σε πρωταρχικά 
ερωτήματα του πεδίου. Έτσι, το «Ποιος κυβερνάει» του Robert Dahl παίρνει νέο νόημα 
σε μια εποχή ραγδαίων μετασχηματισμών: Ποιοι παράγοντες και ποιες συνθήκες, εντός 
του περιβάλλοντος της οικονομικής κρίσης, καθορίζουν τη διαδικασία λήψης αποφά-
σεων και οδηγούν περαιτέρω σε μετασχηματισμούς στο τοπικό επίπεδο; Από τις μελέ-
τες γύρω από τη χρηματιστικοποίηση, μέχρι τα «καθεστώτα  λιτότητας» των Davies και 
Blanco (2017), ή τη σημαντική βιβλιογραφία γύρω από τα κοινωνικά κινήματα, αυτά τα 
ερωτήματα βρίσκονται στον πυρήνα του προβληματισμού. 

Εδώ η άποψη του Kevin Ward υποστηρίζουμε ότι είναι σημαντική. Ο Ward, παρότι 
εγγράφεται στους θεωρητικούς του Νεοφιλελευθερισμού, διαμορφώνει μια προσέγγιση 
γύρω από τη συγκριτική ανάλυση στις Αστικές Πολιτικές η οποία χαρκτηρίζεται από 
μια ευρύτητα. Η «σχεσιακή» προσέγγιση [relational comparative approach], όπως την 
ονομάζει, εισάγει τρία σημεία (Ward 2010):

• Αρχικά, υποστηρίζει, στηριζόμενος στο έργο της Massey, ότι τις πόλεις πρέπει να 
τις αντιλαμβανόμαστε σαν ανοιχτά, σχεσιακά, αλληλεξαρτώμενα συστήματα όπου 
έννοιες όπως το τοπικό και το υπερεθνικό συνυπάρχουν και συνδιαμορφώνουν την 
αστική πολιτική.

• Δεύτερον, υιοθετεί όλη τη λογική που εισάγουν οι θεωρητικοί της Πολιτικής Οικο-
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νομίας της Κλίμακας. Την αποδοχή δηλαδή του γεγονότος πως η γεωγραφική κλί-
μακα είναι κοινωνικά κατασκευασμένη και η μελέτη των σχέσεων που προκύπτουν 
από την αλληλεπίδραση διαφορετικών δομών και σχέσεων επηρεάζει σε μεγάλο 
βαθμό τις αναπτυξιακές διαδρομές των πόλεων (Jessop 2002b; Jones 2001; K. R. 
Cox 1998; K. Cox 1993; Brenner 2004; Swyngedouw 199725. 

• Τέλος, ο Ward υποστηρίζει ότι τόσο το δικό του μοντέλο όσο και γενικότερα όλες 
οι θεωρίες οφείλουν συνεχώς να αναθεωρούνται (theorizing back) με βάση τις συν-
θήκες και να επανεξετάζονται συνεχώς τα μεθοδολογικά τους εργαλεία. Θεωρεί ότι 
αυτό οφείλει να είναι δομικό χαρακτηριστικό κάθε σχήματος σκέψης και θεωρίας. 

Η προσέγγιση του Ward έχει πολλά κοινά στοιχεία με το προτεινόμενο μεθοδολογικό 
πλαίσιο των Kantor και Savitch (2005), είναι εντούτοις επηρεασμένη περισσότερο από 
το πλαίσιο των θεωριών γύρω από τον νεοφιλελευθερισμό, και  εστιάζει κυρίως στη 
συγκριτική μελέτη των πόλεων. 

Ποια θα μπορούσαν όμως να είναι τα στοιχεία που θα οδηγούσαν σε μια ορισμένη ανα-
θεώρηση και εμβάθυνση των θεωριών, και ειδικότερα αυτών που εγγράφονται, για πα-
ράδειγμα, στην κριτική θεωρία; Εδώ τίθεται και ένα συμπληρωματικό ερώτημα: Ποια 
μεθοδολογικά εργαλεία των θεωριών γενικότερα εκτιμούμε ότι είναι σημαντικά και 
οφείλουμε να τα κρατήσουμε ως βάση προς την κατεύθυνση συγκρότησης ενός μεθοδο-
λογικού πλαισίου για τη συγκριτική μελέτη; 

Στην λογική αυτή εκτιμούμε ότι πρέπει να αντληθούν στοιχεία από διαφορετικές, ακόμα 
και αντιπαραθετικές, προσεγγίσεις και ρεύματα, γνωρίζοντας ότι το ζήτημα των «πο-
λιτικών ταυτοτήτων» (Imbroscio 2010) δύσκολα ξεπερνιέται (Μπορείς να συνδυάσεις 
στοιχεία της Φιλελεύθερης και Νέο-Μαρξιστικής παράδοσης στις Αστικές Πολιτικές; 
Ή, πιο συγκεκριμένα, τι θα μπορούσε, εν προκειμένω,να αντλήσει το θεωρητικό σχήμα 
του νεοφιλελευθερισμού από άλλα ρεύματα;). 

Ένας τέτοιος συνδυασμός ρευμάτων και θεωριών μπορεί να βοηθήσει στην υπέρβαση 
του διπόλου «Μεγά-Θεωρία  » και «Θεωρίες Μέσης Κλίμακας». Αυτό είναι, σύμφωνα 
με τον Pierre, ένα από τα βασικά προβλήματα. Στην κριτική του προς τη θεωρία Αστικών 
Καθεστώτων αναφέρει τις δυσκολίες που έχουν θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί σε ένα 
συγκεκριμένο πλαίσιο να έχουν γενική εφαρμογή, ενώ συμπληρώνει:

«Για να μπορούν οι θεωρίες να ταξιδέψουν, πρέπει να είναι είτε επαρ-
κώς αφαιρετικές για να μη συνδέονται μόνο με μία (μορφή) περίπτω-
σης, τότε είναι που γίνονται Μέγα Θεωρίες και μικρής χρησιμότητας 
στην κατεύθυνση της εμπειρικής έρευνας, ή συρρικνώνονται στην 
απομόνωση μιας μεταβλητής από το συνολικό περιεχόμενο, οπότε η 
θεωρία γίνεται μια απλουστευτική πλαισίωση του μπανάλ» (Pierre 
2005, 448)  .

Το σχόλιο του Pierre μας φέρνει μπροστά σε ένα βασικό μεθοδολογικό πρόβλημα στις 
αστικές πολιτικές και γενικότερα στις κοινωνικές επιστήμες: Ποια μεθοδολογικά εργα-
λεία ή σχήματα σκέψης μπορούν να αποτελέσουν βάση μιας πραγματικά συγκριτικής 
προσέγγισης. Να προσαρμόζονται σε πολλαπλές και ειδικές περιπτώσεις ενώ ταυτόχρο-
να να αφήνουν «χώρο» για ευρύτερες αναγνώσεις και ερμηνείες; 

Με βάση αυτό τον προβληματισμού κινούνται και οι Brenner, Theodore και Peck σε 
σχετικά πρόσφατη αρθρογραφία τους με τίτλο «Neoliberal Urbanism Redux» (Peck, 
Theodore, και Brenner 2013), όπου προσπαθούν να εμπλουτίσουν το σχήμα σκέψης τους 
σε μια προσπάθεια αναγνώρισης των νέων συνθηκών που δημιουργεί η οικονομική 

25. Βλ. αναλυτικότερα Κεφ. 2.2.4
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ύφεση. Προτείνουν τρία αναλυτικά εργαλεία και κατευθύνσεις:

• Το πρώτο εστιάζει στην έρευνα σε τοπικό επίπεδο (place-based) και στον τρόπο με 
τον οποίο διαρθρώνονται οι τοπικές σχέσεις εξουσίας, οι θεσμικές πρακτικές και οι 
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, καθώς και στο πώς επηρεάζουν την εξέλιξη των πόλε-
ων και των περιφερειών. 

• Σε επόμενο επίπεδο προκρίνουν την έρευνα γύρω από τους τρόπους με τους οποί-
ους συγκεκριμένες πολιτικές αποκτούν στάτους μοντέλου και καλής πρακτικής, και 
με αυτόν το τρόπο προκρίνονται να εφαρμοστούν σε πολλαπλές περιπτώσεις (study 
of policies in motion).

• Τέλος είναι η μελέτη της μάκρο-κλίμακας και των υπερεθνικών οργανισμών  και 
του πώς αυτές επηρεάζουν τη χάραξη συγκεκριμένων πολιτικών. 

Απουσιάζει βέβαια και σε αυτό το αναλυτικό πλαίσιο ο σημαντικός ρόλος των πολιτικών 
υποκειμένων (κομμάτων, κινημάτων, επιχειρηματικών συμφερόντων κ.α.) στη χάραξη 
πολιτικής. Όμως ο προβληματισμός τους έχει μια σωστή κατά τη γνώμη μας αφετηρία 
που σχετίζεται με τη σχέση τοπικού-διεθνικού. 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να δούμε και κάποια δεδομένα που προκύπτουν από 
την ίδια την έρευνα πεδίου που εκτιμούμε συμβάλουν στην διαμόρφωση του μεθοδο-
λογικού πλαισίου. Η εκπόνηση μιας διατριβής είναι άλλωστε μια δυναμική διαδικασία 
όπου το theorizing-back (η επανεκτίμηση της θεωρίας) είναι εύλογη όταν νέα στοιχεία 
έρχονται στην επιφάνεια όπου τροποποιούν αρχικές εκτιμήσεις. 
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2.5.2 ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΉΝ ΑΘΉΝΑ ΚΑΙ ΤΉΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ, 
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΙ ΠΛΉΡΟΦΟΡΉΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. 
Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιηθήκαν 40 μη δομημένες συνεντεύξεις στην Αθή-
να και την Βαρκελώνη26. Οι προνομιακοί πληροφορητές που επιλέχθηκαν έγινε προ-
σπάθεια ώστε η εμπειρία τους να καλύπτει την περίοδο που εξετάζουμε, να μην δημι-
ουργούνται περιορισμοί λόγω πολιτικής προέλευσης ή ειδικοτήτων και επί του συνόλου 
οι τοποθετήσεις να σχετίζονται με όλο το διάλογο γύρω από τις πόλεις που εξετάζονται. 

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι συγκεκριμένες δυσκολίες στην έρευνα πεδίου επηρέα-
σαν τις συνεντεύξεις και κατ’ επέκταση τη μεθοδολογία της έρευνας και τα αποτελέσματά 
της. Αν και ο αρχικός στόχος ήταν η μελέτη των αλλαγών σε επίπεδο πολιτικής και του 
τρόπου με τον οποίου επηρεάζονται οι πολιτικές στις δύο πόλεις (urban politics), η έρευ-
να επικεντρώθηκε περισσότερο στην διαδικασία παραγωγής πολιτικών (policy making) 
και στις ίδιες της πολιτικές (urban policy). Δύο ήταν οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν την 
έρευνα σε αυτή την κατεύθυνση: 

• Ο πρώτος ήταν η δυσκολία να προσεγγιστούν προνομιακοί πληροφορητές που 
έχουν ενεργό ρόλο στην πολιτική, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Βαρκελώνης και 
της Καταλονίας. Η έρευνα πεδίου στη Βαρκελώνη έγινε σε τρείς φάσεις, ένας πρώ-
τος κύκλος συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2017, ο βασικός 
κύκλος συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2018, ενώ κάποιες 
follow up συνεντεύξεις έγιναν και το φθινόπωρο του 2019. H περίοδος αυτή είχε 
αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις (σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπε-
δο) καθώς και το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Καταλονίας, μια συνθήκη 
που έφερε δυσκολίες στην έρευνα πεδίου. Ένας άλλος παράγοντας ήταν η γλώσσα, 
καθώς οι συνεντεύξεις έγιναν στα Αγγλικά, κάτι που περιόριζε τις δυνατότητες επι-
κοινωνίας και διεξαγωγής συνεντεύξεων ιδιαίτερα σε πολιτικούς παράγοντες που 
δραστηριοποιούταν τοπικά. Το αποτέλεσμα ήταν η έρευνα να επικεντρωθεί σε ειδι-
κούς, τεχνικούς και σε προνομιακούς πληροφορητές που είχαν περισσότερη σχέση 
με θέματα διακυβέρνησης και χάραξης πολιτικών, γεγονός που κατεύθυνε και τη 
διατριβή συνολικότερα.

• Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με την περίπτωση της Αθήνας και την σχετικά περιο-
ρισμένη εξοικείωση με τις αστικές πολιτικές ως ένα διακριτό αντικείμενο μελέτης. 
Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας της διακυβέρνησης, οι περιορισμένοι ρόλοι της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης και μια ιδιαίτερη έμφασή στη «τεχνική» και «θεσμική» διά-
σταση σε θέματα πολιτικών γύρω από το χώρο θα συγκροτήσουν και μια ιδιαίτερη 
κουλτούρα μελέτης γύρω από την πόλη. Η συνθήκη αυτή θα αποτυπωθεί και στις 
συνεντεύξεις όπου η έννοια των αστικών πολιτικών στην Αθήνα γινόταν αντιλη-
πτή περισσότερο ως χάραξη πολιτικών, μια διαδικασία συχνά ελεγχόμενη από την 
εκάστοτε εθνική κυβέρνηση, τα δίκτυα συμβούλων της και τα διάφορα οικονομικά 
δίκτυα συμφερόντων που την πλαισίωναν.  

Υπό αυτές τις συνθήκες επιλέχθηκαν προνομιακοί πληροφορητές με διαφορετικές ειδι-
κότητες, με διαφορετικές πολιτικές ταυτότητες, με προέλευση από τον ιδιωτικό, τον δημό-
σιο τομέα κ.α, και με εμπειρία την χρονική περίοδο που κάλυπτε η έρευνα. Συγκεκριμέ-
να από τους 40 προνομιακούς συνομιλητές:

• 7 προέρχονται από τον Ιδιωτικό Τομέα με ειδικότητες όπως Αρχιτέκτονες, Πολεο-
δόμοι, Χωροτάκτες, Σύμβουλοι σε θέματα Ανάπτυξης, Τουρισμού κ.α.

• 23 έχουν ή είχαν θέση στη Δημόσια Διοίκηση σε επίπεδο τοπικό (Δήμοι) και πε-
ριφερειακό (Περιφέρειες) ή θέση στην Κεντρική Κυβέρνηση. Το τελευταίο αφορά 

26. 20 στην Αθήνα και 20 στην 
Βαρκελώνη 
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κυρίως την περίπτωση της Αθήνας όπου η Κεντρική Κυβέρνηση έχει σημαντικές 
αρμοδιότητες σε σχέση με την πόλη.

• 10 προέρχονται από το χώρο των Πανεπιστημίων (Ακαδημαϊκοί και Ερευνητές)

• 8 έχουν ή είχαν πολιτική θέση ή θέση που σχετίζεται άμεσα με την πολιτική ηγεσία 
(Δήμου, Περιφέρειας, Κυβέρνησης) 

• 5 προέρχονται από τον χώρο των κοινωνικών κινημάτων. 

Οι συνεντεύξεις αν και μη-δομημένες είχαν μια συγκεκριμένη ιεράρχηση ώστε να μπο-
ρέσουν να προκύψουν μια σειρά κοινών συμπερασμάτων. Οι ερωτήσεις αφορούσαν και 
τις δύο πόλεις και ομαδοποιούνταν ως εξής:

• Η πρώτη ομάδα ερωτήσεων σχετιζόταν με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσεις 
στις πόλεις. Πώς αντιλαμβανόταν ο συνεντευξιαζόμενος-ή την ύφεση και το αντί-
κτυπο στις πόλεις ενδιαφέροντος της έρευνας. 

• Η δεύτερη ομάδα ερωτήσεων αφορούσε τις πολιτικές και την κρίση. Ποιες ήταν 
οι βασικές πολιτικές που προωθούνταν, ποια ήταν η κατεύθυνση και η στοχοθε-
σία τους. Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις εξειδικευόταν ανάλογα και με την ειδικότη-
τα-προφιλ του συνεντευξιαζόμενου.  

• Τρίτον ζητούνταν μια αρχική αξιολόγηση των πολιτικών και η σχέση τους με την 
προηγούμενη περίοδο ανάπτυξης των πόλεων (από τη μεταπολίτευση-μετάβαση 
και μέχρι την κρίση). 

• Τέλος ζητούνταν η γνώμη για την προοπτική των πόλεων και των πολιτικών 
(policy suggestions). 

Αυτό το κοινό πλαίσιο ερωτήσεων εμπλουτιζόταν κατά περίπτωση. Ιδιαίτερα στην Αθή-
να, η έλλειψη πηγών για τη δεκαετία του 1980-1990 έστρεψε σε πολλές περιπτώσεις 
των ενδιαφέρον σε εκείνη τη χρονική περίοδο ανάπτυξη της πόλης και επιλέχθηκαν 
προνομιακοί πληροφορητές που είχαν ενεργό ρόλο εκείνη την εποχή. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου ήταν ο βασικός κορμός της διατριβής και επηρέασε 
και την μεθοδολογική προσέγγιση. Αναλυτικότερα: 

Για μεγάλο αριθμό ερωτηθέντων οι διεθνείς μετασχηματισμοί, οι αλλαγές στα οικονο-
μικά και παραγωγικά πρότυπα και ο ρόλος υπερεθνικών οργανισμών (π.χ Ευρωπαϊκή 
Ένωση) παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των αστικών πολιτικών (ποσοστό 
< 40%). Όμως δεν είναι καθοριστικός στην τελική διαμόρφωση των πολιτικών. Καθώς 
για όλους τους ερωτηθέντες οι τοπικές παραδόσεις διακυβέρνησης και οι σχετικές ιδιαι-
τερότητες στην ανάπτυξη των πόλεων είναι το καθοριστικό στοιχείο (ποσοστό < 80%). 
Στην ίδια λογική, οι παρεμβάσεις και ο ρόλος των διάφορων δρώντων υποκειμένων 
(κινήσεις πολιτών, Δήμαρχοι, πολιτικά κόμματα) είναι κομβικός στην λήψη τελικών 
αποφάσεων (ποσοστό < 80%). Γενικότερα η αλληλεπίδραση τοπικού-διεθνι-
κού αναγνωριζόταν στις περισσότερες των περιπτώσεων ως ο βασικός πα-
ράγοντας που καθόριζε τις πολιτικές. 

Παράλληλα με τις συνεντεύξεις, στο πλαίσιο της έρευνας πεδίου μελετή-
θηκαν πάνω από 150 έργα, δράσεις, προγράμματα, νόμοι και θεσμικές 
τομές που σχετίζονται με πολιτικές για το χώρο στις δύο πόλεις. Η αξιολό-
γηση των πολιτικών αποτέλεσε βασικό τμήμα της έρευνας27. 

27. Η αξιολόγηση των πολιτι-
κών στηρίζεται σε μεθοδολογία 
που αναπτύσσουμε στη παρούσα 
ενότητα της διατριβής. Για την 
περίοδο από τη δεκαετία του 
1970-2008 γίνεται μια συνοπτική 
αξιολόγηση στο Κεφ. 3.4.2. Για την 
περίοδο 2008-2018 όπου γίνεται 
και η βασική έρευνα πεδίου αφι-
ερώνεται μια μεγαλύτερη ενότητα 
στο Κεφ. 6. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΉΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Ή ΣΧΕΣΉ ΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 
ΘΕΩΡΉΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΉΚΑΝ*

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Δρώντα πολιτικά υποκείμενα. Έρευνα πάνω 
στο ρόλο δρώντων πολιτικών υποκειμένων 
(political actors) που επηρεάζουν (πολιτικά 
κομματα, επιχειρηματικές ελιτ, κοινωνικά 
κινήματά κ.α.)

• New urban activism-Social Movements Theory (Mayer 2013b; 2013a; della 
Porta 2015)

• Προσέγγιση της Άστικής Διακυβέρνησης (DiGaetano και Strom 2003; Paul 
Kantor και Savitch 2005; Pierre 1999)

• Θεωρείες Άστικών Καθεστώτων [Urban Regime Theory] (Stone 2015; 
Mossberger 2009; P. Kantor, Savitch, και Haddock 1997)

• Growth Machine Theory (MacLeod 2011; Logan και Molotch 2007; Molotch 
2011)

Κουλτούρα διακυβέρνησης. Έρευνα πάνω 
στους μετασχηματισμούς των σχέσεων 
εξουσίας, του ρόλου του κράτους, των 
θεσμών διακυβέρνησης κ.α.

• Προσέγγιση της Άστικής Διακυβέρνησης (DiGaetano και Strom 2003; Paul 
Kantor και Savitch 2005; Pierre 1999)

• Θεσμικές και Νέο-Θεσμικές Προσεγγίσεις (Lowndes 2009; Peters 1998; 2005)

Δομικό Πλαίσιο: Έρευνα πάνω στο ρόλο 
των υπερεθνικών οργανισμών, του 
Χρηματοπιστωτικού Συστήματος κ.α. πάνω 
στις Άστικές Πολιτικές.

• Χρηματιστικοποίηση  (French, Leyshon, και Thrift 2009; Gotham 2009; 
Aalbers 2009a; Moreno 2014; Lapavitsas 2013; Rolnik 2013; Coq-Huelva 
2013a; Savini και Aalbers 2015)

• Υπαρκτός νεοφιλευθερισμός (Brenner και Theodore 2002; Harvey 2005; 
Brenner, Peck, και Theodore 2010a; Peck, Theodore, και Brenner 2013; 
Peck 2013; Brenner, Peck, και Theodore 2010b)

• Σχεσιακή Συγκριτική Προσέγγιση [Relational Comparative Approach] (Ward 
2010)

• Λιτοτητα [Austerity Urbanism] (Davies και Blanco 2017; Chorianopoulos 
και Tselepi 2017; Medir κ.ά. 2017; Schönig και Schipper 2016; Poulios και 
Andritsos 2016; Tabb 2014; Reese, Sands, και Skidmore 2014; Peck 2014; 
Donald κ.ά. 2014; Peck 2012)

*Παρουσιάζουμε αυτό που θεωρούμε ότι είναι χαρα-
κτηριστικό της κάθε προσέγγισης.

ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ/ΟΑΣΑ Κ.Α. 

ΕΘΝΙΚΑ-ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΉΣΉΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ, 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΉΣΕΙΣ 

ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΧΡΉΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΉΜΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 
ΕΘΝΙΚΟ, ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΉ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΉΣ ΔΙΑΤΡΙΒΉΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ
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2.5.3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

2.5.3.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Συνοψίζοντας, και με βάση τα βασικά θεωρητικά ρεύματα, την ίδια την έρευνα πεδίου 
στην Αθήνα και τη Βαρκελώνη, καθώς και τις νέες προσεγγίσεις στην έρευνα που πα-
ρουσιάστηκαν, θα προσεγγίσουμε τη μελέτη των Αστικών Πολιτικών και την έρευνα 
γύρω από αυτές στηριζόμενοι σε πολλαπλές θεωρητικές αφετηρίες. Αυτό σημαίνει ότι η 
μεθοδολογία της διατριβής δανείζεται έννοιες και αναλυτικά εργαλεία και προσπαθεί να 
τα συνθέσει ώστε να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της έρευνας. 

Στο Κεφάλαιο 2 έγινε μια σύντομη επισκόπηση τάσεων, θεωριών και προσεγγίσεων στη 
μελέτη των Αστικών Πολιτικών. Ποια όμως από όλα αυτά τα στοιχεία κράτησε 
και χρησιμοποίησε η διατριβή; 

Από ρεύματα όπως αυτά των Αστικών Καθεστώτων και της Αστικής Διακυβέρνησης 
πρέπει να κρατήσουμε την κομβική σημασία που έχει η μελέτη των σχέσεων εξου-
σίας σε τοπικό επίπεδο. Του τρόπου δηλαδή που τα πολιτικά υποκείμενα (political 
agency) επηρεάζουν τη χάραξη των αστικών πολιτικών και την κατεύθυνσή τους. Εδώ 
δεν αναφερόμαστε απλώς στο ρόλο και τις πολιτικές των (τοπικών, περιφερειακών ή 
εθνικών) κυβερνήσεων, αλλά γενικότερα στο ρόλο των κομμάτων, των κοινωνικών 
κινημάτων κ.α. Δηλαδή των ομάδων πίεσης που δρουν σε τοπικό, περιφερειακό ή και 
εθνικό επίπεδο και έχουν τα εργαλεία και τις προσβάσεις να προκαλέσουν θεσμικούς 
μετασχηματισμούς και αλλαγές. Ο ρόλος της πολιτικής και των συγκεκριμένων 
πολιτικών επιλογών και προσώπων είναι καθοριστικός στην διαμόρφωση 
των πολιτικών. 

Οι δομές χάραξης/άσκησης πολιτικής, οι θεσμικές παραδόσεις, τα επίπεδα και οι αρμο-
διότητες ανάμεσα στις εξουσίες, αυτό δηλαδή που νεοθεσμικές προσεγγίσεις αλλά και 
ρεύματα όπως αυτό της Αστικής Διακυβέρνησης χαρακτηρίζουν ώς «κουλτούρα διακυ-
βέρνησης»,  είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο που λήφθηκε υπόψη. Η κατανόηση 
των πολιτικών πέρασε μέσα από την κατανόηση των δομών διακυβέρνη-
σης και των σχέσεων που αυτές παράγουν. Υπό αυτό το πρίσμα οι θεσμοί δια-
κυβέρνησης (αστικοί-περιφερειακοί και εθνικοί) έχουν σημαντική θέση στο αναλυτικό 
πλαίσιο. 

Αναγκαία είναι η ένταξη αυτών των διαδικασιών εντός του ευρύτερου κοινωνικού, οι-
κονομικού και πολιτικού πλαισίου της περιόδου (πχ Κρίση Χρέους των Κρατών της 
ΕΕ). Εδώ εμπίπτει η κατάδειξη των μετασχηματισμών του κράτους και των υπερεθνι-
κών οργανισμών, των κατευθύνσεων που αυτοί εισάγουν και του τρόπου με τον οποίο 
αυτές φτάνουν στο τοπικό επίπεδο. Αυτό το επίπεδο που οι DiGaetano και Strom (2003) 
αναφέρουν ως “δομικό πλαίσιο” και έχει μελετηθεί σε βάθος από τους θεωρητικούς του 
Νεοφιλελευθερισμού . Έτσι ο ρόλος ευρύτερων διεθνών μετασχηματισμών 
στο επίπεδο της οικονομίας και της παραγωγής με την εγχώρια και τοπική 
«παραγωγή» πολιτικών είναι κεντρικής σημασίας28. 

Τέλος όλα τα παραπάνω συνδέονται  -στην αλληλεξάρτησή τους- με τη λογική της ανα-
κλιμάκωσης, τη σχέση για παράδειγμα τοπικού-υπερεθνικού και ό,τι αυτή διαμορφώνει. 
Οι θεωρητικοί της Πολιτικής Οικονομίας της Κλίμακας έχουν συμβάλει αρκετά προς 
αυτήν την κατεύθυνση, ενώ οι θεωρητικοί της Αστικής Διακυβέρνησης παρουσιάζουν 
τον ανάλογο προβληματισμό ως το «πολιτιστικό» πλαίσιο, τον τρόπο δηλαδή με τον 
οποίο οι διεθνείς πρακτικές και τάσεις εντάσσονται και διαλέγονται με συγκεκριμένες 
κουλτούρες διακυβέρνησης.

Στην κατεύθυνση αυτή η έρευνα της παρούσας διατριβής εστιάζει στη μελέτη :

28. Η σχέση άλλωστε της διεθνούς 
οικονομικής κρίσης με τις πολι-
τικές σε τοπικό επίπεδο είναι ένα 
από τα βασικά αρχικά ερευνητικά 
ερωτήματα. 
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• Των δρώντων πολιτικών υποκειμέ-
νων και των ρόλων τους στις πολλα-
πλές κλίμακες διακυβέρνησης και στη 
χάραξη πολιτικής 

• Των σχέσεων εξουσίας σε τοπικό, πε-
ριφερειακό και εθνικό επίπεδο, των 
θεσμικών καθεστώτων και ιδιαιτερο-
τήτων, πολλαπλών επιπέδων διακυ-
βέρνησης, αρμοδιοτήτων και λειτουρ-
γιών. 

• Του διεθνούς πλαισίου, της ένταξης 
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και 
της σχέσης με υπερεθνικούς οργανι-
σμούς. 

• Των σχέσεων αλληλεξάρτησης των 
πολλαπλών κλιμάκων, του τοπικού 
και διεθνικού και των αποτελεσμά-
των αυτής της σχέσης στη χάραξη των 
πολιτικών. 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το σχήμα αυτό δεν το χαρακτηρίζει μια συγκεκρι-
μένη ιεραρχία αλλά η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών στοιχείων σε διαφορε-
τικές κλίμακες και επίπεδα. Τα πολιτικά υποκείμενα μπορούν να δρουν από το τοπικό 
επίπεδο (κινήματα πόλης) μέχρι τους υπερεθνικούς οργανισμούς (επιχειρηματικές ομά-
δες πίεσης). 

Στο σύνολό τους, όλα τα παραπάνω στοιχεία συγκροτούν το πλαίσιο εντός του οποίου 
διαμορφώνονται οι Χωρικές-Αστικές Πολιτικές σε κάθε περίπτωση, και γενικότερα το 
σύστημα διακυβέρνησης των πόλεων. Η οικονομική κρίση, όπως θα δούμε και στη πο-
ρεία της παρούσας διατριβής, αναδιέταξε ακόμη περισσότερο τις ιεραρχίες στα συγκεκρι-
μένα συστήματα. Σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, το αναλυτικό πλαίσιο παρουσιάζεται στο 
παρακάτω διάγραμμα. 

2.5.3.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Η παρουσίαση των πολιτικών στο πλαίσιο της διατριβής στηρίζεται στο αναλυτικό πλαί-
σιο και εξειδικεύεται στις περιπτώσεις της Αθήνας και της Βαρκελώνης. Η εξειδίκευση 
στις δύο πόλεις απαιτεί όμως μια κοινή βάση σε θέματα εννοιών, παρουσίασης πολιτικών 
και ιεράρχησης. Έτσι επιστρέφουμε στην ίδια των έννοια των αστικών πολιτικών. 

Ως αστικές πολιτικές (urban policies) η διατριβή ορίζει: όλες τις πολιτικές, στρατηγικές, 
οράματα, δράσεις και έργα όπου έχουν μια χωρική διάσταση και επηρεάζουν την εξέλιξη 
των πόλεων και των περιφερειών τους. Ταυτόχρονα με τον όρο αναφερόμαστε και στη 
σχέση πολιτικών και πολιτικής (σχέσεων εξουσίας, ρόλο πολιτικών υποκειμένων κ.α.) 
Αυτό είναι σημαντικό καθώς, σύμφωνα με την διατριβή η σχέση πολιτικών και πολιτι-
κής είναι κομβική στην διαδικασία επιτυχίας των πολιτικών. 

Οι αστικές πολιτικές ιεραρχούνται με χρονολογική σειρά και ομαδοποιούνται σε θε-
ματικές και ενότητες βάση της έρευνας πεδίου στην Αθήνα και την Βαρκελώνη. Στη 
προσπάθεια διαμόρφωσης ενός πλαισίου σύγκρισης καθορίστηκαν συγκεκριμένοι άξο-
νες-ενότητες πολιτικών στις οποίες εντάσσονται συγκεκριμένες δράσεις και έργα. Οι 
άξονες,  στηρίχθηκαν στην έρευνα πεδίου, είναι κοινοί και για τις δύο μελέτες περίπτω-
σης ώστε να υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο αναφορές και παρουσιάζονται παρακάτω:

Α1. Πολιτικές ανασυγκρότησης-αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος, των κοινό-
χρηστων-κοινωφελών υποδομών και του κέντρου των πόλεων. 

Α2. Πολιτικές ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου των πόλεων. 

Α3. Πολιτικές αναδιάρθρωσης της οικονομικής βάσης των πόλεων και των περιφερει-
ών τους, ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού. 

Α4. Πολιτικές ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των μεταφορικών υποδομών και δικτύ-
ων κινητικότητας. 
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Α5. Πολιτικές ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. 

Α6. Πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος και της περιαστικής γης. 

Α7. Πολιτικές ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς και ενίσχυσης της πολιτισμικής 
ταυτότητας των πόλεων.

Α8. Πολιτικές εκσυγχρονισμού των συστημάτων διακυβέρνησης και χωρικού σχεδια-
σμού, ανασυγκρότησης και ενίσχυσης των δυνατοτήτων της δημόσιας διοίκησης. 

Στους παραπάνω άξονες εντάσσονται συγκεκριμένες δράσεις, σχέδια, έργα και θεσμικές 
πρωτοβουλίες. Δημιουργείτε έτσι ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης. 

Κομβικό στοιχείο είναι το ζήτημα της αξιολόγησης. Με βάση την ανάλυση του θεωρητι-
κού πλαισίου (Βλ. Κεφ. 2.3) θα εισάγουμε την παρακάτω ιεράρχηση:  

Αρχικά πρέπει να γίνει η διάκριση Ex-ante και Ex-post αξιολόγησης. Η Ex-ante αξιο-
λόγηση σχετίζεται με το βαθμό προετοιμασίας των πολιτικών και των διαδικασιών που 
πραγματοποιήθηκαν πριν τεθεί σε εφαρμογή αλλά και το άμεσο αντίκτυπο. Ενώ τίθενται 
ζητήματα στόχων, οργανωτικής και διοικητικής επάρκειας, πολιτικής νομιμοποιήσης 
[legitimacy] (Cochrane 2007), διαβούλευσης, συμμετοχής των πολιτών, χρονοδιαγράμ-
ματος και αποτελεσματικότητας (Mazzucato 2019; 2018). H Ex post αξιολόγηση στηρί-
ζεται περισσότερο στο feedback effect (Skocpol 1995) των πολιτικών, το τρόπο εξέλιξής 
τους, την σχέση τους με τους μετασχηματισμούς των πόλεων κ.α. 

Τα κριτήρια κωδικοποιούνται στο παραπάνω πίνακα και συνοδεύονται από έναν ενδει-
κτικό βαθμό βαρύτητας βάση και της έρευνας πεδίου. 

• Συνάφεια

• Συναίνεση-Διαβούλευση

• Διοικητική Επάρκεια

• Πολιτική Νομιμοποίηση 

• Αποδοτικότητα

• Αποτελεσματικότητα

• Ανατροφοδότηση-Επιρροή

Η παραπάνω μεθοδολογία αξιολόγησης χρησιμοποιείτε από την διατριβή με τον εξής 
τρόπο:

Για την περίοδο 1974-2008 η αξιολόγηση των πολιτικών γίνεται σε επίπεδο αξόνων 
πολιτικής (Επίπεδο 1). Για την περίοδο μετά το 2008 όπου έχουμε την βασική έρευνα 
πεδίου η αξιολόγηση των πολιτικών γίνεται και σε επίπεδο δράσεων, έργων, σχεδίων 
κ.α. (Επίπεδο 2). 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΆΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΈΡΙΓΡΆΦΗ
Συνάφεια • Σε ποιο βαθμό η προτεινόμενες πολιτικές-στρατηγικές ήταν συνυφασμένες με διε-

θνή πρότυπα και μεθοδολογίες;

• Σε ποιο βαθμό είχαν κατανοήσει τα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν;
Συναίνεση-Διαβούλευση • Σε ποιο βαθμό είχαν εμπλακεί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων διάφοροι εταίροι;

• Σε ποιο βαθμό ακολουθήθηκαν διαδικασίες διαβούλευσης και ενημέρωσης του κοι-
νού;

Πολιτική Νομιμοποίηση • Σε ποιο βαθμό είχαν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες συναινέσεις;

• Υπήρχε ηγεσία (πολιτική ή διοικητική) που μπορούσε να φέρει εις πέρας την πο-
λιτική;

Άποδοτικότητα • Σε ποιο βαθμό ενεργοποιήθηκαν όλοι οι απαραίτητοι πόροι ώστε αν επιτευχθούν οι 
στόχοι σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος, ποιότητας και ποσότητας;

Άποτελεσματικότητα • Σε ποιο βαθμό υλοποιήθηκαν οι στόχοι που αρχικά είχαν τεθεί;
Άνατροφοδότηση-Έπιρροή • Πώς εξασφαλίστηκε η συνέχεια της πολιτικής; 

• Σε ποιο βαθμό οι αστικοί μετασχηματισμοί που παρατηρούνται είναι αποτέλεσμα της 
πολιτική; Ή σχετίζονται με αυτή;  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ



ΚΕΦ 3: ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΚΡΙΣΗ ΤΌΥ 2008

3.1 ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΉ ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ ΚΑΙ 
ΤΉΝ ΑΘΉΝΑ
Για τις επιλεγμένες περιπτώσεις της Βαρκελώνης και Αθήνας, η ενδελεχής κατανόηση 
των ιδιαίτερων συνθηκών, θεσμικών παραδόσεων, εξέλιξης των συστημάτων διακυ-
βέρνησης και χωρικού σχεδιασμού τη μεταπολεμική περίοδο καθώς και του ρόλου των 
πολιτικών υποκειμένων στις παραπάνω διαδικασίες αποτελεί κομβικό σημείο για να 
μπορέσουμε να διαγνώσουμε τις αλλαγές που συντελούνται σήμερα. Παράλληλα, η ενό-
τητα αυτή αποτελεί και την πρώτη «ματιά» στις δύο μελέτες περίπτωσης.

3.1.1 ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ – ΑΘΉΝΑ. ΚΟΙΝΕΣ ΑΦΕΤΉΡΙΕΣ ΣΤΉΝ ΑΝΑΠΤΥΞΉ ΔΥΟ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
Η αναζήτηση κοινών χαρακτηριστικών στην ανάπτυξή της Αθήνας και της Βαρκε-
λώνης περνάει μέσα από τα γενικότερα χαρακτηριστικά και την ιστορική εξέλιξη των 
κοινωνιών στη Νότια Ευρώπη. Εδώ θα αναζητηθούν οι ενδεχόμενες  κοινές αφετηρίες. 

Σε αντίθεση με τον βιομηχανοποιημένο Ευρωπαϊκό Βορρά, η πορεία προς την αστικο-
ποίηση και η συγκρότηση του κράτους και των τοπικών θεσμών εξουσίας στον Ευρωπα-
ϊκό Μεσογειακό χώρο ακολούθησε μια διαφορετική πορεία (Gunther, Diamandouros, 
και Puhle 1995; Gunther, Diamandouros, και Sotiropoulos 2007). Οι πολεμικές συ-
γκρούσεις και η σταδιακή αποδιάρθρωση της υπαίθρου έφερε την εσωτερική μετανά-
στευση και την ενίσχυση των αστικών κέντρων, σε ένα πολιτικό πλαίσιο ελεγχόμενο 
για μια μακρά περίοδο από τα αυταρχικά καθεστώτα, το νεποτισμό και τις πελατειακές 
σχέσεις (Allen κ.ά. 2004; Andreotti κ.ά. 2001; Leontidou 1990; Maloutas 2012; Dura-
Guimera 2003). 

Η βιβλιογραφία για την εξέλιξη των πόλεων στη Νότια Ευρώπη και το Μεσογεια-
κό Χώρο ειδικότερα είναι σημαντική και ήδη πλούσια. Αν και δεν υπάρχει χώρος στη 
παρούσα διατριβή για να αναπτυχθεί στο σύνολό της είναι σημαντικό να αναφερθούν 
κάποια κρίσιμα σημεία.  

Το βασικότερο είναι ίσως η συγκρότηση ενός ταυτόχρονα αδύναμου και συγκεντρωτικού κεντρι-
κού κράτους σε αυτές τις κοινωνίες. Οι ιστορικές ρίζες αυτής της ιδιαιτερότητας σχετίζονται 
με το πέρασμα από τη φεουδαρχία στο καπιταλισμό στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, 
με ειδοποιό παράγοντα, όπως υποστηρίζει ο Mingione (2001), την ιδιαίτερη συμμα-
χία ανάμεσα στις πολιτικές ελιτ, τη γραφειοκρατία και την καπιταλιστική μπουρζουαζία 
(Mingione 2001). Ενώ για τον Santos (1988) το κρίσιμο στοιχείο είναι το γεγονός ότι 
οι πολιτικοί θεσμοί εκσυγχρονίστηκαν πολύ νωρίτερα από τις οικονομικές και παρα-
γωγικές δομές στο Νότο της Ευρώπης (Santos 1988). Το αποτέλεσμα ήταν η αδυναμία 
του κράτους να δώσει πολιτική κατεύθυνση, η αμφιταλάντευση ανάμεσα σε διάφορα 
συμφέροντα και ο συνακόλουθος αναγκαστικός συγκεντρωτισμός του σε μια προσπάθεια 
πολιτικής επιβολής. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτυπώθηκαν στο τρόπο οργάνωσης του 
κράτους πρόνοιας, στην αγορά εργασίας, στους μηχανισμούς προστασίας των τοπικών 
κοινωνιών και στον τρόπο διάρθρωσης του πολιτικού συστήματος:

Η αγορά εργασίας αποτελούνταν από ένα δυαδικό μοντέλο στο οποίο είχε κεντρική θέση ο «πα-

3. ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ ΚΑΙ ΑΘΉΝΑ. ΑΠΟ ΤΉ ΜΕΤΑΒΑΣΉ 
ΣΤΉ ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΉΝ ΚΡΙΣΉ ΤΟΥ 2008
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τερ φαμίλιας» (bread winner), με παράλληλη υπερ-προστασία σε κάποιους κεντρικούς 
τομείς της παραγωγής. Ταυτόχρονα, απουσίαζε κάποιο πλαίσιο προστασίας για τους 
ανέργους στην ανεπτυγμένη άτυπη οικονομία και στην εργασία των νεότερων (Ferrera 
1996; Andreotti κ.ά. 2001; Allen κ.ά. 2004).  

Το κενό αυτό κάλυπτε ο θεσμός της οικογένειας (familiarism) που λειτουργούσε συ-
μπληρωματικά ανάμεσα στο κράτος πρόνοιας και στην αγορά εργασίας, συγκροτώντας 
μηχανισμούς προστασίας ιδιαίτερα για τα νεότερα μέλη της οικογένειας (Dura-Guimera 
2003; Marisol Garcia 2017b; Allen κ.ά. 2004; Andreotti κ.ά. 2001). Όμως δεν περιορι-
ζόταν στενά στα οικογενειακά δίκτυα. Στην ουσία πρόκειται για ένα διευρυμένο σύστη-
μα αλληλεγγύης που έχει τη βάση του σε αυτό που ορίζεται ως κοινότητα (οικογένεια, 
γείτονες κ.α.) στα κοινωνικά συστήματα της Νότιας Ευρώπης, και πρόσφερε μια εναλ-
λακτική προσέγγιση στο παραδοσιακό σύστημα του Κράτους Πρόνοιας (Katrougalos 
1996). Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της πρόσβασης στην κατοικία για τις νέες 
γενιές όπου ο ρόλος της οικογένειας ήταν καθοριστικός. Γεγονός που είναι ίσως διακριτό 
από το μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης καθώς και την πρωτοκαθεδρία της αυτό-στέγα-
σης στη παραγωγή στέγης (Allen κ.ά. 2004). 

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω, δηλαδή ενός αδύναμου κρατικού μηχανισμού, 
αγορών εργασίας με χαμηλό δίχτυ προστασίας, του ισχυρού ρόλου των οικογενειακών 
δικτύων, ευνόησε την ανάπτυξη «πελατειακών» σχέσεων τόσο στο επίπεδο της πολιτικής όσο και σε 
αυτό της οικονομίας. Συνήθως η αναφορά στις πελατειακές σχέσεις συνδέεται, όπως αναφέ-
ρει ο Ferrera (1996), με τη δημιουργία μιας «αγοράς» όπου διάφορες κρατικές παροχές 
γίνονται προϊόν ανταλλαγής με στόχο την υποστήριξη μιας συγκεκριμένης πολιτικής 
ατζέντας. Η διαδικασία αυτή έχει στον πυρήνα της και πάλι τη συγκρότηση των κρα-
τικών θεσμών. Oι ίδιες διαδικασίες που οδήγησαν στο συγκεντρωτισμό ευνόησαν πα-
ράλληλα και την αναποτελεσματικότητα (Andreotti κ.ά. 2001). Σε ένα πλαίσιο το οποίο 
κυριαρχείτο από την αλληλεγγύη και την αμοιβαιότητα των οικογενειακών δικτύων, 

ΧΑΡΤΉΣ 1 ΑΘΉΝΑ-
ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ, ΔΥΟ 
ΜΉΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΉΣ ΝΟΤΙΑΣ 
ΕΥΡΩΠΉΣ (ΠΉΓΉ: GOOGLE, 
ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΑΘΗΝΑ
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καθώς και τη σχέση αυτών με την αγορά και τη σφαίρα της πολιτικής, ο κρατικός παρεμ-
βατισμός έβρισκε σημαντικά εμπόδια. Έτσι, σύμφωνα με τον Santos (2001), τα μέσα κρα-
τικού παρεμβατισμού άρχισαν να τροποποιούνται, να ανατρέπονται ή να διαπνέονται 
από συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, γεγονός που σταδιακά οδηγούσε στην αποδιάρθρω-
ση, τις πελατειακές σχέσεις, τον νεποτισμό και τη διαφθορά. Αυτό εξηγεί σε ένα βαθμό 
και τον ισχυρό ρόλο των κομμάτων και των πολιτικών ελίτ στη Νότια Ευρώπη (Ferrera 
1996; Allen κ.ά. 2004) ή τη δύναμη συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων στις 
τοπικές κοινωνίες (Andreotti κ.ά. 2001).  

Τα βασικά αυτά σημεία που παρουσιάστηκαν παραπάνω συγκροτούν ένα πλαίσιο που 
χαρακτηρίζει την «κουλτούρα πρόνοιας» (Marisol Garcia 2017b) στα κράτη της Νότιας 
Ευρώπης καθώς και τον τρόπο διαμόρφωσης της πολιτικής και των πολιτικών υποκει-
μένων έως και πολύ πρόσφατα. 

Πώς όμως αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά διαμορφώνονται στη περίπτωση της Αθήνας 
και της Βαρκελώνης; Και γιατί οδήγησαν σε τόσο διαφορετικά χωρικά αποτελέσματα; 
Είναι ίσως οι διαφορές και οι αποκλίσεις που οδήγησαν σε μια τόσο διακριτή  πορεία 
στην εξέλιξη των δύο πόλεων ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 1970 και οι οποίες ανα-
δεικνύουν ότι ένα κοινό δομικό πλαίσιο μπορεί να αποτυπωθεί με αρκετά διαφορετικό 
τρόπο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ
[DIPUTACIÓ DE BARCELONA]

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ

ΧΑΡΤΉΣ 2 ΔΙΟΙΚΉΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΉΤΕΣ – ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΉΣΉΣ ΣΤΉΝ 
ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ ΚΑΙ 
ΤΉΝ ΑΤΤΙΚΉ-ΑΘΉΝΑ (ΠΉΓΉ: 
ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)
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3.1.2 ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ-ΑΘΉΝΑ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΉΤΕΣ ΣΤΉΝ 
ΕΞΕΛΙΞΉ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΟΛΕΩΝ
Οι διαφοροποιήσεις στην ανάπτυξη των δύο πόλεων εντοπίζονται σε μια σειρά παραγό-
ντων και θεματικών: 

• Αρχικά στην ιστορική εξέλιξη των δύο πόλεων και τα χαρακτηριστικά αυτής της 
εξέλιξης.

• Στις ιδιαιτερότητες της αστικοποίησης και της παραγωγής του χώρου ιδιαίτερα στο 
τομέα της κατοικίας όπου υπάρχουν διαφοροποιήσεις. 

• Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μετάβασης στη δημοκρατία στην Ελλάδα και την 
Ισπανία κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1970. 

Αυτές οι αποκλίσεις δημιουργούν ένα πλαίσιο συγκρότησης πολύ διαφορετικών δομών 
αστικής διακυβέρνησης και ταυτοτήτων για τις δύο περιπτώσεις, γεγονός που επηρεάζει 
σε βάθος τη διαμόρφωση των αστικών πολιτικών. 

Τέλος κάτι που συχνά παραβλέπεται, είναι ο κομβικός ρόλος που έχει ο τρόπος της μελέ-
της και του επιστημονικού λόγου γύρω από την Αθήνα και τη Βαρκελώνη στη χάραξη 
των ίδιων των πολιτικών. Είναι ένα θέμα στο οποίο θα εστιάσουμε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ
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3.1.2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΟΛΕΩΝ 
Η πρώτη διαφορά αφορά στην ιστορική εξέλιξη των δύο πόλεων. 

Η Αθήνα πριν την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους το 1830 ήταν μια μικρή περιφερει-
ακή πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με πληθυσμό που δεν ξεπερνούσε τις 10.000 
(Καλλιβρετάκης 1996), σε μια κυρίως αγροτική ενδοχώρα . Η ανακήρυξή της σε πρω-
τεύουσα το 1834 θα οδηγήσει στη προσέλκυση νέων κατοίκων και στη ραγδαία αύξηση 
του πληθυσμού της τις επόμενες δεκαετίες. Ο μετασχηματισμός μιας μικρής επαρχιακής 
πόλης σε «εν δυνάμει πρωτεύουσα»  (Κοτζαμάνης 1997) ενός νεοσύστατου ελληνικού 
κράτους που σχεδόν για έναν αιώνα αναζητούσε τα σύνορά του, υποστηρίζουμε ότι ήταν 
κομβικό στοιχείο τόσο στην ανάπτυξη όσο και στη διαμόρφωση της εικόνας και της ταυ-
τότητας της πόλης. 

Είναι οι πόλεμοι, οι προσαρτήσεις νέων εδαφών στο ελληνικό κράτος, και κυρίως τα 
προσφυγικά ρεύματα που θα οδηγήσουν σε πληθυσμιακή έκρηξη και όχι η εκβιομη-
χάνιση όπως θα δούμε στην περίπτωση της Βαρκελώνης. Έτσι από 32.000 κατοίκους το 
1848, η Αθήνα θα φτάσει τις 802.000 το 1928, 1.853.000 το 1961 και 3.027.000 το 1981 
(Κοτζαμάνης 1997).  

Η Βαρκελώνη αντίθετα είχε μια πολύ διαφορετική εξέλιξη. Ήδη από τις αρχές του 
19ου αιώνα ήταν το δεύτερο σε σημασία αστικό κέντρο της Ισπανίας μετά τη Μαδρίτη, 
και σημαντικότερη βιομηχανική πόλη σε όλη τη χώρα -βασικό χαρακτηριστικό της μέ-
χρι και τις μέρες μας (Josep Emili, Gabriel, και Xavier 1977; Casellas 2009)-, και κέντρο 
μιας αρκετά δραστήριας εθνικής (καταλανικής) αστικής τάξης που επένδυε παραδοσια-
κά στις υποδομές και στην ενίσχυση του χαρακτήρα της πόλης. 

Το 1860 ο πληθυσμός της πόλης θα έχει ήδη αγγίξει τις 250.000, για να φτάσει τις 
544.000 στα τέλη του αιώνα29. Οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις τον 20ο αιώνα θα 
οδηγήσουν σε ραγδαία πληθυσμιακή ανάπτυξη αποτέλεσμα τόσο της ενίσχυσης της βι-
ομηχανίας όσο και των δημόσιων επενδύσεων. Η οικονομική πολιτική της δικτατορίας 
του Πρίμο ντε Ριβέρα θα φέρει σημαντικές επενδύσεις με την κατασκευή του Μετρό και 
άλλων υποδομών της πόλης. Μόνο την εικοσαετία 1910-1930 η Βαρκελώνη θα έχει 
μια πληθυσμιακή αύξηση της τάξης του 78% φτάνοντας το 1.000.000 το 1930 (AMB 
2016).  

Παρά τις διαφορετικές πορείες η περίοδος του μεσοπολέμου στην Ευρώπη θα οδηγή-
σει σε μια άτυπη σύγκλιση των δύο πόλεων πάνω στην καταστροφή που έφερε ένας 
παγκόσμιος πόλεμος και οι εμφύλιες συγκρούσεις, επίκεντρο των οποίων ήταν τόσο η 
Βαρκελώνη όσο και η Αθήνα. Η αστάθεια των δημοκρατικών θεσμών και η επιβολή 
αυταρχικών καθεστώτων στην Ισπανία και την Ελλάδα μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας 
του 1970 θα επηρεάσουν σημαντικά την ανάπτυξη και των δύο πόλεων. 

3.1.2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Ίσως η πιο εμφανής διαφορά εντοπίζεται στα χαρακτηριστικά της αστικοποίησης και 
συγκεκριμένα στο τρόπο παραγωγής του δομημένου περιβάλλοντος και τα συμφέρο-
ντα που αναπτύχθηκαν γύρω από την παραγωγή του χώρου, ιδιαίτερα τα μεταπολεμικά 
χρόνια (Allen κ.ά. 2004). 

Η δομή της πόλης της Βαρκελώνης, αλλά και άλλων μεγάλων πόλεων της Ισπανίας, 
είναι αποτέλεσμα ενός μακροχρόνιου και οργανωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού με 
ρίζες στο 19ο αιώνα, ο οποίος στηρίχθηκε πάνω σε μια τάξη μεγαλοϊδιοκτητών που αξι-
οποιούσαν την περιουσία τους μέσω επενδύσεων μεγάλης κλίμακας στην αστική γη. 

Η ανάπτυξη της πόλης τόσο το 19ου όσο και στις αρχές του 20ου αιώνα θα έχει ένα δι-
πλό χαρακτήρα: με ένα καλά οργανωμένο τμήμα (Ensanche) και μια περιφέρεια όπου η 

29. Àrea Metropolitana de 
Barcelona (Datos estadísticos) 
http://www.amb.cat/s/es/web/area-
metropolitana/dades-estadistiques.
html 
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αστικοποίηση θα λάβει άτυπα χαρακτηριστικά γεγονός που θα ενταθεί με την εσωτερική 
μετανάστευση την δεκαετία του 1950-1960. 

Η επέκταση του κέντρου της πόλης θα στηριχθεί σε σχέδιο του μηχανικού και πολεο-
δόμου Ildefonso Cerdà το 1859. Η Ensanche της Βαρκελώνης θα ενσωματώνει όλες τις 
αντιλήψεις της μοντέρνας πολεοδομίας της εποχής. Σε αντίθεση με την Ελλάδα όπου οι 
προσπάθειες οργανωμένου σχεδιασμού θα εισαχθούν από τους Βαυαρούς και σε μεγάλο 
βαθμό δε θα βρούνε την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας, στην Ισπανία και ιδιαίτερα 
στην Καταλονία η νεαρή και δυναμική αστική τάξη των πόλεων θα υιοθετήσει πλήρως 
το πνεύμα εκσυγχρονισμού και αστικού μετασχηματισμού (Martín Ramos και Esteban 
i Noguera 2010; Esteban i Noguera 2011). Όπως θα παρατηρήσει ο Manuel de Solà-
Morales30, στην Ισπανία δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί μια ιδιαί-
τερη πολεοδομική πρακτική και φιλοσοφία: 

• Που αντιλαμβανόταν την πόλη μέσα από το πλαίσιο των καινοτομιών στη τεχνο-
λογία, της υγιεινής και της δικαιοσύνης. Μια πόλη που στηριζόταν στην κατοικία 
και πρόσφερε εξασφαλίσεις στου γαιοκτήμονες και ένα ανταγωνιστικό προϊόν στην 
κτηματαγορά. 

• Που εισήγαγε μια νέα μεθοδολογία οργάνωσης και ρύθμισης του χώρου που εξα-
σφαλιζόταν από την δημόσια εξουσία ενώ η εφαρμογή ήταν στα χέρια των ιδιωτών. 
Δημιουργώντας έτσι σχέσεις εμπιστοσύνης. 

• Που υιοθετούσε νέα εργαλεία σχεδιασμού που συνδύαζαν την ανάπτυξη της πόλης 
με την προστασία της κληρονομιάς, τη μορφολογία της πόλης και τη σημασία του 
δημόσιου χώρου. 

Ο Cerdà θα είναι τόσο σε επίπεδο πράξης όσο και επίπεδο θεωρίας ο βασικότερος εκ-
φραστής αυτής της νέας σχόλης σκέψης. Στο βιβλίο του Las cinco bases de la teoría general 
de la urbanización (1867) θα αναπτύξει τις θεωρίες του που θα εφαρμοστούν σε μεγάλο 
βαθμό στο σχέδιο της Βαρκελώνης. Ο Cerdà ήταν από του πρώτους που θα κατανοήσουν 
τα προβλήματα της πόλης θέτοντας ζητήματα πυκνότητας, υγιεινής και προσβασιμότητας. 
Θα εισάγει την έννοια του equipamiento, τη λογική ότι οι πόλεις θα πρέπει να έχουν ένα 
«απόθεμα» γης όπου θα χωροθετηθούν βασικές κοινωνικές υποδομές της πόλης (αγο-
ρές, νοσοκομεία, πάρκα). Θα αναδείξει τη σημασία της ταυτότητας μια πόλης και πώς 
αυτή συγκροτείται από τα διάφορα στοιχεία της (δρόμοι, δημόσιοι χώροι και οικοδομι-
κά τετράγωνα), ιδιαίτερη σημασία θα έχουν οι δρόμοι στις προσεγγίσεις του σαν άξονες 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Ή ΔΉΜΟΓΡΑΦΙΚΉ ΕΞΕΛΙΞΉ ΤΩΝ ΜΉΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΉΣ ΑΘΉΝΑΣ ΚΑΙ ΤΉΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΉΣ

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

1857

ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ

ΑΘΉΝΑ

1860 1877 1887 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980

30. Ένα από τα βασικά μέλη της 
Σχολής της Βαρκελώνης
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ανάπτυξης και εξέλιξης της δημόσιας ζωής της πόλης. Το σημαντικότερό όμως κατά τη 
γνώμη μας στοιχείο είναι η ίδια η λογική της Ensanche (επέκταση). O Cerdà, σε αντίθεση 
με άλλους μοντέρνους πολεοδόμους της εποχής του, δεν επιδίωκε την αντικατάσταση 
της παλιάς μεσαιωνικής πόλης με μια μοντέρνα εκδοχή της, αλλά την συνύπαρξη και τη 
συνέχειά της. Αυτή η λογική βρισκόταν πίσω από την έννοια της Ensanche που θα είναι 
το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των σχεδίων στις περισσότερες ισπανικές πόλεις. 

Τα παραπάνω θα εφαρμοστούν στο σχέδιο της Βαρκελώνης που θα λειτουργήσει και 
σαν υπόδειγμα για άλλες πόλεις. Η εφαρμογή βέβαια του σχεδιασμού θα βρει αρκετές 
αντιδράσεις και στην πράξη δε θα εφαρμοστεί στο σύνολο του. Όμως επί της ουσίας θα 
αποτελέσει το πλαίσιο ανάπτυξης των κεντρικών περιοχών της πόλης μέχρι και τις μέρες 
μας.  

Η μεταπολεμική ανάπτυξη που βασίστηκε στην κερδοσκοπία επί της γης και την ρα-
γδαία επέκταση της πόλης στην περιφέρειά της, ήταν μια «απλή συνταγή» όπως παρα-
τηρεί ο McNeill (1999) με την αγορά μεγάλων εκτάσεων και την υψηλή δόμηση σε 
μια περίοδο όπου υπήρχε μεγάλη ζήτηση στέγης λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης. 
Όμως αυτό δε σήμαινε την απουσία σχεδιασμού όπως στην περίπτωση της Αθήνας, 
αλλά αντίθετα συγκροτήθηκε ένα πλαίσιο διακυβέρνησης της πόλης που θα ευνοήσει 
μεγαλόκατασκευαστές και μεγαλοιδιοκτήτες θα στηριχθεί σε ένα αυταρχικό καθεστώς 
και σε ένα ελεγχόμενο από αυτό Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν η ίδια τάξη ιδιοκτητών 
που στήριξε άλλωστε και το καθεστώς του Φράνκο (López και Rodríguez 2011; 2010; 
McNeill 1999; Esteban i Noguera 2011).

Συγκεκριμένα, η δημαρχία του Josep Maria Porcioles (1957-1976)31 θα συνδεθεί με την 
ραγδαία ανάπτυξη της πόλης, τη διαπλοκή με τους εργολάβους και τα τοπικά επιχειρη-

ΠΛΑΙΣΙΟ 1. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΉΣ ΕΞΕΛΙΞΉΣ ΤΟΥΣ

31. Η περίοδος θα μείνει γνωστή 
και ως Porciolismo, ο όρος 
αναφέρεται στην κερδοσκοπία 
επί της γης, την άναρχη επέκταση 
της πόλης και την κυριαρχία των 
μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων.   

Το σχέδιο του Cerda (Ει-
κόνα 2) στη Βαρκελώνη θα 
αποτελέσει τη βάση για το 
σχεδιασμό της πόλης και την 
επέκταση της Παλιάς Πόλης. 
Αν και θα γίνουν σημαντικές 
αλλαγές σε θέματα κοινωνι-
κών υποδομών, το σχέδιο θα 
υιοθετηθεί σε μεγάλο βαθμό. 
Στην Αθήνα τα πρώτα σχέδια 
της πόλης (Κλέανθη-Σα-
ουμπερτ 1833) πέρα από 
κάποιες βασικές χαράξεις θα 
έχουν πολύ μικρή εφαρμογή 
όπως φαίνεται και Χάρτη του 
1875 (Εικόνα 1). Ήδη από το 
19ο αιώνα βλέπουμε δύο δια-
φορετικές αντιλήψεις για την 
εξέλιξη των τότε Μεσαιωνι-
κών πόλεων, μία της πλήρους 
αντικατάστασης του ιστού 
(Αθήνα) και μία επέκτασης 
του ιστού με διατήρηση των 
ιστορικών τμημάτων της 
πόλης (Βαρκελώνη). 

Εικόνα.1 Xάρτης της Αθήνας του Kaupert (1875) [Πηγή: Athens Social Atlas] 
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ματικά συμφέροντα και τις κακές συνθήκες διαβίωσης ιδιαίτερα για τα φτωχά στρώματα 
(López και Rodríguez 2011; Blanco 2009; Marisol Garcia 2003). 

Το σχέδιο του 1953 (Pla Comarcal) θα βρίσκεται σε μια διαδικασία «διαρκούς ερμηνείας 
προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων», αναφέρει ο Estebani Noguera (2011: 271), και 
θα τροποποιηθεί αρκετές φορές μέσα από τη χρήση του εργαλείου των Plans Parcials32. 
Μόνο την περίοδο 1956-1970 θα εκπονηθούν 41 σχέδια που θα τροποποιούν το Pla 
Comarcal, θα επιτρέπουν τη δόμηση ψηλών κτιρίων στο κέντρο της πόλης (McNeill 
1999) και θα περιορίζουν τους πράσινους και ελεύθερους χώρους (Esteban i Noguera 
2011; McNeill 1999). 

Στις κεντρικές περιοχές της πόλης τα μεγάλα ύψη, οι υψηλοί συντελεστές δόμησης και 
η όσο δυνατό συμπαγής δόμηση θα οδηγήσει στη μεγιστοποίηση των κερδών για κα-
τασκευαστές όπως o Josep Maria Figueras (McNeill 1999) ή Josep Lluís Núñez, που 
θα γίνει διάσημος από την κατασκευή μεγάλων μπλοκ «διαμερισμάτων με μπαλκόνια» 
(Cordero και Álvarez 2018). Ή εσωτερική μετανάστευση θα εγκατασταθεί κατά κύριο 
λόγο στην περιφέρεια της πόλης, γεγονός που θα φέρει μια ραγδαία πληθυσμιακή έκρη-
ξη στις μικρές πόλεις στην μητροπολιτική περιοχή της Βαρκελώνης. Εκεί οι αναπτύξεις 
θα γίνονται απουσία βασικών μεταφορικών και κοινωνικών υποδομών, χωρίς δίκτυα, 
και άλλες απαραίτητες κοινωφελείς υποδομές κάνοντας τη ζωή των εργατικών κυρίως 
στρωμάτων εξαιρετικά δύσκολη (Borja 1977; Marisol Garcia 1990). Η εικόνα ήταν ίδια 
και στις περιφέρειες άλλων μεγάλων πόλεων της Ισπανίας. Όπως αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ο Castells:

«Οικογένειες πληρώνανε το 30% του εισοδήματός τους για ένα διά-
στημα 15 ετών για να αγοράσουν ένα διαμέρισμα κακής κατασκευ-

32. Τα ίδια εργαλεία θα χρη-
σιμοποιήσει μερικές δεκαετίες 
αργότερα το Δημοκρατικό Δη-
μοτικό Συμβούλιο σε μια εντελώς 
διαφορετική πολιτική κατεύθυνση 
ενίσχυσης των δημοσίων χώρων 
και των κοινωφελών υποδομών 
της πόλης. 

Εικόνα 2. Η Ensanche της Βαρκελώνης (Pla Cerda) του 1876 [Πηγή: Wikipedia]
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ής 70 με 100 τετραγωνικά, χωρίς βασικές αστικές υποδομές […] Δε 
χρειάζεται να πούμε ότι αυτές οι αναπτύξεις ήταν γεμάτες κακοτεχνίες, 
λάθη, πολλές οδηγούνταν σε πτώχευση και προκαλούσαν μεγάλη τα-
λαιπωρία και δυσκολίες στους κατοίκους.» (Castells 1983, 218)

Στην Αθήνα από την άλλη μεριά η παραγωγή του χώρου θα στηριχτεί στη μικρή έγ-
γεια ιδιοκτησία και τη δημιουργία κοινωνικών συναινέσεων και ταυτόχρονα πολιτικών 
ελέγχου της παροχής στέγης και γης, ιδιαίτερα στη μεταπολεμική περίοδο (Leontidou 
1990; Mantouvalou, Mavridou, και Vaiou 1995; Βαϊου, Μαντουβάλου, και Μαυρί-
δου 2000). Η προώθηση των συμφερόντων των μικρο-ιδιοκτητών αποτελούσε για το 
Ελληνικό Κράτος ήδη από το 19ο αιώνα ένα μηχανισμό ενσωμάτωσης και ελέγχου 
ευρύτατων κοινωνικών στρωμάτων. Όμως, όπως υποστηρίζει ο Δημήτρης Οικονόμου, 
οι μηχανισμοί που δημιουργήθηκαν γύρω από αυτή την πολιτική αρχίζουν να αυτονο-
μούνται μετά τη δεκαετία του 1950 (Οικονόμου 2002)  .  

Η Χούντα των Συνταγματαρχών, που θα διαρκέσει μια επταετία (1967-1974), θα ακο-
λουθήσει το ίδιο μοντέλο όπως αυτό εφαρμόστηκε μεταπολεμικά. Στην πράξη,  πρόκει-
ται για ένα ενιαίο μοντέλο αστικοποίησης με τα χαρακτηριστικά του να εμφανίζονται 
ήδη προπολεμικά και να φτάνει στη μεγαλύτερή του ανάπτυξη την περίοδο της Χούντας. 
Πέρα από τα αποτελέσματα που έφερε στη μορφή των πόλεων στην Ελλάδα, και ιδιαί-
τερα στην Αθήνα, συγκρότησε πολιτικές εξαρτήσεις και γενικότερα ένα πλαίσιο τοπικής 
οικονομίας και εξουσίας. 

Ήταν ταυτόχρονα όμως ένας δρόμος για την επίλυση του ζητήματος της στέγασης των 
προσφύγων και των μεταναστών (Leontidou 1990) σε μια πόλη που σχεδόν τριπλασία-
σε το πληθυσμό της κατά τις πρώτες τρεις δεκαετίες μετά το πόλεμο. Ο κατακερματισμός 
της έγγειας ιδιοκτησίας και η κοινωνική της διασπορά, σε συνδυασμό με τα χαρακτη-
ριστικά ενός πολιτικού συστήματος βασισμένου στις πελατειακές σχέσεις δημιούργησαν 
ένα μοντέλο που χαρακτηρίστηκε από άναρχη δόμηση. 

Η πόλη χτίστηκε και επεκτάθηκε μέσω της αυτοστέγασης, νόμιμης ή και παράνομης. 
Ταυτόχρονα, συγκροτήθηκε ένα εκτεταμένο και ισχυρό οικοδομικό σύστημα που πίεζε 
για ενίσχυση των συμφερόντων του (αυξήσεις ΣΔ, φοροαπαλλαγές, μικρές αρτιότητες, 
ένταξη εκτός σχεδίου δόμησης  , πολιτική φτηνής κατοικίας) και έβαζε εμπόδια σε κάθε 
προσπάθεια ρύθμισης του χώρου, με αποτέλεσμα την αδυναμία εφαρμογής πολεοδομι-
κού σχεδιασμού και ρυθμίσεων. Στις κεντρικές περιοχές της πόλης οι πολιτικές πιέσεις 
ακολουθούσαν την ίδια λογική με τη Βαρκελώνη, με αυξήσεις στους Συντελεστές Δό-
μησης και στα ύψη. Όμως οι μηχανισμοί στο τομέα των κατασκευών ήταν πολύ διαφο-

Εικόνα 3 Οι αυθαίρετοι οικισμοί 
στην Αθήνα και στην Βαρκελώνη 
αποτελούν κοινό χαρακτηριστικό 
στην ιστορική εξέλιξη των πόλεων. 
Στις εικόνες αυθαίρετα (Barraques) 
στο Πέραμα στην Αθήνα και την 
περιοχή του Poble Nou στη Βαρ-
κελώνη. [Πηγή: projecte icaria]
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ρετικοί, καθώς δεν ευδοκίμησε το μοντέλο του κατασκευαστή που αγοράζει γη, επενδύει 
σε αυτή και στη συνέχεια την πουλάει, αλλά αναπτύχθηκε ένας ιδιόμορφος μηχανισμός 
χρηματοδότησης της κατασκευής ο οποίος περιλάμβανε ταυτόχρονα τον κατασκευαστή, 
τον μικρο-ιδιοκτήτη γης και τον αγοραστή, γνωστός ως «αντιπαροχή». Η αντιπαροχή 
αποτέλεσε τον κατεξοχήν μηχανισμό δόμησης των κεντρικών περιοχών της Αθήνας μέ-
χρι και τη δεκαετία του 1980. 

Στην περιφέρεια της πόλης, και ιδιαίτερα στις δυτικές συνοικίες, οι στεγαστικές ανάγκες 
των ολοένα αυξανόμενων εργατικών στρωμάτων καλύφθηκαν μέσω της αυθαίρετης 
δόμησης. Με καταπατήσεις εκτάσεων αλλά κυρίως μέσα από την ανέγερση κατοικι-
ών χωρίς άδεια σε εκτάσεις που είχαν αγοραστεί ως αγροτεμάχια συγκροτείται μεγάλος 
αριθμός αυθαίρετων οικισμών που μέσα από συνεχείς τροποποιήσεις του σχεδίου πόλης 
αρχίζουν να εντάσσονται στον αστικό ιστό (Αβδελίδη 2010). Η ένταξη ή μη των οικι-
σμών αυτών στο σχέδιο πόλης ήταν στο επίκεντρο της πολιτικής διεκδίκησης και προϊόν 
πολιτικού ελέγχου για το Μετεμφυλιακό Κράτος και τη Χούντα. Η υποστήριξη με κοι-
νωνικές υποδομές, δίκτυα υποδομών και στο τέλος η διαδικασία νομιμοποίησης έδωσε 
την ευκαιρία για την «απροκάλυπτη» λειτουργία του πελατειακού κράτους. Όπως υπο-
στηρίζει ο Γιώργος Πρεβελάκης:

«Οι προεκλογικές περίοδοι ήταν οι μεγάλες στιγμές για την αυθαίρετη 
δόμηση, καθώς η αστυνομική ανοχή έφθανε στο απόγειό της και οι 
ιδιοκτήτες έσπευδαν να κατασκευάσουν ή να προσθέσουν ένα ακόμη 
δωμάτιο στο σπίτι τους […] Ο εξηλεκτρισμός της περιοχής εξαγοράζο-
νταν με ψήφους για τον βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος – επο-
μένως, κατά κανόνα για τη Δεξιά, το σχολείο ή η γραμμή λεωφορείου 
έπρεπε να περιμένει την επόμενη εκλογική περίοδο. Έτσι, η πολιτική 
ζωή ρύθμιζε την επέκταση και τον εξοπλισμό της κάθε παράνομης ζώ-
νης.» (Πρεβελάκης 2001, 37)

Έτσι, στις δύο περιπτώσεις η αστικοποίηση επιτυγχάνεται μέσω διαφορετικών μηχα-
νισμών οδηγώντας σε διαφορετικά αποτελέσματα. Πρέπει όμως να σημειώσουμε πως 
τόσο στην περίπτωση της Αθήνας όσο και της Βαρκελώνης, με διαφορετικές μορφές και 
χαρακτηριστικά, είναι κοινό στοιχείο η απουσία του κράτους από την παραγωγή στέγης. 
Ήταν ακριβώς αυτή η απουσία που έδωσε τόσο σημαντικά περιθώρια στους μηχανι-
σμούς της αγοράς, και απέτρεψε την ανάπτυξη ενός πλαισίου «προστασίας» ιδιαίτερα για 
τα πιο αδύναμα οικονομικά στρώματα. Το ειδικό αυτό στοιχείο θα μας απασχολήσει στη 
συνέχεια της διατριβής.

3.1.2.3 ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ
Το επόμενο στοιχείο διαφοροποίησης σχετίζεται με τα ίδια τα πολιτικά υποκείμενα και 
τους θεσμούς αστικής διακυβέρνησης που συγκροτήθηκαν μετά την εδραίωση των δη-
μοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα και την Ισπανία. Η διαδικασία αυτή έγινε με μεγάλη 
καθυστέρηση σε σχέση με την Βόρεια Ευρώπη, στην Ελλάδα το 1975 και στην Ισπανία 
το 1978. Αυτό θεωρείται ένα ακόμη κοινό χαρακτηριστικό των χωρών αυτών καθώς και 
στοιχείο διαφοροποίησης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όμως η μεταπολίτευση (ή 
transicion όπως ονομάστηκε στην Ισπανία) οδήγησε σε πολύ διαφορετικές πορείες που 
επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τις Αστικές Πολιτικές στις δύο πόλεις. 

Το πρώτο στοιχείο είναι η σημασία των πόλεων και των κινημάτων πόλης 
στην Ισπανία και στη Βαρκελώνη την περίοδο του Φρανκισμού. Η Δικτα-
τορία του Φράνκο ήταν ένα καθεστώς που διήρκησε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες (1939-
1977), και άφησε πολύ σημαντικότερο το αποτύπωμα της στην Ισπανική κοινωνία από 
τη Χούντα των Συνταγματαρχών στην Ελλάδα, που κρατήθηκε στην εξουσία μόλις μια 
επταετία. Το καθεστώς εδραίωσε την κυριαρχία του μέσα από τη νίκη του στον εμφύλιο 
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πόλεμο (1936-1939) και στη συνέχεια με την καταπίεση των εθνοτήτων, την απαγόρευ-
ση των πολιτικών κομμάτων και το περιορισμό των ελευθεριών. Έτσι στην Καταλονία η 
«Χενεραλιδάδ» διαλύθηκε, η χρήση των Καταλανικών απαγορεύθηκε, και οι πολιτικές 
αντιστάσεις στο κέντρο του ριζοσπαστισμού του μεσοπολέμου, τη Βαρκελώνη, τιθασεύ-
τηκαν, ενώ όλες οι σημαντικές αποφάσεις για την πόλη λαμβάνονταν κατευθείαν από τη 
Μαδρίτη (McNeill 1999). 

H απουσία δημοκρατικών θεσμών και η απαγόρευση των κομμάτων έστρεψαν τη δι-
αμαρτυρία στο ποδόσφαιρο και κυρίως στα ζητήματα της πόλης και της ποιότητας ζωής 
(McNeill 1999). Άλλωστε, η χωρική πολιτική του Φράνκο που στηριζόταν στην αστι-
κοποίηση μέσα από τη κερδοσκοπία επί της γης τροφοδότησε τη συγκρότηση τέτοιων 
αντιστάσεων (Castells 1983). 

Σε αυτό το πλαίσιο, η ριζοσπαστικοποίηση και η ανάπτυξη των κινημάτων συγκροτή-
θηκε γύρω από «τοπικά» ζητήματα, όπως ρωγμές στα σπίτια στη γειτονιά της Carmel, η 
δημιουργία σχολικών μονάδων δίπλα σε καλώδια υψηλής τάσης στις φτωχές συνοικίες 
κοντά στο ποταμό Besos ή και μεγαλύτερα σχέδια αναπλάσεων όπως το Pla dela Ribera 
στη περιοχή του Poble Nou (McNeill 1999). Το 1972, κινήματα και συνεταιρισμοί γει-
τονιών θα συγκροτήσουν τη FAVB (Federació d'Associacions de Veïn si Veïnes de Barcelona), 
διεκδικώντας με έναν πιο οργανωμένο τρόπο το δικό τους χώρο στη χάραξη των πολιτι-
κών για το αστικό περιβάλλον. 

Τα τοπικά κινήματα αποτέλεσαν μια διέξοδο για την πολιτική δράση. Τα πολιτικά κόμ-
ματα, ιδιαίτερα της Αριστεράς, που λειτουργούσαν σε καθεστώς παρανομίας βρήκαν ένα 
πεδίο παρέμβασης πέρα από τους χώρους εργασίας. Υπολογίζεται πως στα τέλη της δε-
καετίας του 1970 το PSUC είχε συμμετοχή στο 70% των οργανώσεων κατοίκων, το PSC 
στο 35% όπως επίσης και άλλα μικρότερα κόμματα (J. Huertas και Andreu 1996). Η 
πολιτική και οι διεκδικήσεις περνούσαν μέσα από την πόλη και τη γειτονιά. Όπως περι-
γράφει ο Manuel Castells στο γνωστό του έργο The City and Grassroots: 

Η «γειτονιά» έγινε η οργανωτική βάση από την οποία ξεκινούσαν 
όλοι οι αγώνες, αν και άρχιζαν με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, ανα-
πτύχθηκαν σε οργανώσεις κατοίκων που δραστηριοποιούνταν σε οτι-
δήποτε είχε να κάνει με την καθημερινότητα, από την κατοικία, μέχρι 
τους ελεύθερους χώρους, την παροχή νερού μέχρι λαϊκές γιορτές.» 
(Castells 1983, 215)

Οι δραστηριότητες και οι διεκδικήσεις των κινημάτων άγγιξαν ένα ευρύ κοινωνικό φά-
σμα (McNeill 1999; Castells 1983). Πέρα από τα εργατικά στρώματα και τις γειτονιές 
που βρίσκονταν στην πρωτοπορία, εντάχθηκαν σε αυτά ομάδες αρχιτεκτόνων, δικηγό-
ρων και άλλων επιστημονικών ομάδων, ενώ είχαν και την προβολή των μέσων ενη-
μέρωσης. «Ήταν ακριβώς αυτή η σύνδεση με όλη την κοινωνία», όπως σημειώνει ο Castells 
(1983), που έκανε τα τοπικά κινήματα τόσο σημαντικά στην Ισπανία, μια παράδοση που 
όπως θα δούμε φτάνει μέχρι τις μέρες (Marisol Garcia 2017a). 

Αντίθετα, στην Αθήνα και στην Ελλάδα κατά τη περίοδο της δικτατορίας δεν ανα-
πτύσσονται κινήματα πόλης με αντίστοιχη μορφή και δυναμική. Οι λόγοι θα πρέπει να 
αναζητηθούν στο ίδιο το μοντέλο αστικοποίησης και τις τοπικές σχέσεις εξουσίας που 
δημιούργησε. Όποιες κινητοποιήσεις αναπτύσσονται θα είναι γύρω από το θέμα της κα-
τεδάφισης αυθαιρέτων οικισμών, όπως στο Πέραμα, όμως εδώ δε θα έχουμε τα στοιχεία 
ριζοσπαστισμού που είδαμε στην περίπτωση της Βαρκελώνης (Βαϊου και Χατζημιχάλης 
2012).  

Αυτός ο ιδιότυπος «εκδημοκρατισμός» στην αστική γη (Leontidou 1990), που πραγμα-
τοποιήθηκε μέσω της μικρο-ιδιοκτησίας, οι πολιτικές εξάρτησης σε συνδυασμό με την 
απουσία στεγαστικής πολιτικής την μεταπολεμική περίοδο, δημιούργησε τις βασικές 
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συνθήκες ανάπτυξης ενός μοντέλου που μετέτρεψε το θέμα της στέγασης και γενικότερα 
τη σχέση των κατοίκων με το δημόσιο χώρο της πόλης σε μια «προσωπική ή και οικογενει-
ακή υπόθεση» (Μαλούτας 2019). 

Για τον Δημήτρη Φιλιππίδη σημαντικό στοιχείο ήταν και ο συγκεντρωτισμός στο τρόπο 
με τον οποίο εφαρμοζόταν ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Όπως παρατηρεί:  

«Η συμμετοχή του λαού στο σχεδιασμό γίνεται απλά σε επίπεδο ενη-
μέρωσης. Άλλοι κανονίζουν τις τύχες του και γι’ αυτό δε δείχνουν 
πρόθυμοι να εξηγήσουν τι συμβαίνει. Ο μέσος «κάτοικος» δεν κατα-
λαβαίνει το όραμα που του προσφέρει ο πολεοδόμος, γιατί κανείς δε 
του έμαθε ποτέ την ποιοτική αξία που έχει κάτι τέτοιο στη ζωή του. 
Αντίθετα, ξέρει πότε θίγονται τα οικονομικά του συμφέροντα, ιδίως 
όταν δεν έχει άλλες δυνατότητες.» (Φιλιππίδης 1990, 20)

Το αποτέλεσμα ήταν η συγκρότηση ενός ιδιαίτερα ανθεκτικού συστήματος γης και οι-
κοδομής που κατηύθυνε τις χωρικές διεκδικήσεις γύρω από τα θέματα της αστικής γης. 
Οι προεκτάσεις του φαινομένου αυτού θα είναι μακροχρόνιες και, όπως θα δούμε, δεν 
θα αντιμετωπιστούν με τη μετάβαση στη δημοκρατία. Παράλληλα, η συνθήκη αυτή θα 
επηρεάσει και το σύστημα αστικής διακυβέρνησης αλλά και τη συνολική ταυτότητα της 
πόλης. 

3.1.2.4 ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάστηκαν έχουν και θεσμικές προεκτάσεις καθώς θα 
επιδράσουν και στον τρόπο που θα συγκροτηθούν οι θεσμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
αλλά και γενικότερα το σύστημα της Αστικής Διακυβέρνησης. 

Σε μεθοδολογικό επίπεδο, την πιο συστηματική μελέτη πάνω σε θέματα τοπικών κυβερ-
νήσεων την έχουν εκπονήσει οι Page και Goldsmith (1987), στηριζόμενοι στη διερεύ-
νηση διαφορετικών συστημάτων στην Ευρώπη, θα διακρίνουν τις τοπικές κυβερνήσεις 
με βάση: (α) Το ρόλο των τοπικών κυβερνήσεων και στις αρμοδιότητές τους (β) στο 
θεσμικό στάτους και την πολιτική νομιμοποίηση (γ) τις δυνατότητες που έχουν οι τοπι-
κά εκλεγμένοι σύμβουλοι να επηρεάσουν την κεντρική – εθνική κυβέρνηση σε ζητή-
ματα χάραξης πολιτικής (Page και Goldsmith 1987). Η προσέγγισή τους διακρίνει τα 
συστήματα διακυβέρνησης της Βόρειας Ευρώπης (Σουηδία, Νορβηγία, Μ. Βρετανία, 
Γαλλία) από αυτά της Νότιας Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία). Τα πρώτα χαρακτηρίζονται 
από μεγαλύτερη αυτονομία, πρόσβαση σε πόρους, ισχύ στο σύστημα διακυβέρνησης κ.α. 
Τα δεύτερα από μια μεγαλύτερη πρόσβαση των τοπικών δρώντων υποκειμένων στην 
κεντρική εξουσία. Οι διαφοροποιήσεις αυτές προκύπτουν σύμφωνα με τους συγγραφείς 
από παράγοντες που σχετίζονται με την καθυστερημένη ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας 
στη Νότια Ευρώπη, τις θρησκευτικές διαφορές και πως αυτές αποτυπώνονται στα εκπαι-
δευτικά συστήματα και τα μεγέθη των Δήμων. 

Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο σχήμα θα δούμε όμως ότι ακόμα και εντός του 
Ευρωπαϊκού Νότου υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση 
(Leontidou 1995).

Στην Ισπανία η  μετάβαση στη δημοκρατία θα βρει τους Δήμους και τις περιφέρειες (ιδι-
αίτερα την Καταλονία) σε περισσότερο προνομιακή θέση σε σχέση με την Ελλάδα και με 
περισσότερες αρμοδιότητες. Το νέο σύστημα αποτέλεσε τομή σε σχέση με το συγκεντρω-
τικό μοντέλο της δικτατορίας και, οι πόλεις-οι Δήμοι είχαν κεντρική θέση σε αυτό. Στο 
πεδίο για παράδειγμα του χωρικού σχεδιασμού, πέρα από κάποιες κεντρικές επιλογές, οι 
Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν την αποκλειστικότητα στη χάραξη πολιτικής και στην 
εφαρμογή του σχεδιασμού. Στην Ελλάδα το μοντέλο παραμένει ιδιαίτερα συγκεντρω-
τικό μέχρι και σήμερα. Ο ρόλος των Δήμων είναι περιορισμένος, με τις Περιφέρειες 
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να έχουν κάποιες παραπάνω αρμοδιότητες και το σημαντικότερο ρόλο τον διατηρεί το 
κεντρικό κράτος με τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες. Με ιδιαίτερο τρόπο, η πραγ-
ματικότητα αυτή αποτυπώνεται στην περίπτωση της Αθήνας, όπου σημαντικές πτυχές 
προγραμματισμού και σχεδιασμού είναι στην αρμοδιότητα  του κεντρικού κράτους. 

Εικόνα 4. Αεροφωτογραφία της Βαρκελώνης το 1956 (Πηγή: AMB)
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3.1.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΛΟΓΉΣΉ ΤΉΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΙΣ 
Στις προηγούμενες ενότητες είδαμε συνοπτικά πτυχές της ανάπτυξης των δύο πόλεων 
μέσα από τα κοινά χαρακτηριστικά και τις διαφοροποιήσεις τους. Για να μπορέσουμε 
όμως να αποκτήσουμε μια συνολική εικόνα και να αξιολογήσουμε τις Αστικές Πολιτι-
κές και τους μηχανισμούς που τις δημιούργησαν είναι σημαντική η εμβάθυνση ιδιαίτερα 
στην περίοδο πριν την κρίση του 2008. Το σημείο αυτό είναι κομβικό για τη συγκεκρι-
μένη μελέτη καθώς αποτελεί μια πρώτη ανάγνωση των Αστικών Πολιτικών υπό το 
μεθοδολογικό πλαίσιο που αναπτύσει, και έχει παρουσιαστεί αναλυτικά παραπάνω (Βλ. 
2.4.3). 

Στις δύο περιπτώσεις, εστιάζοντας στην περίοδο από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 μέ-
χρι και την κρίση του 2008 θα εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ των πολιτικών υποκειμένων, 
των τοπικών σχέσεων εξουσίας και θεσμών, καθώς και του ευρύτερου πολιτικού, οικο-
νομικού και κοινωνικού πλαισίου στο οποίο αναπτύσσονται. Από τη αληλλεξάρτηση 
και αλληεπίδραση όλων των παραπάνω θα προκύψει μια βασική σειρά συμπερασμάτων 
για τους μηχανισμούς που διαμορφώνουν τις Αστικές Πολιτικές στις δύο πόλεις. 

Η περιοδολόγηση της έρευνας στην Αθήνα και τη Βαρκελώνη, αν και με διαφορές, κα-
θορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο της εποχής 
(πτώση των δικτατοριών, μετάβαση στη δημοκρατία, ένταξη στην ΕΕ των χωρών του 
Ευρωπαϊκού Νότου) σε συνδυασμό με κομβικά γεγονότα για τις δύο πόλεις (Ολυμπια-
κοί Αγώνες). Αναλυτικότερα υιοθετήθηκε η παρακάτω προσέγγιση:

• Για την Βαρκελώνη η περιοδολόγηση χωρίζεται α] στην περίοδο από το 1979 μέχρι 
το 1985 όπου έχουμε τη συγκρότηση των δημοκρατικών θεσμών στη πόλη και τις 
πρώτες προσπάθειες μετάβασης από το Φρανκικό μοντέλο αστικοποίησης, β]. την 
περίοδο 1986-1992 η οποία χαρακτηρίζεται από την προετοιμασία της πόλης για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 και τέλος γ] την περίοδο 1993-2007 όπου 
έχουμε την διεθνοποίηση της πόλης και του «Μοντέλου Βαρκελώνη» και την 
εφαρμογή ενός πιο νεοφιλελεύθερου πλαισίου στις Αστικές Πολιτικές με έμφαση 
στην ανταγωνιστικότητα της πόλης. Η περίοδος αυτή θα καταλήξει στην κρίση στον 
τομέα των ακινήτων. 

• Για την Αθήνα η περιοδολόγηση χωρίζεται α] στην περίοδο από το 1974 μέχρι το 
1985 όπου έχουμε τις πρώτες προσπάθειες ρύθμισης του χώρου και μια πλούσια 
συζήτηση γύρω από το μέλλον της πόλης, β] στην περίοδο1986-1995  η οποία είναι 
μεταβατική και χαρακτηρίζεται από μια «αποτυχία» της προηγούμενης περιόδου 
με σημαντικές εξελίξεις που πηγάζουν κυρίως από την ένταξη της χώρας στην ΕΕ 
και το άνοιγμα των συνόρων με τα Βαλκάνια στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και 
τέλος γ] στην περίοδο 1996 με 2007 η οποία χαρακτηρίζεται από τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες και την μεταολυμπιακή διαχείριση της πόλης.
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3.2 ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ 1979-2007: ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΣΤΉ ΔΉΜΙΟΥΡΓΙΚΉ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ ΠΟΛΉ

3.2.1 ΕΚΔΉΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ «ΕΠΑΝΟΙΚΕΙΟΠΟΙΉΣΉ» ΤΉΣ ΠΟΛΉΣ (1979-85)

3.2.1.1 Η ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ « ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ»
Η δολοφονία του Luis Carrero Blanco το 1973 από την ΕΤΑ και ο θάνατος του Φράνκο 
δύο χρόνια αργότερα θα οδηγήσουν στο τέλος του, σχεδόν σαράντα χρόνων, Φρανκικού 
καθεστώτος, και σε μια πορεία ήπιας μετάβασης προς τη δημοκρατία. Το 1976 θα υπο-
γραφεί ο Νόμος της Πολιτικής Μεταρρύθμισης (Ley para la Reforma Política) που θα 
οδηγήσει στην αναγνώριση των πολιτικών κομμάτων και τον επαναπατρισμό των πο-
λιτικών εξόριστων, το 1977 θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες ελεύθερες εκλογές μετά το 
1936, και το 1978 θα υπογραφεί το νέο σύνταγμα της χώρας. Η εποχή της «Μετάβασης» 
(La Transición), όπως θα ονομαστεί, είναι κομβικής σημασίας περίοδος για να αντιλη-
φθούμε τους ευρύτερους μετασχηματισμούς που σχετίζονται με την περίπτωση της Βαρ-
κελώνης. Η ανάπτυξη της πόλης μετά το 1979 θα διαμορφωθεί μέσα από τη συγκρό-
τηση του Ισπανικού Κράτους στη μετά Φράνκο εποχή, τη σταθεροποίηση 
και τον εκδημοκρατισμό των θεσμών, που στη Βαρκελώνη εκφράστηκαν 
σε μεγάλο βαθμό μέσα και από τον σχεδιασμό (Montaner 2012a; Cano, Pradel, 
και Garcia 2016; Marisol Garcia 2003; B. Garcia 2013), εντός όμως ενός ευρύτερου 
πλαισίου το οποίο χαρακτηριζόταν από την οικονομική κρίση των αρχών 
της δεκαετίας του 1970-80 (Iglesias κ.ά. 2011) καθώς και την πορεία προς την 
Παγκοσμιοποίηση και τον Εξευρωπαϊσμό (Blakeley 2005).

Το σύνταγμα του 1978 θα φέρει ραγδαίες αλλαγές στη διοικητική οργάνωση του Ισπα-
νικού Κράτους και τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων, μέσα από τη συγκρότηση των 17 
Αυτόνομων Κοινοτήτων33 (Comunidades Autonomas). Το στοιχείο της αποκέντρωσης 
ήταν έντονο, με μια ισχυρή τάση να παραχωρηθεί αυξημένη αυτονομία στις κοινότη-
τες που χαρακτηρίζονται από το «εθνικό» στοιχείο όπως αυτή της Καταλονίας (Marisol 
Garcia 2003). Το αποτέλεσμα ήταν να δοθούν αυξημένες εξουσίες σε περι-
φερειακό επίπεδο, με αρμοδιότητες όπως ο χωρικός σχεδιασμός, η κατοικία, η εκπαί-
δευση, η υγεία κ.α (Generalitat de Catalunya 2014; Pérez 2007). Στο νέο πλαίσιο όμως 
δε προβλέπονταν μεγάλα περιθώρια ευελιξίας στις τοπικές κυβερνήσεις, σε ένα πολιτικό 
σκηνικό αντίθετα το οποίο χαρακτηριζόταν από την έντονη συγκρότηση και δραστηρι-
οποίηση ισχυρών τοπικών ελιτ και κοινωνικών κινημάτων (Medir κ.ά. 2017; Blakeley 
2005). Τα έσοδα των Δήμων από κρατικούς και περιφερειακούς πόρους θα είναι πε-
ριορισμένα γεγονός που θα τους στρέψει σε άλλες πηγές χρηματοδότησης, που όπως 
θα δούμε αργότερα σχετίζονται και με την έκρηξη της αστικοποίησης (Marisol Garcia 
2017b). Έτσι, η σύγκρουση και οι διαφοροποιήσεις τοπικού-περιφερειακού 
(Βαρκελώνη-Καταλονία) καθώς και περιφερειακού-εθνικού (Καταλονί-
α-Ισπανία) θα αποτελέσουν ένα βασικό χαρακτηριστικό των πολιτικών 
(McNeill 1999). 

Παράλληλα, καθοριστικός ήταν ο ρόλος των τοπικών κινημάτων στη δια-
μόρφωση των πολιτικών στη Βαρκελώνη και γενικότερα του μοντέλου αστικής ανάπτυ-
ξης την περίοδο αυτή , όπως έχουμε αναφέρει ήδη (Βλ. 3.1) . Η ιδιαιτερότητα αυτή που 
καθόρισε σύμφωνα με  πολλούς ερευνητές το Μοντέλο Βαρκελώνη (Calavita και Ferrer 
2000; Blanco 2009; Blakeley 2005; Degen και García 2012; Marisol Garcia 1990) έχει 
τις ρίζες του στο Φρανκικό καθεστώς, όπου ο χώρος ήταν ένα πεδίο έντονων συγκρού-
σεων. 

Το χτίσιμο των νέων δημοκρατικών θεσμών στη Βαρκελώνη θα συμπέσει επίσης με 
την οικονομική κρίση του τέλους της δεκαετίας του 1970, γεγονός που θα επηρεάσει 33. Επίπεδο Περιφέρειας
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σημαντικά τον παραγωγικό ιστό της πόλης και ιδιαίτερα τη βιομηχανική της βάση. Από 
το 1979 στο 1986 η απασχόληση καταγράφει μια πτώση της τάξης του 25% (Iglesias κ.ά. 
2011), και χάνονται σχεδόν 250,000 θέσεις εργασίας στη βιομηχανία (Marisol Garcia 
2003). Το 1985 μάλιστα στην Καταλονία καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας 
σε όλη την Ισπανία (Blakeley 2005). Η βιομηχανία αρχίζει να αναδιοργανώνεται, με 
μια χωρική διασπορά  προς την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Βαρκελώνης και 
την περιφέρεια της Καταλονίας. Αυτή η ανανέωση με αφορμή την κρίση ενισχύεται και 
από τις πολιτικές της κυβέρνησης της Καταλονίας με προγράμματα όπως το ZUR (Zona 
de Urgente Reindustrialización) που στόχο είχαν την ενίσχυση της βιομηχανίας σε πε-
ριφερειακό επίπεδο34, αλλά και του PGM (Pla Generaal Metropolita) του 1976 (Ferrer 
1997). Η συνθήκη αυτή θα έχει επιπτώσεις σε επίπεδο πληθυσμιακής κινητικότητας. 
Η Βαρκελώνη θα χάσει 200,000 κατοίκους (Iglesias κ.ά. 2011) και ταυτόχρονα περι-
φερειακές πόλεις όπως το Sabadell, Teresa, Granollers κ.α, θα ενισχυθούν πληθυσμιακά 
(Eastaway κ.ά. 2007).

Την ίδια περίοδο κεντρικές περιοχές της πόλης αντιμετώπιζαν σημαντικά 
προβλήματα αστικής υποβάθμισης (Arbaci και Tapada-Berteli 2012). Όπως πα-
ρατηρούσε ο Donald McNeill αναφερόμενος στη γειτονιά του Chino και στην περιοχή 
της Plaça Real:

«Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, η γειτονιά βρισκόταν στο τελικό 
στάδιο της υποβάθμισης. Σκληρά ναρκωτικά, πορνεία, οργανωμένο 
έγκλημα και οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης ήταν η πραγματικότη-
τα πίσω από τη Μποέμικη φήμη […] Οι δρόμοι του Chino, το νότιο 
τμήμα της Rambla, η Plaça Real και η περιοχή γύρω από την Carrer 
Escudellers μεταμορφώθηκαν από την άφιξη της ηρωίνης […] Η Plaça 
Real έγινε το κέντρο συγκρούσεων ανάμεσα σε συμμορίες, ενώ ήταν 
συχνό φαινόμενο να βλέπεις τουρίστες υπό τη συνοδεία αστυνομικών 
να περιφέρονται με την ελπίδα ότι θα βρούνε τα κλεμμένα τους ρολό-
για, τσάντες και πορτοφόλια» (McNeill 1999, 33)

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, με μια ταυτόχρονη λογική «επανοικειοποί-
ησης» του ιστορικού κέντρου της πόλης, ήταν από νωρίς στο επίκεντρο της πολιτικής 
ατζέντας (Arbaci και Tapada-Berteli 2012). 

Έτσι η «Μετάβαση» θα βρει τη Βαρκελώνη με έντονα οικονομικά και κοινωνικά προ-
βλήματα, αλλά και με ένα ιδιαίτερο «κοινωνικό κεφάλαιο», το οποίο σε συνδυασμό με 
τη συμμαχία Αριστεράς και Σοσιαλιστών στο Δήμο της Βαρκελώνης θα αποτελέσει τη 
βάση για το μετασχηματισμό της πόλης. 

Το 1979 στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης θα έρθουν στην εξουσία οι Σοσια-
λιστές με Δήμαρχο τον Narcís Serra (1979-1982) και στη συνέχεια τον Pasqual Maragall 
(1982-1997). Μαζί τους θα έρθει και μια νέα πολιτική ατζέντα που έχει στο 
επίκεντρο την ίδια την πόλη(Iglesias κ.ά. 2011). 

Διαμορφώθηκε έτσι ένα σύστημα διακυβέρνησης που στηριζόταν στη συμμετοχή των 
πολιτών και την αποκέντρωση των αποφάσεων, ακόμη και σε επίπεδο γειτονιάς. Προ-
φανώς, σημαντικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση έπαιξαν και τα κοινωνικά κινήματα, 
μεγάλο τμήμα της ηγεσίας των οποίων είχε πλέον ενταχθεί στη διοικητική δομή του 
Δήμου μετά τις εκλογές του 1979 (Calavita και Ferrer 2000). Όμως, σύμφωνα με τον 
Blakeley, ήταν στην πραγματικότητα οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περι-
όδου (κρίση και κοινωνικά προβλήματα) που οδήγησαν τις «πολιτικές ελιτ της πόλης να 
αναγνωρίσουν το γεγονός ότι δε μπορούσαν να αντιμετωπίσουν από μόνες τους αυτές τις προκλήσεις, 
αλλά θα έπρέπε να συν-διοικήσουν τόσο με τους επιχειρηματίες όσο και με οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών» (Blakeley 2005, 151). 

34. Misse, Andreu. 1984. ‘El 
Gobierno declarará una Zona 
de Urgente Reindustrialización 
en el cinturón de Barcelona’. 
El País, 9 Απρίλιος 1984, 
τμ. Economia. https://elpais.
com/diario/1984/04/09/
economia/450309616_850215.
html.
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Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην περίπτωση της Βαρκελώνης είναι ότι οι συμμετοχικές 
διαδικασίες, πέρα από τις πιέσεις ομάδων πολιτών και κινημάτων, έλαβαν και θεσμι-
κή διάσταση (Blakeley 2010; 2005; Borja 1996), κάτι που θα εξασφαλιστεί μέσα από 
την αποκέντρωση εξουσιών στο επίπεδο της γειτονιάς (Distrito). Το 1983 η διαδικασία 
αποκέντρωσης θα ξεκινήσει με την ίδρυση ειδικής επιτροπής που θα επεξεργαζόταν το 
νέο σχέδιο. Σύμφωνα με το Jordi Borja35, διευθυντή της επιτροπής, η αποκέντρωση είχε 
κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός οργανωμένου πλαισίου συμμετοχής και ήταν απο-
τύπωση του εκδημοκρατισμού των χρόνων που ακολούθησαν τη μετάβαση. Το 1986 
θα ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο το Organización política del distrito y participación 
ciudadana, όπου θα θεσπιστεί το σύστημα αποκεντρωμένης διακυβέρνησης και συμμετο-
χής των πολιτών. Με το νέο σύστημα, ορίζονται οι ρόλοι των Κοινοτικών Συμβουλίων, 
των Προέδρων των Κοινοτικών Συμβουλίων και ο ρόλος των Δημοτικών Συμβούλων. 
Παράλληλα ορίζονται μια σειρά μηχανισμών συμμετοχής: δημόσιες ακροάσεις στο επί-
πεδο του Δήμου και της Γειτονιάς που μπορούν να καλεστούν τόσο από το δημοτικό 
συμβούλιο όσο και από πολίτες, δικαίωμα παρέμβασης στις συνεδριάσεις των κοινοτι-
κών συμβουλίων και συγκρότηση τομεακών επιτροπών για διάφορες θεματικές, δη-
μοτικά δημοψηφίσματα κ.α. Ο Δήμος είναι υπόχρεος να ενημερώνει τις συγκεκριμένες 
επιτροπές για το πώς ενσωματώνει τις προτάσεις τους. 

Ευρύτερα η συμμετοχή αρχίζει και εντάσσεται στην στρατηγική διακυβέρνησης της πό-
λης και λαμβάνει «επαγγελματική» διάσταση (professionalization).  

3.2.1.2 Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, 
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ. 
Στο πεδίο του χωρικού σχεδιασμού εντοπίζεται μια ξεκάθαρη διαφοροποίηση από την 
Φρανκική περίοδο (Blanco 2009), με το επίκεντρο να βρίσκεται στον μητροπολιτικό 
σχεδιασμό (Ferrer 1997) και την «ανάκτηση» του κέντρου της πόλης (Iglesias κ.ά. 2011; 
Degen και García 2012).  

Η έγκριση του PGM το 1976 θα αποτελέσει μια τομή με την εποχή της ακραίας ανά-
πτυξης και της άναρχης πολεοδόμησης (Calavita και Ferrer 2000; Ferrer 1997; Pagliarin 
2004; Solans 1997; Recio 2019), ενώ σε μεγάλο βαθμό θα επηρεαστεί από τα κοινωνικά 
κινήματα και τις οργανώσεις γειτονιάς. Ταυτόχρονα, θα συναντήσει και τη σφοδρή αντί-
δραση των εργολάβων και άλλων επιχειρηματικών κύκλων της πόλης που έβλεπαν με 
καχυποψία τις νέες αλλαγές, κατηγορώντας το σχέδιο ως «σοσιαλιστικό»(Huertas 1997)36. 
Το PGM χαρακτηρίζουν τρεις βασικές κατευθύνσεις: 

Η αποσυμφόρηση των κεντρικών περιοχών της Βαρκελώνης όπου 
το στοιχείο της αστικής υποβάθμισης ήταν έντονο. Αυτό έγινε με τον 
περιορισμό της δόμησης, την χωροθέτηση περιοχών πρασίνου και 
ελεύθερων χώρων και κυρίως με τον καθορισμό ζωνών ανάπτυξης σε 
μητροπολιτικό επίπεδο. Περίπου 3.800 εκτάρια ορίστηκαν ως περιο-
χές προς πολεοδόμηση στην άμεση μητροπολιτική περιοχή (Parcerisa 
2013). 

Η αποκέντρωση της βιομηχανίας στη περιφέρεια της πόλης και η απελευθέρωση γης 
για άλλες χρήσεις ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο. Η διαδικασία αυτή βέβαια είχε ήδη 
εκκινήσει και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και της 
αποβιομηχάνισης. Υπολογίζεται ότι την περίοδο 1964-1970, 268 βιομηχανίες είχαν με-
τεγκατασταθεί ή είχαν κλείσει, γεγονός που  «απελευθέρωσε» πάνω από 120 εκτάρια 
προς επανάχρηση (Ferrer 1997). 

Τέλος, τα παραπάνω συμπληρώνονται από τη διάρθωση ενός συστήματος μεταφορών σε 
μητροπολιτικό επίπεδο που θα μπορούσε να τις υποστηρίξει. 

35. Καταλανός πολιτικός και 
Ακαδημαϊκός, Διευθυντής της 
Comissió de Ajuntament Descen-
tralització Municipal de Barcelona i 
Participació Ciutadana (Δημοτικής 
επιτροπής Αποκέντρωσης και 
Συμμετοχής Πολιτών) την περίο-
δο 1983-1987 και Αντιδήμαρχος 
του Δήμου της Βαρκελώνης 
(1983-1995). 

36. Σύμφωνα με το Ferrer η αρ-
χική έκδοση του σχεδίου το 1974 
οδήγησε σε 32.000 προσφυγές 
στη βάση ότι θίγει τα ιδιωτικά 
συμφέροντα. Αντίστοιχά στη 
τελική του έκδοση έγιναν 21.000 
προσφυγές στην ίδια κατεύθυνση 
(Ferrer 1997). 
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Το PGM αποτέλεσε ένα σημείο εκκίνησης για να αναπτυχθεί μια ολόκληρη στρατηγική 
«επανάκτησης» της πόλης και ιδιαίτερα των κεντρικών περιοχών. 

Τα προβλήματα άλλωστε σε περιοχές όπως η Ciutat Vella ήταν έντονα. Κακές συνθή-
κες διαβίωσης, έλλειψη δημόσιων χώρων και κοινωνικών υποδομών, ναρκωτικά και 
εγκληματικότητα, και την ίδια στιγμή η ανεργία να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο 
από όλες τις γειτονιές της πόλης. Ταυτόχρονα, οι οργανώσεις της γειτονιάς, μέσω της 
FAVB, θα ασκήσουν έντονες πιέσεις πριν τις τοπικές εκλογές του 1979 ώστε να επι-
λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα διεκδικώντας αστικά πάρκα, δημόσιες συγκοινωνίες, 
ελεύθερους χώρους και υποδομές (McNeill 1999). Το δημοκρατικό Δημοτικό Συμβού-
λιο θα στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση και σε αυτό θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό και 
ο νέος Διευθυντής του τμήματος Πολεοδομίας, Oriol Bohigas. 

Έχοντας ήδη το PGM ως εργαλείο, ο Bohigas στράφηκε απευθείας στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων ακολουθώντας, όπως υποστηρίζει ο Buchanan, μια «οπουρτουνιστική 
στρατηγική» και αντί να έχει ως οδηγό μια συνολική στρατηγική αλλαγών «δρούσε εκεί 
που του εμφανιζόταν η ευκαιρία» και με άξονα «να ικανοποιήσει τα αιτήματα των πολιτών παρου-
σιάζοντας ταυτόχρονα μια εικόνα αποτελεσματικής διοίκησης» (αναφορά στο Calavita και Ferrer 
2000). Επηρεασμένος και από άλλα ρεύματα της περιόδου (Ellin 1999; Monclús 2003) 
θα εισάγει τη λογική των σημειακών παρεμβάσεων (esponjamiento) με στόχο την ανάκτη-
ση του δημόσιου χώρου και τη συνολική αναγέννηση του υφιστάμενου αστικού ιστού 
(Arbaci και Tapada-Berteli 2012; Blanco 2009; McNeill 1999). Ήταν ταυτόχρονα μια 
κατεύθυνση που ήθελε να υιοθετήσει συνολικά το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο χώρος και 
ο αστικός σχεδιασμός ως πεδίο αποτύπωσης της αποτελεσματικότητας των δημοκρατι-
κών θεσμών, μια πολιτική που έβαζε στο κέντρο τη γειτονιά, προωθούσε την κοινωνική 
συνοχή, και έδινε ρόλο στους πολίτες μέσα από αναβαθμισμένες διαδικασίες συμμετοχής 
του κοινού (Degen και García 2012; Blakeley 2005). Έτσι, εκμεταλλευόμενο και τις συν-
θήκες της εποχής, το Δημοτικό Συμβούλιο θα αρχίζει να αγοράζει εγκαταλελειμμένες 
βιομηχανικές εκτάσεις και να τις μετατρέπει σε κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωφελείς υπο-

Εικόνα 5. Pla General Metropolità 
(PGM) του 1976 [Πηγή: ΑΜΒ]
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δομές και κοινόχρηστους χώρους (Iglesias κ.ά. 2011; Degen και García 2012).

H πολιτική αυτή σχεδιασμού θα κρυσταλλωθεί μέσα από τα PERIs (Plan Especial de 
Reforma Interior), που θα αποτελέσουν το βασικό εργαλείο χωρικών παρεμβάσεων την 
περίοδο 1980-198637. Τα PERIs μετέφραζαν τις χωρικές κατευθύνσεις σχεδίων όπως 
το PGM σε τοπικό επίπεδο. Σύμφωνα όμως με τον Juli Esteban η σημασία τους ήταν 
ευρύτερη (Esteban 2004): 

• Αποτέλεσαν ένα μέσο ανάδειξης της αυθεντικότητας και μοναδικότητας γειτονιών 
πέρα από τις γενικές διατάξεις του PGM.

• Ήταν ένα εργαλείο υλοποίησης της βούλησης των πολιτών ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά 
κοινωνικές υποδομές και χώρους πρασίνου εκεί που δεν είχαν γίνει προβλέψεις από 
το PGM.

• Τέλος, ήταν ένα εργαλείο εναντίωσης στο PGM αναφορικά με συγκεκριμένα έργα, 
όπως αυτά των υποδομών. 

Τα αποτελέσματα της στρατηγικής αυτής οδήγησαν σε πάνω από 150 δράσεις δημι-
ουργίας δημόσιων χώρων τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1980 (Monclús 2003). 
Οι πρώτοι ελεύθεροι χώροι θα αρχίσουν να διαμορφώνονται στις ιστορικές κεντρικές 
περιοχές όπως η Ciutat Vella, Gràcia και το Sants με πλατείες όπως η Plaça de Trilla, 
Plaça de Sants, Plaça de la Mercè, Plaça Reial κ.α. (Montaner 2012a; Benach 2004). Οι 
μετασχηματισμοί θα είναι ραγδαίοι ιδιαίτερα στη περιοχή της Raval όπου, όπως παρατη-
ρεί ο McNeil, «η μπουλντόζα και ο γερανός» θα είναι το βασικό στοιχείο του αστικού τοπίου 
όλη εκείνη τη δεκαετία. (McNeill 1999).

Συμπερασματικά, η περίοδος 1979-1985 είναι ιδιαίτερα σημαντική για να αντιληφθού-
με το ρόλο του τοπικού πολιτικού παράγοντα στη διαμόρφωση μια διαφορετικής στρα-
τηγικής σε επίπεδο Αστικών Πολιτικών. Αυτό δε μπορεί να ιδωθεί έξω από το πλαί-
σιο της «Μετάβασης», του εκμοντερνισμού της Σοσιαλδημοκρατίας (Marshall 2000; 
McNeill 1999), με τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο ηγετών όπως ο Maragall, καθώς και 
του ενεργού ρόλου των κοινωνικών κινημάτων (Calavita και Ferrer 2000). Ήταν όμως 
ταυτόχρονα και το τέλος μιας εποχής, μιας συνολικά μεταβατικής περιόδου τόσο για την 
Ισπανία όσο και για την υπόλοιπη Ευρώπη (Monclús 2003). Τα επόμενα χρόνια θα 
ξεκινήσει μια διαδικασία όπου οι αστικές πολιτικές στη Βαρκελώνη θα αρχίσουν να 
αλλάζουν και η πόλη όπως υποστηρίζει ο Josep Maria Montaner θα αρχίσει να «κατα-
ναλώνει» το μοντέλο που η ίδια έφτιαξε (Montaner 2012a). 

37. Τα PERIs θα χρησιμοποιού-
νται σαν εργαλείο σε μικρότερη 
κλίμακα και μέχρι τα μέσα της 
δεκαετίας του 1990
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ΠΛΑΙΣΙΟ 2. Ο ΜΕΤΑΣΧΉΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΉΣ ΠΟΛΉΣ
Ο μετασχηματισμός της πόλης είχε επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό μέσα από την βελτίωση της εικόνας του δημόσιου χώρου της 
πόλης. Η ανάπλαση πλατειών, δρόμων και χώρων πρασίνου θα βρίσκεται στο κέντρο της στρατηγικής του Δήμου και τμήμα 
των διεκδικήσεων των κινημάτων πόλης. Η συμμετοχή των κατοίκων στην διαδικασία αυτή ήταν κομβικός και βοήθησε στην 
εξασφάλιση ευρύτερων συναινέσεων για την πολιτική του Δήμου.  

Εικόνα 6. Αναπλάσεις δημόσιων χώρων την περίοδο 1979-2004 [Πηγή: AdB]

Εικόνα 7. Κάτοικοί βοηθούν στην κατασκευή της Plaça dels Porxos 
[Πηγή: El Haddad 2017]

Εικόνα 8. Χάρτης του Δήμου όπου αποτυπώνονται οι αναπλάσεις στη 
Ciutat Vella την περίοδο 1988-1996 [Πηγή: AdB]
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3.2.2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΉΣΉ 
(1986-1992)

3.2.2.1 ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΟΚ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ 1992 ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΠΑΛΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Το 1986 αποτελεί μια κομβική χρονιά. Η Ισπανία εντάσσεται στην ΕΟΚ38 και η Βαρ-
κελώνη παίρνει το χρίσμα για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 1992. Οι 
δύο αυτοί παράγοντες θα επηρεάσουν σημαντικά τη χάραξη των αστικών πολιτικών σε 
τοπικό επίπεδο. 

Η Βαρκελώνη θα δει μια ραγδαία ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, πράγμα που θα απο-
τυπωθεί τόσο με χωρικούς όρους, λόγω της επέκτασης της μητροπολιτικής περιοχής, 
όσο και με χρηματοοικονομικούς (Trullén, Lladòs, και Rafael 2002; Monclús 2003). 
Η ΕΟΚ θα φέρει μαζί της την «περιφερειακή» κλίμακα (territorial scale) στην πρωτο-
καθεδρία της οικονομικής μεγέθυνσης. Η αποκέντρωση της βιομηχανίας θα συνεχιστεί 
δημιουργώντας νέα κέντρα σε μητροπολιτικό επίπεδο όπως η Igualada, η Manresa κ.α 
(Iglesias κ.ά. 2011), ενώ το δομημένο περιβάλλον θα επεκταθεί σε τέτοιο βαθμό που από 
21.000 Εκτ. το 1972 θα φτάσει τα 45.000 Εκτ. το 1992 (Monclús 2003). Συγκεκριμένα 
από το 1986 μέχρι το 1991 η μητροπολιτική περιοχή της Βαρκελώνης θα αναπτυχθεί 
κατά 30% (Iglesias κ.ά. 2011). 

Αυτή η στροφή προς τη μητροπολιτοποίηση-περιφεριοποίηση έφερε στο επίκεντρο 
της πολιτικής ατζέντας το ζήτημα της μητροπολιτικής διακυβέρνησης, μέσα από τη σύ-
γκρουση του Δήμου της Βαρκελώνης με τη Καταλανική Κυβέρνηση (Iglesias κ.ά. 2011; 
Marisol Garcia 2003; McNeill 1999; Tomàs 2017), γεγονός που αποτυπώθηκε στην 
πολιτική διαπάλη δύο σημαντικών πολιτικών ηγετών: του Pasqual Maragall, Δήμαρχου 
της Βαρκελώνης από τη μεριά του PSC την περίοδο 1982-1997 και του Jordi Pujol, 
Πρόεδρου της Καταλονίας με το συντηρητικό CiU από το 1980 έως το 2003 (Degen 
και García 2012; Marisol Garcia 2003; McNeill 1999). Η σύγκρουση αυτή, αν και με 
αφορμή τους ΟΑ, αφορούσε το όραμα γύρω από την σχέση της Βαρκελώνης με την 
Καταλονία, της πόλης με την περιφέρεια (Aroca 2017; Marisol Garcia 2003; McNeill 
1999). Ο Maragall υποστήριζε μια κατεύθυνση που τοποθετούσε τη Βαρκελώνη στο επί-
κεντρο σε μια ευρύτερη λογική που είχε την πόλη και τη μητροπολιτική της περιοχή ως 
όχημα για την οικονομική ανάπτυξη όλης της περιφέρειας. Ο Pujol αντίθετα πρόκρινε 
την περιφέρεια και την ενίσχυση των μεσαίων πόλεων σε μια αφήγηση που υποστήριζε 
πως η ανάπτυξη της Βαρκελώνης γινόταν εις βάρος της υπόλοιπης περιφέρειας (Marisol 
Garcia 2003; McNeill 1999). 

Έτσι, το 1987, ένα χρόνο μετά την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων από την Βαρ-
κελώνη, οι πολιτικές διαφωνίες θα οδηγήσουν και σε θεσμικές αλλαγές με την ψήφιση 
του νόμου για τη Χωρική Οργάνωση της Καταλονίας (Ley 7/1987). Με το νέο θεσμικό 
πλαίσιο θα καταργηθεί η Corporación Metropolitana de Barcelona (CMB), στην προε-
δρία της οποίας, από το 1974 που συγκροτήθηκε, ήταν ο Δήμαρχος της Βαρκελώνης. Η 
κίνηση αυτή είχε στόχο την αποδυνάμωση του ρυθμιστικού ρόλου της Βαρκελώνης σε 
περιφερειακό επίπεδο (Iglesias κ.ά. 2011; Marisol Garcia 2003; Tomàs 2017), παράλλη-
λα η Κυβέρνηση της Καταλονίας θα βάλει εμπόδια ή θα καθυστερήσει τη χρηματοδότη-
ση υποδομών για τους ΟΑ (McNeill 1999). 

Για τον McNeill, η διαπάλη γύρω από τη Μητροπολιτική διακυβέρνηση εκφράζει τη 
σύγκρουση δύο διαφορετικών πολιτικών θεωριών, μιας σοσιαλδημοκρατικής και μιας 
τοπικιστικής-εθνικιστικής (McNeill 1999, 56). Αναδεικνύει όμως και ένα βασικό 
χαρακτηριστικό της Καταλανικής πολιτικής σκηνής, τις θεσμικές και χω-
ρικές συγκρούσεις που εκφράζονται μέσα από τη διαπάλη και τις σχέσεις 

38. Η ένταξη στη ΕΟΚ θα ενι-
σχύσει τους μετασχηματισμούς που 
είχαν ξεκινήσει ήδη από τις αρχές 
του 1980 σε όλη την Ισπανία. Το 
PSOE σε όλη τη δεκαετία του 
1980 εφάρμοσε μια στρατηγική 
αποδιοργάνωσης του κορπορατί-
στικου συστήματος της δικτατορίας, 
μέσω πολιτικής ιδιωτικοποιήσεων, 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 
των δημόσιων επιχειρήσεων και 
αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας 
με μια ταυτόχρονη ενίσχυση των 
πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας 
(McNeill 1999; Navarro 1997). 
Το αποτέλεσμα ήταν μια ραγδαία 
ανάπτυξη, με μια αύξηση του 
ΑΕΠ της τάξης του 40% την περί-
οδο 1980-1992, παράλληλα όμως 
με πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας 
αποτέλεσμα των αναδιαρθρώ-
σεων ιδιαίτερα στη βιομηχανία. 
Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας 
ήταν και η είσοδος Γερμανικών 
και Γαλλικών πολυεθνικών στην 
αγορά της Ιβηρικής χερσονήσου 
(López και Rodríguez 2011), To 
1988 οι μισές βιομηχανίες στη 
μητροπολιτική περιοχή της Βαρ-
κελώνης θα είναι ξένων συμφερό-
ντων (Iglesias κ.ά. 2011). 
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εξουσίας ανάμεσα σε αυτά τα δύο διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης 
(Marisol Garcia 2003; Marshall 2004). Παράλληλα, δείχνει τη συμβολική σημασία 
που έχουν γεγονότα όπως οι ΟΑ στη πολιτική διαδικασία σε τοπικό επίπεδο (McNeill 
1999). Παρά τις προσπάθειες να περιοριστεί ο ρόλος του Δήμου της Βαρκελώνης οι ΟΑ 
τον έφεραν στο προσκήνιο, γεγονός που σχετίζεται και με τον προγραμματισμό των ίδιων 
των έργων (Esteban 2004; Montaner 2012a). 

3.2.2.2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες διαδραματίζουν αδιαμφισβήτητα κεντρικό ρόλο και αποτελούν 
την αρχή μιας νέας εποχής για το χωρικό σχεδιασμό στη Βαρκελώνη. Σε αντίθεση με 
την περίπτωση της Αθήνας που θα εξεταστεί σε επόμενες ενότητες, οι ΟΑ έδωσαν την 
ευκαιρία για μια ολιστική προσέγγιση ανάπτυξης της πόλης, γεγονός που αποτυπωνόταν 
στα ίδια τα έργα . Παράλληλα, εγκαινίασαν μια λογική ανάπτυξης που στηριζόταν στην 
ανάπλαση κενών χώρων μέσα στον ιστό της πόλης (brown field redevelopment)(Marshall 
2000). Τρεις ήταν οι βασικές κατευθύνσεις:

• Η ανάκτηση του παράκτιου μετώπου με την αποκατάσταση της σχέσης της πόλης με 
τη θάλασσα (Degen και García 2012; Esteban 2004; Acebillo 1992). Το Ολυμπιακό 
Χωριό χωροθετήθηκε γι’ αυτό το λόγο στη παράκτια περιοχή του Poble Nou. Το 
παλιό λιμάνι του PortVell μεταμορφώθηκε σε μια περιοχή αναψυχής, ενώ το Passeig 
Maritim αποτέλεσε το συνδετικό κρίκο αυτής της διαδικασίας. 

• Η διάχυση των δραστηριοτήτων (αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών) σε 

Εικόνα 9. ACN Areas de Nueva 
Centralidad. Οι περιοχές «νέων» 
κεντρικοτήτων θα αποτελέσουν τα 
σημεία των μεγάλων αστικών πα-
ρεμβάσεων στη πόλη. 1. Diagonal-
Sarrià 2. Carrer Tarragona 3. 
Sagrera-Sant Andreu 4. Plaça 
Cerdà 5.Vila Olímpica 6. Port 
Vell 7. Plaça de les Glòries 8. Vall 
d’Hebron 9. RENFE-Meridiana 
10. Diagonal Mar 11.Diagonal-
Zona Universitaria 12. Montjuïc 
[Πηγή: AdB]
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κενά οικόπεδα στον αστικό ιστό της πόλης. Οι τέσσερις χώροι των αγώνων, το Ολυ-
μπιακό Χωριό με το PortVell, οι αθλητικές εγκαταστάσεις στο Montjuic, οι υπο-
δομές στο Vall D’Hebron και τέλος η Diagonal, επιλέχθηκαν προσεχτικά με στόχο 
να υποστηρίξουν την ίδια την πόλη και μετά τους ΟΑ. Αυτό αποτέλεσε ίσως την 
σημαντικότερη επιτυχία των αγώνων (Montaner 2012a; Monclús 2003).

• Η ενίσχυση μεταφορικών υποδομών μέσω της αναβάθμισης του οδικού δικτύου 
αλλά και της επέκτασης του αεροδρομίου και του σιδηροδρομικού δικτύου. Ιδι-
αίτερη σημασία δόθηκε στο σύστημα των περιφερειακών δρόμων (Rondas) που 
συνέδεαν τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, δημιουργώντας ενός είδους δακτυλίου 
(Esteban 2004; Acebillo 1992). 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η προετοιμασία τους θα οδηγήσουν και σε ένα ακό-
μη μεγάλο έργο, αυτό για τις Περιοχές Νέας Κεντρικότητας (ACN Areas de Nueva 
Centralidad). Αν και το έργο σχεδιάστηκε πριν την ανάληψη των ΟΑ το 1986, είναι 
δεδομένο ότι εντάσσεται στην ίδια κατεύθυνση. Οι ACN ήταν μια προσπάθεια να βρε-
θούν νέες χωρικές ενότητες σε κεντρικές περιοχές της πόλης οι οποίες θα αποτελούσαν 
υποδοχείς μελλοντικών νέων δραστηριοτήτων κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών αλλά 
και των κοινωφελών υποδομών της πόλης. Όπως υποστηρίζει ο Tonet Font:

Αυτό που είχε ανιχνευθεί ήταν η έλλειψη κεντρικών περιοχών. Η 
παλιά πόλη δεν θεωρείτο ασφαλές μέρος, στην πραγματικότητα ο πε-
ριορισμός της διακίνησης ναρκωτικών έγινε στο τέλος της δεκαετίας 
του 1980. Έτσι το ερώτημα ήταν πως θα φτιάξουμε νέες κεντρικότητες 
στην πόλη […] Αυτές οι  περιοχές ευκαιρίας ήταν οι παλιές βιομη-
χανικές περιοχές που έπρεπε να τις ξανασκεφτούμε […] Οι περιοχές 
που επιλέχθηκαν τότε αποτέλεσαν και τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις 
και καθοδηγούν την ανάπτυξη και εξέλιξη της πόλης μέχρι και σήμε-
ρα δημιουργώντας νέες κεντρικότητες σε όλη την πόλη. (Font Ferrer 
2017)

Οι περιοχές αυτές αναζητήθηκαν εκτός ιστορικού κέντρου, όπου ήδη υπήρχαν αρκε-
τές πρωτοβουλίες ανάπλασης, αλλά ταυτόχρονα λειτουργούσαν συμπληρωματικά προς 
αυτό κάνοντας μια ανακατανομή των κεντρικών λειτουργιών σε όλη τη πόλη (Monclús 
2003; Esteban 2004). 

Επιλέχθηκαν δέκα περιοχές συνολικά: Δύο ήταν υποδοχείς Ολυμπιακών Δραστηρι-
οτήτων: Vall d’ Hebron και Vila Olimpica. Άλλες δύο ήταν τα διοικητικά κέντρα των 
περιοχών Renfe-Meridiana και Provencana-Litoral, που είχαν προταθεί από το PGM. 
Δύο εντοπίζονται στον άξονα της Grand Via γύρω από τις πλατείες Glories και Cerda. 
Δύο περιοχές διαμορφώνονται σε εγγύτητα με τους δύο βασικούς σιδηροδρομικούς 
σταθμούς της πόλης στο Sants και στη Sagrera. Μία περιοχή βρίσκεται στο τέλος του άξο-
να της Diagonal και τέλος το Port Vell σαν η νέα παράκτια ζώνη αναψυχής της πόλης. 
Οι ACN ήταν καθοριστικές για την εξέλιξη της πόλης μέχρι και τις μέρες μας (Font 
Ferrer 2017), με περιοχές όπως η Glories και η Sagrera να έχουν κεντρικό ρόλο στα έργα 
αστικής ανάπτυξης της πόλης. 

Η ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων και η λογική των ACN έφεραν ριζικές αλλα-
γές στον τρόπο σχεδιασμού της πόλης, με αλλαγή της κλίμακας από τις τοπικές παρεμβά-
σεις στα μεγάλα έργα και τις υποδομές (Garcia-Ramon και Albet 2000; Marisol Garcia 
2003; Degen και García 2012; Marshall 2000). Αυτό δεν σήμαινε ότι εγκαταλείφθηκε 
το προηγούμενο μοντέλο. Η υλοποίηση των PERIs συνεχίστηκε και σε αυτήν την πε-
ρίοδο με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και ανάδειξη ιστορικών κτιριακών συνόλων 
και την πολιτιστική κληρονομιά (Degen και García 2012; Esteban 2004). Όμως όπως 
παρατηρεί ο Josep Maria Montaner: 
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ΧΑΡΤΉΣ 4. ΤΟ MASTER PLAN 
ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
ΤΟΥ 1992 (ΠΉΓΉ: ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)

ΟΙ 4 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

1. VILA OLIMPICA 

2. MONTJUΙC

3. DIAGONAL-ZONA UNIVERSITARIA

4. VALL D’HEBRON 

1

2

3

4
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«Μετά τον Οκτώβριο του 1986, οι δράσεις όπως αυτές της δημιουργί-
ας αστικών πάρκων τέθηκαν στο περιθώριο, και οι σημειακές παρεμ-
βάσεις έγιναν πιο δύσκολες […] Αν και στη θεωρία του το μοντέλο πα-
ρέμεινε το ίδιο, όπως και οι δημοτικές αρχές και οι ειδικοί, η επιλογή 
της Βαρκελώνης ως Ολυμπιακής πόλης – ένα ορόσημο που έθεσε τις 
βάσεις του προγράμματος του Δήμου – έφερε μια αλλαγή στο ρυθμό, 
στην κλίμακα και στο περιεχόμενο.» (Montaner 2012a, 12)

 Για τις Δημοτικές αρχές βέβαια ήταν αποτέλεσμα μιας συνεχούς διαδικασίας που από 
το 1982 εμπεριείχε εξαρχής το όραμα ενός συνολικού μετασχηματισμού για τη πόλη, ο 
οποίος ξεκινούσε από την «μικρή» κλίμακα και τις σημειακές παρεμβάσεις στο στρατηγι-
κό σχεδιασμό μέχρι τη «μεγάλη» κλίμακα με τα έργα των ΟΑ (Maragall 2004; Esteban 
2004). 

Ήταν και μια προσωπική στόχευση του Maragall ο οποίος είχε ένα ευρύτερο όραμα για 
τη Βαρκελώνη ως παγκόσμια πόλη, γεγονός που ξέφευγε από το επίπεδο των μικρών 
παρεμβάσεων39. Ο Josep Acebillo περιγράφει τη διαδικασία αυτή σαν μια μετάβαση από 
το «τοπικό σύστημα» (sistemas locales) και την πόλη στα «γενικά συστήματα» (sistemas 
generales) και το σύνολο της πόλης και της περιφέρειάς της (Acebillo 1992). Έτσι περ-
νάμε από την τοπική κλίμακα και τις παρεμβάσεις στο στρατηγικό σχεδι-
ασμό, τα μεγάλα έργα και τις υποδομές. 

39. Σύμφωνα με το McNeill αυτός 
ο στόχος οδήγησε στο να αντικατα-
σταθεί ο Bohigas το 1984 από τον 
Josep Acebillo (McNeill 1999). 

Εικόνα 10 Το σύστημα των 
περιφερειακών δρόμων (Rondas) 
και η συμβολή τους στην μείωση 
της κυκλοφοριακής συμφόρησης 
στις κεντρικές περιοχές της πόλης 
(Πηγή: Acebillo 1992) 
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3.2.2.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Οι νέες αυτές κατευθύνσεις θα συμπυκνωθούν στο Pla Estrategic Economici Social Barcelona 
2000 (Barcelona 2000: Economic and Social Strategic Plan) που θα υπογραφεί το 1990 
(PEMB 1990; Marisol Garcia 2003; Marshall 2000; Maragall 2004; Blanco 2009), μια 
διαδικασία που θα ξεκινήσει το 1988. Οι κατευθύνσεις του πρώτου Στρατηγικού Σχε-
δίου θα στηρίζονται στην αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που είχε να παίξει η Βαρ-
κελώνη σαν μια «Πρωτοπόρα Ευρωπαϊκή Μητρόπολη που θα επέκτεινε την επιρροή της σε όλη 
τη μακρο-περιφερεία στην οποία βρίσκεται»(PEMB 1990). Η ενίσχυση αυτού του ρόλου στο 
πλαίσιο της  δικτύωσης των Ευρωπαϊκών πόλεων και της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης 
ήταν κεντρικό στοιχείο του Σχεδίου και εξειδικευόταν σε τρεις στρατηγικούς στόχους: 

• Την ανάδειξη της Βαρκελώνης σε κέντρο της μακρο-περιφέρειας. 

• Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

• Την ενίσχυση της βιομηχανίας και του τομέα των υπηρεσιών. 

Το Στρατηγικό Σχέδιο του 1990 έδινε μεγάλη σημασία στη μεταμόρφωση της πόλης 
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε ένα βαθμό οι επιλογές του Σχεδίου ήταν μια 
λογική «συνέχειας» του σχεδιασμού που έγινε για τις υποδομές της Ολυμπιακής πόλης. 
Ο διάλογος γύρω από το Στρατηγικό Σχέδιο, η συμμετοχή φορέων από σωματεία μέχρι 
τράπεζες και επιχειρηματίες, ανέδειξε το μεγάλο βαθμό αποδοχής και κοινωνικής συναί-
νεσης γύρω από την υπό διαμόρφωση στρατηγική, γεγονός που ήταν ήδη αντιληπτό και 
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες (Marisol Garcia 2003; Blanco 2009). Για την Garcia 
το επίπεδο της συναίνεσης αποτυπωνόταν στο ίδιο το Σχέδιο που, όπως υποστηρίζει, 
ήταν προσανατολισμένο περισσότερο στους πολίτες (citizens perspective) και όχι τόσο 
στις επιχειρήσεις (Marisol Garcia 2003). Αντίθετα ο Marshall χαρακτηρίζει το Στρα-
τηγικό Σχεδιασμό στη περίπτωση της Βαρκελώνης ως ένα είδος «εταιρικού πολεοδομικού 
σχεδιασμού»40 με κάποιους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους (Marshall 2000; 
Maragall 2004). 

Το θέμα του σχεδιασμού των μεταφορών και των υποδομών θα έχει κεντρικό ρόλο στη 
συνολική στρατηγική. Ήδη με τους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το 
σημαντικότερο μέρος των υποδομών της πόλης: το συγκοινωνιακό δίκτυο με την κα-
τασκευή του περιφερειακού δακτυλίου (rondas) (Acebillo 1992) και, η αναδιάρθρωση 
του δικτύου των σιδηροδρόμων και των σιδηροδρομικών σταθμών εκτός από το σταθμό 
υπερταχείας στη Segrera (Marshall 2000). Η κατεύθυνση αυτή θα ενισχυθεί σημαντικά 
και την μετά Ολυμπιακή περίοδο αποτελώντας όπως θα δούμε κομβικό χαρακτηριστικό 
του σχεδιασμού (Iglesias κ.ά. 2011). 

Το Στρατηγικό Σχέδιο οφείλουμε να το δούμε και μέσα από το πρίσμα συμμετοχής και 
συνεργασίας πολιτών και φορέων της πόλης, είναι μια πτυχή συμμετοχικού σχεδιασμού 
σε ανώτερο επίπεδο και υπόδειγμα συνεργασίας φορέων της πόλης.  

3.2.2.4 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ;
Παράλληλα, αυτή η αλλαγή κλίμακας που έφεραν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η στροφή 
στο Στρατηγικό Σχεδιασμό και τις υποδομές, οδήγησε σταδιακά και σε μια συνολική 
αλλαγή μοντέλου (Montaner 2012a; Degen και García 2012; Marshall 2000). Από την 
οπτική του πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως υποστηρίζει ο Marshall (2000), ο διάλογος 
γύρω από τις αστικές υποδομές «έχει την τάση να οδηγεί στην αποπολιτικοποίηση του δημόσιου 
διαλόγου, ανάγοντάς τον σε θέμα μόνο για τους τεχνικούς και τους ειδικούς έξω από σφαίρα της δημό-
σιας συζήτησης»(Marshall 2000, 310). Όμως οι επιπτώσεις ήταν ευρύτερες, αφού επηρέ-
ασε συνολικά το σύστημα και την κουλτούρα διακυβέρνησης που είχε συγκροτηθεί την 
περίοδο της μετάβασης καθώς και το ρόλο των πολιτικών υποκειμένων σε αυτό. 40. Χρησιμοποιεί τον όρο urban 

corporate planning.



ΚΕΦ 3: ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΚΡΙΣΗ ΤΌΥ 2008

Η ανάγκη για αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στην ολοκλήρωση των Ολυμπιακών 
υποδομών αλλά και το αυξημένο ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα δημιούργησαν αρχικά 
την πεποίθηση ότι οι υπάρχουσες δομές του Δήμου δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν 
σε αυτές τις συνθήκες (Acebillo 1992) και στην αναγκαιότητα διοικητικής αναδιάρθρω-
σης και ευρύτερων συνεργασιών και συμπράξεων μεταξύ του δημοσίου και του ιδιω-
τικού τομέα (Fernández 2013). Σε αυτή την κατεύθυνση θα συγκροτηθούν μια σειρά 
εταιρειών ειδικού σκοπού (municipal limited companies) με αντικείμενο την υλοποίηση 
των έργων. Το 1987 θα δημιουργηθεί το IMPU (Municipal Institute for the Promotion of 
Urban Planning) όπου θα αναλάβει ρόλο συντονιστή γύρω από τα Ολυμπιακά έργα και 
τις υποδομές. H AOMSA (Anella Olímpica de Montjuïc S.A) θα αναλάβει τη διαχείριση 
και τα έργα στον αθλητικό πόλο στο λόφο του Μονζουίκ. Στην κατασκευή του Ολυ-
μπιακού Χωριού (Vila Olímpica) θα εμπλακεί η VOSA (Vila Olímpica S.A) με βασικό 
αντικείμενο την ταχεία απαλλοτρίωση των αναγκαίων εκτάσεων και η NISA (Nova 
Icària SA) στο τμήμα της κατασκευής των εγκαταστάσεων. 

Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του ελέγχου από το Δημοτικό Συμβούλιο προς τα 
νέα αυτά σχήματα συνάντησε πολύ μικρές αντιστάσεις. Στην πραγματικότητα όλη η δι-
αδικασία των Ολυμπιακών Αγώνων είχε μεγάλο βαθμό κοινωνικής αποδοχής (Blanco 
2009). Όμως το Μοντέλο διακυβέρνησης και σχεδιασμού της πόλης αρχίζει να δείχνει 
σημάδια μετασχηματισμού . Ήταν ταυτόχρονα και μετασχηματισμός των ίδιων των πο-
λιτικών και κοινωνικών δυνάμεων που βρίσκονταν πάνω από μια δεκαετία σε θέσεις 
εξουσίας στη πόλη. Για τους Σοσιαλιστές και το PSOE τόσο οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
της Βαρκελώνης όσο και η EXPO στη Σεβίλλη αποτέλεσαν μια σημαντική ευκαιρία 
για την προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη γενικότερη διεθνοποίηση και προβολή 
της Ισπανίας (McNeill 1999). Το γεγονός αυτό θα ενισχύσει τις πολιτικές απελευθέρω-
σης της αγοράς και γενικότερα την τάση υιοθέτησης μιας πιο νεοφιλελεύθερης ατζέντας 
(Navarro 1997). Παράλληλα, θα οδηγήσει προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980 στον 
κλονισμό των κοινωνικών συμμαχιών της προηγούμενης περιόδου τόσο σε εθνικό όσο 
και τοπικό επίπεδο. 

Στη Βαρκελώνη οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα επαναφέρουν το «φάντασμα του Porcioles  

»41 στο δημόσιο διάλογο γύρω από την πόλη. Όπως σχολιάζει ο γνωστός Καταλανός 
συγγραφέας Μανουέλ Βάθκεθ Μονταλμπάν42 οι αναπτύξεις «ταυτίζονται αρκετά καλά με τις 
‘γραμμές’ του έργου του Porcioles. Είναι η επέκταση της πόλης και η συμμετοχή του περιβάλλοντος 
της Βαρκελώνης για αυτή την ανάπτυξη […] Όλα αυτά γίνονται στο όνομα των Αγώνων και άλλα 
έργα με περισσότερο κοινωνικά χαρακτηριστικά μένουν στο περιθώριο» (Sierra και Juliana 1991). 
Ενώ ο McNeill θα υποστηρίξει πως η διοίκηση του Maragall ιδιαίτερα για τα κοινωνικά 
κινήματα έμοιαζε όλο και περισσότερο σαν «κληρονόμος, παρά σαν εκδικητής του Porcioles, 
συνεχίζοντας όμοια έργα κάτω από την δημοκρατική νομιμοποίηση» (McNeill 1999). Η εμπλοκή 
κατασκευαστών που είχαν κερδοσκοπήσει την περίοδο της δικτατορίας στα έργα των 
Ολυμπιακών Αγώνων ενίσχυσε αυτή την αίσθηση (Montaner 2012b; McNeill 1999). 

Αν και οι συγκρίσεις μεταξύ της δικτατορίας και της περιόδου των Ολυμπιακών Αγώ-
νων μπορεί να έχουν ένα βαθμό αστοχίας, πράγματι ο ρόλος και η σημασία των κοινω-
νικών κινημάτων αρχίζει να περιορίζεται σημαντικά (McNeill 1999; Calavita και Ferrer 
2000; Iglesias κ.ά. 2011; J. M. Huertas 1997). Οι πολιτικές εξελίξεις της «μετάβασης» 
που έφεραν στο προσκήνιο αυτή τη νέα δυναμική στη διακυβέρνηση της Βαρκελώνης, 
τροφοδότησαν παράλληλα και ένα μεγάλο βαθμό ενσωμάτωσης και οδήγησαν τελικά 
στην αποδυνάμωση των κοινωνικών δράσεων. Τα πιο προβεβλημένα και δραστήρια 
μέλη των οργανώσεων θα αποκτήσουν διοικητικές αρμοδιότητες μέσα στο νέο Δημοτι-
κό Συμβούλιο, ενώ οι επαγγελματίες και οι επιστήμονες που συμβούλευαν τα κινήματα 
θα στελεχώσουν τη νέα δημοκρατική διοίκηση (Calavita και Ferrer 2000; Iglesias κ.ά. 
2011). Τα αποτελέσματα αυτής της ενσωμάτωσης θα φανούν την περίοδο της διοργάνω-

41. Βλ επίσης 3.1.2.2

42. Ο Μονταλμπάν θα είναι ένας 
από τους πιο επιφανείς κριτές των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 1992, 
καθώς όπως υποστήριζε ήταν μια 
τομή σε αναπτυξιακές λογικές 
που θύμιζαν την περίοδο του 
Φράνκο και ήταν μακριά από τις 
προσπάθειες «εκδημοκρατισμού» 
της πόλης κατά την περίοδο της 
Μετάβασης (McNeill 1999).
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σης των ΟΑ. Για αρκετούς μελετητές της περιόδου ήταν πλέον διακριτό ότι οι Ολυμπι-
ακοί Αγώνες θα εισήγαγαν μια σειρά περιορισμών στο δημόσιο διάλογο γύρω από την 
πόλη, ιδιαίτερα όταν θα θίγονταν συμφέροντα της κτηματαγοράς (Blakeley 2005). Αυτό, 
υποστηρίζει ο Blakeley (2005) θα φανεί μέσα από τις ήττες της FAVB. Όπως αναφέρει:

«Αν και η Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) 
θα έχει μια επιτυχία με την μερική κάλυψη του περιφερειακού δρό-
μου (Ronda de Dalt), που περνούσε από τη γειτονιά Nou Barris, οι 
ήττες ήταν μεγαλύτερες. Η FAVB θα χάσει τη καμπάνια γύρω από 
το Σχέδιο για τα Ξενοδοχεία που αποχαρακτήριζε περιοχές της πόλης 
που προβλεπόταν η δημιουργία χώρων πρασίνου και κοινωφελών 
υποδομών (1989), την καμπάνια για την ανάπλαση του Port Vell 
(1989) και τους αγώνες γύρω από την κοινωνική κατοικία στο Ολυ-
μπιακό Χωριό (1990). Και οι τρείς περιπτώσεις είναι κομβικές στιγμές 
όπου η FAVB θα ηττηθεί απέναντι σε συμφέροντα της κτηματαγοράς. 
(Blakeley 2005, 162)

 Πάρα τις σημαντικές αλλαγές στις μεταφορές και στο δημόσιο χώρο της πόλης, η ειρω-
νεία ήταν, όπως εύστοχα παρατηρεί ο McNeill (1999), ότι η επιρροή των κοινωνικών 
κινημάτων «ήταν σημαντικότερη κατά τη διάρκεια της μετάβασης παρά μετά από δεκατρία χρόνια 
σοσιαλιστικής διακυβέρνησης στο Δήμο». Αυτή η ανησυχία από τη μεριά των κινημάτων θα 
ενταθεί την Μετά-Ολυμπιακή περίοδο καθώς οι τάσεις που εμφανίστηκαν την περίοδο 
των Ολυμπιακών Αγώνων (στροφή στις υποδομές, στρατηγικός σχεδιασμός, ενίσχυση 
των μορφών ΣΔΙΤ στη διακυβέρνηση) θα ενταθούν και θα αποκτήσουν πιο μόνιμα 
χαρακτηριστικά. Η ανάπτυξη της πόλης θα επηρεαστεί και από τις γενικότερες εξελίξεις 
στην Ισπανία, τους μετασχηματισμούς που έφερε η ένταξη στην ΕΟΚ και στη συνέχεια 
στην ΟΝΕ, η ενίσχυση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, η ανάπτυξη και η έκρηξη της 
αστικοποίησης. Η περίοδος αυτή θα οδηγήσει στη Φούσκα Ακινήτων και στη Κρίση 
του 2008, γι’ αυτό το λόγο στις επόμενες ενότητες θα επικεντρωθούμε περισσότερο στους 
μετασχηματισμούς που συνέβαλαν σε αυτό, σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες στην εξέ-
λιξη των αστικών πολιτικών στην πόλη της Βαρκελώνης. 

Εικόνα 11. Η Rambla de Raval εί-
ναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγ-
μά της διαδικασίας μετασχηματι-
σμού της πόλης. Η επέμβαση στον 
«ιδιωτικό χώρο» ήταν κομβικό 
τμήμα της στρατηγικής δημόσιων 
χώρων. Αυτό επιτεύχθηκε μέσα 
από την απαλλοτρίωση ιδιοκτη-
σιών και την κατεδάφισή τους 
ώστε να δημιουργηθεί «νέος» 
χώρος. (Πηγή: AMB)
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3.2.3 ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ (1993-2007) ΔΉΜΙΟΥΡΓΙΚΉ ΠΟΛΉ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ 
ΑΝΑΠΤΥΞΉ

3.2.3.1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1992 ΣΤΟ «ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΘΑΥΜΑ» 
Στα τέλη του 1992 η πόλη εισέρχεται σε μια νέα φάση σε σχέση και με ευρύτερες οικο-
νομικές εξελίξεις στην Ισπανία. Η σύντομη παγκόσμια ύφεση του 1992 θα επηρεάσει 
σε μεγάλο βαθμό την ισπανική οικονομία που είχε επιβαρυνθεί και με σημαντικά χρέη 
από την διοργάνωση διεθνών γεγονότων (Charnock, Purcell, και Ribera-Fumaz 2014b; 
Trullén και Galletto 2017). 

Στο επίπεδο του κεντρικού Ισπανικού Κράτους η κρίση του 1992 αντιμετωπίστηκε με 
την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα δημοσιονομι-
κής προσαρμογής που είχε ως κατεύθυνση την ένταξη στην ΟΝΕ μετά και την υπογρα-
φή τη συνθήκης του Μααστριχτ το 1992 (Charnock, Purcell, και Ribera-Fumaz 2014b; 
Holman 1996). Το πρόγραμμα προσαρμογής είχε έντονα νεοφιλελεύθερα χαρακτηρι-
στικά. Όπως παρατηρεί ο Holman (1996), τη στιγμή της συνθήκης ήταν φανερό ότι 
οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου δε θα μπορούσαν να «προλάβουν τις πρώτες στην τάξη 
χώρες» και ότι οι διαδικασίες «συνοχής» θα επιτυγχάνονταν μόνο με μέτρα λιτότητας. 
Το πρόγραμμα σύγκλησης του PSOE, που θα συνεχίσει το PP κερδίζοντας τις εκλογές 
του 1996, περιλάμβανε: τον έλεγχο των οικονομικών του δημοσίου με μείωση του πλη-
θωρισμού και των επιτοκίων, απορρύθμιση και ευελιξία στην αγορά εργασίας, περιορι-
σμό των μισθολογικών αυξήσεων και επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων (Charnock, 
Purcell, και Ribera-Fumaz 2014b). Η ένταξη στην ΟΝΕ θα βοηθήσει στην εξωστρέφια 
και τη διεθνοποίηση αρκετών ισπανικών εταιριών, και συγκεκριμένα των επονομαζό-
μενων μεγάλων 5 (big five)43 που βρήκαν πρόσφορο πεδίο επενδύσεων στη Λατινική 
Αμερική (López και Rodríguez 2011; Charnock, Purcell, και Ribera-Fumaz 2014b). 
Εν κατακλείδι, αυτή η περίοδος αναδιαρθρώσεων και το πλαίσιο που εδραιώθηκε με τη 
συνθήκη του Μάαστριχτ και την εντάξη στο Ευρώ άνοιξε το δρόμο, όπως υποστηρίζουν 
οι López και Rodríguez (2011), «στον οικονομικό επαναπροσδιορισμό της Ισπανικής Οικονομίας 
στον διεθνή καταμερισμό εργασίας και σε αυτό που έγινε το κεντρικό της στοιχείο: το κύκλο της ανάπτυ-
ξης της αγοράς ακινήτων» (López και Rodríguez 2011, 10). 

Τα σημάδια της ανάκαμψης αρχίζουν να φαίνονται μετά το 1997.  Από το 1996 στο 2000 
η ανεργία θα πέσει από τα 3.5 εκατ.  στα 2.3 εκατ. (Charnock, Purcell, και Ribera-Fumaz 
2014b), ενώ την ίδια περίοδο στην Ισπανία θα δημιουργηθούν οι μισές νέες θέσεις ερ-
γασίας που δημιουργήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Harrison και Corkill 2004). Τη 
δεκαετία μετά το 1996, συνολικά θα δημιουργηθούν 7 εκατ νέες θέσεις εργασίας και η 
οικονομία θα έχει ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 4% μεταξύ το 1996-2007 
(López και Rodríguez 2011; Royo 2009b). Οι ρυθμοί της ανάπτυξης ήταν τέτοιοι που 
πολλοί αναλυτές έκαναν λόγο για το milagro español (ισπανικό θαύμα) (Salmon 2010; 
López και Rodríguez 2011). 

3.2.3.2 ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΗΣ
Κέντρο της οικονομικής δραστηριότητας ήταν οι παραδοσιακοί τομείς της Ισπανικής 
οικονομίας, όπως ο τουρισμός, οι κατασκευές και η αγορά της κατοικίας (López και 
Rodríguez 2011; Charnock, Purcell, και Ribera-Fumaz 2014b). Οι τιμές των ακινήτων 
θα εκτιναχτούν κατά 220% μέσα σε μια δεκαετία μεταξύ 1997 και 2007, το κτιριακό από-
θεμα κατά 30% και 7 εκατ. μονάδες κατοικιών (López και Rodríguez 2011; Coq-Huelva 
2013a). Από το 2005 μέχρι το 2007, 700.000 χιλιάδες νέες κατοικίες έβγαιναν στην αγο-
ρά κάθε χρόνο (Coq-Huelva 2013a) ενώ το 2008 υπολογίζεται ότι αντιστοιχούσε ένα 
σπίτι για κάθε 1.83 κατοίκους (Marisol Garcia 2010). 

Ποιοι παράγοντες οδήγησαν σε αυτήν την έκρηξη; Αν και με τις συνθήκες ανάπτυξης 

43. Αναφερόμαστε στις Endesa, 
Repsol, Telefónica, και τις τράπεζες  
BBVA και BSCH που το 2004 
κατείχαν το 60% των κερδών 
στο ισπανικό χρηματιστήριο 
(Charnock, Purcell, και Ribera-
Fumaz 2014b). 
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της Φούσκας των Ακινήτων θα ασχοληθούμε στη συνέχεια της παρούσας διατριβής (Bλ. 
4.1.1.1) είναι σημαντικό να επισημανθούν κάποια βασικά στοιχεία σε αυτή την ενότητα 
καθώς έχουν άμεση σχέση και με την ανάπτυξη της Βαρκελώνης τη συγκεκριμένη πε-
ρίοδο. 

Για τους περισσότερους αναλυτές και μελετητές η ραγδαία αυτή ανάπτυξη και αστικο-
ποίηση σχετίζεται με μια σειρά αλληλοσυνδεόμενων παραγόντων. ‘Όπως:

Τα χαρακτηριστικά και τις παραδόσεις της αγοράς των ακινήτων και 
της κατοικίας στην Ισπανία με τα χαμηλά ποσοστά προστασίας και 
πρόνοιας στην κατοικία σε συνδυασμό με το σημαντικό ρόλο των 
οικογενειακών δικτύων στην πρόσβαση στη στέγη (Marisol Garcia 
2017b; 2010). 

Την οικονομική μεγέθυνση που ακολούθησε την ένταξη στην ΟΝΕ τη δεκαετία πριν 
την κρίση (Royo 2009a; 2013; Coq-Huelva 2013b; Charnock, Purcell, και Ribera-
Fumaz 2014b; López και Rodríguez 2011). Αυτή η εξέλιξη ήρθε σε συνδυασμό με 
νέα δημογραφικά δεδομένα όπως η αύξηση των μεταναστευτικών ρευμάτων (Marisol 
Garcia 2017b). 

Την απελευθέρωση της αγοράς γης τη δεκαετία του 1990 και των πολιτικών ενίσχυσης 
της αστικοποίησης στις περιφέρειες των πόλεων, (Palomera 2014; Cladera και Burns 
2000; Pérez 2007; Coq-Huelva 2013b). 

Τη χρηματιστικοποίηση της αγοράς ακινήτων στην Ισπανία, την εύκολη πρόσβαση σε 
δανεισμό και την ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
από την αγορά ακινήτων. 

Οι Δημοτικές και Περιφερειακές κυβερνήσεις εντάχθηκαν και εκμεταλλεύτηκαν πλή-
ρως τα νέα δεδομένα. Η ανταγωνιστικότητα και η οικονομική μεγέθυνση αρχίζει να γί-
νεται βασική επιδίωξη Δημάρχων και Δημοτικών Συμβουλίων, όπως στην περίπτωση 
της  Μαδρίτης και της Βαλένθια (Marisol Garcia 2017b). Με κάπως διαφορετικό τρόπο 
οι νέες συνθήκες αποτυπώνονται και στην περίπτωση της Βαρκελώνης με τη συνύπαρ-
ξη, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ενός μοντέλου ανταγωνιστικότητας με πολιτικές 
κοινωνικής συνοχής. 

3.2.3.3 OIKONOMIKOI ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η ύφεση του 1992 θα χτυπήσει και τη Βαρκελώνη, ιδιαίτερα την παραγωγική της βάση 
με σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας (Trullén 1997; Eastaway κ.ά. 2007; Trullén, 
Lladòs, και Rafael 2002) και με την αύξηση του χρέους του Δήμου (Montaner 2012a) 
γεγονός που θα έχει αντίκτυπο στον προγραμματισμό των έργων και γενικότερα στην 
οικονομία της πόλης. Υπολογίζεται ότι την περίοδο 1991-1994 θα υπάρξει μια πτώση 
της τάξης του 18% στις θέσεις απασχόλησης (Eastaway κ.ά. 2007). Στη πράξη ενισχύονται 
οι τάσεις που ήδη παρατηρούνται στη δεκαετία του 1980. H διάκριση ανάμεσα στην 
πόλη της Βαρκελώνης και την Περιφέρειά της αρχίζει να γίνεται πιο εμφανής. Η πόλη 
αρχίζει να μετασχηματίζεται σε κέντρου τουρισμού, υπηρεσιών και εταιρειών υψηλής 
εξειδίκευσης, ενώ στην περιφέρεια συγκεντρώνονται οι παραδοσιακές βιομηχανικές μο-
νάδες και μικρότερες επιχειρήσεις (Eastaway κ.ά. 2007; Iglesias κ.ά. 2011). 

Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι τα χρόνια μετά τους ΟΑ μπορούν να χαρακτηριστούν 
ως μεταβατικά για την πόλη (Iglesias κ.ά. 2011), με μετασχηματισμούς στο οικονομικό 
μοντέλο της πόλης όπου παράλληλα αναζητούνταν αλλαγές και στο ευρύτερο μοντέλο 
ανάπτυξης και διακυβέρνησης. H νέα φάση θα εγκαινιαστεί το 1995, όπως αναφέρει ο 
Montaner (2012a), με την έκθεση Barcelona Nuevos Proyectos, «μια τεχνοκρατική έκθεση που 
έβγαζε τα φιλέτα της πόλης στο σφυρί» (Montaner 2012a, 14). Γενικότερα, μετά τις εκλογές 
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του 1995 ο Δήμος θα κάνει σημαντικές τομές στην πολιτική που ακολουθούσε μέχρι 
τότε, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά την αγορά και τα ιδιωτικά συμφέροντα, ιδιαί-
τερα στον τομέα της κτηματαγοράς (Degen και García 2012). To 1997 τον Μαραγκάλ 
θα αντικαταστήσει στη Δημαρχεία ο Χουάν Κλος που θα υποστηρίξει σημαντικά αυτή 
την κατεύθυνση προς την ανταγωνιστικότητα. 

Τα χαρακτηριστικά των νέων αυτών μετασχηματισμών εντοπίζονται:

Στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκη-
σης, με εμβάθυνση και γενίκευση τομών που είχαν γίνει στους ΟΑ 
και την εισαγωγή επιχειρηματικών μεθόδων διαχείρισης (new 
public management) στην διακυβέρνηση του Δήμου (Blanco 2009; 
Fernández 2013; Eizaguirre, Pradel-Miquel, και García 2017).

Στη στροφή προς  την οικονομική ανταγωνιστικότητα με εξειδίκευση στην οικονομία 
της γνώσης και τον πολιτισμό (Degen και García 2012; Montaner 2012a; Iglesias κ.ά. 
2011; Eastaway κ.ά. 2007). 

Τέλος, στο μετασχηματισμό του χαρακτήρα των πολεοδομικών παρεμβάσεων και των 
έργων, με την περαιτέρω ενίσχυση των συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα (Montaner 
2012a; Esteban 2004). 

3.2.3.4 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Αν οι ΟΑ εισήγαγαν νέες μορφές και εργαλεία στη διακυβέρνηση της πόλης (Casellas 
2012), η οικονομική κρίση του 1992 εμπέδωσε την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού 
των δομών του Δήμου και της αποτελεσματικότητάς του. Όπως υποστηρίζει ο Antoni 
Fernández (2013), σύμβουλος του Δημάρχου και ένας από τους εισηγητές των μεταρ-
ρυθμίσεων:

«ο βασικός στόχος ήταν η εξισορρόπηση και η ενίσχυση των οικονομι-
κών του Δήμου μέσω πολιτικών περικοπών, μείωση των εξόδων και 
βελτίωση των εσόδων […] και η φόρμουλα που χρησιμοποιήθηκε για 
όλα αυτά ήταν ο εκσυγχρονισμός της διοίκησης με τον διαχωρισμό των 
πολιτικών και των εκτελεστικών λειτουργιών, τον μακροχρόνιο σχεδι-
ασμό, τo outsourcing υπηρεσιών, τη λειτουργική αποκέντρωση με τη 
δημιουργία νέων αυτόνομων δομών και υπηρεσιών, το διαχειριστικό 
έλεγχο, την ενίσχυση των πληροφοριακών συστημάτων» (Fernández 
2013, 18)

Οι αλλαγές εισήχθησαν με την τροποποίηση το 1998 του Ειδικού Νόμου για τη Βαρ-
κελώνη (La Ley Especial de Barcelona) και με αυτό που ονομάστηκε νέος Καταστατικός 
Χάρτης (Carta Municipal) (Ajuntament de Barcelona 1999). Η βασικότερη τομή ήταν η 
θεσμοθέτηση της θέσης του διαχειριστή-μανατζερ (gerencialización) τόσο σε ανώτατο 
επίπεδο στη δομή του Δήμου (Gerente Municipal) όσο και στους υπόλοιπους τομείς και 
στα επίπεδα διακυβέρνησης. Παράλληλα, και σε συνέχεια των ΟΑ, μετά το 1992 θα 
δημιουργηθούν πάνω από δεκατρείς εταιρείες ειδικού σκοπού (Fernández 2013), υπεύ-
θυνες για διάφορους τομείς της διακυβέρνησης του Δήμου44. 

Ίσως οι σημαντικότερες τομές γίνονται στο πεδίο του Στρατηγικού Σχεδιασμού και του 
Πολεοδομικού προγραμματισμού. Αρχικά υιοθετούνται πολιτικές αποκέντρωσης αρ-
κετών δραστηριοτήτων με αρμοδιότητες όπως η λήψη αποφάσεων για τους δημόσιους 
χώρους να περνάει στις γειτονιές (districts) (Degen και García 2012). Ταυτόχρονα συνε-
χίζει να ενισχύεται σημαντικά ο τομέας των υποδομών και του Στρατηγικού Σχεδιασμού 
(Marshall 2000; Iglesias κ.ά. 2011). To 1993 θα δημιουργηθεί η Barcelona Regional μια 
δημοτική επιχείρηση-εταιρεία υπεύθυνη για τους παραπάνω τομείς. H εταιρεία, τη δι- 44. Σήμερα ο αριθμός αυτός θα 

ξεπερνάει τις τριάντα.
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εύθυνση της οποίας θα την αναλάβει ο Josep Acebillo, θα διαδραματίσει ρόλο «σύμβου-
λου» του Δήμου με ιδιαίτερη έμφαση στη Μητροπολιτική διάσταση του σχεδιασμού45. 
στους μετόχους της συμπεριλαμβάνονται όλοι οι σημαντικοί οργανισμοί και φορείς της 
πόλης σε θέματα ανάπτυξης και υποδομών. Σύμφωνα με τον σημερινό Διευθυντή της 
Josep Bohigas: 

Η Barcelona Regional είναι κάτι περίεργο που δε το βρίσκεις πουθενά 
αλλού, είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη. Ήταν μια ομάδα που συγκροτή-
θηκε το 1993, επειδή ο Pasquall Maragall όταν τέλειωσε με τους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες είπε ότι κάτι έπρεπε να κάνει με αυτή την ομάδα, 
η CMB είχε διαλυθεί, τι έπρεπε να γίνει με αυτή την ελιτ τεχνικών 
που του επέτρεπε να σκέφτεται μακροπρόθεσμα […] Η ομάδα που 
φτιάχτηκε το 1993 ήταν κάτι σαν την Guardia Pretoriana του Pasquall 
Maragall. Όταν πήγαινε να συζητήσει κάτι μεγαλύτερο από την κλί-
μακα της πόλης, είχε πάντα ένα σχέδιο ή μια στρατηγική ιδέα. Έτσι 
ξεκίνησε. (Bohigas 2019)

Για αρκετούς, όλη αυτή η διαδικασία διοικητικών μεταρρυθμίσεων και μετασχηματι-
σμών οδήγησε στην ιδιωτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης (Blanco 2009) διευκόλυ-
νε την είσοδο ιδιωτικών κεφαλαίων στην διακυβέρνηση της πόλης (Iglesias κ.ά. 2011) 
και ενίσχυσε την απόσταση ανάμεσα στα κινήματα και τους θεσμούς διακυβέρνησης 
(Eizaguirre, Pradel-Miquel, και García 2017). Όπως υποστηρίζει ο Montaner «ο έλεγ-
χος άρχισε να περνάει στα χέρια του κόσμου των επιχειρήσεων, και κοινωνικοί παράγοντες έχαναν 
την επιρροή τους ολοένα και περισσότερο γινόμενοι, σταδιακά ασήμαντοι» (Montaner 2012b, 51). 
Όμως για τονAlbert Civit46, οι αλλαγές αυτές αποτυπώνουν κάτι που υπήρχε ήδη στην 
κουλτούρα του σχεδιασμού στη Βαρκελώνη και στην Καταλονία, δύο σχολές σκέψης: 
μια σχολή σκέψης προσανατολισμένη στην αρχιτεκτονική και τον αστικό σχεδιασμό, και 
μία στο μάνατζμεντ και την πολεοδομία. Όπως αναφέρει: 

«H μία ήταν αυτή του Sola Morales, Orial Bohigas κ.α, η άλλη αυτή 
του Joan Antoni Solans που ενδιαφερόταν περισσότερο για την δια-
κυβέρνηση του χώρου και τη διαχείριση. Και ήταν πάντα σε μία σύ-
γκρουση, γεγονός που σχετιζόταν με τα επίπεδα διοίκησης. Ο Δήμος 
πάντα κυριαρχείτο από τη Σχολή της Αρχιτεκτονικής, η Generalitat 
είναι περισσότερο επηρεασμένη από αυτή την πολεοδομική παράδο-
ση. Η μία είναι πιο Μεσογειακή η άλλη πιο Αγγλοσαξωνική (Civit 
2019).

Ήταν βέβαια δεδομένο ότι αυτή η «επιχειρησιακή» διάσταση του σχεδιασμού προσο-
μοίαζε περισσότερο σε δομές που ήταν κοντά σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και στόχο είχαν 
τη βέλτιστη διαχείριση του προσωπικού ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη απόδοση (Civit 
2019). Ακόμα και η ίδια η λογική του Στρατηγικού Σχεδιασμού προσομοιάζει στο τρό-
πο με τον οποίο ο ιδιωτικός τομέας κάνει προγραμματισμό για το μέλλον (Estela Barnet 
2019). 

3.2.3.5 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
Αν οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις αποτελούσαν ένα στοιχείο των νέων αλλαγών, η 
στροφή της πόλης προς τον πολιτισμό και την οικονομία της γνώσης θα είναι ίσως το 
σημαντικότερο στοιχείο μετασχηματισμού (Trullén, Lladòs, και Rafael 2002; Degen και 
García 2012; Eastaway κ.ά. 2007; Trullén 2014; Iglesias κ.ά. 2011). Η συγκεκριμένη 
κατεύθυνση δεν πρέπει να ιδωθεί ως μία ευκαιριακή προσέγγιση, αλλά ως μια συνο-
λική στρατηγική που επηρέασε όλους τους τομείς ανάπτυξης της πόλης, συνέβαλε στην 
αναδιάρθρωση της οικονομικής και παραγωγικής βάσης, στην έκρηξη του τουρισμού 
και καθόρισε τους αστικούς μετασχηματισμούς μέχρι και την κρίση του 2008. Όπως υπο-
στηρίζει ο Joan Trullén (2014), ήταν το σημαντικότερο συλλογικό project της πόλης μετά 
τους Ο.Α. 

45. Σύμφωνα με το Josep Bohigas 
(2019), τωρινό διευθυντή της εται-
ρεία, η ίδρυσή της σχετίζεται και 
με την κατάργηση του μητροπο-
λιτικού επιπέδου διακυβέρνησης 
το 1987.

46. Gerentd’ Hàbitat Urbà στο 
Δήμο της Βαρκελώνης την περίο-
δο 2012-2014
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Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την διαμόρφωση μιας «νέας ιστορίας που θα ενώσει όλη τη 
στρατηγική της πόλης» (Trullén 2014, 20) ήταν εμφανείς ήδη στα μέσα της δεκαετίας του 
1990. Ή αναδιάρθρωση στην οικονομία που έφερε η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινό-
τητα σε συνδυασμό με την ύφεση του 1992-1995 είχε οδηγήσει σε μια ριζική αναδιάρ-
θρωση της παραγωγικής βάσης της πόλης. Το μερίδιο της βιομηχανικής απασχόλησης 
στο σύνολο της Βαρκελώνης πέφτει από 44,56% το 1964, στο 28,17% το 1986 και στο 
15,07% το 1995. Αντίθετα η απασχόληση σε δραστηριότητες του τριτογενή τομέα όπως 
το Εμπόριο, o Χρηματοοικονομικός τομέας και οι Υπηρεσίες από 26,58% το 1964, θα 
εκτοξευτεί στο  50,22% το 1986 για να φτάσει στο 67,77% το 1995 (Trullén 1997). Για 
την ηγεσία του Δήμου είχε γίνει ξεκάθαρο ότι η Βαρκελώνη θα έπαιζε ένα νέο ρόλο ως 
κέντρο υπηρεσιών της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής αλλά και της Καταλονίας. 
Η ενίσχυση του τριτογενή τομέα σε αυτή την κατεύθυνση θα ήταν η βάση της αλλαγής 
του μοντέλου. Το ιδιαίτερο στοιχείο όμως, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ισπανικές πόλεις 
εκείνη τη περίοδο είναι ότι η Βαρκελώνη δεν περιορίστηκε στην ανάπτυξη δραστηρι-
οτήτων αποκλειστικά γύρω από την κτηματαγορά (τουρισμός, real estate) αλλά έδωσε 
έμφαση στον πολιτισμό και στο άνοιγμα στην οικονομία της γνώσης. 

Το στίγμα το έδωσε ο νέος Δήμαρχος της Πόλης, Χουάν Κλος. Η Βαρκελώνη ανέφερε:

«έπρεπε να μείνει πιστή στη νεωτερική παράδοση, που ανέδειξε τόσες φορές μέσα στην 
ιστορία της, και πρέπει να αποδεχθεί ότι η επανάσταση της γνώσης πρέπει να είναι η 
προωθητική δύναμη σε αυτό το μέρος του κόσμου. Η Βαρκελώνη μπορεί να τοποθετή-
σει τον εαυτό της ως ηγέτιδα πόλη στον τομέα αυτό.»47

Οι πολιτικές και η στρατηγική της πόλης αρχίζουν σταδιακά και μεθοδικά να αλλάζουν 
πορεία. Ήδη από το 1994 και το Δεύτερο Στρατηγικό Σχέδιο, ο πολιτισμός είχε ανα-
γνωριστεί ως σημαντικός παράγοντας στη πορεία διεθνοποίησης της πόλης (Degen και 
García 2012). To 1996 θα ιδρυθεί το Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), ένας νέος 
φορέας που στόχο είχε να ενισχύσει τη στρατηγική για τον πολιτισμό στη πόλη. Αλλά οι 
βάσεις αρχίζουν να μπαίνουν μετά το 1999, χρονιά κομβική. Εκείνη τη χρονιά θα εγκρι-
θεί το Τρίτο Στρατηγικό Σχέδιο όπου διατυπώνεται ο στόχος μετασχηματισμού της πό-
λης στην κατεύθυνση της οικονομίας της γνώσης και η υποστήριξη των συγκεκριμένων 
οικονομικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, το ίδιο έτος θα εγκριθεί από το ICUB και 
το στρατηγικό σχέδιο για το πολιτισμό (Plan Estratégico del Sector Cultural), θα οριστεί 
συγκεκριμένη θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο (Councillor for the City of knowledge) 
και το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2000-2003 του Δήμου θα στηρίζεται στους ίδιους άξονες 
(Trullén 2014; Degen και García 2012).  

Οι κατευθύνσεις αυτές συνδυάστηκαν και με μια σημαντική ενίσχυση και αναπροσαρ-
μογή των δημόσιων δαπανών. Οι δαπάνες των δημόσιων φορέων της πόλης για την 
προώθηση και διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων τριπλασιάστηκαν την περί-
οδο 1995-2007 (Degen και García 2012). Στο σύνολο της Καταλονίας για την περίοδο 
1996-2001 ο προϋπολογισμός δήμων και δημόσιων φορέων στο τομέα του πολιτισμού 
σημειώνει μια αύξηση που θα αγγίξει το 70% (Eastaway κ.ά. 2007).

Τα αποτελέσματα των πολιτικών αυτών θα φανούν μέσα σε μία δεκαετία, όπου η πόλη 
και ευρύτερα η Καταλονία αναπτύσσεται ραγδαία γύρω από τομείς του πολιτισμού, του 
design, της μουσικής και γενικότερα της δημιουργικής οικονομίας. H ανάπτυξη θα αγ-
γίξει ευρύτερα τους τομείς υψηλής εξειδίκευσης (Eastaway κ.ά. 2007; Degen και García 
2012; Trullén, Lladòs, και Rafael 2002). Συγκεκριμένα, η Καταλονία θα είναι την πε-
ρίοδο 2000-2004 τρίτη στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ευρώπη και πρώτη 
στην προσέλκυση ερευνητικών κέντρων (Eastaway κ.ά. 2007). Στη μητροπολιτική πε-
ριοχή της Βαρκελώνης η απασχόληση σε δραστηριότητες και υπηρεσίες της οικονομί-
ας της γνώσης θα αυξηθεί την περίοδο 1991-2004 κατά 76,8% και 133,5% αντίστοιχα 

47. Αναφέρεται στο (Trullén 2014)
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(Eastaway κ.ά. 2007). Αυτή η αύξηση σήμαινε τη δημιουργία πάνω από 130.000 νέων 
θέσεων εργασίας σε αυτούς του τομείς (Trullén, Lladòs, και Rafael 2002).  

3.2.3.6 Η “ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Οι παραπάνω μεταβολές στην οικονομική βάση της πόλης επηρεάστηκαν και ενισχύ-
θηκαν και από τους αστικούς μετασχηματισμούς και τα νέα έργα που πραγματοποιήθη-
καν την ίδια περίοδο, η οποία ονομάστηκε η «Δεύτερη Αναγέννηση» (Ajuntament de 
Barcelona 1996) και έφερε μια σειρά νέων χαρακτηριστικών στο τρόπο ανάπτυξης της 
πόλης.Το πρώτο θέμα που είχε να αντιμετωπίσει ο Δήμος ήταν ο περιορισμένος χώρος 
για νέες αναπτύξεις στη πόλη, γεγονός που οδηγεί σε συνολικές αλλαγές στη στρατηγική. 
Η διαθέσιμη γη για επεκτάσεις της πόλης είχε σχεδόν «τελειώσει» (Esteban 2004) και 
η πρώτη εικόνα, όπως παρατηρούσε ο Ricardo Fayos, ήταν πως η ανάπτυξη της πόλης 
«είχε πρακτικά ολοκληρωθεί» (Ajuntament de Barcelona 1996). 

Έτσι ακολουθήθηκε μια στρατηγική «ανακύκλωσης» της γης και επαναπροσδιορισμού 
των χώρων και των χρήσεων. Τα νέα έργα υιοθέτησαν το ευρύτερο πλαίσιο στροφής 
προς την οικονομία της γνώσης και του πολιτισμού (Balibrea 2001; Trullén 2014), και 
γενικότερα στόχευαν στην προσέλκυση επενδύσεων και τουρισμού, ενώ πραγματοποι-
ήθηκαν με την υποστήριξη ιδιωτικών κεφαλαίων που είναι ενισχυμένα σημαντικά από 
τις μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό πλαίσιο που παρουσιάστηκαν παραπάνω (Degen και 
García 2012; Montaner 2012a; Balibrea 2001). Χώρος και δυνατότητα για τέτοιες αλλα-
γές θα βρεθεί στις πρώην βιομηχανικές, ανατολικές συνοικίες της πόλης στο San Marti 
και το Poblenou (Trullén 2014; Esteban 2004). 

Το 1996, το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης θα ανακοινώσει τη διοργάνωση του 
Fòrum de les Cultures 2004. Οι υποδομές για το νέο αυτό Mega-Event, που θα θεωρηθεί 
σαν η συνέχεια των ΟΑ, θα πραγματοποιηθούν στα ανατολικά της πόλης στην απόληξη 
της Avenida Diagοnal και θα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μιας περιοχής 214 Ha, τη 
δημιουργία ενός νέου συνεδριακού κέντρου και ενός εργοστασίου βιολογικού καθαρι-
σμού (Eastaway κ.ά. 2007; Degen και García 2012). Την ίδια χρονιά το Δημοτικό Συμ-
βούλιο θα αποδεχτεί τα σχέδια του Hines Group για την ανάπτυξη της Diagonal Mar. Το 
έργο στην περιοχή του Poblenou, χρηματοδοτούμενο από ιδιώτες επενδυτές, θα ήταν μια 
ανάπτυξη «αμερικάνικου στυλ γειτονιάς» (Montaner 2012a) με εμπορικά κέντρα, πολυτε-
λή διαμερίσματα, ξενοδοχεία και κτίρια γραφείων (Montaner 2012a; Degen και García 
2012). Το Fòrum θα συμβάλει και στην ανάπτυξη της νέας γειτονιάς «καινοτομίας» της 
πόλης στο Poblenou, την Barcelona @22. 

To @22 θα αποτελέσει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έργου αυτής της περιόδου κα-
θώς ενσωματώνει μια σειρά παραμέτρων: την κατεύθυνση προς χρήσεις της οικονομίας 
της γνώσης, την ευελιξία του σχεδιασμού, την είσοδο ιδιωτικών κεφαλαίων στις διαδικα-
σίες αστικής ανάπτυξης και την έλλειψη κοινωνικής αποδοχής για το έργο (Degen και 
García 2012; Eastaway κ.ά. 2007; Trullén 2014; Blakeley 2005; Balibrea 2001; Cano, 
Pradel, και Garcia 2016; Porter και Shaw 2013). Το 1998 ο Δήμος θα αναθέσει στο ΙCT 
(Catalan Institute of Technology) να διερευνήσει τη δυνατότητα διαμόρφωσης χώρου 
υποδοχής εταιρειών σε τομείς αιχμής στη Βαρκελώνη. Η κατεύθυνση αυτή συνδέθηκε 
και με μια λογική ανάπλασης παλιών βιομηχανικών περιοχών που βρίσκονται εντός 
του ιστού της πόλης (Eastaway κ.ά. 2007). H έρευνα του ICT κατέληξε σε μια σειρά 
προτάσεων για την τροποποίηση του PGM ώστε να μπορούν υλοποιηθούν οι χρήσεις 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του @22. Η ανάπτυξη αφορούσε μια περιοχή 198,26 
Ha και 4,000,000τμ δόμησης για παραγωγικές και άλλες δραστηριότητες (Degen και 
García 2012; Eastaway κ.ά. 2007). Παράλληλα, το σχέδιο εισήγαγε ένα νέο κτιριακό 
τύπο με την ονομασία @7 που μπορούσε να ήταν δημόσια ιδιοκτησία αλλά κάτω από 
ιδιωτική διαχείριση, βοηθώντας έτσι τη μεταφορά εταιριών που δραστηριοποιούνται στις 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΉΣ "ΔΕΥΤΕΡΉΣ 
ΑΝΑΓΕΝΝΉΣΉΣ"

Εικόνα 13. Η Ανάπλαση της 
Sagrera. Η δημιουργία σταθμού 
υπερταχείας θα δρομολογηθεί 
από τα μέσα της δεκαετίας του 
1990. (Πηγή: AdB)

Εικόνα 12. Χάρτης παρεμβάσε-
ων μετά το 1992 (Πηγή: AdB)
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Εικόνα 14. Χάρτης Χρήσεων Γης της Districto @22. Η γειτονία καινοτομίας της Poble nou και η Λεωφόρος Diagonal θα είναι 
το κέντρο μιας ευρείας κλίμακας παρέμβασης με στόχο την προσέλκυση επιχειρήσεων σε τομείς αιχμής. (Πηγή: AMB)

Εικόνα 15. Κτίρια μικτών χρήσεων και γραφείων στη Diagonal και στο βάθος ο “Torre Agbar” του Jean Nouvel. (Πηγή: AMB)

Εικόνα 16. Η Plaza Europa (Πηγή: AMB)
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νέες τεχνολογίες (Martí-Costa και Bonet-Martí 2013). Μέχρι το 2006, περίπου 230 
εταιρείες είχαν εγκατασταθεί στην περιοχή, ενώ άλλες 28 ήταν στη διαδικασία εγκατά-
στασης (Eastaway κ.ά. 2007). 

Παράλληλα με τα παραπάνω, η πόλη συνεχίζει την πολιτική ενίσχυσης των υποδο-
μών και ιδιαίτερα αυτών που θα βοηθήσουν τη διεθνοποίηση και την ανταγωνιστική 
της θέση όπως το λιμάνι, το αεροδρόμιο και οι σιδηροδρομικές συνδέσεις(Trullén 2014; 
Iglesias κ.ά. 2011). Στην μετα-ολυμπιακή περίοδο παίρνεται η απόφαση μετατροπής της 
La Sagrera σε σταθμό υπερταχείας (high-speedtrain), γεγονός που συνδέεται με τη συνο-
λική αναβάθμιση της ευρύτερης γειτονιάς του San Andreu και του Besos. Οι μεγαλύτεροι 
μετασχηματισμοί γίνονται όμως στην περιοχή του δέλτα του ποταμού Llobregat, με το Pla 
Delta. Το σχέδιο προέβλεπε τη μεταφορά των εκβολών του ποταμού, την επέκταση του 
εμπορικού λιμανιού και του αεροδρομίου την περίοδο 1993-2007. Η προσήλωση στις 
υποδομές είχε πάρει και θεσμική διάσταση με την ίδρυση της Barcelona Regional, υπεύ-
θυνου φορέα για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των συγκεκριμένων υποδομών. 
Στο Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού πέρα από τους Δήμους σημαντική θέση εί-
χαν όλοι οι σημαντικοί παίχτες που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους τομείς. 

Οι χωρικές και πολιτικές επιλογές που καθόρισαν τους μετασχηματισμούς στην πόλη, 
ιδιαίτερα μετά το 1997, για πολλούς θα αποτελέσουν μια τομή, που μικρή σχέση είχε με 
τον τρόπο που είχε αναπτυχθεί η Βαρκελώνη τις τελευταίες δεκαετίες(Montaner 2012a; 
Blanco 2009; Davies και Blanco 2017; Balibrea 2001; Iglesias κ.ά. 2011; Martí-Costa και 
Bonet-Martí 2013). Τα μικρής κλίμακας έργα που είχαν στόχο το «σεβασμό και την αναζω-
ογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών», αναφέρει η Mari Paz Balibrea (2010), είχαν «λίγα κοινά 
με τις μεγάλες αναπτύξεις στην Vila Olímpica, Poble Nou, Diagonal Mar ή στο Sant Andreu/
Sagrera όλες χτισμένες σε πρώην βιομηχανικές ή εργατικές περιοχές». 

Οι συμμαχίες του Δήμου με τα κοινωνικά κινήματα είχαν σπάσει, με τη FAVB να απο-
σύρει τη στήριξη για το Fòrum de les Cultures 2004, κριτικάροντας την αναθεώρηση των 
χρήσεων γης για την πραγματοποίηση των νέων έργων (Blakeley 2005). Ενώ σημαντι-
κές ήταν οι αντιδράσεις και στην περίπτωση του @22, με την ανάπτυξη ισχυρών αντι-
στάσεων από τους κατοίκους του San Marti (Martí-Costa και Bonet-Martí 2013). Η 
γενικότερη αίσθηση ήταν ότι οι πολεοδομικές «παραδόσεις» και το σύστημα σχεδιασμού 
που διαμορφώθηκε μετά την περίοδο της μετάβασης αρχίζει να «αποσυντίθεται» (Degen 
και García 2012). Η δημιουργία της Barcelona Regional και η συζήτηση για τον σχεδι-
ασμό των υποδομών έστρεψε τα κέντρα λήψης αποφάσεων μακριά από την κοινωνική 
βάση της πόλης. Θα επικρατήσει μια «θολή αστικότητα», όπως υποστηρίζει ο Montaner, 
«που δεν ήταν ποτέ ξεκάθαρη και ούτε ανοιχτά διαπραγματεύσιμη και η οποία γινόταν γνωστή στο 
κοινό όταν όλα είχαν αποφασιστεί». Το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο θα αρχίσει να γίνεται πιο 
ευέλικτο, δίνοντας χώρο σε κερδοσκοπικές πρακτικές, περιορίζοντας παράλληλα την 
κοινωνική λογοδοσία (Degen και García 2012).

Αναπτύξεις όπως αυτές της Diagonal Mar και του Fòrum ενίσχυαν τις φωνές κριτικής 
ανάμεσα σε ακτιβιστές, ακαδημαϊκούς και μελετητές της πόλης. Ήταν πλέον εμφανές ότι 
οι τάσεις νεοφιλελευθεροποίησης που αποτελούσαν διεθνή ατζέντα εκείνη την περίοδο 
οδηγούσαν σε μια μετάλλαξη αυτού που μέχρι τότε ήταν το «Μοντέλο Βαρκελώνη». 
Ποια όμως ήταν τα χαρακτηριστικά αυτά που στοιχειοθετούσαν το «Μο-
ντέλο Βαρκελώνη»;  Και τι σημαίνει η παρακμή αυτού του μοντέλου;
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3.2.4 ΤΟ «ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ»: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΉΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 
ΣΥΝΟΧΉ

3.2.4.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1979-2007
Ο διάλογος γύρω από το «Μοντέλο Βαρκελώνη» μας οδηγεί σε μια πρώτη επισκόπηση 
και αξιολόγηση όλης της περιόδου που περιγράψαμε από την εποχή της «μετάβασης» 
μέχρι και τις απαρχές της κρίσης του 2008, καθώς και μια πρώτη ανάγνωση μέσα από 
το πρίσμα της μεθοδολογίας που υιοθετεί η έρευνα (Βλ. 2.5). Η κατάρρευση της αγοράς 
ακινήτων το 2007 και οι επιπτώσεις της διαδικασίας αυτής, που θα φανούν τα επόμε-
να χρόνια, θα ανοίξουν μια πλούσια συζήτηση γύρω από τις αστικές πολιτικές και τις 
στρατηγικές ανάπτυξης της περιόδου που παρουσιάσαμε, και μια γενικότερη αξιολόγηση 
αυτού που ονομάστηκε το «Μοντέλο Βαρκελώνη».

Οι προσεγγίσεις και εδώ είναι ποικίλες. Για αρκετούς το παράδειγμα της Βαρκελώ-
νης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση όπου η μετάβαση στη δημοκρατία σε συνδυασμό με 

Εικόνα 17.  Η γειτονία του Fòrum 
de les Cultures 2004 στην απόληξη 
της Diagonal
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τα κινήματα πόλης και τις διεκδικήσεις των τελευταίων χρόνων της δικτατορίας, έφε-
ρε στο προσκήνιο ένα ιδιαίτερο «κοινωνικό κεφάλαιο» που απαιτούσε ριζικές αλλαγές 
στην πόλη, σε μια περίοδο (αρχές του 80΄) που υπήρχε μικρό επενδυτικό ενδιαφέρον 
(Garcia-Ramon και Albet 2000; Montaner 2012a). Οι αστικοί μετασχηματισμοί θα 
αποτελέσουν έτσι μια «προβολή του δημοκρατικού προσώπου της Καταλανικής πρωτεύουσας» 
όπως πολύ σωστά θα γράψει ο Guy Burgel (2007). Η όποια παρακμή και αποτυχία των 
διαδικασιών αυτών θα έρθει μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1990 όπου ακολουθήθη-
καν πολιτικές σε μια πιο νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση (Degen και García 2012; Cano, 
Pradel, και Garcia 2016; Casellas 2012; Montaner 2012a; Iglesias κ.ά. 2011), με έργα 
όπως το Fòrum 2004, @22 κ.α. Για άλλους βέβαια η στροφή αυτή προς την αγορά αρχίζει 
να γίνεται εμφανής ήδη από την εποχή της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων 
(McNeill 1999; Montalban 1992), και οι πολιτικές αναβάθμισης του κέντρου της πόλης 
οδήγησαν περισσότερο στον αποκλεισμό παρά στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 
Όπως υποστηρίζουν οι Arbaci & Tapada-Bertelli, τα πετυχημένα μοντέλα κρίνονται από 
το κατά πόσο πέτυχαν τους σκοπούς τους και οι πολιτικές με αφορμή την καταπολέμη-
ση της φτώχειας και της αστικής υποβάθμισης που οδήγησαν στην «επανανοηματοδότηση 
της πόλης μέσα από προγράμματα χωρικής αναβάθμισης που τελικά προσέλκυσαν και ευνόησαν τις 
ιδιωτικές επενδύσεις και την μεσαία τάξη» (Arbaci και Tapada-Berteli 2012) δεν μπορούν να 
θεωρούνται επιτυχημένα. Σε ένα βαθμό την κριτική αυτή την αποδεχόταν και το Δη-
μοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης. Ο ίδιος ο Pasqual Maragall αναφέρει σχετικά με τις 
παρεμβάσεις στην Ciutat Vella: 

«Η βασική μας ιδέα ήταν να αφήσουμε κυριολεκτικά τους ανθρώπους εκεί που ήτανε, 
χωρίς να τους πιέσουμε να φύγουν, που είναι μια πιο ανθρώπινη και πιο αριστερή πολι-
τική. Αλλά η διαδικασία για να το κάνεις αυτό είναι μακρά και περίπλοκη, γιατί πρέπει 
προσωρινά να μεταφέρεις τους ανθρώπους, να ανασκευάσεις τα σπίτια τους και μετά να 
τους γυρίσεις πίσω. Η μάχη είχε χαθεί από την αρχή, αφού πήρε 8 χρόνια για να ‘γυρίσει 
ο τροχός’, και στο μεταξύ μερικοί είχαν πεθάνει και άλλοι είχαν φύγει» (αναφορά στο 
McNeill 1999). 

Ο Franco La Cecla, ανθρωπολόγος και για μια σύντομη περίοδο συνεργάτης της 
Barcelona Regional, είναι πολύ πιο απόλυτος. Στο βιβλίο του Κατά της Αρχιτεκτονικής 
(La Cecla 2012) γράφει πως η Βαρκελώνη 

«παραμένει ένα θεμελιώδες παράδειγμα για το μέλλον των ευρωπαϊ-
κών πόλεων: εδώ επιχείρησαν το ξεπούλημα της μεσογειακής κοινω-
νικότητας και τα κατάφεραν […] Μια πόλη που ήταν ένα ενδιαφέρον 
παιχνίδι ξένων και ντόπιων, με ριζωμένες συνήθειες και παρεισφρή-
σεις, καταδίκασε τον ίδιο της τον εαυτό για χάρη μιας γλυκανάλατης 
εκδοχής τουριστικού καταναλωτισμού». (La Cecla 2009)

Όμως κατά τη γνώμη μας η άποψη αυτή έχει στοιχεία αυστηρότητας και η 
έννοια της αποτυχίας δεν είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Οι τρεις δεκα-
ετίες διακυβέρνησης της πόλης από τους Σοσιαλιστές με τη συμμαχία της Αριστεράς και 
την υποστήριξη, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, των κοινωνικών κινημάτων θα αποτελέσει 
μια περίοδο ραγδαίων μετασχηματισμών, με άμεσο αντίκτυπο για τους πολίτες και για 
τη διεθνοποίηση της πόλης. Το εύρος της αλλαγής για αυτούς που την βίωσαν ήταν 
συγκλονιστικό όπως περιγράφει ο Josep Bohigas, γιός του Oriol Bohigas και Διευθυντής 
της BR από το 2015 μέχρι και σήμερα  . 

«Θυμάμαι τους καθηγητές μας, στη δική μου περίπτωση τον πατέρα 
μου που σχετίζεται με την μεταμόρφωση της πόλης την περίοδο των 
Ο.Α. Θέλανε να μετατρέψουν την πόλη ανάμεσα στις πρώτες στην 
Ευρώπη. Και όταν το λέγανε αυτό εμείς γελούσαμε. Η Βαρκελώνη με 
τίποτα […] Θέλανε η πόλη να έχει ένα καλό λιμάνι, ένα καλό αερο-



90

δρόμιο, ένα καλό σχέδιο για ξενοδοχεία. Όλα αυτά που έχουμε σήμε-
ρα. Ήταν εμμονικός  με τα ξενοδοχεία. Το καλοκαίρι οι επισκέπτες δεν 
είχαν τίποτα να κάνουν, μουσεία να επισκεφτούν ή ξενοδοχεία να μεί-
νουν. Η Βαρκελώνη δεν ήταν προετοιμασμένη να έχει καθόλου του-
ρισμό, καθόλου. Σου λέω κατέβαινα μικρός το καλοκαίρι την Carrer de 
Balmes με το σκέιτ μου. Περνούσα όλους τους δρόμους χωρίς να στα-
ματήσω στα φανάρια, κανείς δεν ήταν εκεί, κανείς δεν ερχόταν στην 
πόλη και κανείς δεν έμενε εκεί. Ήταν πολύ δύσκολο να το δεις τότε 
και τώρα δες όλα αυτά τα rankings.» (Bohigas 2019

Ο εκσυγχρονισμός της πόλης, των υποδομών και των δημόσιων χώρων της ήταν σύμ-
φωνα με τον Tonet Font, Αρχιτέκτονα και σήμερα σύμβουλο του Δήμου, «η βασική σκέ-
ψη εκείνα τα χρόνια […] η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου θα έφερνε συνολικά και την αναβάθμιση 
της πόλης»(Font Ferrer 2017). Αυτός ήταν και ο πυρήνας της πολιτικής των Καταλανών 
Σοσιαλιστών και του Pasquall Maragall, της κεντρικής προσωπικότητας γύρω από αυτή 
την περίοδο της αλλαγής. Ο ίδιος ο Maragall ενσωμάτωνε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά 
που είχε «ανάγκη» η ηγεσία της πόλης. Σπουδές και τεχνική γνώση σε επιστημονικά 
πεδία σχετικά με την ανάπτυξη της πόλης, ριζοσπαστικό παρελθόν αλλά και «ευγενή» 
καταγωγή, γεγονός που κέρδιζε την εμπιστοσύνη τόσο των κινημάτων όσο και της Κα-
ταλανικής ελίτ της πόλης (Marisol Garcia 2017a). 

Η πολιτική των Σοσιαλιστών χαρακτηριζόταν από ένα μείγμα εκσυγχρονισμού-αντα-
γωνιστικότητας και πολιτικών κοινωνικής συνοχής (Cano, Pradel, και Garcia 2016; 
Pradel 2016).  

Αυτό το μοντέλο δεν κλονίστηκε ακόμη και την περίοδο μετά τα μέσα της δεκαετίας 
του 1990 όπου υπήρχε μια εμφανής στροφή προς πιο νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις. 
Αρχικά η ίδια η επιλογή αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου προς την οικονομία της 
γνώσης, τον πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των 
υποδομών ήταν μια πολιτική επιλογή που δεν ήταν δεδομένη για τις υπόλοιπες πόλεις 
της Ισπανίας (Trullén 2014). Οι περισσότερες πόλεις στηρίχθηκαν σχεδόν αποκλειστικά 
σε μια ανάπτυξη με βάση την κτηματαγορά. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής θα 
φανούν όπως θα δούμε την περίοδο της κρίσης, που η Βαρκελώνη θα την βιώσει με 
ηπιότερο τρόπο (Marisol Garcia 2017a). 

Πολιτικές αναβάθμισης των γειτονιών με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών  συνε-
χίστηκαν και μετά τη δεκαετία του 1980. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα ανα-
βάθμισης της γειτονιάς Trinitat Nova μέσω του Pla Comunitari i Socialde Trinitat Nova 
το 1996 (Blanco 2009; Iglesias κ.ά. 2011). Ενώ επίσης οι στρατηγικές ένταξης και κοι-
νωνικής συνοχής ήταν στο πυρήνα του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου την περίο-
δο 2004-07 Plad’Accio´ Municipal 2004–07 (PAM). Ένα από τα αποτελέσματα του 
PAM ήταν η δημιουργία ενός σχεδίου αντιμετώπισης των κοινωνικών αποκλεισμών 
για την περίοδο 2005-2010, το Pla Municipal perala Inclusion Social, ‘Barcelona Inclusiva 
2005/2010’, γεγονός που οδήγησε σε γενναία αύξηση των κονδυλίων στον τομέα της 
κοινωνικής πολιτικής (Blanco 2009). Το πιο σημαντικό παράδειγμα σε αυτήν την κα-
τεύθυνση ήταν το Lley de Barris του 2004, ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την 
κυβέρνηση της Καταλονίας με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού διαχωρισμού σε 
Δήμους της Περιφέρειας και συγκεκριμένα στη Μητροπολιτική Περιοχή της Βαρκε-
λώνης. 

Δεν έλειψαν βέβαια οι περιπτώσεις όπου η πόλη υιοθέτησε νεοφιλελεύθερα πρότυπα 
στην αστική διαχείριση και ενίσχυσε το ρόλο των ιδιωτών, γεγονός που άφησε περιθώ-
ρια για κερδοσκοπικές πρακτικές(Falcon 2019). Αυτό είχε αντίκτυπο και στον τομέα 
της κατοικίας, όπου το ενδιαφέρον ήρθε πολύ αργά και ενώ ήδη είχε ξεσπάσει η κρί-
ση (Bohigas 2019). Στην πράξη το μοντέλο είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που 
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δύσκολα σκεφτόταν κανείς προβλήματα όπως αυτό της πρόσβασης στην 
κατοικία. Όπως σχολιάζει ο Tonet Font: 

Πιθανόν η βασική αδυναμία του μοντέλου ήταν και η δύναμή του. 
Απέδειξε ότι ήταν τόσο πετυχημένο στο να μετασχηματίσει την πόλη, 
που δύσκολα το άλλαζες. Έτσι συνέχιζε και συνέχιζε για χρόνια όταν 
ακόμα και οι προκλήσεις ήταν πολύ διαφορετικές, όπως στην πε-
ρίπτωση της κατοικίας που δεν αποτέλεσε ποτέ κατεύθυνση.(Font 
Ferrer 2017)

Στην ίδια λογική, για τον Josep Bohigas το ζήτημα της κατοικίας ήταν ακριβώς ο τομέας 
όπου φάνηκει η αποτυχία του Μοντέλου Βαρκελώνη: 

Χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση τελευταία «αν η πόλη ήταν paella η κατοικία θα 
ήταν το ρύζι». Οπότε φτιάχναμε paellas χωρίς να κοιτάμε καθόλου την κατοικία. Κάναμε 
πολύ ωραία πολιτιστικά κέντρα, φανταστικούς δημόσιους χώρους, αλλά ξεχάσαμε το ση-
μαντικότερο. Και αυτό είναι η κατοικία […] Αυτό που είναι σημαντικό είναι οι άνθρωποι 
που ζούνε πίσω από τους τοίχους, και αυτό δε το φροντίσαμε […] Και εκεί βρίσκεται το 
μεγαλύτερο πρόβλημα με το Μοντέλο Βαρκελώνη. (Bohigas 2019)

Το συγκεκριμένο πρόβλημα θα αποτελέσει κεντρικό ζήτημα της πόλης την επόμενη 
περίοδο της ύφεσης, κάτι που θα εξετάσουμε στα επόμενα κεφάλαια της διατριβής.

3.2.4.2 Η ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
Τι ήταν όμως τελικά το μοντέλο ανάπτυξης της πόλης; Ήταν ένα ιδιαίτερο μοντέλο που 
αναδεικνύει τη σημασία των δρώντων πολιτικών υποκειμένων στη διαμόρφωση αστι-
κών πολιτικών και τη σημασία των τοπικών θεσμών στη χάραξη πολιτικών ή απλά 
υπήρξε ένα πετυχημένο μοντέλο ανάπτυξης μιας Μεσογειακής πόλης στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και της Παγκοσμιοποίησης; 

Η έρευνα διερεύνησε την εξέλιξη των αστικών πολιτικών με βάση το προτεινόμενο 
μεθοδολογικό πλαίσιο, εξετάζοντας τις αστικές πολιτικές και το σύστημα διακυβέρνησης 
της πόλης μέσα από:

• τις σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις των δρώντων πολιτικών υποκειμένων και ομάδων 
συμφερόντων

• τις κουλτούρες και τις παραδόσεις διακυβέρνησης

• το δομικό πλαίσιο που χαρακτήριζε την περίοδο που εξετάστηκε. 

Οι διαφοροποιήσεις στις σχέσεις και τις αλληλεξαρτήσεις των παραπάνω στοιχείων κα-
θόρισαν και την περιοδολόγηση που έγινε μέχρι τώρα για όλη την περίοδο 1977-2007. 

Για τη Βαρκελώνη μεγάλο μέρος των αναλυτών κάνει τη διάκριση ανάμεσα στην πε-
ρίοδο πριν και μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1990, όπου το διαμορφωμένο μοντέλο 
διακυβέρνησης δέχτηκε πιέσεις από ένα νεοφιλελεύθερο περιβάλλον σε εθνικό αλλά και 
υπερεθνικό επίπεδο (Degen και García 2012; Montaner 2012a; Casellas 2012). Όμως 
όπως υποστηρίζει ο Blakeley (2005) οι πιέσεις από το ευρύτερο «δομικό πλαίσιο» υπήρ-
χαν από την αρχή και η διαφοροποίηση έγκειται τελικά στον τρόπο με τον οποίο αυτές 
αποτυπώθηκαν σε τοπικό επίπεδο και στο πώς τις χρησιμοποίησαν τοπικοί παράγοντες. 
Όπως αναφέρει:

Το Μοντέλο της Βαρκελώνης αναδύθηκε στο πλαίσιο της μετάβασης 
από την απολυταρχία στη δημοκρατία σε συνέχεια του θανάτου του 
Στρατηγού Φράνκο το 1975. Αυτό δε σημαίνει, βέβαια, ότι αναδύθη-
κε σε απομόνωση από ευρύτερες τάσεις. Πολλοί από τους παράγοντες 
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που διαμόρφωσαν τη διακυβέρνηση στη Βαρκελώνη ήταν πανομοι-
ότυποι με αντίστοιχους στη Δυτική Ευρώπη, ο τρόπος με τον οποίο 
διαδραματίστηκαν (played out) αντανακλά τις συγκεκριμένες συνθή-
κες της Μετάβασης. Ήταν αυτές οι προκλήσεις, τόσο εσωτερικές όσο 
εξωτερικές, που αντιμετώπισαν οι πολιτικές ελιτ της Βαρκελώνης την 
περίοδο της μετάβασης, οι τρόποι με τους οποίους επηρεάστηκαν από 
αυτές τις προκλήσεις, και τις επηρέασαν με τη σειρά τους, είναι αυτό 
που εξηγεί το σύστημα διακυβέρνησης της Βαρκελώνης. Εν κατακλεί-
δι είναι μια πορεία αλλαγών στηριζόμενη τόσο σε δομικά χαρακτηρι-
στικά (structuralist) όσο και στα δρώντα υποκείμενα (agency-centred). 
(Blakeley 2005)

Στο πεδίο του πολεοδομικού σχεδιασμού και γενικότερα των χωρικών πολιτικών υιο-
θετείται μια αντίστοιχη λογική από αρκετούς μελετητές (Monclús 2003; McNeill 1999; 
Marshall 2004). Ο Monclús (2003),βλέπει το παράδειγμα της πόλης στο πλαίσιο ενός 
διεθνοποιημένου σχεδιασμού των δεκαετιών του 1980 και 1990. Αυτό στο οποίο όμως 
φαίνεται να συμφωνούν οι περισσότεροι είναι ότι «η αυθεντικότητα της Βαρκελώνης βρί-
σκεται στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, αντανακλώντας και το κλίμα συναίνεσης 
της εποχής» (Monclús 2003). Εδώ επιστρέφουμε στην άποψη του Blakeley (2005), που 
αναδεικνύει την σημασία των τοπικών συνθηκών και των τοπικών δρώντων πολιτικών 
παραγόντων και υποκειμένων στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων και πρακτικών, στην 
αλληλεπίδραση τους με υπερεθνικούς οργανισμούς και τάσεις. Μέσα από τη διαδικασία 
αυτή γεννιούνται και παράγονται οι αστικές πολιτικές. 

Οι βασικοί άξονες πολιτικές και οι βασικοί σταθμοί σε αυτήν τη διαδικασία συμπυκνώ-
νονται στους αντίστοιχούς Πίνακες (Πίνακας 4)

Περίοδος 1979-2007 Political Actors

Ρόλος των Δρώντων Πολιτικών 
Υποκειμένων

Governance Culture

Κουλτούρα Διακυβέρνησης, 
Θεσμικό Πλαίσιο, κατευθύνσεις 
αστικών πολιτικών 

Structural Context

Δομικό Πλαίσιο της περιόδου 

1979-85

Εκδημοκρατισμός και 
«επανοικειοποίηση» της 
πόλης

• Ενεργός ρόλος των 
κινημάτων 

• Κεντρικός Ρόλος του 
Σοσιαλιστικού Κόμματος στο 
Δήμο της Βαρκελώνης και 
των Καταλανών Εθνικιστών 
στην Περιφέρεια 

• Κλίμα εκδημοκρατισμού, 
αποκατάσταση δημοκρατικών 
θεσμών και αυτοδιοίκησης 

• Διαβούλευση με τους Πολίτες 
και Συμμετοχικές Διαδικασίες

• Αποκεντρωμένο σύστημα 
διακυβέρνησης

• Μετάβαση στη Δημοκρατία
• Κρίση του 1973 και 

αναδιάρθρωση της 
βιομηχανίας

1986-1992

Ολυμπιακοί Αγώνες, 
Στρατηγικός Σχεδιασμός 
και Διεθνοποίηση 

• Περιορισμός του ρόλου των 
κινημάτων, συγκρούσεις με 
την πολιτική των Σοσιαλιστών

• Δραστηριοποίηση της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας στη 
παραγωγή του χώρου

• Κλίμα πολιτικής συναίνεσης
• Πρώτες συμπράξεις με 

Ιδιωτικό Τομέα
• Διοργάνωση ΟΑ και αλλαγή 

της κλίμακας σχεδιασμού

• Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και 
πολιτικές σύγκλισης

• Παγκοσμιοποίηση-
Διεθνοποίηση

1993-2007

Δημιουργική Πόλη και 
Οικονομική Ανάπτυξη  

• Ενισχυμένος ρόλος της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας και 
των ιδιωτικών συμφερόντων 

• Διάσταση μεταξύ κινημάτων 
και πολιτικής των 
Σοσιαλιστών 

• Αναδιάρθρωση της Δημόσιας 
Διοίκησης

• Στρατηγικός Σχεδιασμός και 
Μητροπολιτική Διακυβέρνηση 

• Ένταξη στην ΟΝΕ
• Νεοφιλελευθεροποίηση της 

Οικονομίας
• Στροφή στην 

ανταγωνιστικότητα και την 
οικονομία της γνώσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΉΝ ΕΞΕΛΙΞΉ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΉΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ (1979-2007)
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της διατριβής

Πολιτικές ανασυγκρότησης-αναβάθμισης του αστικού 
περιβάλλοντος, των κοινόχρηστων-κοινωφελών 
υποδομών και του κέντρου των πόλεων. 

• Ρύθμιση των Χρήσεων Γης. 

• Αστική Αναζωογόνηση του Κέντρου Πόλης και της Περιφέρειας.

• Αναπλάσεις δημόσιων χώρων, ενίσχυση κοινωνικής υποδομής.

• Ανάκτηση του παράκτιου μετώπου της πόλης

Πολιτικές ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου των πόλεων. • Διοργάνωση διεθνών γεγονότων (Ολυμπιακοί Αγώνες, Forum 2004) 

• Δημιουργία χώρων υποδοχής νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων (District 
@22)

Πολιτικές αναδιάρθρωσης της οικονομικής βάσης των 
πόλεων και των περιφερειών τους, ανασυγκρότηση 
του παραγωγικού ιστού. 

• Ανασυγκρότηση της βιομηχανικής παραγωγής της πόλης σε νέους τομείς. 

• Στροφή προς την οικονομία της γνώσης και τη «δημιουργική» βιομηχανία. 

• Ενίσχυση της Τουριστικής Βιομηχανίας
Πολιτικές ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των 
μεταφορικών υποδομών και δικτύων κινητικότητας. 

• Αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών της πόλης. 

• Αναβάθμιση των την υπερεθνικών υποδομών της πόλης. 
Πολιτικές ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. • Σημαντικές επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές στη πόλη

• Ενίσχυση της συμμετοχικών διαδικασιών σε επίπεδο διακυβέρνησης και 
χωρικού σχεδιασμού

Πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος και της 
περιαστικής γης. 

• Προστασία και αναβάθμιση των ορεινών όγκων.

• Προστασία της αγροτικής γης  στη περιφέρεια της πόλης. 
Πολιτικές ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς και 
ενίσχυσης της πολιτισμικής ταυτότητας των πόλεων. 

• Προστασία του ιστορικού ιστού της πόλης και της ταυτότητάς του. 

• Δημιουργία νέων χώρων πολιτισμού και ενίσχυση της πολιτισμικής 
βιομηχανίας. 

• Ενίσχυση και προβολή της ταυτότητας της πόλης. 
Πολιτικές εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
διακυβέρνησης και χωρικού σχεδιασμού, 
ανασυγκρότησης και ενίσχυσης των δυνατοτήτων της 
δημόσιας διοίκησης. 

• Ενίσχυση της Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης και του Μητροπολιτικού 
Σχεδιασμού

• Εισαγωγή της κουλτούρας των ΣΔΙΤ στο σύστημα διακυβέρνησης, μέσω της 
συγκρότησης Δημοτικών Επιχειρήσεων και εισαγωγή ευέλικτων μηχανισμών 
διακυβέρνησης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τους Ο.Α.

• Εισαγωγή του θεσμού της Gerencia στη Δημόσια Διοίκηση. Διάκριση 
Εκτελεστικής εξουσίας και Διαχείρισης υπηρεσιών και δομών της πόλης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (ΣΧΕΔΙΑ, ΕΡΓΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ) (1979-2007)
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3.3 ΑΘΉΝΑ 1974-2007. ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΉΣ 
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΉ ΜΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΉ ΠΟΛΉ

3.3.1 ΑΠΟ ΤΉΝ ΠΟΛΉ «ΠΡΟΒΛΉΜΑ» ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΉΣ ΤΟΥ 
ΧΩΡΟΥ (1974-1985)

3.3.3.1 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ 
Μετά από μια μακρά περίοδο αστάθειας των δημοκρατικών θεσμών και κατάργησής 
τους με τη Χούντα των Συνταγματαρχών (1967-1974), η αποκατάσταση της δημοκρα-
τίας θα έρθει τον Ιούλιο του 1974. Όπως και στην περίπτωση της Ισπανίας, αυτή η με-
τάβαση θα συνοδευτεί από μια «σοσιαλιστική ευφορία» (Σαρηγιάννης 2000) στην κατεύ-
θυνση επίτευξης πολιτικής ομαλότητας (κατάργηση της Βασιλείας, νομιμοποίηση του 
ΚΚΕ, αποφυλάκιση των πολιτικών κρατουμένων κ.α.). Τα πρώτα χρόνια της Μετα-
πολίτευσης θα είναι μια μεταβατική περίοδος για τη χώρα. Η κυβέρνηση Καραμανλή 
και η Νέα Δημοκρατία θα έρθουν στην εξουσία σε μια εποχή οικονομικής κρίσης και 
κλονισμού του μοντέλου ανάπτυξης που είχε ακολουθήσει η χώρα μέχρι τότε (Καζάκος 
2007; Hastaoglou κ.ά. 1987). Παράλληλα, η κυπριακή κρίση θα αναγκάσει την κυβέρ-
νηση να στρέψει τμήμα των δημόσιων δαπανών προς την άμυνα, περιορίζοντας άλλες 
αναγκαίες κοινωνικές δαπάνες (Βοϊβόνδα κ.ά. 1977).

Οι προσπάθειες ανάκαμψης που θα ακολουθήσουν δε θα έχουν τα επιθυμητά αποτελέ-
σματα, ενώ η στρατηγική ένταξης στην ΕΟΚ που θα πραγματοποιηθεί το 1979 θα εντεί-
νει τα δομικά προβλήματα μιας οικονομίας που στηριζόταν μέχρι τη δεκαετία του 1970 
στην οικοδομή, στα εμβάσματα από το εξωτερικό και το συνάλλαγμα από τον τουρισμό 
(Καζάκος 2007; Close 2006). Όπως περιγράφει ο Πάνος Καζάκος: 

«Ως το 1979 οι πραγματικοί μισθοί αυξάνονται με ρυθμό πολύ ταχύ-
τερο της παραγωγικότητας. Με τον τρόπο αυτό ικανοποιούνται βέβαια 
επίμονες κοινωνικές απαιτήσεις, όμως επηρεάζονται αρνητικά η ροπή 
για επενδύσεις και η διεθνής ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Το 
εκλογικό έτος 1981, το έτος της αλλαγής στο πολιτικό σκηνικό, βρήκε 
τη χώρα στη χειρότερη δυνατή κατάσταση – αυτή που ονομάζουμε 
στάσιμο πληθωρισμό με μειούμενο ΑΕΠ και επιταχυνόμενο πληθω-
ρισμό.» (Καζάκος 2007, 307)

Η παρατεταμένη κρίση της δεκαετίας του 1970 θα συμβάλει στον εκλογικό θρίαμβο του 
ΠΑΣΟΚ το 1981. Τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του θα ακολουθήσει περισσό-
τερο μια πολιτική κοινωνικής ισότητας παρά εκσυγχρονισμού,  στο πνεύμα των πιέσεων 
των λαϊκών τάξεων και των μεσαίων στρωμάτων που αναζητούσαν δρόμους ενίσχυσης 
των εισοδημάτων και κοινωνικής ανόδου (Close 2006)48.Αυτή η μεταπολιτευτική συναί-
νεση θα αρχίζει να χτίζεται ήδη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που πάρα τις 
εξαγγελίες για νομισματική σταθερότητα, ανάπτυξη κ.α, θα προχωρήσει και αυτή σε μια 
πολιτική ενίσχυσης των εισοδημάτων και δημοσιονομικής επέκτασης (Καζάκος 2007). 

Τα προβλήματα βέβαια της ελληνικής οικονομίας παρέμεναν, και στην πρωτεύουσα της 
χώρας θα αποτυπωθούν όλοι αυτοί οι οικονομικοί μετασχηματισμοί της περιόδου. 

3.3.1.2 `Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΠΡΟΒΛΗΜΑ» ΑΘΗΝΑ
Η Αθήνα θα μπει στη δεκαετία του 1970 κουβαλώντας όλη την κληρονομιά του μο-
ντέλου της μεταπολεμικής αστικοποίησης, η οποία θα «ολοκληρωθεί» την περίοδο της 
επταετίας. Ουσιαστικά η Χούντα θα εφαρμόσει και θα ενισχύσει την ίδια πολιτική μεγέ-
θυνσης και ενίσχυσης της οικοδομικής δραστηριότητας (Πρεβελάκης 2001; Παπαγιάν-
νης 2019; Οικονόμου 2002; Φιλιππίδης 1990). Η συμβολή του συγκεκριμένου τομέα 
ήταν άλλωστε καθοριστική για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας όλη τη δεκαετία του 

48. Το αίτημα αυτό θα στηρίζεται 
σε ένα βαθμό και στην πραγ-
ματικότητα της εποχής. Η χώρα 
θα είναι πίσω όσον αφορά στο 
επίπεδο των μισθών σε σχέση με 
την υπόλοιπή Ευρώπη τη δεκαετία 
του 1970 (Close 2006). Παράλ-
ληλα, οι οικονομικές ανισότητες 
ήταν πολύ μεγάλες. Το 1973 το 
40% των χαμηλών εισοδηματικών 
στρωμάτων θα κατέχουν μόλις 
το 9,5% του εθνικού εισοδήματος, 
ενώ το ανώτερο 17% το 58% 
(Hastaoglou κ.ά. 1987).
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1960. Την περίοδο 1965-1969 οι επενδύσεις στην κατοικία καταλαμβάνουν περίπου το 
40% του συνόλου των ιδιωτικών επενδύσεων και αποτελούν το 9 με 10% του συνόλου 
του ΑΕΠ (Τριανταφυλλίδης 1972). Ενώ το 1971 η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση 
παγκοσμίως στην κατασκευή νέων κατοικιών ανά 1000 άτομα (Hastaoglou κ.ά. 1987). 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 το λεκανοπέδιο της Αθήνας θα έχει σχεδόν πλήρως 
αστικοποιηθεί, με μια ιδιαίτερη ένταση της δόμησης στο κέντρο της πόλης (Αβδελίδη 
2010). Αυτή η διόγκωση των κεντρικών περιοχών θα αρχίσει να οδηγεί στον κορε-
σμό και την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Παράλληλα, γενικεύεται και η χρήση του 
ΙΧ, δημιουργώντας έντονα προβλήματα συμφόρησης και ενισχύοντας την ατμοσφαιρική 
ρύπανση (Ρωμανός 2004; Πρεβελάκης 2001). Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Αθήνα 
αρχίζει να χάνει την ελκυστικότητά της και ξεκινάει η πρώτη «έξοδος» προς τα προά-
στια της πόλης και τις μέχρι τότε περιοχές παραθερισμού. Οι τάσεις αυτές θα υποστηρι-
χθούν και από το θεσμικό πλαίσιο την περίοδο της Χούντας. Με τον Αναγκαστικό Νόμο 
395/68 θα αυξηθούν οι συντελεστές κατά 30% γεγονός που θα δώσει το πράσινο φως, 
όπως αναφέρει ο Γιώργος Σαρηγιάννης, για την αστικοποίηση των προαστίων και των 
παράκτιων περιοχών της Αττικής, μετά και από πιέσεις κύκλων εργολάβων και ιδιοκτη-
τών γης (Σαρηγιάννης 2000)49. 

Με την αποκατάσταση της δημοκρατίας, τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί με 
το συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης της Αθήνας και των άλλων ελληνικών πόλεων 
ήταν πλέον διακριτά. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, το κυκλοφοριακό και γενικότερα το 
πολεοδομικό ζήτημα αρχίζει να παίρνει κεντρική θέση στο δημόσιο διάλογο (Πρεβε-
λάκης 1984)50, ενώ μια σειρά φυσικών καταστροφών όπως οι πλημμύρες του 1977 θα 
εντείνουν τις πολιτικές πιέσεις για λήψεις μέτρων. Οι προκλήσεις βέβαια ήταν μεγάλες. 
Το βασικό πρόβλημα, όπως αναφέρει ο Κώστας Σοφούλης,  ήταν η τιθάσευση από τη 
μία μεριά του «τέρατος της κατασκευαστικής βιομηχανίας», και όλων των οικονομικών κυ-
κλωμάτων που είχαν στηθεί γύρω της, και από την άλλη η ανατροπή των αντιλήψεων 
σε πλατιά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας ότι «λεφτά γίνονται στα οικόπεδα» (Σοφούλης 
1976). Ήταν βέβαια αμφίβολο, για πολλούς εκείνη την περίοδο, αν η Νέα Δημοκρατία 
ήταν διατεθειμένη να αναλάβει το πολιτικό κόστος τέτοιων πρωτοβουλιών (Παπαγιάν-
νης 2019; ΑΝΤΙ 1980). Η παραίτηση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, Κυπρια-
νού Μπίρη, μετά την άρνησή του να εγκρίνει έναν παραπάνω όροφο στο ξενοδοχείο 
Meridien, έδειχνε πως ο κίνδυνος αυτός ήταν κάτι το πραγματικό (Φιλιππίδης 1990; Σα-
ρηγιάννης 2000). Μετά τον Μπίρη, Υφυπουργός Δημοσίων Έργων, αναλαμβάνει ο 
Στέφανος Μάνος. 

Η περίοδος του Μάνου, όπως και του Τρίτση στη συνέχεια επί διακυβέρνησης του ΠΑ-
ΣΟΚ, είναι σημαντική για τη διατριβή, καθώς μέσα από τις προσπάθειες και τις απο-
τυχίες εκείνης της περιόδου μπορούν να βγουν σημαντικά συμπεράσματα τόσο για το 
σύστημα διακυβέρνησης όσο και για τους τρόπους με τους οποίους διαμορφώνονται οι 
αστικές πολιτικές στην Αθήνα.

3.3.1.3 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (1978-1980)
Ο Στέφανος Μάνος ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση πολιτικού, ειδικά για ένα συντηρη-
τικό κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία. Προερχόμενος από τον κόσμο των επιχειρήσεων, 
διατηρούσε λίγα από τα χαρακτηριστικά και τις δεσμεύσεις των παραδοσιακών πολι-
τευτών του κόμματος της «δεξιάς»(Ρωμανός 2004; Παπαγιάννης 2019; Πρεβελάκης 
2001). 

Όταν ανέλαβε ο Μάνος, τον Ιανουάριο του 1977, η ρύθμιση του χώρου στην Αθήνα και 
γενικότερα η διαμόρφωση πολιτικών περνούσε από την εθνική κλίμακα, και συγκεκρι-
μένα το Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Το συγκεντρωτικό αυτό σύστημα είχε θεσμοθετη-

49. Βέβαια η συνθήκη αυτή 
άρχισε να γίνεται εμφανής αρκετά 
αργότερα, στο τέλος της δεκαετίας 
του 1980. 

50. Τον Μάϊο του 1976 η Καθη-
μερινή θα γράψει ότι «τα προβλή-
ματα της πολεοδομίας, του αστικού 
περιβάλλοντος, της καθημερινής 
ζωής στις πόλεις κοντεύουν να 
φθάσουν στο όριο της κρίσεως». 
Το ΑΝΤΙ θα κάνει το 1980 ειδικό 
αφιέρωμα στην Αθήνα όπου 
αναφέρει πως «Η Αθήνα είναι μια 
πόλη α-χαρακτήριστη. Η ποιότητα 
της ζωής, καθημερινά υποβαθ-
μισμένη, έχει γίνει επικίνδυνα 
προβληματική». (ΑΝΤΙ 1980)
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θεί και από το Σύνταγμα του 1974 όπου δίνονταν αρμοδιότητες σε θέματα πολεοδομικού 
και χωρικού σχεδιασμού στην κεντρική κυβέρνηση. Η δουλειά του Υπουργείου, όπως 
χαρακτηριστικά σχολιάζει ο Πρεβελάκης (2001), δεν είχε «καμία σχέση με την πραγματικό-
τητα» που ρυθμιζόταν από τις δυνάμεις της αγοράς και τα οποιαδήποτε μικρά και μεγάλα 
συμφέροντα (Σαρηγιάννης 2000; Φιλιππίδης 1990; Βοϊβόνδα κ.ά. 1977). 

Όπως περιγράφει ο ίδιος ο Στέφανος Μάνος:

«Το Υπουργείο ασχολείτο τότε με θέματα Σχεδίου Πόλης, μικρο-ρυθ-
μίσεων […] Τσακωνόντουσαν διαρκώς για το από που θα περάσει ο 
δρόμος. Ο Υφυπουργός καλείτο διαρκώς να αλλάζει το σχεδίο πόλης 
– ερχόνταν διάφοροι – αυτή ήταν η απασχόληση» (Μάνος 2018)

Η πολιτική που ακολούθησε είχε έντονα τα στοιχεία του νεωτερισμού και του εκσυγχρο-
νισμού51. Περιλάμβανε: (α) Την ολοκλήρωση του Ρυθμιστικού της Αθήνας που ήταν 
σε εκκρεμότητα από το 1972. (β) Σχέδια δράσης που στόχευαν στην αναβάθμιση συγκε-
κριμένων περιοχών. (γ) Τέλος, και ίσως το πιο σημαντικό, μια νέα πολιτική γης που θα 
περιόριζε την κερδοσκοπία και θα προστάτευε την αρχιτεκτονική κληρονομιά, θέτοντας 
ταυτόχρονα νέους όρους για τον σχεδιασμό (Ρωμανός 2004; Πρεβελάκης 2001; 1984; 
Μάνος 2018).

Α. Το Ρυθμιστικό της Αθήνας θα συνταχτεί από το ΥΧΟΠ την περίοδο που εξετάζουμε. 
Το Σχέδιο-Πλαίσιο «Πρωτεύουσα 2000» αποτελούσε ένα σχέδιο κατευθύνσεων. Το 
σχέδιο διαπνεόταν από την εθνική χωροταξική πολιτική που είχε στον πυρήνα της την 
αποσυμφόρηση της Αθήνας και δευτερευόντως της Θεσσαλονίκης, όπως είχε διατυπω-
θεί από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος το 1979 (Ρωμανός 2004). 
Πέρα από αυτή τη βασική αρχή, το «Πρωτεύουσα 2000», σύμφωνα με τον Πρεβελάκη 
(2001), δεν παρουσίαζε κάποιον ιδιαίτερο βαθμό πρωτοτυπίας. Το σημαντικό που έκανε 
είναι ότι έθετε κάποιες σημαντικές κατευθύνσεις σε θέματα συγκοινωνιακών υποδομών 
όπως το Μετρό, ορισμένοι συγκοινωνιακοί άξονες και το αεροδρόμιο στα Σπάτα. 

Β. Τα σχέδια δράσης για την αναβάθμιση των περιοχών αποτελούσαν παρεμβάσεις ανα-
πλάσεων που άρχιζαν να υιοθετούνται τότε, όπως για παράδειγμα πεζοδρομήσεις. Ανά-
μεσά τους ξεχωρίζει η πεζοδρόμηση της Βουκουρεστίου, και κυρίως αυτή της Πλάκας, 
διαδικασία που θα ολοκληρωθεί το 1986. 

Γ. Οι πιο σημαντικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο αστικών πολιτικών πάρθηκαν στον το-
μέα της μεταρρύθμισης του χωρικού σχεδιασμού, γεγονός που είχε άμεσες επιπτώσεις 
στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, το 1979 υλοποιείται η απόφαση για μείωση των συντελε-
στών δόμησης, σε μερικές περιπτώσεις της τάξης του 30% (Μάνος 2018). Υιοθετείται η 
υποχρέωση δημιουργίας χώρων στάθμευσης στα υπόγεια των πολυκατοικιών (Πρε-
βελάκης 1984). Βέβαια ο πιο καθοριστικός νόμος της περιόδου ήταν ο ν.947/79 «περί 
οικιστικών περιοχών». Ο νόμος προσπαθούσε να ρυθμίσει ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα του ελληνικού συστήματος χωρικού σχεδιασμού: Τον τρόπο με τον οποίο 
οικιστικές περιοχές εντάσσονταν στο σχέδιο πόλης. Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου η 
διαδικασία αυτή γινόταν με ένα μεγάλο βαθμό αυθαιρεσίας και υπό τις πιέσεις διάφορων 
συμφερόντων, ο νόμος περιγράφει ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο. Σύμφωνα με το 
νόμο, θα έπρεπε να υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη που να δικαιολογεί την επέκταση, 
ενώ οι ανάγκες σε υποδομές θα καλύπτοταν από την εισφορά σε γη και σε χρήμα των 
ίδιων των ιδιοκτητών.

Οι αντιδράσεις για το νόμο ήταν ραγδαίες, από διάφορα δίκτυα ιδιοκτητών, κατασκευα-
στών κ.α. Όπως περιγράφει ο ίδιος o Στέφανος Μάνος: 

«Αυτό που είχα κάνει τότε, είχα βάλει μπρος το Υπουργείο να οργανώ-
σουμε όλες τις παραλίες της Αττικής. Να τις οργανώσουμε προκειμέ-

51. Στην πραγματικότητα οι 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού 
του πλαισίου είχαν ξεκινήσει 
από το 1974 με πρωτοβουλία του 
Κυπριανού Μπίρη (Σαρηγιάννης 
2000)
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νου να ενταχθούν σε σχέδια. Στη συνέχεια είχα εξαπολύσει το προσω-
πικό του Υπουργείου στους Δήμους να κάνουμε δημόσιες συνελεύσεις 
για να δούμε πώς θα γίνουν τα σχέδια. Ήταν ένας συνδυασμός, τι θα 
κάνει το σχέδιο και τι θα γίνει με τις εισφορές. […] Όπου πηγαίναν 
αυτοί γίνονταν δεκτοί με λιθοβολισμούς, πανό, φασαρίες, χαμός. 

«Πρόκειται να κάνουμε την ίδια δουλειά στο Μαρούσι, στον Πα-
ράδεισο. Τώρα είναι διάφορες εγκαταστάσεις, τότε ήταν λιβάδια. Δή-
μαρχος ήταν τότε ένας πολυσυζητημένος δήμαρχος, ονόματι Τζανίκος. 
Είχε κλείσει όλη την Κηφισίας με πανό, χαμός. […] Ο Τζανίκος είχε 
ξεσηκώσει το λαό.» 

«Εκεί στην περιοχή είχε ένα μεγαλό οικόπεδο, φάτσα στη Κηφισίας, 
ο εκδότης ένας Πουρνάρας […] Είχε ένα περιοδικό πολιτικό τα Επί-
καιρα […] Με είχε με κοντά παντελονάκια να κατεδαφίζω την Αθήνα 
διότι έθιγα την ιδιοκτησία του […] Υπήρχε μια υστερία να μην εφαρ-
μοστεί ο νόμος.» (Μάνος 2018)

Το αποτέλεσμα ήταν ο Μάνος να αναγκαστεί σε παραίτηση, η εφαρμογή του νόμου να 
παγώσει από την κυβέρνηση και τον νέο Υπουργό ΧΟΠ. Η επόμενη κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ άρχισε να επεξεργάζεται εκ νέου ένα νέο Ρυθμιστικό. 

3.3.1.4 ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 
(1981-1985)
Το ΠΑΣΟΚ θα έρθει στην εξουσία τον Οκτώβριο του 1981, ενισχύοντας τις δημο-
κρατικές τομές που λάμβαναν ήδη χώρα και την πολιτική ενίσχυσης των εισοδημάτων, 
στηριζόμενο σε μια «σοσιαλιστική» στρατηγική και ένα εναλλακτικό οικονομικό σχέδιο 
σε σχέση με αυτό της Νέας Δημοκρατίας (Καζάκος 2007; Close 2006). 

Κεντρικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής ήταν η ενίσχυση της επαρχίας μέσω πολιτικών 
αποκέντρωσης και η αποσυμφόρηση της Αθήνας (Souliotis 2013). Η πολιτική αυτή, 
που τη βλέπουμε να είναι κυρίαρχη ήδη από την περίοδο του Μάνου, συνδέεται με μια 
«διάχυτη εχθρότητα σε σχέση με την Αθήνα» (Πυργιώτης 2019). Την άποψη αυτή την υιοθε-

Εικόνα 18 Η Αττική και τα 
εννιά διαμερίσματα του Σχεδίου 
«Πρωτεύουσα 2000» (Πηγή: 
Πρεβελάκης 2001)
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τούσαν σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων Πολεοδόμων εκείνη την περίοδο (Πρεβελάκης 
2001) και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στα κόμματα της Αριστεράς. Ιδιαίτερα για την Αρι-
στερά (ΠΑΣΟΚ και τα δύο κομμουνιστικά κόμματα) το φαινόμενο της «αστυφιλίας» 
- της μεγέθυνσης της Αθήνας - συνδεόταν πάντα με τις πολιτικές ελέγχου του μετεμφυλι-
ακού κράτους και της δεξιάς στην Ελλάδα, καθώς και με τη διαμόρφωση των ιδιαίτερων 
οικονομικών συμφερόντων γύρω από την κτηματαγορά (Σαρηγιάννης 2000; Βαϊου και 
Χατζημιχάλης 2012). 

Έτσι, το ΠΑΣΟΚ θα υιοθετήσει μια σειρά πολιτικών και μια σειρά κατευθύνσεων που 
στόχο έχουν την καταπολέμηση του «υδροκεφαλισμού» της πρωτεύουσας. Αυτό σήμαινε 
λιγότερες υποδομές για την πόλη και περιορισμός των οικονομικών δραστηριοτήτων. 
Έτσι με τον ν. 2601/1984 θα απαγορεύεται η χωροθέτηση βιομηχανιών εντός της Ατ-
τικής (Coccossis, Deffner, και Economou 2003). Το νέο Ρυθμιστικό δεν θα προβλέπει 
μεγάλες υποδομές όπως το αεροδρόμιο των Σπάτων και το Μετρό (Hastaoglou κ.ά. 
1987; Souliotis, Sayas, και Maloutas 2014). Γενικότερα, θα ακολουθήσει μια λογική 
συγκράτησης της ανάπτυξης της πόλης (Ρωμανός 2004). Οι συγκεκριμένες απόψεις 
αποτελούσαν και θέσεις του Αντώνη Τρίτση, πολεοδόμου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και 
κεντρικής προσωπικότητας γύρω από τη χάραξη χωρικών πολιτικών στην πρώτη κυ-
βέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Η περίοδος του Τρίτση θα χαρακτηριστεί από τη 
γενίκευση των μεταρρυθμίσεων και την προσπάθεια ρύθμισης του χώρου σε όλη την 
επικράτεια. Οι σημαντικότερες τομές της περιόδου ήταν η ψήφιση του νέου οικιστικού 
νόμου ν. 1337/1983, το Ρυθμιστικό της Αθήνας 1515/85 και η ίδρυση του Οργανισμού 
Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ). 

Βασική διαφορά του οικιστικού νόμου του 1983 σε σχέση με αυτόν του Μάνου (947/79) 
είναι η εισαγωγή κοινωνικών κριτηρίων στον τρόπο απόδοσης της εισφοράς γης, γεγο-
νός που ευνοούσε τις μικρότερες ιδιοκτησίες. Κύριο όμως στοιχείο και αντικείμενο του 
νόμου είναι η Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ), σύμφωνα με την 
οποία θα πραγματοποιούνταν 428 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια σε οικισμούς σε όλη τη 
χώρα. Το φιλόδοξο αυτό σχέδιο, αν και ενέπνεε την εποχή εκείνη (Ζέικου 2015; Ρω-
μανός 2018), βρήκε εμπόδια στο ίδιο το σύστημα χωρικού σχεδιασμού που δε μπόρεσε 
γρήγορα να ανταποκριθεί(Πυργιώτης 2019; Ζέικου 2015), αλλά κυρίως στις αντιδρά-
σεις των τοπικών κοινωνιών πάνω σε θέματα σχεδιασμού και εισφορών (Παπαγιάννης 
2019). Οι αντιδράσεις ήταν τόσο σφοδρές όπου στον ανασχηματισμό του 1984 ο Τρίτσης 
απομακρύνθηκε από τη θέση του Υπουργού.  

3.3.1.5 Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1974-1984
Η απομάκρυνση του Τρίτση το 1984,  καθώς και η παραίτηση του Μάνου το 1980, 
δείχνουν τη γενικότερη αποτυχία εφαρμογής οποιασδήποτε μεταρρυθμιστικής προσπά-
θειας σε επίπεδο πολιτικής γης, αναγκαίας προϋπόθεσης για τη χάραξη σχεδιασμού  στην 
Αθήνα όσο και σε όλη τη χώρα. Ποιοι όμως ήταν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την 
αποτυχία; 

Ένας από τους βασικότερους λόγους ήταν η αδυναμία ελέγχου των οργανωμένων συμ-
φερόντων και πελατειακών δικτύων που δραστηριοποιούνταν γύρω από την κτηματα-
γορά, τόσο από την Νέα Δημοκρατία όσο και από το ΠΑΣΟΚ(Παπαγιάννης 2019; 
Πρεβελάκης 1984). Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι για το συγκεκριμένο σύστημα, ο 
χρόνος και ο τρόπος ένταξης των ιδιοκτησιών στο Σχέδιο Πόλης ήταν μια κορυφαία 
στιγμή, γι’ αυτό το λόγο είχαν τεράστια σημασία οι σχετικοί νόμοι, τόσο ο ν. 947/79 όσο 
και ο ν. 1337/83. Η ανθεκτικότητα των μηχανισμών αυτών φάνηκε μέσα από τις αντι-
δράσεις την περίοδο του Μάνου αλλά και του Τρίτση. Ο ίδιος ο Τρίτσης θα αποδώσει 
την αποτυχία των μέτρων του ΥΧΟΠ στα οργανωμένα συμφέροντα.  Η «σύγχυση» θα 
υποστηρίξει:
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«έχει προκληθεί κυρίως από την παραπληροφόρηση του κόσμου από 
συμφέροντα που είχαν και θεωρούν ακόμη ιδιωτική τους υπόθεση την 
κατοικία, και το περιβάλλον, δηλαδή μεγαλοκατασκευαστές, ιδιοκτή-
τες γης, καταπατητές γης, οικοδομικούς συνεταιρισμούς, ομάδες εργο-
λάβων κατασκευής αυθαιρέτων κ.α.» (Καθημερινή 1984)

Οι αντιδράσεις αναδεικνύουν τόσο την απροθυμία μεγάλων τμημάτων του κοινωνικού 
συνόλου να αποδεχτούν αλλαγές που θα κλόνιζαν τις μέχρι τώρα συνήθειες52, όσο και 
την αδυναμία εκσυγχρονισμού του κλάδου των κατασκευών, καθώς και τα πρώτα στά-
δια μια «μεταπολιτευτικής» συναίνεσης από τη μεριά των κομμάτων εξουσίας (Γιαννα-
κούρου και Καυκαλάς 2014; Γιαννακούρου 2019; Λυγερός 2011). 

Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη και μια σειρά άλλων παραγόντων. Ο πρώτος ήταν ότι 
υπήρχε αδυναμία κατανόησης από τους ειδικούς της εποχής των πραγματικών τάσεων 
εξέλιξης της Αθήνας και γενικότερα της πορείας του μεταπολεμικού μοντέλου αστικο-
ποίησης (Πρεβελάκης 2001; Hastaoglou κ.ά. 1987). Οι εκτιμήσεις για την αύξηση του 
πληθυσμού στην πρωτεύουσα ήταν λανθασμένες καθώς υπήρξε τη δεκαετία του 1980 
μια σαφής σταθεροποίηση. Η κρίση της δεκαετίας του 1970 κλόνισε και το μοντέλο κοι-
νωνικής κινητικότητας των προηγούμενων δεκαετιών (Μαλούτας 2018)

Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν οι «γενναιόδωρες» προβλέψεις όσο αφορά τις 
ανάγκες επεκτάσεων της Αθήνας αλλά και άλλων μεγάλων αστικών κέντρων της επαρ-
χίας. 

Δεύτερον, υπήρχε αδυναμία ανταπόκρισης του ίδιου του κρατικού μηχανι-
σμού στις απαιτήσεις του σχεδιασμού και τις τεχνικές ανάγκες που προέκυπταν (Ζέικου 

52. Τα αποτελέσματα των πιέσεων 
αυτών θα φανούν με τη ραγδαία 
πτώση των ποσοστών του ΠΑ-
ΣΟΚ στην Αθήνα όπου θα πέσει 
από το 47% στο 37.1% (Hastaoglou 
κ.ά. 1987)

Εικόνα 19. Φυλλάδιο του ΥΧΟΠ 
για το Ρυθμιστικό του 1983 
(Πηγή: Γραφείο Παπαγιάννη)
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2015; Πυργιώτης 2019). Όπως αναφέρει η Ζέικου, πρώην Διευθύντρια Χωροταξίας 
του ΥΠΕΚΑ «χρόνος χάθηκε από την έλλειψη τεχνικής υποδομής (κτηματολόγιο, υπόβαθρα) […] 
πολύς χρόνος και χρήμα χάθηκε σε αυτή την κατεύθυνση ενημέρωσης των υποβάθρων. Η δεκαετία 
εκείνη χάνεται σε αυτά.»

Έτσι αρχίζουν τη δεκαετία του 1980 να διαμορφώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά 
αυτού που θα αποτελέσει το σύστημα-καθεστώς διακυβέρνησης της Αθήνας όλη την 
επόμενη περίοδο: ο ισχυρός ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην παραγωγή του χώρου, η 
αδυναμία συγκρότησης θεσμών ελέγχου και χάραξης πολιτικής και η πολιτική «απρο-
θυμία» ενός ιδιαίτερα συγκεντρωτικού μοντέλου διακυβέρνησης της πόλης. 

Εικόνα 20. Εξώφυλλο του περι-
οδικού «Επίκαιρα» αφιερωμένο 
στο Χωροταξικό του Στέφανου 
Μάνου. Η αντιμετώπιση του νε-
αρού τότε πολιτικού σαν «ανώρι-
μου» που «στοχεύει τις ιδιοκτησίες 
του κόσμου» θα αποτελέσει ένα 
παράδειγμα αντιπολιτευτικού 
λόγου γύρω από τις προτεινόμενες 
μεταρρυθμίσεις. (Πηγή: Πρεβελά-
κης 2001)
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3.3.2 Ο ΑΘΉΝΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΉ (1986-1996)

3.3.2.1 ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Τα επόμενα χρόνια, τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και οι αρχές της δεκαετίας του 1990 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως μια μεταβατική περίοδος, όπου αρχίζουν να γίνονται πιο 
εμφανή τα αποτελέσματα των πολιτικών της προηγούμενης δεκαετίας, ενώ η εμβάθυνση 
των διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης φέρνει νέα δεδομένα. 

Η κατάσταση της οικονομίας συνεχίζει να χειροτερεύει, γεγονός που αναγκάζει την 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να εφαρμόσει πολιτικές λιτότητας μετά τις εκλογές του 1985 
(Καζάκος 2007; Lavdas 1997), χωρίς όμως σημαντικά αποτελέσματα (Καζάκος 2007).
Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες θα γίνουν εμφανείς στις μεγάλες αναδιαρθρώ-
σεις σε τομείς απασχόλησης με κύριο χαρακτηριστικό την «αποβιομηχάνιση» (Σαγιάς 
2000b; Sayas 2004; Hastaoglou κ.ά. 1987). Η κρίση της ελληνικής βιομηχανίας και 
μεταποίησης αρχίζει στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και θα γενικευτεί μέχρι το τέλος 
της επόμενης δεκαετίας. Οι λόγοι της διαδικασίας αυτής είναι πολλοί: Η οικονομική 
κρίση, το τέλος του «προστατευτισμού» ενός αυταρχικού καθεστώτος, οι αυξήσεις στους 
μισθούς σε συνδυασμό με τις δημοσιονομικές πολιτικές μεγέθυνσης του κράτους θα κλο-
νίσουν σε σημαντικό βαθμό την ανταγωνιστικότητα κλάδων της οικονομίας ιδιαίτερα 
στον τομέα της βιομηχανίας, αλλά και σε άλλους κλάδους όπως αυτός της κατασκευής 
(Hastaoglou κ.ά. 1987; Lavdas 1997). Τα σημαντικότερα βέβαια προβλήματα αρχίζουν 
να προκύπτουν από την ίδια την ένταξη στην  Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπου αρχίζει να 
διαφαίνεται ότι τα χαρακτηριστικά των ελληνικών επιχειρήσεων (Hadjimichalis 1994; 
Hastaoglou κ.ά. 1987) δεν τις κάνουν ανταγωνιστικές στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. 
Η αναδιάρθρωση της βιομηχανίας θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση της απασχόλησης 
στον κλάδο, ενώ το μερίδιο της μεταποίησης στο ΑΕΠ της χώρας θα πέσει από 19,90% 
το 1975 σε 16,30%  το 1980 και σε 14,30% το 1990 (Καζάκος 2007). 

Οι εξελίξεις αυτές θα οδηγήσουν την Ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει ήδη από το 1982 
ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την υποστήριξη συγκεκριμένων τομέων 
της οικονομίας (π.χ. αγροτικό τομέα) και γενικότερα την ενίσχυση λιγότερο αναπτυγ-
μένων περιφερειών που θα υφίσταντο τις μεγαλύτερες πιέσεις από τη διεύρυνση της 
Κοινότητας, με την ένταξη της Πορτογαλίας και της Ισπανίας (Souliotis 2013; Καζάκος 
2007; Pagonis 2013). Το αποτέλεσμα θα είναι τα Ολοκληρωμένα Μεσογειακά Προ-
γράμματα (ΟΜΠ) που μπορούν να χαρακτηριστούν ως η πρώτη μορφή προγραμμά-
των κοινωνικής συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης της Κοινότητας (Καζάκος 2007; 
Lavdas 1997)53. Μετά το 1989 θα πάρουν μια πιο σταθερή μορφή μέσω των Κοινοτικών 
Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ) και την «Πολιτική Συνοχής» της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
Τα αποτελέσματα τόσο του 1οu (1989-1993), όσο, σε ένα βαθμό, και του 2ου (1994-
1999) ήταν σχετικά περιορισμένα και με μικρό αναπτυξιακό αντίκτυπο. Οι πόροι αξιο-
ποιήθηκαν σε μικρά έργα σε όλη την επικράτεια, μια πολιτική που φαίνεται ότι περισ-
σότερο στόχευε στην εξυπηρέτηση πελατειακών συμφερόντων παρά σε μια συνεκτική 
στρατηγική (Economou 1997; Souliotis 2013). 

Συνολικότερα, η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση που θα ακολουθηθεί τα επό-
μενα χρόνια, με την υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ το 1991 και με την προο-
πτική της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης θα αποτελέσει τη βασική στρατηγική για 
την οικονομία και πεδίο συναίνεσης για τα πολιτικά κόμματα.

3.3.2.2 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΧΩΡΟ 
Οι οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις θα οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές στην οικο-
νομική και κοινωνική γεωγραφία της Αθήνας. 

53. Με τα ΟΜΠ στην Ελλάδα θα 
μεταφερθούν πόροι της τάξης των 
2,1 εκατ. Ecu (Καζάκος 2007)
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Η οικονομική βάση της πόλης αρχίζει να αλλάζει καθώς η Αττική θα χτυπηθεί ιδιαίτερα 
από το κύμα αποβιομηχάνισης και αποκέντρωσης της βιομηχανίας. Την περίοδο 1978-
84 θα χαθούν περίπου 40,000 θέσεις εργασίας (Σαγιάς 2000b). Η μικρή ανάκαμψη 
τα επόμενα χρόνια 1974-1978, όταν δημιουργούνται 8.500 νέες θέσεις, δεν θα αλλάξει 
την συνολική εικόνα (Sayas 2004) καθώς θα ακολουθήσει νέο κύμα αναδιαρθρώσε-
ων που θα οδηγήσει στην απώλεια ακόμη 50,285 θέσεων εργασίας την περίοδο 1991-
1995 (Βαϊου κ.ά. 1999). Παράλληλα με τις  αναδιαρθρώσεις στον τομέα της βιομηχανί-
ας, θα παρουσιαστεί σημαντική ενίσχυση της απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών 
(Hastaoglou κ.ά. 1987; Σαγιάς 2000a), όπου παρουσιάζεται αύξησή της στους κλάδους 
των τραπεζών, ασφαλειών και κτηματικών επιχειρήσεων κατά 22% και στο λιανικό 
εμπόριο κατά 20% (Σαγιάς 2000a). 

Όσον αφορά την πληθυσμιακή ανάπτυξη της πόλης, όπως ήδη αναφέραμε, δεν θα συνε-
χίσει με τους ίδιους ρυθμούς των προηγούμενων δεκαετιών, με τον πληθυσμό της Μη-
τροπολιτικής Περιοχής των Αθηνών να φτάνει τα 3,619 εκατ. Όμως η πόλη θα συνε-
χίσει να επεκτείνεται προς την περιφέρειά της και τα παράλια της Αττικής (Εμμανουήλ, 
Γκόρτσος, και Καμούτση 2009; Αβδελίδη 2010). Την περίοδο 1987-1995 θα γίνουν 
134,7χλμ2 επεκτάσεων, σχεδόν διπλάσιες από ότι την περίοδο 1972-1987 (Αβδελίδη 
2010), μια αύξηση πάνω από 40% στην επιφάνεια που προσφέρεται προς δόμηση. Οι 
περιοχές όπου συγκεντρώνεται η οικοδομική δραστηριότητα είναι οι ανατολικές ακτές 
της Αττικής, στην περιοχή της Λούτσας, αλλά κυρίως τα Βόρεια και Νότια Προάστια 
της πόλης (Μαρούσι, Γλυφάδα κ.α.) όπου αρχίζουν να διαμορφώνονται καινούργιες 
κεντρικότητες με τη δημιουργία χώρων γραφείων και εμπορικών κέντρων προς τα τέλη 
της δεκαετίας του 1980 (Σαρηγιάννης 2000). 

Η μεγέθυνση της πόλης και οι αθρόες επεκτάσεις είναι αποτέλεσμα της ΕΠΑ και γε-
νικότερα της αδυναμίας ελέγχου και ρύθμισης των τάσεων ανάπτυξής της. Στο επίπεδο 
χάραξης πολιτικών η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και το άνοιγμα των συνόρων στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990 θα στρέψουν το δημόσιο διάλογο σε νέες κατευθύνσεις. 

3.3.2.3 ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΡΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
Η ψήφιση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνα (ΡΣΑ) το 1985 και η συγκρότηση του 
ΟΡΣΑ με τον ν.1515/1985 ήταν αδιαμφισβήτητα μια σημαντική θεσμική στιγμή για την 
πόλη, καθώς κατοχύρωνε για πρώτη φορά ένα πλαίσιο για τη μελλοντική της ανάπτυξη 
(Pagonis 2013; Οικονόμου 2000). Όμως, όπως αποδείχθηκε στην πράξη, τα προβλή-
ματα στην εφαρμογή του ΡΣΑ και της λειτουργίας του ΟΡΣΑ ήταν πολλά (Ψυχογιός 
2019; Ζέικου 2015; Οικονόμου 2000; Ρωμανός 2004), σε τέτοιο βαθμό που ο Αριστεί-
δης Ρωμανός θα υποστηρίξει ότι είναι αμφίβολο «αν υπάρχει άλλος νόμος που ακυρώθηκε 
σε τέτοιο βαθμό, τόσο από τα πράγματα όσο και από τη διοικητική αδυναμία να δράσει» (Ρωμανός 
2004, 154). Τα βασικά ζητήματα μπορούν να συμπυκνωθούν ως εξής: 

• Υπήρχε μια απουσία σύνδεσης με το επίπεδο του οικονομικού προγραμματισμού, 
γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα την αδυναμία εύρεσης πόρων για την υλοποίηση 
του σχεδιασμού (Οικονόμου 2000; Ρωμανός 2004)54.

• Αδυναμία επιτέλεσης ενός συντονιστικού ρόλου, κυρίως από τον ΟΡΣΑ (Οικονό-
μου 2000; Ζέικου 2015). Αυτό σχετίζεται με την ίδια τη διάρθρωση του Δημοσίου, 
τις αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, αλλά και το υπουργο-κεντρικό σύστημα που 
οδηγούσαν σε πολιτικές εξαρτήσεις και περιορισμό της αυτονομίας των οργανισμών 
όπως ο ΟΡΣΑ και αργότερα ο ΟΡΘΕ (Ζέικου 2015).

• Τέλος, η δεσμευτικότητα όσον αφορά την εφαρμογή του ΡΣΑ και η σχέση του με 
τον υποκείμενο σχεδιασμό, αποτέλεσμα της νομολογίας του Συμβουλίου της Επι-

54. Αυτό έγινε ξεκάθαρο κυρίως 
στο επίπεδο των Γενικών Πολε-
οδομικών Σχεδίων όπου υπήρχε 
αδυναμία εύρεσης πόρων για τις  
απαραίτητες απαλλοτριώσεις και 
τη διαμόρφωση της κοινωνικής 
υποδομής . 
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κρατείας (ΣτΕ), θα δημιουργήσει επίσης σημαντικά προβλήματα (Οικονόμου 2000)

Σε πολύ σύντομο διάστημα το σχέδιο θα αρχίσει να αναιρείται και να τροποποιείται. Το 
1987, ο τότε Πρωθυπουργός θα δηλώσει στο Νταβός ότι η Αθήνα θα μετατραπεί σε ένα 
διεθνές Κέντρο υπηρεσιών και πολιτισμού (Ρωμανός 2004), γεγονός που δεν αποτελού-
σε στόχο του ΡΣΑ. Από την ίδια χρονιά θα αρχίσουν να εντάσσονται στο σχεδιασμό και 
οι μεγάλες υποδομές, όπως το Μετρό της Αθήνας, αναφορικά με το οποίοοι διαγωνισμοί 
για τις μελέτες ξεκινάνε το 1987 (Σαρηγιάννης 2000), καθώς και το Αεροδρόμιο των 
Σπάτων το 1991, γεγονός που θα οδηγήσει και σε τροποποίηση του ΡΣΑ(Παγώνης 
2005). Παράλληλα με το ν. 2052/92 που εισήγαγε την λογική των «κέντρων χωροτα-
ξικών ενοτήτων», προτείνεται μια νέα φιλοσοφία γύρω από το πως αναπτύσσονται οι 
κεντρικότητες στην πόλη, αλλάζοντας την πολυκεντρική λογική του ΡΣΑ (Σαρηγιάν-
νης 2000). 

Όμως το θέμα δεν είναι αυτή καθαυτή τροποποίηση του ΡΣΑ, αλλά η απουσία μια 
ενιαίας στρατηγικής γύρω από τις αλλαγές. Όπως λίγα χρόνια αργότερα εύστοχα θα 
σχολιάσει το ΤΕΕ: 

«Το Ρυθμιστικό Σχέδιο του 1986, που ισχύει σήμερα, τροποποιείται δι-
αρκώς, όχι ως αποτέλεσμα ενός κυλιόμενου ενιαίου σχεδιασμού, ανα-
γκαίου σε κάθε ζωντανό οργανισμό αλλά από την προσπάθεια εξυ-
πηρέτησης τόσο των εκάστοτε κυβερνητικών προθέσεων, όπως αυτές 
αλλάζουν αδιάκοπα, καθώς και από την προσπάθεια αντιμετώπισης 
μιας πραγματικότητας που διαμορφώνεται μόνη της. Έτσι η Πολιτεία 
τρέχει πίσω από αυτή την πραγματικότητα χωρίς να την προλαβαίνει». 
(ΤΕΕ 1996)

Παρά τα προβλήματα όμως, πρέπει να επισημανθεί ότι η ύπαρξη και ο ρόλος του ΟΡΣΑ 
ήταν κομβικός στο να ολοκληρωθούν τα σχέδια χρήσεων γης για τους Δήμους της Αττι-
κής (Ψυχογιός 2019)55, και μελέτες για μια σειρά ακόμη παρεμβάσεων όπως η ανάπλα-
ση της περιοχής του Ελαιώνα, ο Πύργος Βασιλίσσης, το πρόγραμμα αναπλάσεων των 
ακτών του Σαρωνικού κ.α (ΟΡΣΑ 1996). 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο διάλογος γύρω από την Αθήνα θα αλλάξει. 
Πέρα από το ζήτημα της εμβάθυνσης της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης που θα οδηγήσει 

55. Αντίθετα, στην υπόλοιπη χώρα 
μέχρι και σήμερα παρατηρούνται 
σημαντικά κενά.

Εικόνα 21. Πάρκο Πύργου 
Βασιλίσσης, μετέπειτα «Πάρκο 
Τρίτση». Από τις πρώτες προσπά-
θειες δημιουργίας μητροπολιτικής 
εμβέλειας χώρων πρασίνου και 
αναψυχής. (Πηγή: Γραφείο 
Παπαγιάννη)
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στη μεταφορά γνώσης και πολιτικών, και σε ένα βαθμό εκσυγχρονισμού, όπως θα δούμε 
στη συνέχεια, σημαντικό ρόλο θα παίξει το άνοιγμα των συνόρων στα Βαλκάνια μετά το 
1989. Το ΥΠΕΧΩΔΕ αρχίζει να βλέπει την πόλη σαν μια Μητροπολιτική Περιοχή 
ενός πλέον ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου, παρά το γεγονός ότι ήταν «εκτοπισμένη στο νοτι-
οανατολικό γεωγραφικό της άκρο»(Ζέικου 2015). Η στρατηγική διάσταση του σχεδιασμού θα 
μπει στην ατζέντα του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΟΡΣΑ (Ζέικου 2015; Οικονόμου 2000), 
ιδιαίτερα μετά τα μέσα της δεκαετίας, όταν ο Οργανισμός θα συμμετέχει στο Ευρωπα-
ϊκό δίκτυο Μητροπολιτικών Περιοχών (METREX), ενώ η βιωσιμότητα και ο περι-
βαλλοντικός σχεδιασμός θα επηρεάσουν σημαντικά τις θεσμικές πρωτοβουλίες και τις 
δράσεις (Pagonis 2013). Το 1994 με το προγράμμα Αττική SOS, ο ΟΡΣΑ θα ξεκινήσει 
ένα αρκετά φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων 
όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και γενικότερα τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης  
(ΥΠΕΧΩΔΕ 1994). Ενώ από το 1996 μια σειρά συνεδρίων και μελετών θα εξετάζουν 
τις προοπτικές εξέλιξης της Αθήνας και τις δυνατότητες προώθησης μιας συγκροτημένης 
στρατηγικής για την Περιφέρεια Αττικής (ΟΡΣΑ 1996). 

Όλα τα παραπάνω θα συμπυκνωθούν στην αναζήτηση όλων εκείνων των χαρακτη-
ριστικών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων που θα  ενισχύσουν το «διεθνή ρόλο» της 
Αθήνας ως σημαντικού Μητροπολιτικού Πόλου στη Νοτιο-Ανατολική Μεσόγειο (Οι-
κονόμου κ.ά. 2001). Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποτελέσει το βα-
σικό εργαλείο και την κινητήρια δύναμη για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι (Παγώνης 
2005; Souliotis, Sayas, και Maloutas 2014). 
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3.3.3 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΉΣΉΣ» ΤΉΣ ΑΘΉΝΑΣ ΚΑΙ Ή ΜΕΤΑΟΛΥΜΠΙΑΚΉ 
ΠΟΛΉ (1997-2007)

3.3.3.1 ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΝΕ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
Τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και γενικότερα την εξέλιξη της πόλης μετά τα μέσα 
της δεκαετίας του 1990, οφείλουμε να τα δούμε στο πλαίσιο της ένταξης στην ΟΝΕ και 
τις γενικότερες τομές που έφερε όλη η διαδικασία της σύγκλισης με την Ευρώπη. 

Οι εξελίξεις την περίοδο 1993-2001 θα είναι θετικές για την ελληνική οικονομία με 
όλους τους δημοσιονομικούς δείκτες να δείχνουν σημαντική πρόοδο σε σχέση με τις προ-
ηγούμενες δεκαετίες (Καζάκος 2007; Close 2006; Emmanuel 2004). Οι ρυθμοί ανά-
πτυξης φτάνουν από μηδενικοί το 1990, στο 4.1 το 2000, ο Πληθωρισμός από 20.4 στο 
2.0, ενώ τα ελλείματα θα υποχωρήσουν από το 14% του ΑΕΠ το 1993, στο 4% το 1998 
(Καζάκος 2007). Όλα αυτά έδειχναν ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις θα «προλάβαιναν» 
να ικανοποιήσουν τους στόχους του Μααστριχτ. Ποιοι ήταν όμως οι λόγοι της επιτάχυν-
σης της οικονομίας;

Ένας λόγος ήταν η ίδια η Ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια. Οι Κοινοτικοί Πόροι 
(ΚΑΠ-ΚΠΣ) όλη την δεκαετία του 1990 θα αποτελέσουν το 3.5% του ΑΕΠ της χώρας, 
το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Καζάκος 2007; Close 2006). Η σημα-
σία τους όμως ήταν ευρύτερη, καθώς, όπως αναφέρει ο Πάνος Καζάκος, ήταν ένα «είδος 
λαχείου ιστορικής εμβέλειας»που κατάφερε να δώσει την αναπτυξιακή ώθηση τη στιγμή 
ακριβώς που στέρευαν οι παραδοσιακές πηγές εσόδων (τουρισμός, ναυτιλία, εμβάσματα 
από το εξωτερικό) (Καζάκος 2007)56. Παράλληλα, ο ίδιος ο τρόπος διαχείρισής τους, 
μέσω της κοινωνικής τους διάχυσης (Economou 1997) οδήγησε στη συγκράτηση της 
θέσης των μεσαίων στρωμάτων και γενικότερα στη στήριξη του υφιστάμενου μοντέλου 
ανάπτυξης (Μαλούτας 2018). 

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι, μετά από μια περίοδο αναδιαρθρώσεων, ορισμένοι κλάδοι 
της ελληνικής οικονομίας, όπως η βιομηχανία, αρχίζουν να ανακάμπτουν(Close 2006). 
Σημαντικό ρόλο θα παίξει το άνοιγμα των συνόρων, μέσω του οποίου οι ελληνικές επι-
χειρήσεις βρήκαν ένα νέο πεδίο επέκτασης των δραστηριοτήτων τους. Όμως το κυρίαρχο 
στοιχείο είναι τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά της εγχώριας αγοράς εργασίας, όπως οι 
χαμηλοί μισθοί. Η είσοδος μεταναστών από τα Βαλκάνια και κυρίως από την Αλβανία 
(Μαλούτας 2018), θα ενισχύσει αυτές τις τάσεις ανάπτυξης στηριζόμενη στο φτηνό εργα-
τικό δυναμικό και τις άτυπες μορφές απασχόλησης (Mantouvalou, Mavridou, και Vaiou 
1995; Hastaoglou, Mantouvalou, και Vaiou 1995; Hadjimichalis 2017)57. Το αποτέλε-
σμα ήταν η μεγάλη κερδοφορία, που θα φτάσει την πενταετία 1993-1998 σε ένα μέσο 
όρο που θα ξεπερνάει το 20% για τις 3.470 μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας (Close 
2006). 

Τέλος, η ίδια η δυναμική της ένταξης στην ΟΝΕ, όπως και στην περίπτωση της Ισπα-
νίας, πέρα από το επίπεδο των προσδοκιών που δημιουργούσε, άνοιξε την οικονομία 
της χώρας σε ένα νέο πεδίο που έφερνε το φθηνό δανεισμό, ευκολία προσβάσεων στην 
Ευρωπαϊκή Αγορά και ένα ισχυρό νόμισμα (Close 2006). 

Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι οι ίδιοι παράγοντες που οδήγησαν στην ανάπτυξη, σε 
ένα βαθμό συνέβαλαν και στη σημαντική αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτό 
θα αποτυπωθεί με τη σημαντική αύξηση της ανεργίας ιδιαίτερα την περίοδο 1994-1999 
(Emmanuel 2004). Στην αύξηση του πληθυσμού της Αθήνας που ζει σε συνθήκες στε-
γαστικής αποστέρησης όπου περίπου στο 1/5 των γειτονιών παρουσιάζονται ποσοστά 
μεγαλύτερα του 40% (V. Arapoglou και Maloutas 2011) καθώς και στην ενίσχυση των 
τάσεων κοινωνικού διαχωρισμού στη πόλη (V. Arapoglou και Maloutas 2011; V. P. 
Arapoglou και Sayas 2009). Αν και οι δείκτες αυτοί μπορούν σε ένα βαθμό να δικαι-

56. Το κόστος βέβαια της διαδι-
κασίας στην ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας θα φανεί λίγες 
δεκαετίες μετά, με την κρίση του 
2008 (Hadjimichalis 2011).

57. Αυτό θα αποτυπωθεί μέσα 
από την σημαντική αύξηση της 
αδήλωτης-παράνομης απασχόλη-
σης αλλοδαπών στην Ελλάδα που 
εκτιμάται ότι από 60.000-100.000 
το 1989 θα φτάσουν στους 700.000 
το 1999 (Καζάκος 2007)
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ολογηθούν από την αύξηση των μεταναστευτικών ρευμάτων, τα στοιχεία δείχνουν ότι 
αφορούσαν και τον ελληνικό πληθυσμό (V. Arapoglou και Maloutas 2011). 

Σε αυτό το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο η Αθήνα θα αναλάβει το 1997 
την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. 

3.3.3.2 Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν κεντρική θέση στη σύγχρονη ιστορία της πόλης και την 
εξέλιξη των αστικών πολιτικών στην Αθήνα. Η διοργάνωση ενός τόσο σημαντικού γε-
γονότος τόσο για την Αθήνα όσο και για τη χώρα θα αποτελέσει μια ευκαιρία, όπως 
υποστήριζαν αρκετοί, για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας (Οικονόμου κ.ά. 
2001; Beriatos και Gospodini 2004; Πυργιώτης 2019) και τη δημιουργία σημαντικών 
επενδύσεων στην πρωτεύουσα (Πυργιώτης 2019). 

Όλα τα παραπάνω εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική «διεθνοποίησης» της πόλης 
που περνούσε τόσο μέσα από την διοργάνωση των αγώνων όσο και συνολικότερων 
μετασχηματισμών στην οικονομία της πρωτεύουσας. Η κατεξοχήν μελέτη που υποστη-
ρίζει αυτή την κατεύθυνση είναι των Οικονόμου κ.α. (2001) «Ο διεθνής ρόλος της Αθήνας: 
σημερινή κατάσταση και στρατηγική για την ανάπτυξή του» που θα στηριχτεί σε ερευνητικό 
πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΥΠΕΧΩΔΕ και τον ΟΡΣΑ. 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η Αθήνα αν και είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθει στον 
ανταγωνισμό των πόλεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, είχε τις προϋποθέσεις «να κινηθεί στη 
βαθμίδα μιας δεύτερης σειράς διεθνούς μητρόπολης» (Οικονόμου κ.ά. 2001, 133), με αναβαθ-
μισμένο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Βασικοί άξονες πολιτικής για 
να υποστηριχθεί ο νέος ρόλος είναι η στροφή της οικονομικής βάσης της Αθήνας ώστε 
να προσελκύσει (α) εταιρείες με διεθνή κύκλο εργασιών με έμφαση στο χρηματοπιστω-
τικό τομέα (β) βιομηχανίες με εξαγωγικό προσανατολισμό, δραστηριότητες έρευνας και 
τεχνολογίας, διεθνές χονδρεμπόριο (γ) τέλος δραστηριότητες που συνδέονται «με ειδικά 
χαρακτηριστικά του Αθηναϊκού χώρου» όπως τουρισμός, πολιτισμός, αναψυχή κ.α. 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα περνούσε μέσα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
που θα έδιναν τη δυνατότητα κατασκευής των υποδομών, αλλαγής της εικόνα της πόλης 
και προβολής του διεθνούς ρόλου της. Ήταν ακριβώς αυτή η σύνδεση της συγκεκριμέ-
νης επιχειρηματολογίας με επιλογές των Ολυμπιακών Αγώνων (θεσμικές, χωροταξικές 
κ.α.) που οδήγησαν σε κριτική των συγκεκριμένων κατευθύνσεων (Παγώνης 2005; 
Souliotis, Sayas, και Maloutas 2014; Σταθάκης και Χατζημιχάλης 2004; Souliotis 2013; 
Μαρμαράς 2003). Ο βασικός πυρήνας της κριτικής ήταν ότι όλος ο διάλογος για τον 
ανταγωνισμό των πόλεων και τη διεθνοποίηση θα οδηγούσε σε μια στροφή στις πολιτι-
κές γύρω από την πόλη προς μια πιο νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση, υπό την επιρροή και 
των διεθνών τάσεων εκείνη την περίοδο (Souliotis 2013; Σταθάκης και Χατζημιχάλης 
2004), αλλάζοντας τις προτεραιότητες για το σχεδιασμό της Αθήνας. Ταυτόχρονα όμως 
αμφισβητούνταν η συνολική ρεαλιστικότητα ενός τέτοιου σχεδίου αλλά και το περιεχό-
μενό του. Για τους Σταθάκη και Χατζημιχάλη (2004), δεν υπήρχαν συνολικά οι προϋ-
ποθέσεις για την Αθήνα να επιτελέσει το ρόλο που τις προσδιδόταν. Οι ίδιοι θεωρούσαν 
ότι οι σχετικές μελέτες έρχονταν περισσότερο να δώσουν επιστημονικό κύρος σε πολιτι-
κές και οικονομικές κατευθύνσεις παρά το ανάποδο. 

Παράλληλα, υπήρχαν αμφιβολίες και για την ίδια τη συμβολή των Ολυμπιακών Αγώ-
νων σε αυτή την κατεύθυνση. Οι συγκεκριμένοι προβληματισμοί ήταν βέβαια ευρύτεροι 
και σχετίζονταν με τη συνολική στρατηγική γύρω από τις υποδομές των αγώνων και 
τον τρόπο που θα επηρεάσουν τη μελλοντική εξέλιξη της πόλης (Beriatos και Gospodini 
2004; Πυργιώτης 2019; Μαρμαράς 2003). Όπως αναφέρει ο Γιάννης Πυργιώτης, Τε-
χνικός Διευθυντής του Αθήνα 2004:
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ΧΑΡΤΉΣ 5. TO MASTER PLAN ΤΩΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ 2004 
(ΠΉΓΉ: ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) 

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΉΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΉΝΑΣ (ΟΑΚΑ)

2. ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΉΝΑΣ
3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ (ΑΧΑΡΝΕΣ)
4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑ 

ΦΑΛΉΡΟΥ

5. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑ 
ΕΛΛΉΝΙΚΟΥ

6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΟ 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

7. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΙΠΠΑΣΙΑΣ

8. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΚΟΠΟΒΟΛΉΣ

9. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΟ ΑΡΣΉΣ ΒΑΡΩΝ 
ΝΙΚΑΙΑΣ

10. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑ 
ΓΟΥΔΙΟΥ

11. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΟ 
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

12. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
ΚΩΠΉΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΧΟΙΝΙΑ

1

11

10

12

2

4

3

5

6

7

8

9



ΚΕΦ 3: ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΚΡΙΣΗ ΤΌΥ 2008

«οι Ολυμπιακοί Αγώνες για μερικούς από εμάς ήταν μια ευκαιρία να 
υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις. Βέβαια ο Φάκελος της διεκδίκη-
σης δεν δημιουργούσε κάποια προσμονή για τεράστια οφέλη. Ήταν 
περισσότερο βασισμένος στο γεγονός ότι οι υποδομές υπάρχουν. Βα-
σίστηκε περισσότερο στο ότι είμαστε έτοιμοι, και το μεγάλο προσόν της 
ανάθεσης των αγώνων στην Αθήνα θα ήταν η αναβάπτισή τους στο 
γνήσιο πνεύμα των Αγώνων.» (Πυργιώτης 2019)

Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληγε και η μελέτη των Οικονόμου κ.α. (2001) υπο-
στηρίζοντας ότι «ο φάκελος υποψηφιότητας σχεδιάστηκε με βασικό επιχείρημα ότι οι 
βασικές απαραίτητες υποδομές ολοκληρώνονται ή βρίσκονται στη φάση υλοποίησης» 
(Οικονόμου κ.ά. 2001, 118), και σε αντίθεση με τη Βαρκελώνη όπου είχαμε μια λογική 
συνολικής αναβάθμισης της πόλης, η Αθήνα ακολουθεί μια στρατηγική πιο κοντά στη 
Μόσχα και το Los Angeles όπου οι αγώνες «δεν είναι παρά μια μεγάλη γιορτή παγκό-
σμιας εμβέλειας» (Οικονόμου κ.ά. 2001, 117) στηριζόμενη σε υφιστάμενες υποδομές 
των πόλεων. 

Ήταν όμως σαφές  ότι τα μεγάλα έργα στην Αττική και οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα έφερ-
ναν σημαντικούς μετασχηματισμούς. Σε ένα βαθμό αυτή είναι μια άλλη πτυχή του δια-
λόγου γύρω από το διεθνή ρόλο της Αθήνας που περνάει μέσα από τον εκσυγχρονισμό 
των υποδομών της και τις τάσεις διεθνοποίησης τομέων της οικονομίας (Παγώνης 2005; 
Μαρμαράς 2003; Souliotis 2013). 

3.3.3.3 ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 θα ξεκινήσουν μια σειρά σημαντικών έρ-
γων αναβάθμισης της μεταφορικής υποδομής της χώρας και ιδιαίτερα της Αττικής. Τα 
έργα θα χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς πόρους58, ενώ τα περισσότερα θα υλο-
ποιηθούν σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα με τη μέθοδο της συγχρηματοδότησης 
(Delladetsima 2006; Παγώνης 2005)59. Υπό αυτό το πλαίσιο θα πραγματοποιηθούν μια 
σειρά σημαντικών έργων, όπως:

• Το Μετρό της Αθήνας με υπεύθυνο φορέα για το έργο την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 
που ιδρύθηκε βάση του ν.1955/1991. 

• Το Αεροδρόμιο των Σπάτων το οποίο μετά από διαγωνισμό αναλαμβάνει να υλο-
ποιήσει η γερμανική κατασκευαστική πολυεθνική εταιρεία Hochtief το 1991. Η 
λειτουργία του θα ξεκινήσει το 2001. 

• Η Αττική Οδός (Περιφερειακή Οδός), έργο το οποίο θα αναλάβει κοινοπραξία 
ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών το 1996. 

Αντίστοιχα μεγάλα έργα θα πραγματοποιηθούν και στην υπόλοιπη χώρα (Γέφυρα Ρί-
ο-Αντίρριο, Εθνικοί Αυτοκινητόδρομοι κ.α.) 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα μεγάλα έργα υποδομών και γενικότερα το ευνοϊκό κλίμα 
που καλλιεργείται και από την προοπτική της ευρωπαϊκής ενοποίησης θα οδηγήσουν 
και σε σημαντικούς μετασχηματισμούς σε τομείς της οικονομίας που αναδιαρθρώνονται 
για να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, οδηγώντας σε μεγαλύτερη συγκεντροποίηση 
του κεφαλαίου (Delladetsima 2006; Souliotis, Sayas, και Maloutas 2014). 

Ο τομέας των κατασκευών θα γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη λόγω των δημόσιων έργων 
και δευτερευόντως λόγω της ανάπτυξης της κτηματαγοράς. Ο κλάδος θα αναδιαρθρωθεί 
ιδιαίτερα μετά το 2001 μέσω ειδικού νόμου της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ο οποίος 
απαιτούσε τη δημιουργία εταιρειών με ισχυρή κεφαλαιουχική βάση ώστε να συμμετέ-
χουν στους διαγωνισμούς των έργων. Το αποτέλεσμα ήταν ένα κύμα συγχωνεύσεων 
που μείωσε τις κατασκευαστικές εταιρείες από 675 σε 310 μέχρι το 2002 (Maloutas, 
Sayas, και Souliotis 2009), ενώ επτά εταιρικά σχήματα ήλεγχαν τις 19 από τις 51 που 

58. Υπολογίζεται ότι το 72% του 
προϋπολογισμού του ΠΕΠ Ατ-
τικής για την προγραμματική περί-
οδο 2000-2006 θα απορροφηθεί 
σε έργα υποδομών (Souliotis και 
Alexandri 2016)

59. Στηριζόμενο στο σύστημα 
BOOT (Built, Own, Operate, 
Transfer)
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ήταν εκείνη την περίοδο εισηγμένες στο χρηματιστήριο (Delladetsima 2006). Αντίστοι-
χες θα είναι οι διαδικασίες σε άλλους τομείς όπως οι τράπεζες και οι τηλεπικοινωνίες που 
θα συνοδευτούν από μια σειρά ιδιωτικοποιήσεων δημόσιων οργανισμών (π.χ ΟΤΕ).

Όπως και στην περίπτωση της Βαρκελώνης, οι αλλαγές αυτές θα αποτυπωθούν σε 
μια έκρηξη της αγοράς κατοικίας και γενικότερα της κτηματαγοράς, υποβοηθούμενη 
από την εύκολη πρόσβαση των νοικοκυριών σε φτηνό δανεισμό (Delladetsima 2006; 
Emmanuel 2004). Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε μια πενταετία (1994-1999) το πο-
σοστό των νοικοκυριών που αποπλήρωναν δάνειο για την ιδιοκτησία τους πήγε από 
9.7% στο 12.9% στην Αττική, ενώ για τα υψηλότερα στρώματα από 11.6% στο 16.7% 
(Emmanuel 2004). Την ίδια περίοδο οι τιμές των ακινήτων στην Αθήνα θα αυξηθούν 
κατά 32.5% (Emmanuel 2004). Η έκρηξη αυτή δεν φέρνει όμως ταυτόχρονα και μια 
συνολική αλλαγή του μοντέλου, το οποίο συνεχίζει να στηρίζεται στη μικροιδιοκτησία. 
Με εξαιρέσεις τον τομέα της διασκέδασης και της αναψυχής όπου υπάρχει ένα επενδυτι-
κό ενδιαφέρον με τη δημιουργία μεγάλων εμπορικών κέντρων κυρίως στην περιφέρεια 
της Αθήνας, η εγχώρια αγορά στρέφεται στην κινητικότητα που φέρνουν οι δημόσιες 
επενδύσεις (Delladetsima 2006; Παγώνης 2005; Pagonis 2013). 

Εκεί είναι που παρουσιάζεται μια «νέα επενδυτική κλίμακα» (Παγώνης 2005) τόσο σε 
επίπεδο μεγέθους έργων όσο και στους μηχανισμούς χρηματοδότησης που την υποστη-
ρίζουν (Delladetsima 2006). Κέντρο όλης αυτής της διαδικασίας θα είναι τα Ολυμπιακά 
έργα και η προετοιμασία των αγώνων. 

3.3.3.4 ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. 
Η προετοιμασία και συνολικά η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, ιδιαίτερα για 
το ελληνικό σύστημα διακυβέρνησης, ήταν πάνω από όλα μια γιγαντιαία οργανωτική 
επιχείρηση που την ανέλαβε σχεδόν αποκλειστικά η κεντρική διοίκηση και τα αρμό-
δια υπουργεία (Παγώνης 2005; Souliotis, Sayas, και Maloutas 2014; Πυργιώτης 2019). 
Τον εποπτικό ρόλο όλης της διαδικασίας θα τον αναλάβει η Ανώνυμη Εταιρεία «Ορ-
γανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.», η οποία  θα συμπλη-
ρωθεί από την ειδική Διυπουργική Επιτροπή «Ολυμπιάδα 2004» που αργότερα θα 
μετονομαστεί σε Επιτροπή Συντονισμού Ολυμπιακής Προετοιμασίας,  και την Εθνική 
Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004, ένα κυρίως πολιτικό όργανο.

Από τα πρώτα της βήματα η συγκεκριμένη οργανωτική δομή συνάντησε πολλά προ-
βλήματα. Οι συγκρούσεις αρμοδιοτήτων και η αδυναμία λειτουργίας του πολύμορφου 
σχήματος οδηγούν σε μεγάλες καθυστερήσεις στα έργα. Η πρώτη αυτή φάση της προε-
τοιμασίας (1997-2000), που κατέληξε στο να δοθεί «κίτρινη κάρτα» από τη ΔΟΕ, χαρα-
κτηριζόταν από τη γενικότερη συγκρότηση του οργανωτικού μηχανισμού και τον προ-
γραμματισμό των έργων που θα υλοποιηθούν κυρίως την επόμενη τετραετία (Παγώνης 
2005). Σύμφωνα με τον Γιάννη Πυργιώτη, αυτή η πρώτη περίοδος «δεν οδήγησε πουθε-
νά», γεγονός που ανάγκασε την κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίες ώστε να αλλάξει η 
οργανωτική δομή. Η λύση βρέθηκε μέσα από τη συγκρότηση το 2000 μιας άτυπης πε-
νταμελούς εκτελεστικής γραμματείας που αποτελούνταν από εκπροσώπους όλων εκεί-
νων των αρμόδιων φορέων που ήταν υπεύθυνοι για την διοργάνωση των αγώνων και 
την εκτέλεση των σχετικών έργων. Το συγκεκριμένο όργανο δε θεσμοθετήθηκε ποτέ 
και λειτουργούσε παράλληλα με τις υπόλοιπες δομές (Πυργιώτης 2019). Έτσι περνάμε 
στη δεύτερη περίοδο (2000-2004) όπου πραγματοποιούνται όλα τα βασικά έργα και 
υποδομές και συστήνονται σχεδόν όλοι οι οργανισμοί διαχείρισης των έργων (Παγώνης 
2005). 

Η διοργάνωση των αγώνων θα αναδείξει χαρακτηριστικά και αδυναμίες του γενικό-
τερου συστήματος διακυβέρνησης και συγκεκριμένα του χωρικού σχεδιασμού. Επιπλέ-
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ΠΛΑΙΣΙΟ 4. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΠΟΙΉΣΉΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΉΣ ΑΘΉΝΑΣ 

Το πρόγραμμα της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας θα ξεκινήσει στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και θα 
υλοποιηθεί με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Το πρόγραμμα θα είναι ίσως το πιο επιτυχημένο παράδειγμά 
αναπλάσεων και διαμόρφωσης στρατηγικής για το δημόσιο χώρο της Αθήνας. Καθοριστικός παράγοντα θα παίξει η δημιουργία 
ειδικού φορέα, της ΕΑΧΑ. ΑΕ, που θα αναλάβει να φέρει εις πέρας τόσο το σχεδιασμό όσο και την υλοποίηση των έργων. Το 
πρόγραμμα περιλάμβανε το «Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας» (σύνδεση Καλλιμάρμαρο-Κεραμεικός) και τη ανάπλαση δημόσι-
ων χώρων εντός του ιστορικού κέντρου της πόλης. 

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΉΣ ΑΘΉΝΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΉΣ ΑΘΉΝΑΣ

Εικόνα 22. Ο Χάρτης του προγράμματος Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων 
Αθήνας (Πηγή: ΕΑΧΑ. ΑΕ)

Εικόνα 23. Η Διονύσου Αρεοπαγίτου πριν και μετά την ανάπλαση. 
(Πηγή: ΕΑΧΑ. ΑΕ)
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Εικόνα 24. Η Αποστόλου Παύλου πριν και μετά την ανάπλαση. 
(Πηγή: ΕΑΧΑ. ΑΕ)

Εικόνα 25. Η πλατεία Μοναστηρακίου πριν και μετά την ανάπλαση. 
(Πηγή: ΕΑΧΑ. ΑΕ)
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ον, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα προστεθεί το πρόβλημα της αναντιστοιχίας με το 
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο όπως οριζόταν από το Ρυθμιστικό Σχέδιο του 1985. Όλα 
τα παραπάνω θα γίνουν εμφανή στην προσπάθεια υλοποίησης των έργων(Παγώνης 
2005; Πυργιώτης 2019; Souliotis, Sayas, και Maloutas 2014). 

Τα Ολυμπιακά έργα μπορούν να διακριθούν σε δύο βασικές κατηγορίες. Τις αμιγώς 
αθλητικές εγκαταστάσεις, και τα έργα ευρυτέρων αναπλάσεων που συνόδευαν τους 
αθλητικούς πόλους (Πυργιώτης 2019).  Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και μια σει-
ρά έργων μεταφορικής υποδομής που «βαφτίστηκαν ολυμπιακά» (Coccossis, Deffner, και 
Economou 2003), αλλά και συνολικότερα ενέργειες που σχετίζονταν με την προβολή της 
πόλης, την ανάπλαση των δημόσιων χώρων της και γενικότερα τη βελτίωση της εικόνας 
της Αθήνας (Παγώνης 2005). 

Στην Αθήνα αρχικά τα έργα στηρίχθηκαν στον Φάκελο Υποψηφιότητας και το Ολυ-
μπιακό Master Plan που προέβλεπε τη δημιουργία τεσσάρων Ολυμπιακών Πόλων 
(Delladetsima 2006). 

• Το Ολυμπιακό Χωριό στις Αχαρνές

• Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ) στο Μα-
ρούσι

• Το Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου, στο παράκτιο μέτωπο

• Το Ιστορικό κέντρο της Αθήνας. 

Όλα θα συνδέονται μέσω του «Ολυμπιακού Δακτυλίου», που με τη σειρά του θα ήταν 
ο συνδετικός κρίκος με τη βασική μεταφορική υποδομή της πρωτεύουσας και της χώρας 
(αεροδρόμιο, λιμάνι, εθνικό οδικό δίκτυο). 

Στην πράξη όμως η χωροθέτηση των έργων αποδείχθηκε μια πολύπλοκη διαδικασία, 
που απαιτούσε σημαντικές θεσμικές αλλαγές (Παγώνης 2005; Πυργιώτης 2019) ενώ 
προσέκρουε και σε αντιδράσεις τοπικών φορέων (Souliotis, Sayas, και Maloutas 2014). 
Έτσι, χρειάστηκαν να γίνουν αρκετές αλλαγές στη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων με 
αποτέλεσμα την διάχυση τους σε όλη την Αττική (Beriatos και Gospodini 2004; Παγώ-
νης 2005; Ρωμανός 2018). Τις αποφάσεις για τις χωροθετήσεις τις είχε αναλάβει σχεδόν 
αποκλειστικά μια ομάδα υπό τον τότε Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ, η οποία λειτουργούσε 
τελείως αυτόνομα και «μοιράζε[ι] εγκαταστάσεις από εδώ και από εκεί» (Πυργιώτης 2019). 
Την ίδια στιγμή, το μοναδικό κριτήριο φαίνεται πως ήταν η διαθεσιμότητα του χώρου 
(Ρωμανός 2018; Serraos, Asprogerakas, και Ioannou 2009). Σύμφωνα με τον Αριστείδη 
Ρωμανό, τότε Διευθυντή Ολυμπιακών Χωριών:

«Το απόλυτο κριτήριο για τα έργα ήταν η διαθέσιμη γη. Από τη στιγ-
μή που βρίσκανε κάτι, ήταν αρκετά μεγάλο για να χωρέσει, δεν ήταν 
δεσμευμένο ή άνηκε στο Δημόσιο ή κάποιον Οργανισμού του Δημο-
σίου, αυτό επιλεγόταν. Επίσης θεωρήθηκε πολύ δύσκολο να κάνουν 
οτιδήποτε ώστε να μπορέσουν να μπούνε και στην ιδιωτική γη ακόμη 
[…] Το αποφεύγανε σαν το διάολο το λιβάνι. […] Δεν ήταν θέμα χρό-
νου ήταν θέμα επιλογής.» (Ρωμανός 2018). 

Η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων συνοδευόταν και από ένα ειδικό καθεστώς θεσμοθέ-
τησης. Γενικότερα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες λειτούργησαν υπό ένα «ξεχωριστό σώμα Ολυ-
μπιακής νομοθεσίας»(Παγώνης 2005) που εξασφάλιζε την ταχύτητα των διαδικασιών και 
την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων(Παγώνης 2005; Souliotis 2013; Souliotis, 
Sayas, και Maloutas 2014). Στην περίπτωση των Ολυμπιακών έργων, η θεσμοθέτηση 
έγινε μέσα από τα λεγόμενα Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιβάλλο-
ντος (ΕΣΟΑΠ) που εγκρίνονταν από τον ΟΡΣΑ. Τα ειδικά αυτά σχέδια τροποποιού-
σαν τις χρήσεις του ΡΣΑ του 85, θεσμοθετούσαν νέους όρους δόμησης ενώ προσδιόριζαν 
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και τη λειτουργία των χώρων τη Μεταολυμπιακή περίοδο (Παγώνης 2005). 

Στο επίπεδο της οργάνωσης του διοικητικού μηχανισμού πάρθηκαν αρκετές πρωτοβου-
λίες με τη συγκρότηση νέων φορέων και την αναδιοργάνωση υφιστάμενων σε τομείς 
που σχετίζονται με το σχεδιασμό του χώρου και κυρίως με την αξιοποίηση της δημόσι-
ας περιουσίας (Παγώνης 2005). Ανάμεσά τους πρέπει να ξεχωρίσουμε τη δημιουργία 
του φορέα Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΑΧΑ ΑΕ), από το ΥΠΠΟ και το 
ΥΠΕΧΩΔΕ. Η ΕΑΧΑ ήταν μια εταιρεία ειδικού σκοπού που συγκροτήθηκε με σκοπό 
να αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων στο 
κέντρο της Αθήνας, γεγονός που θεωρήθηκε ότι έπραξε με ιδιαίτερη αποτελεσματικό-
τητα (Παγώνης 2005; Ρωμανός 2018). Τα έργα της ΕΑΧΑ αποτέλεσαν επί της ουσίας 
τις πρώτες μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις ανάπλασης του δημόσιου χώρου στο κέντρο 
της Αθήνας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς μετά την δεκαετία του 1980, με 
σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική εικόνα του κέντρου της πόλης. 

3.3.3.5 Η ΑΘΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2004, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  
Η ανάπλαση της πόλης και η διοργάνωση των Αγώνων έδωσαν ίσως για πρώτη φορά 
την αίσθηση ότι η πόλη «μπορούσε να λειτουργήσει»(Πυργιώτης 2019). Παράλληλα 
συγκρότησαν την άποψη ότι δημιουργείται μια «νέα Αθήνα»(Ρηγόπουλος 2004). Ο 
Νίκος Βατόπουλος θα γράψει χαρακτηριστικά στην Καθημερινή τον Σεπτέμβρη του 
2004 ότι «ζούμε σε μια άλλη πόλη»: 

«Ποτέ πριν δεν υπήρχε στον αέρα τόσο έντονη η κοινή πεποίθηση ότι 
η Αθήνα «πάει καλά». Αν κάτι άφησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, είναι 
αυτή ακριβώς η νέα διάθεση προς την ίδια την πόλη που απέκτησε 
ουσιαστική υπόσταση και διεκδικεί με αξιώσεις την περηφάνια» (Βα-
τόπουλος 2004)

Τη συγκεκριμένη αισιοδοξία βέβαια δεν την συμμερίζονταν όλοι. Το τι ήταν η κλη-
ρονομιά των αγώνων, τα όποια οφέλη και λάθη των πολιτικών και στρατηγικών που 
υιοθετήθηκαν, αποτέλεσαν κεντρικό στοιχείο του διαλόγου γύρω από την Αθήνα. 

Αρχικά, για μια μερίδα της κοινωνίας, ειδικών και ακαδημαϊκών, συνολικά η υιοθέτηση 
ανταγωνιστικών στρατηγικών και νεοφιλελεύθερων πολιτικών διαχείρισης με κατεύ-
θυνση τη διεθνοποίηση της πόλης αποτελούσε εξαρχής μια λάθος πολιτική, που οδηγού-
σε μακριά από το σχεδιασμό με κοινωνικό πρόσημο και τις προτεραιότητες που θα έπρε-
πε να τεθούν για την Αθήνα (Hadjimichalis 2013; Μπελαβίλας 2005; Τότσικας 2004; 
Σταθάκης και Χατζημιχάλης 2004). Έτσι, μέρος της κριτικής στρεφόταν στην υιοθέτηση 
ειδικών νομοθετικών πλαισίων πέρα από τον υφιστάμενο σχεδιασμό(Τότσικας 2004), 
στο συγκεντρωτισμό στη λήψη αποφάσεων (Ευαγγελίδου 2006), στην ανατροπή του 
Ρυθμιστικού Σχεδίου του 1985 (Ζέικου 2015), στις προσπάθειες ανοίγματος προς τον 
ιδιωτικό τομέα όσο αφορά τη διαχείριση και τα έργα (Πορτάλιου 2006; Souliotis, Sayas, 
και Maloutas 2014), στη δημιουργία νέων φορέων διακυβέρνησης, στην εμπορευμα-
τοποίηση του δημόσιου χώρου (Μπελαβίλας 2005) και στη δημιουργία ενός πλαισίου 
ασφάλειας (Κλουτσινιώτη 2016) κ.α. 

Ήταν όμως οι Ολυμπιακοί Αγώνες πράγματι η αφορμή για την υιοθέτηση μιας νεοφι-
λελεύθερης στρατηγικής  (Souliotis, Sayas, και Maloutas 2014)για τη πόλη της Αθήνας; 
Αν ναι, πως  αξιολογούμε την πορεία της; 

Όπως προέκυψε από την παρούσα έρευνα και τις σχετικές συνεντεύξεις που πραγματο-
ποιήθηκαν, είναι αμφίβολο αν ήταν στην πρόθεση των υπευθύνων και των ατόμων που 
ήταν στον πυρήνα της λήψης των αποφάσεων ένα τέτοιο σχέδιο. Σίγουρα ο στόχος ήταν 
η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της πόλης στην ευρύτερη περιοχή και η ανάπτυξη των 
υποδομών της, και με αυτή την λογική έγινε προσπάθεια υιοθέτησης πολιτικών και δι-
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εθνών πρακτικών που εκείνη την εποχή στηρίζονταν σε κατευθύνσεις που μπορούν να 
χαρακτηριστούν νεοφιλελεύθερες. Αλλά ακόμη και να υπήρχαν οι προθέσεις, η μεταφο-
ρά των πολιτικών αυτών δεν πήρε μια «καθαρή» μορφή (Souliotis, Sayas, και Maloutas 
2014) και συναντήθηκε με τα πάγια χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος αστικής 
διακυβέρνησης, της δημόσιας διοίκησης και του πολιτικού συστήματος. 

Αν κάνουμε- με ένα βαθμό αφαίρεσης -αυτή την υπόθεση, θα διαπιστώσουμε ότι τα 
αποτελέσματα δεν ήταν τα προσδοκόμενα. Αυτό φαίνεται, βάσει της έρευνας, σε τρία 
επίπεδα (α) την απουσία σημαντικών θεσμικών τομών (β) την περιορισμένη εμπλο-
κή του ιδιωτικού τομέα και τη συγκρότηση νέων οργανωτικών δομών (γ) την έλλειψη 
οποιασδήποτε στρατηγικής για τη Μεταολυμπιακή πόλη και την αξιοποίηση των εγκα-
ταστάσεων. 

A. Κατά τη γνώμη μας οι τομές σε θεσμικό επίπεδο ήταν περιορισμένης 
εμβέλειας. Εκτός από την οργάνωση και την προετοιμασία των έργων αυτή καθαυτή, 
οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε ραγδαίες αλλαγές σε θέμα-
τα θεσμικά και διακυβέρνησης της πόλης (Πυργιώτης 2019). Όπως είδαμε, η αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων δε γινόταν μέσω θεσμικών τομών, συγκρότησης ισχυρών 
οργανισμών, αλλά εξατομικευμένα, μέσα από παράλληλες δομές και δίκτυα που συ-
μπληρώνουν και καλύπτουν «κενά» σε ένα δεδομένο μηχανισμό. Πράγματι, εισήχθη 
ένας βαθμός ευελιξίας μέσω του νομοθετικού πλαισίου, αλλά δεν είχε χαρακτηριστικά 
μονιμότητας (Souliotis, Sayas, και Maloutas 2014). Ακόμη και οι οργανισμοί και φο-
ρείς που δημιουργήθηκαν είχαν ημερομηνία λήξης. Για παράδειγμα η ΕΑΧΑ, μετά 
την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου που είχε αναλάβει, ο ρόλος του θα περιο-
ριστεί σημαντικά και δε θα μπορέσει να επηρεάσει το σχεδιασμό της πόλης τα επόμενα 
χρόνια (Ρωμανός 2018). Συνολικά, η διοικητική και διαχειριστική εμπειρία από την 
διοργάνωση ενός τόσο μεγάλου γεγονότος δεν πέρασε στην Μεταολυμπική περίοδο. 
Έτσι, σε αντίθεση με τη Βαρκελώνη, στην Αθήνα δεν κληροδοτήθηκε το know-how της 
ολυμπιακής προετοιμασίας στους μηχανισμούς και στα δίκτυα διακυβέρνησης της πόλης 
(ΙΟΒΕ 2015). 

B. Ένας επιπλέον παράγοντας ήταν το μικρό ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα να εμπλα-
κεί σε όλη τη διαδικασία προετοιμασίας των αγώνων και κατ’ επέκταση της εισαγωγής 
θεσμών διακυβέρνησης με τη συμμετοχή ιδιωτών (Παγώνης 2005; Souliotis, Sayas, και 
Maloutas 2014; Delladetsima 2006). Αυτό φαίνεται από την περιορισμένη χρήση εργα-
λείων όπως τα ΣΔΙΤ (PPPs) που αξιοποιήθηκαν μόνο στην περίπτωση του Ολυμπια-
κού Χωριού, ενώ οι αρχικές προθέσεις της οργανωτικής επιτροπής ήταν να προσελκύσει 
σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις με αφορμή τις εγκαταστάσεις των αγώνων (Souliotis, 
Sayas, και Maloutas 2014).Εκτός λίγων εξαιρέσεων, η χρηματοδότηση των αγώνων 
έγινε αποκλειστικά μέσω του κρατικού προϋπολογισμού (ΙΟΒΕ 2015). Σε ένα βαθμό, 
τους λόγους γύρω από αυτή τη συνθήκη θα πρέπει να τους αναζητήσουμε στην έλλειψη 
εμπειρίας. Όμως τη βασική αιτία αποτέλεσε  ο πυρήνας μιας λογικής σύμφωνα με την 
οποία ο ιδιωτικός τομέας συμμετείχε σε επίπεδο διακυβέρνησης (Γετίμης και Μαραβάς 
2004; Παγώνης 2005). Η λογική εντούτοις αυτής της συμμετοχής δεν διαπνέονταν από 
έναν προσανατολισμό αναδιάρθρωσης του κράτους και των θεσμών του, αλλά αντιμε-
τωπιζόταν μόνο ως προαπαιτούμενο για τις διάφορες χρηματοδοτήσεις  -όπου αυτό ήταν 
αναγκαίο (Souliotis, Sayas, και Maloutas 2014; Παγώνης 2005). Έτσι, κάθε περίπτωση 
ήταν μεμονωμένη και εξεταζόταν από την κυβέρνηση ξεχωριστά (Γετίμης και Μαραβάς 
2004). 

Γ. Γενικότερα απουσίαζε, οποιαδήποτε στρατηγική για ευρύτερες αλλαγές στην Αθήνα 
με αφορμή τους Αγώνες (Οικονόμου 2018). Αυτό ήταν ήδη διακριτό στον προγραμμα-
τισμό γύρω από τις εγκαταστάσεις (Serraos, Asprogerakas, και Ioannou 2009; Beriatos 
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ΠΛΑΙΣΙΟ 5. "ΝΕΑ ΤΟΠΙΑ" ΑΝΑΨΥΧΉΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Οι νέοι μεγάλοι εμπορικοί χώροι αναψυχής και εμπορίου θα αποτελέσουν το νέο χαρακτηριστικό την περίοδο που θα ακολουθή-
σει τους ΟΑ του 2004. Μεγάλοι πολύ-χώροι εμπορίου, αναψυχής και διασκέδασης θα κατακλείσουν την περιφέρεια της πόλης. 
Η ολοκλήρωση της Αττικής Οδού θα ενισχύσει τη χρήση του ΙΧ και ταυτόχρονα την ανάπτυξη τέτοιων χώρων.

Εικόνα 26. To «The Mall» στο Μαρούσι (Πηγή: The Mall Athen) 

Εικόνα 27. Άποψη της Λεωφ. Κηφισίας. Η περίοδος των Ολυμπιακών 
Αγώνων, η κατασκευή της Αττικής Οδού και το Μετρό θα φέρει μια νέα 
περίοδο «αναγέννησης» με νέους εμπορικούς χώρους. 

Εικόνα 28. Το εμπορικό κέντρο «River West» στον άξονα της Εθνικής 
Οδού. 
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και Gospodini 2004; Ρωμανός 2018; Κλουτσινιώτη 2016; Οικονόμου 2018), έγινε όμως 
ξεκάθαρο την περίοδο της Μεταολυμπιακής διαχείρισης της πόλης(Souliotis, Sayas, και 
Maloutas 2014; Πυργιώτης 2019; Παγώνης 2005).

Δεν πρέπει να παραβλέψουμε βέβαια και τα θετικά της διοργάνωσης των αγώνων για 
την πόλη: Την εντυπωσιακή αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών της Αττικής 
(Μαρμαράς 2003), των αθλητικών υποδομών (Πυργιώτης 2019) και του δημόσιου 
χώρου, ιδιαίτερα σε κεντρικές περιοχές της πόλης (Παγώνης 2005). Είναι αμφίβολο 
αν οι υποδομές αυτές θα είχαν ολοκληρωθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αν δεν 
υπήρχε η πίεση και τα χρονοδιαγράμματα των αγώνων. Η κληρονομιά των αγώνων 
επίσης βρίσκεται σε όλα αυτά που δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμη, στις υποδομές, και στους 
νέους ενιαίους χώρους που δημιουργήθηκαν στην Αθήνα (Πυργιώτης 2019). 

Επιπλέον, ένα μέρος της κριτικής εστιάζει στο οικονομικό αντίκτυπο των αγώνων στη 
χώρα και την οικονομία της πόλης, με το ΤΕΕ να σχολιάζει το μεγάλο κόστος ως ποσο-
στό του ΑΕΠ (4,4%) σε αντίθεση με προηγούμενες διοργανώσεις, και τη συμβολή  των 
αγώνων στο έλλειμα του προϋπολογισμού60. όμως, σχετικά πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ 
(2015) αναδεικνύει τις θετικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Όπως αναφέρει η 
έρευνα:

«Οι Αγώνες είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηρι-
ότητα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας την περίοδο της ανάλυσης 
(2000-2013) […] Αν η χώρα δεν αναλάμβανε τους Αγώνες, τα επί-
πεδα του ΑΕΠ θα ήταν χαμηλότερα κατά 2.5% […] η απασχόληση θα 
ήταν μικρότερη κατά 44,000 θέσεις εργασίας» (ΙΟΒΕ 2015)

Συνολικά, η Μεταολυμπιακή περίοδος θα κλείσει μια σημαντική περίοδο για την ανά-
πτυξη τόσο των πολιτικών όσο και του διαλόγου γύρω από την πόλη. Τα επόμενα χρό-
νια οι πρωτοβουλίες θα είναι περιορισμένες, μέχρι να φτάσουμε στο 2008 όπου η Οικο-
νομική Κρίση θα μας εισάγει σε μια νέα περίοδο για την πόλη.

60. Ελευθεροτυπία. 2009. ‘Ανα-
ζητώντας το χαμένο χρόνο για την 
Ολυμπιακή κληρονομιά’, 7 Μάιος 
2009. http://www.enet.gr/?i=news.
el.article&id=42099.



118

3.3.4 Ή ΠΕΡΙΠΤΩΣΉ ΤΉΣ ΑΘΉΝΑΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΉΣΉ ΜΙΑΣ «ΑΤΕΛΟΥΣ» ΠΟΛΉΣ

3.3.4.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1974-2007 
Η επισκόπηση και αξιολόγηση των αστικών πολιτικών την περίοδο που μελετά-
με (1974-2007), αποτελεί μια αρκετά σύνθετη διαδικασία. Αν η εξέταση γίνει από τη 
σκοπιά των αποτελεσμάτων των επίσημων πολιτικών, των μεταρρυθμίσεων και των 
δηλωμένων στόχων τους σίγουρα θα εντοπίσουμε ένα μεγάλο βαθμό αποτυχίας, ατε-
λειών στην ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων (Γιαννακούρου και Καυκαλάς 2014) 
και κατακερματισμού (Παγώνης 2005). Οι προσπάθειες μεταρρυθμίσεων την πρώτη 
δεκαετία της μεταπολίτευσης βρήκαν πολύ μεγάλες αντιστάσεις, ο εκσυγχρονισμός του 
πλαισίου διακυβέρνησης προχωρούσε με πολύ αργούς ρυθμούς τη δεκαετία του 1990 
και οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν άφησαν το επιθυμητό αντίκτυπο στην πρωτεύουσα της 
χώρας. Ενώ το τελευταίο στοίχημα της πόλης, η βελτίωση του διεθνούς  ρόλου της δεν 
απέδωσε σχεδόν καθόλου61. 

Ποιοι ήταν όμως οι παράγοντες που καθόρισαν αυτό το πλαίσιο «αποτυχιών»; Πώς 
αυτοί σχετίζονται με το γενικότερο σύστημα διακυβέρνησης της πόλης; Και πώς επηρε-
άζουν τις αστικές πολιτικές; 

Αρχικά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, όπως και στην περίπτωση της Βαρκελώνης, 
έτσι και στην Αθήνα μια σειρά εξωγενών παραγόντων όπως η οικονομική κρίση της 
δεκαετίας του 1970, η σύγκληση με την υπόλοιπη Ευρώπη και η ένταξη στην ΟΝΕ, ο 
διεθνής διάλογος γύρω από τις πόλεις τη δεκαετία του 2000 κ.α,. αποτέλεσαν βάση και 
μηχανισμούς πίεσης για τη μεταφορά πολιτικών και ιδεών σε εθνικό και τοπικό επίπε-
δο. Όμως η εφαρμογή των πολιτικών αυτών επηρεάστηκε από τις τοπικές συνθήκες 
και ιδιαιτερότητες, γεγονός που οδήγησε σε «στρεβλώσεις», αλλαγές και αποκλίσεις από 
ένα «καθαρό» μοντέλο. Αυτή η «Αθηναϊκή εξαίρεση» (Παγώνης 2005), όπως και το 
«Μοντέλο Βαρκελώνη» (Βλ. 3.2.4), δημιουργήθηκε ακριβώς πάνω στη σύνθεση των 
τοπικών παραγόντων και υποκειμένων (local actors) και των συνθήκων (τοπικών και 
διεθνών) κάτω από τις οποίες αυτά έδρασαν. 

Ιδιαίτερα για την Αθήνα, υποστηρίζουμε ότι ο ρόλος των τοπικών δρώντων υποκειμέ-
νων ήταν  κομβικός στη χάραξη πολιτικών και στον τρόπο λήψης αποφάσεων (agency 
centered). Αυτό αποτελεί μια παρενέργεια του συγκεντρωτισμού, που τη βλέπουμε και 
σε άλλες περιπτώσεις χωρών (Andreotti κ.ά. 2001), όπου οι προσπάθειες συνολικού 
ελέγχου οδηγούν τόσο στην ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων και τη διαπλοκή με τον 
ιδιωτικό τομέα όσο και στη συγκρότηση αντίστοιχα ισχυρών δικτυώσεων και τοπικιστι-
κών τάσεων. 

Ποια όμως ήταν αυτά τα τοπικά δίκτυα και υποκείμενα (actors); Διακρίνουμε δύο βα-
σικά επίπεδα: 

Σε πρώτο επίπεδο θα πρέπει να αναφέρουμε τους μηχανισμούς και τα δίκτυα της κεντρι-
κής κυβέρνησης, τα αρμόδια υπουργεία και κυρίως το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ. Σύμφωνα με 
την έρευνα, το όλο  σύστημα αποφάσεων καθοριζόταν από τον εκάστοτε Υπουργό και 
το υπουργικό γραφείο, δηλαδή τις ομάδες συμβούλων που συγκροτούνταν γύρω από 
τον Υπουργό (Ζέικου 2015; Παπαγιάννης 2019; Κλουτσινιώτη 2016; Ψυχογιός 2019; 
Πυργιώτης 2019; Ρωμανός 2018). Συγκεκριμένα, ο εκάστοτε Υπουργός προδιέγραφε 
τις πολιτικές σε τέτοιο επίπεδο που πολλές φορές παρατηρούνταν αναντιστοιχίες ανά-
μεσα σε Υπουργούς που ήταν στο ίδιο πολιτικό κόμμα (Ζέικου 2015). Στην πράξη, τα 
υπουργικά γραφεία λειτουργούσαν παράλληλα με τον επίσημο διοικητικό μηχανισμό 
των υπηρεσιών, ο οποίος είχε περιορισμένες δυνατότητες αυτονομίας (Κλουτσινιώτη 
2016) προωθώντας την εκάστοτε ατζέντα. 

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στις διάφορες ομάδες και δίκτυα τεχνικών 

61. Σε σχετική έρευνα το 2010 
(Cushman-Wakefield 2010) 
ανάμεσα σε τριάντα έξι ευρω-
παϊκές πόλεις, η Αθήνα ήταν 
τελευταία στις προτιμήσεις για έδρα 
επιχείρησης, στην 33η θέση σε ότι 
αφορά την πρόσβαση στις αγορές, 
30η στην προσφορά γραφείων για 
επιχειρήσεις, 36η στην ευκολία 
μετακινήσεων μέσα στη πόλη, ενώ 
ήταν 8η σε ότι αφορά το φτηνό 
εργατικό δυναμικό. 
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συμβούλων, προερχόμενα κυρίως από τον ιδιωτικό αλλά και από το δημόσιο τομέα. 
Αναφερόμαστε σε μελετητές, πανεπιστημιακούς και γενικότερα “knowledge holders” 
(Giannakourou 2011) που συμβούλευαν με πολλαπλούς τρόπους τη δημόσια διοίκηση. 

Σε δεύτερο επίπεδο έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ετερόκλητων ομάδων συμφερόντων, σω-
ματείων, επαγγελματικών και επιχειρηματικών οργανώσεων, επιστημονικών φορέων 
και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και κυρίως ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και ομίλους, οι οποίοι λειτουργούσαν ως ομάδες πίεσης και  δραστηριοποιούνταν σε 
εθνικό (ΤΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ κ.α.) αλλά ήταν επιπλέον κυρίαρχοι και σε τοπικό επίπεδο.

Ανάλογα με την περίπτωση, τα δίκτυα αυτά λειτουργούσαν και σαν «σύμμαχοι» σε πολι-
τικά κόμματα, και βέβαια εξελίσσονταν βάσει των οικονομικών και κοινωνικών συνθη-
κών. Επί της ουσίας, μέσω της τοπικής κλίμακας αναδιαρθρώθηκε το δίκτυο των πελα-
τειακών σχέσεων των κομμάτων στη Μεταπολίτευση (Chorianopoulos 2012; Lyberaki 
και Tsakalotos 2002)62. Αυτό ήταν καθοριστικό, καθώς η δυνατότητα πρόσβασης των 
συγκεκριμένων δικτύων στην κεντρική εξουσία, είτε προωθώντας είτε υπονομέυοντας 
πολιτικές, ήταν κομβική στην υλοποίηση των τελευταίων. 

Πρέπει όμως να εισαγάγουμε άλλους δύο παράγοντες που εκτιμούμε ότι είναι σημαντι-
κοί σε αυτή την διαδικασία. 

Ο πρώτος είναι ο σημαντικός ρόλος του Συμβουλίου της Επικρατείας στο ελληνικό σύ-
στημα χωρικού σχεδιασμού και αστικής διακυβέρνησης (Ρωμανός 2004; Getimis και 
Giannakourou 2014; Γιαννακούρου 2019). Η νομολογία του ΣτΕ λειτουργούσε σαν 
μηχανισμός πίεσης σε διάφορες περιπτώσεις: Στην προώθηση του Χωροταξικού Σχεδι-
ασμού, στην κατανομή αρμοδιοτήτων σε θέματα χωρικού σχεδιασμού και στην περιβαλ-
λοντική προστασία (Getimis και Giannakourou 2014; Γιαννακούρου 2019). 

Ο δεύτερος είναι η ίδια η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, της υπερεθνικής 
κλίμακας. Αν και το πλαίσιο δεν ήταν δεσμευτικό, σε όλη την περίοδο που εξετάζουμε 
λειτουργούσε ως πηγή ιδεών, μεταφοράς καλών πρακτικών και κατευθύνσεων, επηρε-
άζοντας σημαντικά τη νομοθεσία μετά τη δεκαετία του 1990. Παράλληλα όμως, ο τρόπος 
κατανομής των ευρωπαϊκών κονδυλίων συνέβαλλε στη γενικότερη ανασυγκρότηση 
των θεσμών αστικής διακυβέρνησης με τη συγκρότηση του δεύτερου επιπέδου των Νο-
μαρχιών και των Περιφερειών (Getimis και Giannakourou 2014; Giannakourou 2011; 
2005; Chorianopoulos 2008; 2012). 

Έτσι, όλη η περίοδος 1974-2007 καθορίζεται από τις εξαρτήσεις και τις συγκρούσεις 
ανάμεσα στα παραπάνω επίπεδα. Είναι μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, όπου δια-
μορφώνεται και η εκάστοτε πολιτική. Παρόλο τον πλουραλισμό των δικτύων και των 
δρώντων υποκειμένων, το σύστημα διακυβέρνησης είναι σχετικά απλό και συνδέεται με 
την επιρροή και τον έλεγχο πάνω στην κεντρική διοίκηση. 

Συνολικά, το όλο σύστημα ήταν δύσκαμπτο και ανελαστικό στις προσπάθειες εισαγωγής 
νεωτερισμών αναφορικά με το σχεδιασμό και την οργάνωση του χώρου. Αυτό σχετιζό-
ταν κυρίως με την ανελαστικότητα των τοπικιστικών δικτύων και του ιδιωτικού τομέα, 
και την αδυναμία επιβολής της κεντρικής διοίκησης  , έλλειψη κύρους των θεσμών και 
εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς. 

Υπό αυτό το πρίσμα, μπορεί να εξηγηθεί η αντίδραση στις προσπάθειες μεταρρυθμίσεων 
της περιόδου Μάνου και Τρίτση (Παπαγιάννης 2019; Πρεβελάκης 1984), όπου η ελ-
ληνική κοινωνία, ο κατασκευαστικός κλάδος και η κτηματαγορά δεν ήταν διατεθειμένοι 
να αλλάξουν συνήθειες και να προσαρμοστούν σε ένα εκσυγχρονιστικό πλαίσιο που 
προτεινόταν. Αντίθετα, την περίοδο των μεγάλων έργων στην Αττική και των ευρωπα-
ϊκών κονδυλιών, θα συγκροτηθεί μια νέα «συναίνεση» γύρω από τη μεγάλη κλίμακα, 
όπου κεντρικό ρόλο θα παίξει και ο μετασχηματιζόμενος ιδιωτικός τομέας (κατασκευα-

62. Οι Δήμοι συγκεκριμένα ήταν 
ιδιαίτερα ευάλωτοι σε πιέσεις, 
γεγονός που οδηγούσε σε αρκετές 
περιπτώσεις σε καταστρατήγηση 
και του νομοθετικού πλαισίου 
(Γιαννακούρου 2019). 
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στικός κλάδος, κτηματαγορά). Ο Γιάννης Πολύζος, Διευθυντής του ΟΡΣΑ την περίοδο 
2009-2012 θα σχολιάσει σχετικά:

«Η ανυπαρξία κανόνων του παιχνιδιού από την πλευρά του δημοσίου, πλέον έπαψε 
να βοηθά τον μικρό αντιπαροχέα και τον μικρό εργολάβο της δεκαετίας του 80’. Τώρα 
το παιχνίδι, χάρη στην απουσία κανόνων, πέρασε στα χέρια του real estate, στις τράπεζες 
και στις κατασκευαστικές εταιρείες […] Σήμερα τι έχουμε; Έχουμε πρώτα προτάσεις για 
επεκτάσεις των αστικών αυτοκινητοδρόμων και μετά έχουμε ρυθμιστικό. Πρώτα ακού-
σαμε για τις επεκτάσεις, πρώτα περίπου καταλάβαμε ποιος θα τις κάνει και μετά έχουμε 
ρυθμιστικό. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο.» (Πόλυζος, 2009). 

Για τους Γετίμη και Χλέπα (Getimis και Hlepas 2010), αντίστοιχη ήταν η κατάσταση 
και στο επίπεδο της διακυβέρνησης, όπου οι προσπάθειες αποκέντρωσης και εξευρω-
παϊσμού του πλαισίου που περνούσαν μέσα από τη διοικητική μεταρρύθμιση έβρισκαν 
σημαντικά εμπόδια σε ισχυρά τοπικά δίκτυα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 
συγκρότησης των αιρετών περιφερειακών διοικήσεων Όπως αναφέρουν: 

«Οι Βουλευτές, θεωρούσαν, από τη μια μεριά ότι η δημιουργία απευ-
θείας αιρετών παιχτών μέσα στο εκλογικό τους σώμα θα ήταν μια 
απειλή για τη θέση τους στο δίκτυο πελατειακών σχέσεων. Επιπλέον, 
τα εταιρικά συμφέροντα και οι μεγάλες επιχειρήσεις θεωρούσαν ότι η 
επιρροή στις νέες τοπικά εκλεγμένες διοικήσεις δεν θα είναι τόσο ισχυ-
ρή όσο με τους Υπουργούς» (Getimis και Hlepas 2010, 210)

Εν κατακλείδι, υποστηρίζουμε ότι αυτό το agency centered σύστημα και οι μηχανισμοί που 
δημιουργήθηκαν γύρω του καθόριζε σε σημαντικό βαθμό το πλαίσιο λήψης αποφάσεων 
για την Αθήνα.

3.3.4.2 Η ΑΘΗΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
Συνολικά, η περίπτωση της Αθήνας, τουλάχιστον μέχρι την περίοδο της κρίσης του 2008,  
φαίνεται να έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με πλουραλιστικά συστήματα διακυβέρνη-
σης και τη θεωρία αστικών καθεστώτων όπου η πολιτική καθορίζεται αρκετά από τον τρόπο 
με τον οποίο εξω-κυβερνητικά δίκτυα και ομάδες συμφερόντων αποκτούν επιρροή και 
πρόσβαση στο σύστημα λήψης αποφάσεων (Βλ. 2.2.1). Βέβαια, το συγκεκριμένο σύστη-
μα διακυβέρνησης δεν έμεινε ανεπηρέαστο από ευρύτερες τάσεις και το ιστορικό πλαίσιο 
της εποχής όπως οι οικονομικές συνθήκες της δεκαετίας του 1980, η σύγκλιση με την 
Ευρώπη και ο τρόπος με τον οποίο έγινε, η απόφαση διοργάνωσης ενός διεθνούς γεγο-
νότος όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όλα αυτά απο-
τυπώνουν την προσπάθεια μιας πόλης να ενταχθεί με τις δικές τις ιδιαιτερότητες σε ένα 
περιβάλλον που ολοένα και διεθνοποιείτο. Ήταν ακριβώς αυτές οι σχέσεις, ανάμεσα στις 
τάσεις διεθνοποίησης και τις εγχώριες «παραδόσεις» διακυβέρνησης, που συγκρότησαν 
το πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύχθηκαν οι αστικές πολιτικές στην πόλη της Αθήνας. 

Όπως η Βαρκελώνη, έτσι και η Αθήνα δεν ξεφεύγει από το γενικότερο μεθοδολογικό 
πλαίσιο που αναγνωρίζει την ανάπτυξη των πολιτικών μέσα από την αλληλεπίδραση 
των δομικών συνθηκών και του υπερεθνικού παράγοντα, των τοπικών θεσμών διακυ-
βέρνησης και των δρώντων υποκειμένων.  

Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Αθήνας, βλέπουμε μια σημαντική επιρροή των local actors 
πάνω στη χάραξη και στον καθορισμό πολιτικών, με μια ταυτόχρονη αδυναμία του κρά-
τους να παίξει ένα «αυτόνομο» ρόλο(Skocpol 1995; Bovens, T’Hart, και Peters 2001). 
Κεντρικές επιλογές του κράτους και της δημόσιας διοίκησης απέτυχαν είτε λόγω της μι-
κρής «λαϊκής αποδοχής», είτε επειδή δεν κατάφεραν να ηγεμονεύσουν σε πλατιά στρώ-
ματα του πληθυσμού (Cochrane 2007; Bovens, T’Hart, και Peters 2001). 

Αλλά υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος. Η κληρονομιά της μεταπολεμικής αστι-
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κοποίησης. Η ενίσχυση της μικρής ιδιοκτησίας και της κατασκευής συγκρότησε ένα 
πλαίσιο που μπορεί να ερμηνευθεί μέσω της έννοιας του feedback effect, όπως το θέτει η  
Skocpol (1995). Οι κρατικές πολιτικές των δεκαετιών 50-60 για την Αθήνα είχαν τέτοιο 
βαθμό αποδοχής από ευρύτατα κοινωνικά στρώματα της Αθηναϊκής κοινωνίας και της 
οικονομικής της βάσης που την έστρεψαν να επιδιώκει την υπεράσπιση  και  επέκτασή 
τους (Παπαγιάννης 2019),.Όπως το έθεταν θεσμικές προσεγγίσεις, «οι αρχικές πολιτικές 
επιλογές που γίνονται σε ένα πλαίσιο πολιτικής είναι καθοριστικές για την εξέλιξη μελλοντικών» 
(Bovens, T’Hart, και Peters 2001, 650). Έπρεπε να φτάσουμε στα τέλη της δεκαετίας του 
1980 και κυρίως του 1990, όταν η πίεση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και κυρίως οι 
Ευρωπαϊκοί πόροι θα δημιουργήσουν νέους όρους, χωρίς όμως να μεταβάλλουν απα-
ραίτητα τις πολιτικές αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα. Αυτό, όπως 
έδειξε η έρευνα, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη περίοδο μετά το 2008. 

Οι καμπές και οι σταθμοί στην εξέλιξη του Αθηναϊκού χώρου, βάσει του μεθοδολογικού 
πλαισίου της έρευνας, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΉΝ ΕΞΕΛΙΞΉ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΉΝ ΑΘΉΝΑ (1974-2007)

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (ΣΧΕΔΙΑ, ΕΡΓΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ) (1974-2007)

Περίοδος 1974-2007 Political Actors

Ρόλος των Δρώντων Πολιτικών 
Υποκειμένων

Governance Culture

Κουλτούρα Διακυβέρνησης, 
Θεσμικό Πλαίσιο, κατευθύνσεις 
αστικών πολιτικών 

Structural Context

Δομικό Πλαίσιο της περιόδου 

1974-85

Το «πρόβλημα 
Αθήνα» και οι πρώτες 
προσπάθειες ρύθμισης 
του χώρου

• Νέα γενιά επιστημόνων και 
πολιτικών

• Ενισχυμένος ρόλος των 
κοινωνικών κινημάτων

• Ανάδειξη στην πολιτική σκηνή 
του ΠΑΣΟΚ

• Κλίμα εκδημοκρατισμού, 
αποκατάσταση δημοκρατικών 
θεσμών 

• Προσπάθειες ρύθμισης του 
χώρου στην Αθήνα

• Κρίση του 1973 και 
αναδιάρθρωση της 
βιομηχανίας

• Ένταξη στην ΕΟΚ

1986-1996

Ο Αθηναϊκός χώρος σε 
Μετάβαση

• Σταθεροποίηση και 
ενίσχυση των τάσεων της 
προηγούμενης περιόδου

• Διεκδίκηση και αναβάθμιση 
του ρόλου της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας

• Προσπάθεια υλοποίησης του 
ΡΣΑ του 1985

• Διάλογος γύρω από τον 
Μητροπολιτικό ρόλο της 
Αθήνας και τη Διεθνοποίησή 
της

• Εμβάθυνση της κρίσης στην 
βιομηχανία

• Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις

1997-2007

Προσπάθειες 
«Διεθνοποίησης» 
της Αθήνας και η 
Μεταολυμπιακή πόλη

• Περαιτέρω ενίσχυση της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο 
χώρο 

• Επανεμφάνιση κινημάτων 
πόλης

• Διεξαγωγή Ολυμπιακών 
Αγώνων

• Μεγάλα Έργα στην Αθήνα 
και την Αττική και αλλαγή 
κλίμακας 

• Ένταξη στην ΟΝΕ
• Ενίσχυση των 

νεοφιλελεύθερων τάσεων στην 
οικονομία 

ΑΞΌΝΕΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΕΣ που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της διατριβής

Πολιτικές ανασυγκρότησης-αναβάθμισης του αστικού 
περιβάλλοντος, των κοινόχρηστων-κοινωφελών 
υποδομών και του κέντρου των πόλεων. 

• Ρύθμιση των Χρήσεων Γης και του συστήματος δόμησης 
• Αστική Αναζωογόνηση του Κέντρου Πόλης. Ανάπλαση της Πλάκας, Ενοποίηση 

Αρχαιολογικών Χώρων κ.α.
• «Αποσυμφόρηση» της Πρωτεύουσας
• Αναπλάσεις δημόσιων χώρων, ενίσχυση κοινωνικής υποδομής της πόλης 
• Αναβάθμιση του Παράκτιου Μετώπου της Πόλης
• Βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών  

Πολιτικές ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου των πόλεων. • Διοργάνωση διεθνών γεγονότων (Ολυμπιακοί Αγώνες) 
• Δημιουργία χώρων υποδοχής νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων 

Πολιτικές αναδιάρθρωσης της οικονομικής βάσης των 
πόλεων και των περιφερειών τους, ανασυγκρότηση του 
παραγωγικού ιστού. 

• Ανασυγκρότηση της βιομηχανικής παραγωγής της πόλης σε νέους τομείς. 
• Στροφή προς την οικονομία της γνώσης και στη «δημιουργική» βιομηχανία. 
• Ενίσχυση της Τουριστικής Βιομηχανίας

Πολιτικές ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των 
μεταφορικών υποδομών και δικτύων κινητικότητας. 

• Αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών της πόλης. 
• Αναβάθμιση των υπερεθνικών δικτυώσεων της πόλης. 

Πολιτικές ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. • Ν/Α
Πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος και της 
περιαστικής γης. 

• Προστασία και αναβάθμιση των ορεινών όγκων.
• Προστασία της αγροτικής γης  στη περιφέρεια της πόλης. 

Πολιτικές ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς και 
ενίσχυσης της πολιτισμικής ταυτότητας των πόλεων. 

• Προστασία του ιστορικού ιστού της πόλης και της ταυτότητάς του. 
• Δημιουργία νέων χώρων πολιτισμού και ενίσχυση της πολιτισμικής 

βιομηχανίας. 
• Ενίσχυση και προβολή της ταυτότητας της πόλης. 

Πολιτικές εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
διακυβέρνησης και χωρικού σχεδιασμού, 
ανασυγκρότησης και ενίσχυσης των δυνατοτήτων της 
δημόσιας διοίκησης. 

• Ενίσχυση της Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης και του Μητροπολιτικού 
Σχεδιασμού (ΟΡΣΑ) 

• Εισαγωγή της κουλτούρας των ΣΔΙΤ στο σχεδιασμό των μεγάλων υποδομών. 
• Συγκρότηση φορέων όπως η ΕΑΧΑ. ΑΕ.  
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3.4 ΑΘΉΝΑ ΚΑΙ ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ, ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΉ 
ΜΕΤΑΒΑΣΉ ΣΤΉ ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΉΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΡΙΣΉ ΤΟΥ 
2008. ΣΥΓΚΡΙΣΉ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΉΣΉ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ. 
Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάσαμε τους βασικούς σταθμούς στην εξέλιξη των αστικών πολι-
τικών στην Αθήνα και τη Βαρκελώνη από την περίοδο της πτώσης των δικτατοριών στις 
δύο χώρες τη δεκαετία του 1970, μέχρι και την περίοδο πριν την οικονομική κρίση του 
2008. Παράλληλα, έγινε μια πρώτη αξιολόγηση των πολιτικών μέσω της κατανόησης 
των ευρύτερων παραγόντων που συμβάλουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων γύρω 
από τη πόλη. 

Ήδη από το Κεφάλαιο 3.1, υπήρξε μια πρώτη ανάλυση πάνω στα κοινά στοιχεία και τις 
διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις δύο πόλεις. Στην συγκεκριμένη ενότητα θα επιχειρηθεί 
μια επισκόπηση των συμπερασμάτων όπως έχουν προκύψει μέχρι τώρα, βλέποντας ταυ-
τόχρονα με μια πιο συγκριτική ματιά τους παράγοντες που συνέβαλαν στην εξέλιξη των 
πολιτικών στις δύο πόλεις. 

Από την ανάλυση των πολιτικών και την έρευνα πεδίου προκύπτουν μια σειρά ερμη-
νευτικών πορισμάτων που κατά τη γνώμη μας δεν απομακρύνονται από το μεθοδολογι-
κό σχήμα που έχει προταθεί από την έρευνα (Βλ. 2.4.3). Οι πολιτικές καθορίζονται από: 
τις υπερεθνικές εξαρτήσεις και σχέσεις, τις εθνικές και τοπικές «παραδόσεις» διακυβέρ-
νησης και τον τρόπο με τον οποίο δίκτυα συμφερόντων λειτουργούν και δραστηριοποι-
ούνται, με το μεγαλύτερο βάρος να δίνεται από την έρευνα πεδίου στα δύο τελευταία. 
Οι παραπάνω παράγοντες εντοπίζονται τόσο στην περίπτωση της Βαρκελώνης όσο και 
στην Αθήνα, όμως αποτυπώνονται με πολύ διαφορετικό τρόπο. Η κατανόηση αυτών 
των διαφορών είναι σημαντική στο πλαίσιο της συγκριτικής μελέτης ανάμεσα στις δύο 
πόλεις, όχι για να τις αναδείξουμε αλλά για να χρησιμοποιήσουμε, όπως αναφέρει η Roy, 
«τη μία περιοχή για να βγάλουμε συμπεράσματα για την άλλη» (Roy 2003, 466). 

3.4.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΉΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΉΝ ΑΘΉΝΑ ΚΑΙ ΤΉ ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ 
ΓΙΑ ΤΉΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΙΝ ΤΉΝ ΚΡΙΣΉ ΤΟΥ 2008
Η περίοδος από τη μετάβαση στη δημοκρατία μέχρι και την έναρξη της κρίσης το 2008, 
αν και δεν αποτελεί το κέντρο της έρευνας πεδίου, είναι σημαντική, καθώς μας βοηθάει 
να κατανοήσουμε τις μεθόδους και τους τρόπους με τους οποίους «παραδοσιακά» δια-
μορφώνονται οι πολιτικές στην Αθήνα και τη Βαρκελώνη, ενώ αποτελεί μέτρο σύγκρι-
σης για την επόμενη περίοδο που εξετάζουμε. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να αναδείξου-
με κάποια συμπεράσματα για τη συγκεκριμένη περίοδο, τα οποία αναδεικνύονται μέσα 
από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και την Βαρκελώνη. 

Το κοινό στοιχείο ανάμεσα στις δύο πόλεις, το οποίο προκύπτει μέσα από  όλες τις συνε-
ντεύξεις, είναι ότι οι πολιτικές είναι αποτέλεσμα συνδυασμού μιας σειράς παραγόντων:

• Των υπερεθνικών εξαρτήσεων και του ευρύτερου πολιτικού και κοινωνικού πλαι-
σίου στο οποίο αναπτύσσονται οι πόλεις (π.χ η πετρελαϊκή κρίση του 1970, η εκβιο-
μηχάνιση, η ένταξη στην Ε.Ε κ.α.). 

• Των εθνικών και τοπικών θεσμών και παραδόσεων διακυβέρνησης και σχεδια-
σμού. Γεγονός που αποτυπώνεται στα διαφορετικά χαρακτηριστικά της αστικοποίη-
σης ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις. 

• Τέλος, του ρόλου των τοπικών ελιτ, των τοπικών ομάδων και των δικτύων συμφε-
ρόντων που αναπτύχθηκαν. 

Τα παραπάνω, αν και αποτυπώνονται με διαφορετικό τρόπο στις δύο πόλεις, αποτελούν 
ένα κοινό πλαίσιο υπό το οποίο διαμορφώνονται οι πολιτικές, κάτι που αναλύεται στη 
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συνέχεια. Όμως εδώ θα θέλαμε να προσθέσουμε και ένα ακόμα στοιχείο. Τον πολύ δι-
αφορετικό τρόπο οργάνωσης τόσο του δημόσιου όσο και του ακαδημαϊκού λόγου γύρω 
από την πόλη, γεγονός που αποτυπώνεται στις πολύ διαφορετικές ταυτότητες.  

Ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζεται ή πραγματοποιείται αυτός ο διάλογος είναι μια 
σημαντική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη στον τρόπο με τον οποίο προσεγ-
γίζονται οι Αστικές Πολιτικές.

Στην περίπτωση της Βαρκελώνης η «επιτυχία» της πόλης και η ανάπτυξής της ως «μο-
ντέλο» τις δεκαετίες του 1990 και του 2000, διεθνοποίησε το διάλογο γύρω από την 
πόλη και τις Αστικές Πολιτικές, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία ενός 
πολύ σημαντικού σώματος δουλειάς και βιβλιογραφίας. Αυτό το σώμα δου-
λειάς επικοινωνεί με τα μεθοδολογικά εργαλεία του πεδίου των Αστικών Πολιτικών 
και εμβαθύνει σε πολλαπλά επίπεδα καλύπτοντας όλη τη χρονική περίοδο από τη με-
τάβαση στη δημοκρατία μέχρι και τις μέρες μας. Είναι ένα διάλογος που εκκινεί από 
πολλαπλές αφετηρίες, με ενεργό το ρόλο του ίδιου του Δήμου της Βαρκελώνης, των 
Πανεπιστημίων, τοπικών επιστημονικών φορέων και κινημάτων. Τέλος, είναι ένας δι-
άλογος που συνδέει το επίπεδο της διοίκησης της πόλης, της παραγωγής χώρου, με την 
παραγωγή θεωρίας γύρω από αυτή. Κεντρικό στοιχείο ενοποίησης όλης αυτής 
της συζήτησης είναι η ανάλυση ή η κριτική αυτού που ονομάστηκε «Μο-
ντέλο Βαρκελώνη» (McNeill 1999; Marshall 2000; Kirby 2004; Garcia-Ramon και 
Albet 2000; Calavita και Ferrer 2000; Dura-Guimera 2003; Arbaci και Tapada-Berteli 
2012; Montaner 2012a; Martorell 2012; Degen και García 2012). Η κρίση του 2008 
και ιδιαίτερα οι συνέπειες της Ισπανικής Φούσκας Ακινήτων το 2007, αναθέρμαναν 
το συγκεκριμένο διάλογο (Marisol Garcia 2017b; 2010; A. Garcia, Iglesias, και Tomàs 
2015; Davies και Blanco 2017; Orueta και Subirats 2015; Fuente 2015; Bernardos και 
Costa 2015; Palomera 2014; Charnock, Purcell, και Ribera-Fumaz 2014a). 

Στην Αθήνα, για λόγους που έχουμε ήδη αναφέρει, υπάρχουν διαφορετικές προσεγ-
γίσεις. Η απουσία ενός πλαισίου πολιτικής γύρω από «αυστηρά» τοπικά ζητήματα 
έστρεψε το ενδιαφέρον σε ευρύτερα θέματα γύρω από την ανάπτυξη της πόλης και σε 
πολιτικές γύρω από το κεντρικό κράτος, όπως για παράδειγμα η χωρική πολιτική. Αυτό 
δεν είναι περίεργο σε μια συνθήκη όπου το βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της πόλης τον 
έχει η κεντρική κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα όμως είναι να μην υπάρχει ένας συνεκτικός 
διάλογος γύρω από τις Αστικές Πολιτικές και την πόλη της Αθήνας, με τον τρόπο που 
τον συναντάμε στη Βαρκελώνη. Μπορούμε να υποστηρίξουμε, γεγονός που προκύπτει 
και από την παρούσα έρευνα, ότι ακόμα και η έννοια των Αστικών Πολιτικών και ο δι-
άλογος γύρω από την πόλη υπό αυτό το μεθοδολογικό πρίσμα είναι πολύ περιορισμένος. 
Για τους προνομιακούς πληροφορητές στην Αθήνα ακόμα και η έννοια των Αστικών 
Πολιτικών ήταν κάτι ξένο, στις πιο πολλές περιπτώσεις γινόταν ταύτιση με τις πολιτικές 
γύρω από την Πολεοδομία και γενικά τον Χωρικό Σχεδιασμό. 

Πριν την οικονομική κρίση του 2008 η βιβλιογραφία γύρω από την πόλη χωρίζεται σε 
δύο βασικές περιόδους: 

Από τη μεταπολίτευση μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1980 χαρακτηρίζεται από 
ένα πολύ πλούσιο διάλογο κυρίως από ανθρώπους που έχουν ενεργό συμμετοχή στη 
παραγωγή του χώρου στην πόλη είτε από θέσεις μελετητή (όπως αρκετοί αρχιτέκτονες, 
πολεοδόμοι κ.α.) είτε από θέσεις διοικητικές (στελέχη της δημόσιας διοίκησης, σύμβουλοι 
κ.α.). Έχει ενδιαφέρον ότι οι μόνες ίσως προσεγγίσεις που μπορούμε να εντάξουμε στον 
διάλογο γύρω από τις Αστικές Πολιτικές προέρχονται από ανθρώπους που δραστηρι-
οποιήθηκαν έντονα εκείνες τις δεκαετίες, χωρίς όμως οι ίδιοι να αντιλαμβάνονται υπό 
αυτό το πρίσμα τη δουλειά τους (Φιλιππίδης 1990; Ρωμανός 2004; Πρεβελάκης 2001; 
Σαρηγιάννης 2000). Στην ίδια περίοδο θα πρέπει να εντάξουμε τη γενικότερη συζήτηση 
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για το ελληνικό «μοντέλο» αστικοποίησης που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον διάλο-
γο γύρω από την Αθήνα (Οικονόμου 2004; Mantouvalou, Mavridou, και Vaiou 1995; 
Leontidou 1990; Οικονόμου 2002; Hastaoglou, Mantouvalou, και Vaiou 1995; Βαϊου, 
Μαντουβάλου, και Μαυρίδου 2000; Allen κ.ά. 2004).

Μετά τη δεκαετία του 1990, και ιδιαίτερα τη δεκαετία του 2000, θα απουσιάζει μια ακα-
δημαϊκή συζήτηση γύρω από την πόλη με τον τρόπο που γινόταν τις προηγούμενες 
δεκαετίες. Ο λόγος κατά τη γνώμη μας είναι το μεγάλωμα της απόστασης ανάμεσα σε 
αυτούς που είναι υπεύθυνοι, ή είναι κοντά στους διάφορους μηχανισμούς που παράγουν 
πολιτικές και έργα, και σε αυτούς που συνεισφέρουν στον επιστημονικό και δημόσιο δι-
άλογο γύρω από την πόλη και προέρχονται κυρίως από τον χώρο των Πανεπιστημίων. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει παραγωγή σημαντικού έργου, με διεθνή εμβέλεια 
και σημασία, αλλά απουσιάζει μια συνολική θεώρηση για την πόλη πέρα από λίγες 
περιπτώσεις όπως αυτή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. 

Είναι ίσως η οικονομική κρίση του 2008, με τις σημαντικές επιπτώσεις και αποτυπώσεις 
στον αστικό χώρο της Αθήνας, που θα στρέψει το ενδιαφέρον στις Αστικές Πολιτικές.  

Ποιες ήταν όμως οι Πολιτικές; Ποιες οι κατευθύνσεις; και κυρίως πώς αξιολογούνται; 
Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια ιεράρχης και αξιολόγησης των βασικών αξόνων 
πολιτικής στις δύο πόλεις για την περίοδο 1974-2008 βάση του μεθοδολογικού πλαισίου 
της έρευνας63. 

63. Βλ. Κεφ. 2.5.3.2
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3.4.2 ΣΥΓΚΡΙΣΉ, ΙΕΡΑΡΧΉΣΉ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΉΝ ΑΘΉΝΑ 
ΚΑΙ ΤΉΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ 1974-2008
Οι βασικοί άξονες πολιτικής στις δύο μελέτες περίπτωσης χαρακτηρίζονται από μια κοι-
νή αφετηρία, ένα κοινό πλαίσιο όπου μπορούμε να το δούμε και σε άλλες Ευρωπαϊκές 
πόλεις εκείνη την περίοδο. Η ανασυγκρότηση του κέντρων του πόλεων, η αποβιομηχά-
νιση, η αστική υποβάθμιση η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής και ενίσχυσης της 
οικονομίας των πόλεων κ.α., ήταν ζητήματα μιας διεθνούς προβληματικής γύρω από τις 
πόλεις. Όμως όπως είδαμε οι ιδιαιτερότητες των πόλεων, αλλά και οι τρόποι διαχείρισης 
και αντιμετώπισης των συγκεκριμένων προβλημάτων στις δύο περιπτώσεις που εξετά-
στηκαν οδήγησαν σε διαφορετικά αποτελέσματα. 

Πώς όμως αξιολογούνται οι πολιτικές της περιόδου 1974-2008 στις δύο πόλεις; Η δια-
τριβή ακολούθησε μια πολυκριτηριακή μέθοδο αξιολόγησης (Βλ. 2.5.3.2). Οι πολιτικές 
διακρίνονται σε οχτώ άξονες και ο «βαθμός επιτυχίας» των αξόνων πολιτικής καθορίζε-
ται από το άθροισμα του βαθμού των κριτηρίων αξιολόγησης. 

Από την σύγκριση των δύο πόλεων βλέπουμε μια σημαντική διαφοροποίηση στο βαθμό 
«επιτυχίας» των πολιτικών σε όλους τους άξονες που εξετάστηκαν. Μια συνολική προ-
σέγγιση βάση των κριτηρίων μας οδηγεί στα εξής συμπεράσματα:

(Κ1) Συνάφεια: Το κριτήριο της Συνάφειας παίρνει υψηλή βαθμολογία και στις δύο 
περιπτώσεις. Οι προτάσεις πολιτικής αναγνώριζαν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που 
αντιμετώπιζαν οι πόλεις και οι λύσεις στις περισσότερες περιπτώσεις βασιζόταν στα διε-
θνή πρότυπα της εποχής. Στην περίπτωση της Αθήνας βέβαια, οι πολιτικές «αποκέντρω-
σης»  και ελέγχου της αστικοποίησης αποδείχτηκαν αναποτελεσματικές και για λόγους 
που σχετίζονται με λάθος εκτιμήσεις για τις τάσεις εξέλιξης της πόλης. 

(Κ2) Διαβούλευση: Η εξασφάλιση κοινωνικών συναινέσεων είναι μια κομβική δια-
φορά ανάμεσα στην Αθήνα και την Βαρκελώνη. Στην Βαρκελώνη το αποκεντρωμένο 
σύστημα διακυβέρνησης, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, εξασφάλιζε 
ένα μεγάλο βαθμό συμμετοχής των πολιτών με διάφορους τρόπους. Στην Αθήνα δεν 
ακολουθήθηκε η ίδια κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη στις 
πολιτικές επιλογές στην Βαρκελώνη σε αντίθεση με ένα πλαίσιο σύγκρουσης που βλέ-
πουμε στην Αθήνα. 

(Κ3) Διοικητική Επάρκεια: Επίσης το κριτήριο της Διοικητικής Επάρκειας είναι πολύ 
χαμηλό στην Αθηναϊκή περίπτωση. Οι θεσμοί που είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και 
τη λειτουργία της πόλης χαρακτηρίζονται από κατακερματισμό, διοικητική ανεπάρκεια, 
αδυναμία ταχύτατης υλοποίησης σχεδίων και προγραμμάτων. Σε μεγάλο βαθμό αυτό 
είναι αποτέλεσμα ενός συγκεντρωτικού συστήματος διακυβέρνησης και απουσία στρα-
τηγικής εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης (πέρα από το outsourcing υπηρεσιών). 
Στη Βαρκελώνη από πολύ νωρίς υιοθετήθηκαν πολιτικές εκσυγχρονισμού της δημόσιας 
διοίκησης και ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της. Η διάκριση του Δήμου ανάμεσα 
σε μια πολιτική (εκλεγμένη) ηγεσία και μια εκτελεστική με πιο ευέλικτα χαρακτηριστι-
κά, σε συνδυασμό με ένα δίκτυο οργανισμών ειδικού σκοπού συγκρότησε ένα επιτυχη-
μένο «μείγμα» διακυβέρνησης της πόλης. 

(Κ4) Πολιτική νομιμοποίηση: Στην Αθήνα η έλλειψη κοινωνικών συναινέσεων 
συνδυαζόταν και με μια απουσία πολιτικής νομιμοποίησης και ηγεσίας που θα έφερνε 
εις πέρας ή θα έπαιρνε το πολιτικό βάρος μεταρρυθμίσεων. Όμως το συγκεντρωτικό 
μοντέλο διακυβέρνησης έδινε την δυνατότητα συγκρότησης ενός πλαισίου ελέγχου σε 
περιόδους όπου δεν είχαμε εναλλαγή στη διακυβέρνηση. 

Στην Βαρκελώνη αντίθετα η πολιτική ηγεσία του Maragall, η πολιτική συνεργασιών και 
συναινέσεων έφερε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. 
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(Κ5) Αποδοτικότητα: Στην Βαρκελώνη επιπλέον, ενεργοποιήθηκαν όλοι οι διαθέσι-
μοι «πόροι» που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον μετασχηματισμό της πόλης. Από τις 
Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, την Καταλανική Κυβέρνηση, το Δήμο, μέχρι το επιστη-
μονικό δυναμικό της πόλης. Στην Αθήνα δεν παρατηρείται η ίδια κινητοποίηση πόρων 
στο να επιτευχθούν οι αναγκαίοι στόχοι. 

(Κ6) Αποτελεσματικότητα: Η χαμηλή αποτελεσματικότητα των Πολιτικών είναι 
επίσης ένα χαρακτηριστικό της Αθήνας. Πέρα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ελάχι-
στες είναι οι περιπτώσεις όπου τα χρονοδιαγράμματα τηρήθηκαν και οι διακηρυγμένοι 
στόχοι επιτευχθήκαν. Αντίθετα στην Βαρκελώνη έχουμε ένα μεγάλο βαθμό αποτελε-
σματικότητας και ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 η πόλη άρχιζε να αλλάζει 
εικόνα. Στην Αθήνα η ιδέα για παράδειγμα της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων 
θα υλοποιηθεί (εν μέρη) δύο δεκαετίες μετά την αρχική σύλληψη της ιδέας. 

(Κ7) Ανατροφοδότηση: Η έννοια της ανατροφοδότησης αφορά την ex post 
αξιολόγηση, το feedback effect των πολιτικών. Στην Βαρκελώνη η δημιουργία 
ενός «μοντέλου» συγκρότησε και ένα πλαίσιο συνέχισης και εξέλιξης των πολιτικών. 
Στην Αθήνα η ανατροφοδότηση είναι επίσης ένα στοιχείο που το παρατηρούμε στις πο-
λιτικές όπου είχαν ένα βαθμό επιτυχίας. Όμως δεν είναι ο κανόνας. Το μοντέλο διακυ-
βέρνησης των ΟΑ εγκαταλείφθηκε την επόμενη της λήξης της διοργάνωσης.

Η αξιολόγηση εξειδικεύεται ανά Άξονα Πολιτικής και παρουσιάζεται στο Πίνακα 8.

Από την συγκριτική αξιολόγηση των πολιτικών προκύπτουν διαφορές σε όλους τους 
άξονες πολιτικής εκτός από αυτός που σχετίζονται με θέματα υποδομών (Α4) και πολιτι-
στικής κληρονομίας (Α7) όπου εκτιμούμε ότι και στην περίπτωση της Αθήνας υπάρχει 
ένας σημαντικός βαθμός αποτελεσματικότητας, με σημαντικές όμως καθυστερήσεις. Οι 
πολιτικές ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής δεν είχαν μια αυτοτέλεια στην περίπτωση 
της Αθήνας και δεν αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας (Α5). Σε όλες τις άλλες κατη-
γορίες οι διαφορές είναι σημαντικές με την Βαρκελώνη να έχει μια σαφέστατά μεγαλύ-
τερη βαθμολογία σε σχέση με την Αθήνα, και ιδιαίτερα στην περίπτωση των πολιτικών 
που σχετίζονται με την ανασυγκρότηση και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος 
(Α1) έχουμε ένα χαμηλό βαθμό σε όλα τα κριτήρια. 

Πέρα όμως από την παράθεση κριτηρίων, το ερώτημα παραμένει: Πού 
οφείλονται αυτές οι διαφοροποιήσεις; Ποια είναι τα ευρύτερα συμπερά-
σματα που βγαίνουν για την περίοδο που εξετάσαμε; Από την έρευνα πεδίου 
προκύπτουν σημαντικές διαφορές» : (α) Στο τρόπο με τον οποίο το διεθνές πλαίσιο και 
πρακτικές υιοθετούνται σε τοπικό επίπεδο (β) στις τοπικές κουλτούρες διακυβέρνησης 
στις δύο πόλεις (γ) και στο ρόλο των τοπικών δρώντων υποκειμένων. Σε συνδυασμό 
όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τον βαθμό «επιτυχίας» των πολιτικών και επικε-
ντρωνόμαστε στην παρακάτω ενότητα. 
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Α1. ΠΌΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΌΥ ΑΣΤΙΚΌΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝΤΌΣ, 
ΤΩΝ ΚΌΙΝΌΧΡΗΣΤΩΝ-ΚΌΙΝΩΦΕΛΩΝ ΥΠΌΔΌΜΩΝ ΚΑΙ ΤΌΥ ΚΕΝΤΡΌΥ ΤΩΝ ΠΌΛΕΩΝ. 

Α3. ΠΌΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΌΛΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΌΥΣ, ΑΝΑΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΤΌΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΥ ΙΣΤΌΥ. 

Α5. ΠΌΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΌΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΌΧΗΣ. 

Α7. ΠΌΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΌΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΌΝΌΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙ-
ΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΌΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΌΛΕΩΝ.

Α2. ΠΌΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΌΥ ΔΙΕΘΝΌΥΣ ΡΌΛΌΥ ΤΩΝ ΠΌΛΕΩΝ. 

Α4. ΠΌΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΌΝΙΣΜΌΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΌΡΙΚΩΝ 
ΥΠΌΔΌΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ. 

Α6. ΠΌΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑΣ ΤΌΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝΤΌΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ. 

Α8. ΠΌΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΌΝΙΣΜΌΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΌΥ ΣΧΕΔΙΑ-
ΣΜΌΥ, ΑΝΑΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΔΙΌΙΚΗΣΗΣ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΣΥΓΚΡΙΣΉ ΑΞΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΣΤΉΝ ΑΘΉΝΑ ΚΑΙ ΤΉΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ (1974-2008)

Κ1 ΣΥΝΆΦΈΙΆ
Κ2 ΔΙΆΒΟΥΛΈΥΣΗ
Κ3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΈΠΆΡΚΈΙΆ
Κ4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Κ5 ΆΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΆ
Κ6 ΆΠΟΤΈΛΈΣΜΆΤΙΚΟΤΗΤΆ
Κ7 ΆΝΆΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
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3.4.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΉΡΕΑΖΟΥΝ ΤΉ ΧΑΡΑΞΉ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΉ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ. 

3.4.3.1 ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 
Όπως είδαμε, οι δύο πόλεις αντιμετώπισαν ένα αντίστοιχο πλαίσιο πιέσε-
ων από το διεθνές περιβάλλον. Η μετάβαση στη δημοκρατία στην Ισπανία και την 
Ελλάδα ήταν μια περίοδος έντονων οικονομικών και κοινωνικών μετασχηματισμών, 
όπως και η πετρελαϊκή κρίση και στη συνέχεια η πορεία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση καθώς και η παγκοσμιοποίηση και η ένταξη στην ΟΝΕ. 

Η κοινή αυτή αφετηρία θα αποτυπωθεί μέσα από την κρίση και αναδιάρθρωση της 
βιομηχανίας και γενικότερα της παραγωγικής βάσης των δύο πόλεων. Πέρα όμως από 
αυτή την κοινή τάση, που αποτελεί ταυτόχρονα χαρακτηριστικό και άλλων πόλεων που 
μπαίνανε σε μια μεταβιομηχανική εποχή, οι υπερεθνικές πιέσεις θα επηρεάσουν με δια-
φορετικό τρόπο τις δύο πόλεις. 

Αυτό θα φανεί στη σχέση της Αθήνας και της Βαρκελώνης με όλη τη διαδικασία Ευρω-
παϊκής σύγκλισης. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, η κοινή αγορά και η νο-
μισματική ένωση θα είναι σημαντικοί σταθμοί στη διαδικασία χάραξης πολιτικών και σε 
τοπικό επίπεδο. Η συγκρότηση μιας νέας κλίμακας, ενός νέου υπερεθνικού θεσμού που 
συντονίζει χώρες, κατευθύνει πολιτικές και διαχειρίζεται χρηματοδοτικά εργαλεία ήταν 
κάτι καινούργιο για την πολιτική και κοινωνική οργάνωση της Ευρώπης (Marston 
2000). Για αρκετούς, ο νέος θεσμός συγκλίνει με αυτό που ο Gill ονομάζει νέα συνταγ-
ματικότητα [new constitutionalism] (Gill και Cutler 2015), δηλαδή το lock-in κατευθύν-
σεων64 μέσω υπερεθνικών οργανισμών65. Υπό αυτό το πρίσμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
γίνεται αντιληπτή ως ένας μηχανισμός επιβολής και top-down μεταφοράς πολιτικής όπου 
οι τοπικές κοινωνίες έχουν μικρό περιθώριο επιλογών. Η Ελληνική περίπτωση, σύμ-
φωνα με την έρευνα, βρίσκεται κοντά σε μια τέτοια προσέγγιση, καθώς σε επίπεδο χω-
ρικών πολιτικών και στρατηγικής η σύγκλιση με την Ευρώπη σήμαινε τις περισσότερες 
φορές τη μεταφορά πολιτικών προς μία κατεύθυνση (one-way policy transfer). Αυτό όμως 
πρέπει να σημειώσουμε ότι αφορά γενικότερες κατευθύνσεις με συγκεκριμένες θεσμικές 
διαστάσεις66 χωρίς απαραίτητα να έχει άμεσο αντίκτυπο στην εξέλιξη των πολιτικών για 
την Αθήνα, στοχεύοντας περισσότερο στην εναρμόνιση με ευρωπαϊκές και παγκόσμιες 
τάσεις. Στην περίπτωση της Βαρκελώνης βλέπουμε μια άλλη πτυχή, όπου η συγκρότη-
ση θεσμών όπως η ΕΕ και γενικότερα η παγκοσμιοποίηση ενισχύει τάσεις απόσπασης 
[delink] των μητροπολιτικών περιοχών και περιφερειών από την άμεση ενδοχώρα τους 
(περιφερειακή-εθνική) συνδέοντάς τες με ένα υπερεθνικό δίκτυο (Veltz 2000; Le Galès 
2006). Η συγκρότηση του δικτύου των Eurocities, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 
1980 με πρωτοβουλία του Δημοτικού Συμβούλίου της Βαρκελώνης (McNeill 1999), 
η ένταξη της Καταλονίας στο δίκτυο RETI (McALEAVEY και Mitchell 1994), θα 
αποτελέσουν παραδείγματα της προσπάθειας τοπικών υποκειμένων να επηρεάσουν τη 
χάραξη των πολιτικών και την κατεύθυνση των χρηματοδοτήσεων σε υπερεθνικό-ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο.

Έτσι, βλέπουμε ότι οι πόλεις ανταποκρίνονται με διαφορετικό τρόπο στις προκλήσεις 
που προκύπτουν από το διεθνές περιβάλλον, όπως αυτή της Ευρωπαϊκής Σύγκλι-
σης67(Getimis και Hlepas 2010).Υποστηρίζουμε ότι ο βασική αιτία γύρω από 
την ύπαρξη αυτής της συνθήκης είναι ότι, τουλάχιστον μέχρι την κρίση 
του 2008, η αποτύπωση παγκόσμιων και ευρωπαϊκών τάσεων εξαρτιόταν 
σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά των τοπικών σχέσεων εξουσίας, 
τα τοπικά δίκτυα παραγωγής πολιτικής, τους θεσμούς και παραδόσεις δια-
κυβέρνησης. Με αποτέλεσμα όλη η διαδικασία των συγκλίσεων (ΕΕ, ΟΝΕ, Παγκο-
σμιοποίηση) να έχει πολύ διαφορετικές αποτυπώσεις. 

64. Για τον Gill η κυρίαρχη κατεύ-
θυνση είναι κοντά στις νεοφιλε-
λεύθερες πολιτικές (Gill και Cutler 
2015). 

65. Σε μια αντίστοιχη λογική, η 
πορεία της Ευρωπαϊκής Ενο-
ποίησης αναγνωρίζεται ως μια 
διαδικασία εμβάθυνσης των καπι-
ταλιστικών σχέσεων, γεγονός που 
ενισχύει την άνιση ανάπτυξη στην 
Ευρώπη (Hadjimichalis 1994; 
Charnock, Purcell, και Ribera-
Fumaz 2014b).

66. Χωροταξία, Πολεοδομικό και 
Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό κ.α. 

67. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην 
πλειοψηφία των συνεντεύξεων 
στην Αθήνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θεωρούταν βασικός παράγοντας 
στην εξέλιξη πτυχών των Αστικών 
Πολιτικών (Χωρικός Σχεδιασμός, 
Περιφερειακός Σχεδιασμός κ.α.). 
Αντίθετα, στην Βαρκελώνη οι 
αναφορές στην ΕΕ ήταν ελάχιστες. 
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3.4.3.2 ΕΘΝΙΚΟΙ, ΤΟΠΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Καθοριστικό στοιχείο στη διαμόρφωση των αστικών πολιτικών θα αποτελέσουν οι ίδιοι 
οι θεσμοί και τα συστήματα διακυβέρνησης, οι προσεγγίσεις γύρω από το σχεδιασμό κα-
θώς και τον συνολικότερο τρόπο με τον οποίο συγκροτείται η ταυτότητα των δύο πόλεων. 

Οι διαφοροποιήσεις σε θέματα διακυβέρνησης είναι αρκετά σημαντικές. Η διακυβέρ-
νηση της Βαρκελώνης είναι τμήμα της δομής του αποκεντρωμένου συστήματος αστικής 
διακυβέρνησης της Ισπανίας όπου οι Περιφέρειες και δευτερευόντως οι Δήμοι είναι 
υπεύθυνοι για την παροχή των βασικότερων προνοιακών υπηρεσιών στους πολίτες 
(Gallego και Subirats 2012; Marisol Garcia 2017a; Suarez 2010). Έτσι, όπως αναφέ-
ρει ο Suarez (2010), οι Τοπικές Κυβερνήσεις (Περιφέρειες και Δήμοι) είναι τα βασικά 
«κέντρα εξόδων» (expense centers) ενώ η Κεντρική Κυβέρνηση είναι το «κέντρο συλ-
λογής εσόδων» (revenue raising center) και κατανομής των χρηματοδοτήσεων. Αντίθε-
τα, η Αθήνα εντάσσεται σε ένα ιδιαίτερα συγκεντρωτικό σύστημα διακυβέρνησης όπου 
οι βασικές αρμοδιότητες και οι αποφάσεις για την εξέλιξη της πόλης παίρνονται από 
την κεντρική κυβέρνηση, με την περιφέρεια και τους Δήμους να έχουν δευτερεύοντα 
λόγο (Chorianopoulos 2010; Coccossis, Deffner, και Economou 2003; Παγώνης 2005; 
Serraos, Asprogerakas, και Ioannou 2009).

Ο συγκεντρωτισμός στην Αθήνα συμπληρώνεται με ένα διοικητικό κατακερματι-
σμό και με μια πληθώρα υπηρεσιών, αυτοδιοίκητων οργανισμών και φορέων να έχουν 
λόγο πάνω σε διάφορες πτυχές του σχεδιασμού του χώρου. Αυτά τα πολλαπλά επίπε-
δα αναπαράγουν μια ιδιαίτερη γραφειοκρατία δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα 
ακόμα και σε θέματα καθημερινής λειτουργίας. Παράλληλα, η πόλη δεν αντιμετωπίζε-
ται ως ένα ενιαίο σύνολο, με τη μητροπολιτική διάσταση του σχεδιασμού να είναι απού-
σα, εκτός ίσως από κάποιους τομείς (υποδομές, μεταφορές). Στη Βαρκελώνη η τάση θα 
είναι αντίθετη, καθώς μέσω διαφόρων θεσμών και εργαλείων αλλά και του σημαντικού 
ρόλου του Δήμου Βαρκελώνης επικρατεί μια πολύ συνεκτική στρατηγική για την πόλη, 
μια στρατηγική που έχει χαρακτηριστικά συνέχειας. 

Η συγκεντροποίηση έδειχνε και την απώλεια εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναλάβουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, μια έλλει-
ψη πολιτικής νομιμοποίησης που είχε θεσμικές διαστάσεις. Όμως στην πραγματικότητα 
τα διάφορα συμφέροντα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη χωρική πολιτική, μπορούσαν εύκολα 
να έχουν προσβάσεις σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης(Μάνος 2018; Παπαγιάννης 
2019; Φιλιππίδης 1990). Σε αντίθεση με τη Βαρκελώνη, το αποτέλεσμα για 
την Αθήνα  ήταν η δημιουργία αδύναμων δομών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Παράλληλα, εντοπίζονται πολύ διαφορετικές παραδόσεις πάνω σε θέματα 
σχεδιασμού και ανάπτυξης της πόλης. Η σημασία του σχεδιασμού και ο ρόλος 
των Αρχιτεκτόνων στην αναμόρφωση του δημόσιας εικόνας της πόλης θα είναι κομ-
βικός σε όλη την περίοδο που εξετάζουμε68. Το σύστημα σχεδιασμού στη Βαρκελώνη 
είχε μια ισορροπία ανάμεσα σε όλα τα επίπεδα: δημόσιος-ιδιωτικός χώρος, υποδομές, 
πολιτισμός, οικονομική γεωγραφία της πόλης κ.α. Ο φυσικός μετασχηματισμός της πό-
λης ήταν κεντρικό στοιχείο των επιλεγμένων πολιτικών (McNeill 1999; Bohigas 2019). 
Στην Αθήνα δεν θα υπάρξει μια αντίστοιχη προσέγγιση. Η κυριαρχία της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας (μικρής και μεγάλης) θα δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια στο σχεδι-
ασμό του δημόσιου χώρου. Στην πράξη, ο ιδιωτικός χώρος θα αναπτύσσεται 
εις βάρος του δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι όποιες πρωτοβουλίες πάρθηκαν 
στην κατεύθυνση μετασχηματισμού της πόλης δεν περιλάμβαναν καθόλου τον ιδιωτικό 
χώρο (Οικονόμου 2018). Πρέπει εδώ να προσθέσουμε και τη διαφορετική 
τεχνική-επιστημονική προσέγγιση ανάμεσα στις δύο πόλεις. Η κυριαρχία 

68. Η Βαρκελώνη ήδη από την 
δεκαετία του 1980 θα είναι το κέ-
ντρο της επονομαζόμενης «Σχολής 
της Βαρκελώνης» ένα ρεύμα στην 
Αρχιτεκτονική, τον Αστικό Σχεδι-
ασμό και την Πολεοδομία που θα 
δίνει μεγάλη έμφαση στο ρόλο του 
δημόσιου χώρου και τον τοπιακό 
σχεδιασμό.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4. ΣΥΣΤΉΜΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΉΓΉ: ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΜΕΑΚΟ-ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΘΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΉΜΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΑΞΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΣΧΑΔΑ-ΕΣΧΑΣΕ-ΕΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΉΡΩΜΕΝΉΣ ΑΣΤΙΚΉΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΉΣ

ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΉΣΕΩΝ ΓΉΣ

σΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ - DEVELOPMENT PLAN

ΕΙΣΉΧΘΉΣΑΝ ΣΤΉ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΉΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5. ΣΥΣΤΉΜΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΉΝ ΙΣΠΑΝΙΑ (ΠΉΓΉ: OECD, ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΜΕΑΚΟ-ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΘΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΉΜΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

PLANES/DIRECTRICES DE ORDENACION TERRITORIAL

TERRITORIAL MASTER PLAN (PLAN DIRECTOR TERRITORIAL), TERRITORIAL GENERAL LAND USE 
PLAN (PLAN GENERAL DE ORDENACION TERRITORAL)

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA/PLAN DIRECTOR URBANISTICO

PLAN PARCIAL

ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΜΕΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ

PLAN SECTORIAL/ESPECIAL

του κλάδου των μηχανικών στην Ελλάδα και στην Αθήνα την μεταπολεμική περίοδο 
ανοικοδόμησης δεν θα αμφισβητηθεί στη μεταπολίτευση, πράγμα που θα έχει και θεσμι-
κές διαστάσεις. Όπως σχολιάζει ο Θάνος Παγώνης: 

«Το αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι ότι η τεχνική διάσταση έχει 
περάσει μέσα στους διοικητικούς μηχανισμούς και τις διαδικασίες ως 
‘υπόγεια λογική’ και φίλτρο, μέσα από το οποίο ο διοικητικός μηχα-
νισμός αντιλαμβάνεται τα προβλήματα του χώρου και της πόλης, ως 
προβλήματα τεχνικής φύσης.» (Παγώνης 2005)
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Αυτή η «τεχνική φύση» θα περάσει υποστηρίζουμε και στον πολεοδομικό και φυσικό 
σχεδιασμό γενικότερα , ο οποίος θα αφορά σχεδόν αποκλειστικά τον καθορισμό χρήσεων 
και όρων δόμησης. Απουσίαζε η έννοια του στρατηγικού σχεδιασμού, η κοινωνική και 
οικονομική διάσταση. Μέχρι την συγκρότηση θεσμών όπως η ΕΑΧΑ. ΑΕ, όταν και 
ξεκινάει μια προσπάθεια σχεδιασμού στο επίπεδου του δημόσιου χώρου, ο σχεδιασμός 
παρέμενε «θεσμικός και παθητικός»(Οικονόμου 2004, 377), και πάλι χωρίς να αλλάζει η 
γενικότερη κατεύθυνση. 

3.4.3.3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ, ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
Τέλος, σημαντικές διαφοροποιήσεις εντοπίζονται και στον τρόπο με τον οποίο οι διάφο-
ρες ομάδες συμφερόντων και γενικότερα τα τοπικά δρώντα υποκείμενα παρεμβαίνουν 
στο χώρο, ως αποτέλεσμα και του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνονται οι ίδιοι οι θεσμοί 
διακυβέρνησης. 

Το αποκεντρωμένο σύστημα της Ισπανίας, οι σημαντικές αρμοδιότητες της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης και των Δήμων ειδικότερα, έκαναν την «πολιτική» σε τοπικό επίπεδο ένα 
σημαντικό στοιχείο δραστηριοποίησης κομμάτων, Πολιτικών, κινημάτων και ομάδων 
συμφερόντων. Συγκεκριμένα, τις πολιτικές στη Βαρκελώνη δε μπορούμε να τις δούμε 
έξω από την αμφιλεγόμενη και ιδιαίτερη σχέση της πόλης τόσο με την Καταλονία όσο 
και με την Ισπανία ή τις σχέσεις της ίδιας της Καταλονίας με την Ισπανία. Όντας το δεύ-
τερο σημαντικότερο κέντρο της χώρας, βιομηχανικό κέντρο της Ισπανίας και ταυτόχρονα 
κέντρο δραστηριοποίησης του Καταλανικού εθνικισμού σε όλες τις μορφές του, οδήγησε, 
όπως αναφέρει ο Donald McNeill ,ταυτόχρονα στη «διαμόρφωση μιας μακράς και βασανι-
στικής σχέσης με το Ισπανικό Κράτος» αλλά και λειτούργησε ταυτόχρονα ως εμπόδιο «στην 
ανάπτυξη μια ενιαίας Καταλανικής εθνικής ταυτότητας» η οποία θα βρει έναν ισχυρό αντίπαλο 
σε μια αναγεννημένη και διεθνοποιημένη σοσιαλδημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, η 
πόλη ήταν το βασικό πεδίο όπου αποτυπώθηκαν και εκφράστηκαν αυτές οι πολιτικές 
κατευθύνσεις στηριζόμενες στις «επιτυχίες» της πόλης για να προβληθούν, και εκμεταλ-
λευόμενες ίσως σε ένα βαθμό μια τεράστια κοινωνική δυναμική  που απαιτούσε αλλαγές 
ιδιαίτερα τα χρόνια της μετάβασης στη δημοκρατία. Όπως ανέφερε ο José Montilla,  Δή-
μαρχος του μικρού Δήμου Baix Llobregat στη Μητροπολιτική Περιοχή της Βαρκελώ-
νης: «Οι άνθρωποι ταυτίζουν τον εαυτό τους με τον Δήμο τους. Υπήρξε μια πολύ δυναμική κοινωνία 
των πολιτών που πάλεψε ενάντια στο Φρανκικό καθεστώς» (Tomàs 2017). 

Αυτή η «ταύτιση» απουσίαζε και απουσιάζει από την περίπτωση της Αθή-
νας. Αντιθέτως, η συγκέντρωση δραστηριοτήτων και πληθυσμού σε ένα πλαίσιο όπου 
απουσίαζε ο σχεδιασμός και κυριαρχούσε ένα ιδιαίτερο σύστημα αστικοποίησης συγκρό-
τησε την αίσθηση μιας ανεξέλεγκτης, «υδροκέφαλης», εχθρικής πόλης. Μόλις τη δεκα-
ετία του 1980 θα υπάρξει σταθεροποίηση του πληθυσμού (Μαλούτας 2018) αλλά ήδη 
η Αθήνα θα συγκεντρώνει το 30% του πληθυσμού όλης της χώρας. Στην ουσία, ο ρό-
λος της ως διοικητικό κέντρο, σε ένα ιδιαίτερα συγκεντρωτικό σύστημα διακυβέρνησης 
(Coccossis, Deffner, και Economou 2003), ήταν η ανταγωνιστική και ίσως η μοναδική 
ταυτότητα της πόλης όπως υποστηρίζει ο Βύρων Κοτζαμάνης (1997). Για μια αρκετά 
μεγάλη περίοδο, και ιδιαίτερα κατά τα ιστορικής σημασίας μεταπολιτευτικά χρόνια, θα 
κυριαρχήσει μια πολιτική «άρνησης» του αστικού ελέγχου, της ρύθμισης και του περιο-
ρισμού της ανάπτυξης της πόλης (Πυργιώτης 2019). 

Το σημαντικότερο όμως στοιχείο είναι ότι την περίοδο που χτιζόταν το «μοντέλο» Βαρ-
κελώνη με βασικό τον ρόλο των πολιτικών υποκειμένων (κομμάτων, κινημάτων, κα-
τοίκων), η Αθήνα δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από το πλαίσιο αστικοποίησής που τη 
χαρακτήριζε από τα μεταπολεμικά χρόνια.
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ΠΛΑΙΣΙΟ 6. H ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΉ ΤΩΝ ΟΑ ΣΤΉΝ ΑΘΉΝΑ ΚΑΙ ΤΉΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ: ΣΥΓΚΡΙΣΉ MASTERPLAN ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 

Η συγκριτική ματιά στη διοργάνωση 
ενός διεθνούς γεγονότος όπως οι ΟΑ 
μας φέρνει μπροστά στη γενικότερη 
εικόνα του σχεδιασμού στις δύο πό-
λεις. Στην Βαρκελώνη οι Ολυμπιακές 
περιοχές εντάσσονται σε ένα πλαίσιο 
ευρύτερου σχεδιασμού για την πόλη 
και οργανώνονται αυστηρά πάνω στον 
Ολυμπιακό δακτύλιο. Στην Αθήνα 
υπάρχει απουσία μιας αντίστοιχής 
στρατηγικής, ενώ η χωροθέτηση των 
εγκαταστάσεων γίνεται με βάση τη δι-
αθεσιμότητα δημόσιων εκτάσεων προς 
αξιοποίηση. 
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4.1 Ή ΚΡΙΣΉ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΉΣ  

4.1.1 ΑΠΟ ΤΉ ΦΟΥΣΚΑ ΣΤΉΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΉ

4.1.1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΦΟΥΣΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Την οικονομική κρίση είναι πολύ δύσκολο να την αντιληφθείς. Όπως έγραφε χαρα-
κτηριστικά το 2013 αρθρογράφος του New Yorker "Το χρέος δεν μοιάζει με τίποτα. Δεν έχει 
σχήμα. Αλλά με το χρόνο αφήνει ένα σημάδι". Αναφερόμενος στην περίπτωση της Ισπανίας, o 
Nick Paumgarten παρατηρούσε ότι εκεί "εμφανίστηκε αρχικά με τα άδεια σπίτια, τα μισοτελει-
ωμένα έργα, και τις αδρανείς μηχανές. Σήμερα όλη η χώρα είναι ένα μουσείο καταδικασμένων έργων 
αξιοποίησης"(Paumgarten 2013). 

Πώς όμως φτάσαμε στη φούσκα και στην κατάρρευση ενός από τους ση-
μαντικότερους κλάδους της Ισπανικής οικονομίας; Εδώ θα πρέπει να επιση-
μάνουμε ότι στην περίπτωση της Ισπανίας η σχέση της κρίσης με τη φούσκα στην αγορά 
ακινήτων είναι κομβική για την κατανόηση των αιτιών της ύφεσης. Αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία για τη Βαρκελώνη, καθώς η πρόσβαση στην κατοικία θα αποτελέσει όπως θα 
δούμε κεντρικό στοιχείο των αστικών πολιτικών την επόμενη περίοδο.

Τα αίτια της ανάπτυξης της φούσκας ακινήτων στην Ισπανία, αλλά και η ένταση των 
αποτελεσμάτων που έφερε η κατάρρευση έχουν μελετηθεί εκτενώς και αποτέλεσαν κε-
ντρικό στοιχείο γύρω από την έρευνα στις αστικές πολιτικές την περίοδο της κρίσης. Οι 
περισσότερες έρευνες συγκλίνουν στο ότι η κατάρρευση ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς 
παραγόντων που έχουν άμεση σχέση γενικότερα με την περίοδο της οικονομικής ανά-
πτυξης και την έκρηξη της αστικοποίησης την περίοδο 1997-200769. 

Οι ρίζες της φούσκας των ακινήτων εντοπίζονται στο ρόλο των τραπεζών και γενικότε-
ρα του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε μια περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης (Charnock, 
Purcell, και Ribera-Fumaz 2014b; Marisol Garcia 2017b; 2010; Akin κ.ά. 2014; BdE 
2017; Royo 2009a; Palomera 2014). Σε δημογραφικές πιέσεις από τα νέα μεταναστευ-
τικά ρεύματα (Marisol Garcia 2017b; Palomera 2014; Charnock, Purcell, και Ribera-
Fumaz 2014a). Στα ίδια τα χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες του τομέα κατοικίας και 
του κατασκευαστικού κλάδου στην Ισπανία (Jimeno και Santos 2014; Marisol Garcia 
2017b). Τέλος στις ίδιες τις πολιτικές ενίσχυσης της ιδιοκατοίκησης και απελευθέρωσης 
της αγοράς γης από τις Ισπανικές Κυβερνήσεις (Marisol Garcia 2017b; Coq-Huelva 
2013b; Charnock, Purcell, και Ribera-Fumaz 2014a; 2014b). 

Αρχικά, η ένταξη στην ΟΝΕ συγκροτεί ένα ευρύτερο θετικό κλίμα «εμπι-
στοσύνης» (Castro κ.ά. 2013) που φέρνει με τη σειρά του επενδύσεις στον τομέα της 
κατοικίας και χρηματοδοτήσεις σημαντικών έργων υποδομών(Conefrey και Fitz Gerald 
2009; Pérez 2007; Akin κ.ά. 2014; BdE 2017). Κυρίως όμως αυτή η περίοδος μακρο-
οικονομικής σταθερότητας έφερε τον φτηνό δανεισμό με τη σημαντική μείωση των επι-
τοκίων από 11.7% το 1992, σε 3.4% το 2005 (Royo 2009b). Τα νούμερα ήταν από τα 
χαμηλότερα ανάμεσα στις χώρες της ΟΝΕ. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2003-2006 ο 
μέσος όρος των επιτοκίων στην Ισπανία θα είναι κατά 21% φθηνότερος από το μέσο όρο 
των χωρών της ζώνης του Ευρώ (Akin κ.ά. 2014). 

4. ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ: ΚΡΙΣΉ, ΠΟΛΙΤΙΚΉ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (2008-2019) 

69. Για το συγκεκριμένο. Βλ. Κεφ. 
3.2.3.2



136

Παράλληλα, δημιουργούνται οι δημογραφικές βάσεις, με την αύξηση του πλη-
θυσμού και κυρίως τη μετανάστευση από την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και άλ-
λες αναπτυσσόμενες χώρες (Nel·lo 2010; Degen και García 2012). Στην Καταλονία, ο 
πληθυσμός μετά από μια περίοδο στασιμότητας (1990-2000) θα αυξηθεί κατά 20% από 
το 2000 στο 2010. Η μετανάστευση θα είναι ένα καινούργιο στοιχείο. Στη Μητροπολι-
τική Περιοχή της Βαρκελώνης οι κάτοικοι με μη-ισπανική εθνότητα θα φτάσουν από 
1% το 1991 στο 15% το 2011, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να λαμβάνουν χώρα 
στην περιφέρεια της πόλης. Η εισροή μεταναστών θα ασκήσει σημαντικές πιέσεις σε 
όλη την αγορά πρώτης κατοικίας και σημαντική αύξηση της ζήτησης και των τιμών 
ακόμη και σε περιοχές μεταναστών ή χαμηλών εισοδημάτων(Marisol Garcia 2017b; 
Palomera 2014). Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το φαινόμενο αυτό δεν ήταν απλά 
θέμα επιλογής και ένταξης των μεταναστευτικών ρευμάτων στην Ισπανική «κουλτούρα 
της ιδιοκτησίας»(Palomera 2014). Πράγματι, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η ιδιοκατοίκη-
ση αποτελεί κεντρικό στοιχείο της αγοράς κατοικίας στην Ισπανία και τη Νότια Ευρώ-
πη. Όμως τα υψηλά αυτά νούμερα, που αγγίζαν το 87% το 2007(López και Rodríguez 
2011), υποστηρίχθηκαν και από τη συστηματική πολιτική ενισχύσεων από το Ισπανικό 
Κράτος ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 1960 (Cano, Pradel, και Garcia 2016; Palomera 
2014), και ταυτόχρονα από την έλλειψη πολιτικών στο τομέα της κοινωνικής κατοικί-
ας (Cano, Pradel, και Garcia 2016; Marisol Garcia 2010; 2017b; López και Rodríguez 
2011; Palomera 2014).Είναι ενδεικτικό ότι το ποσοστό επιδοτούμενων μονάδων στέγης 
το 1995 ήταν στο 35% (75,080 στις 200,000) και το 2006 θα πέσει μόλις στο 10% (61,012 
στις 800,000) (Marisol Garcia 2017b). 

Στη συνέχεια θα πρέπει να προσθέσουμε και τις θεσμικές προϋποθέσεις με την υιοθέτηση 
πολιτικών απελευθέρωσης της αγοράς γης και ενίσχυσης της αστικοποίησης(Pérez 2007; 
López και Rodríguez 2011; Marisol Garcia 2017b; Coq-Huelva 2013a; Cladera και 
Burns 2000). Το 1997 και το 1998, η κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος θα προχωρήσει 
σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα χωρικού σχεδιασμού  (Land Law 1997, και 
το Land Act του 1998). Οι μεταρρυθμίσεις στόχευαν στην απλοποίηση του συστήμα-
τος χωρικού σχεδιασμού, στον επαναπροσδιορισμό της οικοδομήσιμης γης (‘developable’ 
land), και στον περιορισμό των διοικητικών εμποδίων και ελέγχων (Cladera και Burns 
2000; Marisol Garcia 2017b). Σύμφωνα με τους Cladera και Burns (2000): 

«Η βασική καινοτομία ήταν ο επανανοηματοδότηση των εννοιών ‘οι-
κοδομήσιμης’  [developable] και μη-οικοδομήσιμης γης, που στόχευε 
να δημιουργήσει μια αύξηση της προσφερόμενης γης προς αξιοποίηση 
και υποθετικά να εισάγει ευελιξία στην αγορά γης που θα είχε σαν 
επακόλουθο τη μείωση των τιμών». (Cladera και Burns 2000)

Η παραπάνω λογική οδήγησε στην υιοθέτηση ενός ορισμού που χαρακτήριζε ως «εν 
δυνάμει οικοδομήσιμη» όλη τη γη που δεν υπόκειται σε κάποιου είδους περιορισμό 
(περιβαλλοντικό, πολιτιστικό κ.α.)70.  Το αποτέλεσμα ήταν η συγκρότηση, όπως αναφέ-
ρει η Garcia (2017β) μιας ιδιότυπης «μηχανής ανάπτυξης» (growth machine type)71, γύρω 
από τις επεκτάσεις των Σχεδίων. Οι διαδικασίες χαρακτηρισμού ή μη χαρακτηρισμού 
εκτάσεων αποτέλεσαν στοιχείο διαπραγμάτευσης και διαπλοκής διαφόρων επενδυτι-

70. Το αποτέλεσμα για αρκετούς 
μελετήτές ήταν η συνολική απο-
τυχία του νέου θεσμικού πλαισίου 
(Coq-Huelva 2013a; Cladera και 
Burns 2000; Pérez 2007; López 
και Rodríguez 2011) που όπως 
αποδείχθηκε τα επόμενα χρόνια 
συνέβαλε στην ενίσχυση της 
κερδοσκοπίας επί της γης, στην 
εκτίναξη της αστικοποίησης, και 
οδήγησε σε μια αύξηση των τιμών 
των ακινήτων κατά 170% από 
το 1997 στο 2008 (Coq-Huelva 
2013a; Pérez 2007).

71. Χαρακτηρισμός με βάση τον 
ορισμό που εισήγαγαν οι Logan 
και Molotch (1989). 
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κών συμφερόντων και πολιτικών σε τοπικό επίπεδο (Castro κ.ά. 2013; Coq-Huelva 
2013a). Διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο «αστικής επιχειρηματικότητας», σύμφωνα με τον 
Coq-Huelva (2013), όπου «συλλέγονται πόροι από κεφάλαια της κτηματαγοράς για να χρηματο-
δοτήσουν δραστηριότητες των δημοτικών συμβουλίων» (Coq-Huelva 2013a, 1225).

Όλα τα παραπάνω διαμόρφωσαν το πλαίσιο υπό το οποίο συγκροτήθηκε η φούσκα 
των ακινήτων.  Στην ουσία αναφερόμαστε σε ένα αλληλοτροφοδοτούμενο σύστημα. H 
πρόσβαση σε κεφάλαια και στις αγορές ενίσχυσε ραγδαία την ρευστότητα του κατασκευ-
αστικού τομέα και συνολικά της αγοράς ακινήτων. Η μετανάστευση ενίσχυε τη ζήτηση 
ιδιαίτερα στο τομέα της κατοικίας. Οι τοπικές κυβερνήσεις χρησιμοποιούσαν τους πόρους 
από την αγορά ακινήτων για να αναπτύξουν τις δικές τους δραστηριότητες, με το χρημα-
τοπιστωτικό σύστημα να έχει τεράστια περιθώρια κερδοφορίας. 

4.1.1.2 Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
Ο ρόλος των τραπεζών ήταν κομβικός σε όλη αυτή την διαδικασία, καθώς 
η φούσκα συνδέεται με τη ραγδαία ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος και ιδιαίτερα 
των Περιφερειακών Τραπεζών-Ταμιευτηρίων (Savings Banks) των «Cajas de Ahorros» 

72 (Royo 2009a; 2013; Charnock, Purcell, και Ribera-Fumaz 2014b; Akin κ.ά. 2014). 
Σύμφωνα με την Banco de España, ήταν ακριβώς αυτή η επέκταση των Cajas που συνέ-
βαλε στο να χαμηλώσουν τα πιστοληπτικά κριτήρια δανεισμού, γεγονός που εξέθεσε συ-
νολικά το τραπεζικό σύστημα σε κίνδυνο (BdE 2017). Άμεση σχέση είχε ο τρόπος με τον 
οποίο αυξανόταν η κερδοφορία των τραπεζών, καθώς τα χαμηλά spreads δανείων στην 
Ισπανία υποδείκνυαν πως ο ανταγωνισμός εξαρτιόταν από τη μεγέθυνση του δανεισμού 
και πως «οι μανατζερς των πιστοληπτικών ιδρυμάτων μπορούσαν να αυξήσουν τα κέρδη τους μόνο 
αν αύξαναν δραστικά τον αριθμό στεγαστικών δανείων» (Akin κ.ά. 2014, 228). 

Το αποτέλεσμα ήταν ένας «τραπεζικός πόλεμος» (bank war) (Charnock, Purcell, και 
Ribera-Fumaz 2014b) που τόνωνε την κτηματαγορά και διευκόλυνε την πρόσβαση των 
νοικοκυριών σε στεγαστικά δάνεια. Αυτό αφορούσε ευρεία τμήματα του πληθυσμού, 
νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και μετανάστες (Palomera 2014; Marisol Garcia 
2017b). Οι προϋποθέσεις δανεισμού ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές και ελκυστικές για τους 
καταναλωτές: χαμηλά επιτόκια, δάνειο στο 80 ή ακόμη και 100% της αξίας του ακινήτου 
(Akin κ.ά. 2014)  και μεγάλη περίοδος αποπληρωμής (Charnock, Purcell, και Ribera-
Fumaz 2014b; Marisol Garcia 2017b).  

Τις επιπτώσεις της διαδικασίας αυτής τις βλέπουμε στη μεγέθυνση του χρηματοπιστω-
τικού τομέα μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και κυρίως την περίοδο 2000-2007 
(Jimeno και Santos 2014; Royo 2013; Charnock, Purcell, και Ribera-Fumaz 2014b). 

Τα στοιχεία της περιόδου είναι χαρακτηριστικά. Ο δανεισμός, από 527 δις. € το 2000 
και 81% του ΑΕΠ, θα τριπλασιαστεί στο τέλος του 2007, φτάνοντας στα 1,692 δις. € και 
στο 157% του ΑΕΠ (BdE 2017). Μεγάλη ήταν ή αύξηση των δανείων για την αγορά 
κατοικίας που είχε ετήσιο μέσο όρο αύξησης 19.7% από το 2000 στο 2007 (252% την 
περίοδο 2000-2007) σε αντίθεση με το δανεισμό για άλλους σκοπούς (πχ. καταναλω-
τικά δάνεια) που είχε 14.6%. Από αυτή την αύξηση, το 37% οφειλόταν στις εμπορικές 
τράπεζες και το 57% σε δραστηριότητες των cajas (BdE 2017). Οι αποτυπώσεις αυτής 
της μεγέθυνσης και η χρηματιστικοποίηση της αγοράς κατοικίας φαίνεται στο χρέος των 
νοικοκυριών σε σχέση με το ΑΕΠ, που θα φτάσει σχεδόν από 55% το 2000 σε πάνω από 
90% το 2010 (Charnock, Purcell, και Ribera-Fumaz 2014b). Ακόμη πιο εντυπωσιακά 
είναι τα δεδομένα όσον αφορά γενικότερα το δανεισμό της κτηματαγοράς, ο οποίος την 
περίοδο 2000-2007 αυξήθηκε κατά 513% σε σχέση με άλλους τομείς δραστηριοτήτων 
που υπήρχε αύξηση κατά 120% (BdE 2017, 37). 

72. Οι cajas είναι ιδιαίτερα πιστο-
ληπτικά ιδρύματα στο Ισπανικό 
Τραπεζικό σύστημα. Οι περισσότε-
ρες συγκροτήθηκαν τον 19ο αιώνα 
από την Καθολική Εκκλησία ή 
τους Δήμους, λειτουργούσαν σαν 
ενεχυροδανειστήρια και η διανομή 
των κερδών είχε ένα κοινωνικό 
πρόσωπο (Royo 2013). Στη συνέ-
χεια περάσαν στη διαχείριση των 
Δήμων και των Περιφερειακών 
Κυβερνήσεων, γεγονός που τις 
έκανε άμεσα εξαρτώμενες από τις 
εκάστοτε πολιτικές ατζέντες (Akin 
κ.ά. 2014; Royo 2013) . Οι δρα-
στηριότητά τους ήταν αρχικά σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 
αλλά από τα μέσα της δεκαετίας 
του 1990 άρχισαν να επεκτείνονται 
ραγδαία ως ένας από τους βασι-
κούς χρηματοδότες τόσο έργων 
υποδομής όσο και συνολικότερα 
της κτηματαγοράς (Charnock, 
Purcell, και Ribera-Fumaz 2014b; 
Castro κ.ά. 2013; BdE 2017).
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4.1.1.3 ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΥΣΚΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ
Το 2008 η φούσκα είχε πια τελειώσει και ο τομέας της αγοράς ακινήτων ήταν ο πρώτος 
που αντιλήφθηκε ότι ξεκινάει μια καινούργια περίοδος.

Μετά από μια χρονιά ιδιαίτερης κερδοφορίας το 2006, όταν οι αγοροπωλησίες ξεπέ-
ρασαν τις 900.000 (López και Rodríguez 2011), οι τιμές αρχίζουν να πέφτουν, υπό την 
πίεση της κρίσης στις αγορές χαμηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (sub-prime mortgage 
market) των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ιδιαίτερα θα χτυπηθεί η αγορά δεύτε-
ρης κατοικίας στις Μεσογειακές ακτές, αλλά θα επηρεαστούν και οι μεγάλες πόλεις. Την 
περίοδο 2007-2009 οι τιμές θα πέσουν 12% στη Βαρκελώνη, 10.2% στη Μαδρίτη και 
17.1% στη Βαλένθια (Marisol Garcia 2010, 975), ενώ μέχρι το τέλος του 2008 πάνω από 
1εκατ. ακίνητα θα είναι απούλητα, γεγονός που θα κλονίσει τους συγκεκριμένους οικο-
νομικούς κλάδους και θα οδηγήσει σε σειρά πτωχεύσεων κατασκευαστικών εταιρειών 
και εταιρειών ακινήτων, οι οποίες θα αρχίσουν να «φορτώνουν με κακά δάνεια» τις τράπεζες 
(López και Rodríguez 2011; Royo 2013).

Στο επίπεδο της πολιτικής διαχείρισης της κρίσης οι αντιδράσεις ήρθαν καθυστερημένα. 
Τον Μάρτιο του 2008, το PSOE του Luis Rodríguez Zapatero θα ανανεώσει την κυβερ-
νητική του θητεία. Οι πρώτοι μήνες της νέας διακυβέρνησης θα χαρακτηριστούν από τις 
«πολιτικές της άρνησης», καθώς η κυρίαρχη εκτίμηση ήταν ότι η Ισπανική οικονομία 
έχει ισχυρά θεμέλια και δεν είναι ευάλωτη στην παγκόσμια κρίση (Jimeno και Santos 
2014; Royo 2013; 2009a). Ή άποψη αυτή, σύμφωνα με τον Royo (2013), στηριζόταν 
στη δυναμική των μεγαλών εμπορικών ισπανικών τραπεζών που παρά την κρίση δια-
τηρούσαν ένα επίπεδο κερδοφορίας, όμως δεν λάμβανε υπόψη ότι το «χαμηλό υπογάστριο 
ήταν κυρίως οι cajas» στις οποίες αναλογούσε το 49% των χρηματιστηριακών περιουσια-
κών στοιχείων του τραπεζικού συστήματος (BdE 2017). Τους επόμενους μήνες αυτό θα 
γίνει εμφανές, γεγονός που θα οδηγήσει στη λήψη μέτρων.  

Συνολικά, οι πολιτικές αντιμετώπισης της κρίσης της κυβέρνησης Zapatero είχαν χα-
ρακτηριστικά «κοινωνικού φιλελευθερισμού» (Salmon 2010) και Κεϋνσιανισμού (Marisol 
Garcia 2017b), με την υιοθέτηση μέτρων που στόχο είχαν να τονώσουν την αγορά και να 
ενισχύσουν την απασχόληση. Το Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, 
ή Plan E όπως ονομάστηκε, αποτελούσε ένα πακέτο μέτρων και χρηματοδοτικών εργα-
λείων προς αυτή την κατεύθυνση. Υπολογίζεται ότι πάνω 50 δις € επενδύθηκαν από 
την κυβέρνηση, από τα οποία 11 δις € θα πηγαίναν σε δημόσιες επενδύσεις ενισχύοντας 
τις υποδομές των Δήμων (Royo 2013; Marisol Garcia 2017b). Θα ακολουθήσουν και 
άλλες πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα στο τομέα αναδιάρθρωσης των τραπεζών(BdE 2017)73. 
Υπολογίζεται ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2009 η Ισπανική Κυβέρνηση είχε διαθέσει σχεδόν 
το 2% του ΑΕΠ στην εξυγίανση του τραπεζικού τομέα και γενικότερα σε πολιτικές αντι-
μετώπισης της κρίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό ανάμεσα στις χώρες του ΟΑΣΑ (López 
και Rodríguez 2010, 401). Τα αποτελέσματα των μέτρων όμως δεν ήταν τα αναμενό-
μενα. Από τις 400.000 περίπου θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν, μόνο οι 175.000 
αφορούσαν μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας, ενώ τα σχεδόν 30.000 έργα στους Δή-
μους θεωρήθηκαν αμφίβολης χρησιμότητας (Doncel 2009). Η χαμηλή απόδοση των 
μέτρων, η σημαντική απώλεια φορολογικών εσόδων λόγω της κρίσης της κτηματαγοράς 
και του κλάδου των κατασκευών(BdE 2017), σε συνδυασμό με τις πολιτικές ενίσχυσης 
της ρευστότητας στην οικονομία και τον τραπεζικό τομέα, θα συμβάλουν στην εκτίναξη 
των ελλειμάτων ης Ισπανικής Κυβέρνησης από 1.9 το 2007 σε -4.4 το 2008 και -11.0 το 
200974. Παράλληλα, αυξάνεται κατά 145%ο όγκος του δημόσιου χρέους που κατέχουν 
τα τραπεζικά ιδρύματα από 79 δις € το 2007 σε 194 δις € το 2011 (BdE 2017, 79). 

Έτσι,  από τη φούσκα ακινήτων και τη χρηματοπιστωτική κρίση περνάμε στην κρί-
ση χρέους της  Ισπανίας (Royo 2013; Charnock, Purcell, και Ribera-Fumaz 2014b; 

73. Τον Ιούνιο του 2009 θα 
συγκροτηθεί το Fondo de 
Restructuración Ordenada 
Bancaria (FROB). Στο ταμείο η 
BdE θα κατανείμει 9 δις € για την 
αναδιάρθρωση των τραπεζών.  

74. Eurostat 2019
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Estefanía 2013), γεγονός που αναγκάζει την κυβέρνηση Zapatero στις αρχές του 2010 
να πάρει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση περιορισμού των εξόδων. Τον Μάιο του 2010, 
η κυβέρνηση θα ανακοινώσει σειρά μέτρων (μειώσεις των μισθών των δημοσίων υπαλ-
λήλων, πάγωμα των συντάξεων, κατάργηση παροχών σε νέους γονείς κ.α.) με στόχο 
την εξοικονόμηση 15.000 εκατ. € και τη μείωση του ελλείματος κατά 3% μέχρι το 2013 
(El País 2010). Από τις αρχές του 2011 οι πιέσεις στην ισπανική οικονομία τόσο από 
τις αγορές όσο και από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς γίνονται πιο έντονες καθώς η κρίση 
της ευρωζώνης βαθαίνει. Μετά από συμφωνία του PSOE και του PP, το καλοκαίρι του 
2011, θα αλλάξει το Άρθρο 135 του Συντάγματος, κάνοντας τη δημοσιονομική προσαρ-
μογή και την αποπληρωμή του χρέους συνταγματική υποχρέωση (Medir κ.ά. 2017). 

Η οικονομική κρίση θα οδηγήσει και σε πολιτική κρίση. Στις εκλογές του Νοεμβρίου 
του 2011, οι συντηρητικοί του Λαϊκού Κόμματος θα επικρατήσουν με συντριπτική πλει-
οψηφία. Το Λαϊκό Κόμμα, παρά τις υποσχέσεις για αλλαγή κατεύθυνσης, θα αναγκαστεί 
να προσαρμοστεί, με τον Πρωθυπουργού Mariano Rajoy να δηλώνει ότι «Αυτός που δε 
με άφησε να υλοποιήσω το πρόγραμμά μου είναι η πραγματικότητα» (El País 2012).

Ήδη από τις αρχές του 2011 θα εγκρίνει έναν προϋπολογισμό που προέβλεπε τις «μεγα-
λύτερες περικοπές στην ιστορία της χώρας» (Estefanía 2013). Στις αρχές του 2012 η κυβέρνη-
ση θα προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην εργατική νομοθεσία αυξάνοντας 
την ευελιξία και κάνοντας αλλαγές σε θέματα αποζημιώσεων και συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων (Dolado 2012). Μια ακόμη σημαντική τομή θα είναι είναι η εξειδίκευση των 
συνταγματικών μεταρρυθμίσεων του Άρθρου 135 με τη ψήφιση του Οργανικού Νό-
μου τον Φεβρουάριο του 2012  (Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera de las Administraciones Públicas). Το νέο θεσμικό πλαίσιο θα εξασφαλίζει το 
στόχο των μηδενικών ελλειμάτων ενώ θα δίνει αυξημένες εξουσίες στην Κεντρική Κυ-
βέρνηση πάνω στους προϋπολογισμούς των Περιφερειακών Κυβερνήσεων και των 
Δήμων. Ο νόμος θα συμπληρωθεί ένα χρόνο αργότερα με τη μεταρρύθμιση του νό-
μου γύρω από την αυτοδιοίκηση (Ley 27/2013, de Racionalidad y Sostenibilidad de la 
Administración Local) επιβάλλοντας νέους, πιο αυστηρούς περιορισμούς στους Δήμους. 

Τον Ιούλιο του 2012 θα ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα με στόχο την εξοικονόμηση 65 
δις € τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ το τέλος του καλοκαιριού του 2012 θα γίνει σαφές ότι 
ο στόχος να αποφευχθεί η Ευρωπαϊκή επέμβαση στην Ισπανική οικονομία δεν είναι 
εφικτός. H κρίση στο τραπεζικό σύστημα θα βαθύνει και η κυβέρνηση θα οδηγηθεί στην 
εθνικοποίηση 6 περιφερειακών τραπεζών (cajas) και της Bankia, ενός από τους μεγα-
λύτερους χρηματοδότες της ισπανικής κτηματαγοράς. Παράλληλα, θα ζητήσει επίσημα 
τη βοήθεια της ΕΕ στη χρηματοδότηση των τραπεζών της και η χώρα θα ενταχθεί στον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM)75. 

75. Στις παρακάτω ενότητες 
γίνεται περαιτέρω ανάλυση των 
πολιτικών και εξειδίκευση στην 
περίπτωση της Καταλονίας και της 
Βαρκελώνης. Έπίσης εξετάζεται 
η σχέση των πολιτικών λιτότητας 
γενικότερα με τις αστικές πολιτικές 
και κατευθύνσεις που εφαρμό-
στηκαν. 
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4.1.2 ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΉΣ ΥΦΕΣΉΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΛΙΤΟΤΉΤΑΣ
Το αποτύπωμα της κρίσης, και γενικότερα των πολιτικών λιτότητας, θα γίνει ιδιαίτερα 
εμφανές την περίοδο 2008-2014 σε εθνικό επίπεδο αλλά κυρίως σε περιφερειακό και 
τοπικό. Στη συνέχεια εστιάζουμε σε μια σειρά στοιχείων εξετάζοντας : (α) την επίδραση 
της ύφεσης στην οικονομία και τους μετασχηματισμούς στην απασχόληση (β) τις κοινω-
νικές επιπτώσεις της ύφεσης και (γ)  τους ιδιαίτερους μετασχηματισμούς στον τομέα της 
Κτηματαγοράς και συγκεκριμένα της Κατοικίας.

4.1.2.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ήδη στο τέλος του 2010 θα είναι ξεκάθαρο ότι η ύφεση έχει περάσει από την αγορά 
ακινήτων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ρίχνοντας συνολικά την ισπανική οικονομία 
σε ύφεση (Royo 2009b). Οι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ θα πέσουν από 3.8 το 2007 στο 
1.1 το 2008, και στο -3.6 το 200976. Συνολικά, με βάση το 2008 (100%), το ΑΕΠ της 
Ισπανίας θα πέσει κατά  8%, και στην Καταλονία κατά 7%77 την περίοδο 2008-2013.

Βασικός λόγος για αυτή την υποχώρηση στο ΑΕΠ θα είναι η κατάρρευση του κλά-
δου των κατασκευών και η σημαντική πτώση των τιμών ακινήτων78 (Trullén, Sarasa, 
και Porcel i Lara Navarro-Varas 2013; Charnock, Purcell, και Ribera-Fumaz 2014b; 
Marisol Garcia 2017b; 2010). Θα ακολουθήσει η πτώχευση σειράς εταιριών στον κλάδο 
των κατασκευών79, όπως η Promociones Habitat, S.A, στη Βαρκελώνη και η Καταλανική 
κατασκευαστική Grupo Sacresa. Η απασχόληση θα πέσει κατά 3.440 εκατ. από το 2008 
στο 2013, από τις οποίες περίπου 900 χιλ80. θα αφορούν μόνο το κλάδο των κατασκευών, 
ενώ στην Καταλονία και τη Βαρκελώνη θα χαθούν πάνω από τις μισές θέσεις στον κλά-
δο το ίδιο χρονικό διάστημα. Γενικότερα η πτώση της απασχόλησης και η ραγδαία αύ-
ξηση της ανεργίας θα αποτελέσει ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης. Η ανερ-
γία στην Ισπανία θα φτάσει από 7,9% το 2007 στο 26,9% το 2013 (Trullén και Galletto 
2017). Βέβαια η αύξηση αυτή δεν αποτυπώνεται παντού με τον ίδιο τρόπο. Την περίοδο 
2006-2011, στο Δήμο της Βαρκελώνης η ανεργία θα αυξηθεί με μικρότερο ρυθμό (7,4% 
στο 16,9%) τόσο από την υπόλοιπη Μητροπολιτική Περιοχή της Βαρκελώνης (8,5 στο 
24,0%) όσο και γενικότερα από την Καταλονία (7,9% στο 23%)81. 

To στοιχείο αυτό82 είναι, υποστηρίζουμε, αρκετά σημαντικό καθώς αναδεικνύει ότι, πέρα 
από τις γενικές υφεσιακές τάσεις, η κρίση αποτυπώνεται με άνισο τρόπο και με σημα-
ντικές διαφοροποιήσεις. Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν 
από την έρευνα και φαίνεται τόσο στην ένταση των αποτελεσμάτων όσο και στο τρόπο 
με τον οποίο συγκεκριμένες πτυχές της κρίσης επηρεάζουν την διαμόρφωση των πολι-
τικών και τις σχέσεις ανάμεσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Γεγονός που 
υποστηρίζουμε ότι γίνεται διακριτό στην περίπτωση της Βαρκελώνης (Trullén Thomas 
2018; Marisol Garcia 2017a; Fuente 2015; Iglesias κ.ά. 2011).

Ποιο όμως είναι αυτό το στοιχείο που κάνει την Βαρκελώνη ιδιαίτερη; Κατά τη γνώ-
μη μας τα αίτια θα πρέπει να αναζητηθούν στην επιτυχημένη διεθνοποίηση της πόλης 
και στους μετασχηματισμούς στην παραγωγική της βάση τις προηγούμενες δεκαετίες 
(Trullén και Galletto 2017; Trullén Thomas 2018), εξελίξεις οι οποίες δεν περιορίζονται 
στη μεγάλη ανάπτυξη του τουρισμού κατά την περίοδο 2010-2018. Σύμφωνα με τον 
Joan Trullén (2018), πρώην διευθυντή του IERMB, είναι ακριβώς αυτή η ιδιαίτερη 
συγκρότηση μιας πόλης με διαφοροποιημένη (diversified) οικονομική βάση, η οποία 
στηρίζεται σε πολλούς τομείς και έχει εγγύτητα με σημαντικές υποδομές, που αποτελεί τη 
βάση της ανταγωνιστικότητάς της. 

Το αποτέλεσμα είναι η οικονομική βάση της πόλης να μπορεί να προσαρμόζεται ευκο-
λότερα και να είναι λιγότερο εκτεθειμένη στην κρίση83, σε σχέση με άλλες περιοχές σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Όμως, ακόμα και αν οι υφεσιακοί μετασχηματισμοί 

76. Eurostat 2019

77. Στοιχεία από ΙΝΕ, IDESCAT 
και Δήμος Βαρκελώνης 

78. Το 2018 οι τιμές για νέες 
οικοδομές θα βρίσκονται στο 
50-60% των αξιών του 2007 στην 
Καταλανία και τη Βαρκελώνη.

79. Συνολικά το διάστημα 2008-
2013 κήρυξαν πτώχευση πάνω 
από 28.000 εταιρείες στην Ισπανία 
(Charnock, Purcell, και Ribera-
Fumaz 2014b)

80. Υπολογίζεται ότι οι θέσεις που 
«καταστράφηκαν» και σχετίζονται 
συνολικά με τη βιομηχανία των 
κατασκευών και την κτηματαγορά 
έφτασαν τα 1.4 εκατ. (Marisol 
Garcia 2017b)

81. Στοιχεία από (Trullén, Sarasa, 
και Porcel i Lara Navarro-Varas 
2013)

82. Βλ. επίσης τους μετασχηματι-
σμούς στο ΑΕΠ παραπάνω. 

83. Αυτό αποτυπώνεται και στην 
απώλεια θέσεων εργασίας από το 
2006 στο 2011, όταν η πόλη της 
Βαρκελώνης θα χάσει το 9% των 
θέσεων απασχόλησης, η Μητρο-
πολιτική Περιοχή της Βαρκε-
λώνης το 15% και συνολικά η 
Καταλονία το 13% (Trullén, Sarasa, 
και Porceli Lara Navarro-Varas 
2013).
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στον τομέα της αγοράς εργασίας αποτυπώθηκαν στην Βαρκελώνη με έναν ηπιότερο 
τρόπο, παραμένουν ένας σημαντικός παράγοντας που κλόνισε τον κοινωνικό ιστό και 
επηρέασε γενικότερα τις πολιτικές και κοινωνικές ισορροπίες. 

4.1.2.2 ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ. 
Αυτό που θα γίνει γρήγορα διακριτό είναι ότι κρίση θα επηρεάσει περισσότερο τις πιο 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (νέοι, μετανάστες κ.α.). Από τη μελέτη του IERMB για 
τις επιπτώσεις της κρίσης στην Καταλονία (Trullén, Sarasa, και Porcel i Lara Navarro-
Varas 2013) προκύπτει ότι η ανεργία θα χτυπήσει ιδιαίτερα τους νέους όπου θα αγγίξει 
το 44,1% το 2011, τους ανειδίκευτους εργάτες όπου θα φτάσει στο 34,2%, ενώ σε τμήματα 
του πληθυσμού με βασική εκπαίδευση θα φτάσει το 53,1%. Σημαντικές θα είναι οι δια-
φοροποιήσεις στην ανεργία βάσει της εθνικότητας, όπου στους κατόχους Ισπανικής εθνι-
κότητας η ανεργία καταγράφεται στο 20.9% στις αρχές του 2013 ενώ για τις υπόλοιπες 
εθνικότητες στο 41,8% (Trullén και Galletto 2017).

Οι επιπτώσεις της έκρηξης της ανεργίας και της πτώσης των εισοδημάτων θα φανούν 
κυρίως με την αύξηση της φτώχειας και γενικότερα των κοινωνικών ανισοτήτων 
(Torrens Mèlich 2018; Trullén, Sarasa, και Porcel i Lara Navarro-Varas 2013; Fuente 
2015; Bernardos και Costa 2015).

Στο επίπεδο της Καταλονίας σημαντική θα είναι η αύξηση των ποσοστών του πληθυ-
σμού που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας και κυρίως της ακραίας φτώχειας. 
Από 19% το 2006 θα φτάσει το 22% το 2011. Από το ποσοστό αυτό, το 7.7% θα αφορά 
τμήματα του πληθυσμού που βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα ακραίας φτώχειας (30% 
του μέσου εισοδήματος). Σημαντική είναι η αύξηση ακόμη και των ποσοστών των ερ-
γαζομένων που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας, από 12.8% το 2006 στο 20.7 το 2011 
(Trullén, Sarasa, και Porcel i Lara Navarro-Varas 2013). 

Οι συνθήκες που οδηγούν στην αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων δεν θα αλλάξουν 
σημαντικά ακόμη και μετά το 2013 όπου η οικονομία αρχίζει να βγαίνει από την ύφε-
ση και υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης. Σύμφωνα με τον Lluís Torrens Mèlich, από το 
Δήμο της Βαρκελώνης84:

Έχουμε μια ανάπτυξη στην οικονομία μετά το τελευταίο τρίμηνο του 2013. Αλλά είναι 
μια άνιση ανάπτυξη. Τα εισοδήματα στις πιο πλούσιες γειτονιές [της Βαρκελώνης] έχουν 
αυξηθεί κατά 11% και στις φτωχότερες έχουν πέσει κατά 25%. 

Ενώ συμπληρώνει ότι: 

[Στη Βαρκελώνη] έχουμε 36.000 νοικοκυριά που δεν μπορούν να 
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους, αυτό είναι ένα 5%. Αλλά αν υπολο-
γίσουμε και το κόστος της κατοικίας έχουμε 135.000, νούμερο που αγ-
γίζει το 20%. Προκύπτει έτσι ότι το πρόβλημα της φτώχειας σχετίζεται 
με την πρόσβαση στην Κατοικία. 

(Torrens Mèlich 2018)

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΑΕΠ ΣΤΉΝ ΙΣΠΑΝΙΑ, ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΉΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ 2008-2018 (ΠΉΓΉ: IDESCAT, ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ισπανια 100% 96% 97% 96% 93% 92% 93% 97% 100% 105% 108%

καταλονια 100% 96% 97% 97% 94% 93% 95% 99% 104% 108% 112%

βαρκελωνη 100% 95% 96% 100% 100% 101% 101% 102% 105% 110%

84. Director d ePlanificació I 
Innovació del 'Àrea de Drets 
Socials
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Πράγματι, σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου της Βαρκελώνης προκύπτει αύξηση του 
κοινωνικού διαχωρισμού βάσει των εισοδημάτων. Το ποσοστό του πληθυσμού με πολύ 
υψηλά εισοδήματα (στο 159% του μέσου όρου) θα αυξηθεί από 7,5% το 2007 σε 11,1 το 
2017. Παράλληλα, το ποσοστό του πληθυσμού με πολύ χαμηλά εισοδήματα θα αυξηθεί 
επίσης από το 4.1% το 2007 στο 13% το 2017 (Ajuntament de Barcelona 2017b).

Το θέμα της πρόσβασης στην Κατοικία, αποτελεί, όπως υποστηρίζουμε βάσει της έρευ-
νας,85 ένα από τα πιο κομβικά στοιχεία που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κρίσης στην 
Ισπανία και συγκεκριμένα στη Βαρκελώνη. Καθορίζει τον πολιτικό διάλογο στη πόλη 
και έχει κεντρικό ρόλο γύρω από τη διαμόρφωση των αστικών πολιτικών. Για αυτό στη 
συνέχεια θα επικεντρωθούμε συγκεκριμένα σε αυτό το θέμα. 

4.1.2.3 ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΞΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ. 
Οι μετασχηματισμοί στον τομέα της κατοικίας στην Ισπανία και ιδιαίτερα στη Βαρκελώ-
νη είναι, υποστηρίζουμε, αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων που σχετίζονται τόσο με 
τον τρόπο με τον οποίο παγκόσμιες τάσεις αποτυπώνονται σε τοπικό επίπεδο (επιπτώσεις 
της ύφεσης, ραγδαία ανάπτυξη πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης) όσο και με τοπι-
κές ιδιαιτερότητες, πολιτικές επιλογές και στρατηγικές (απουσία στρατηγικής στον τομέα 
της κοινωνικής κατοικίας, πολιτικές ενίσχυσης της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστι-
κότητας των πόλεων). 

Μπορούμε να διακρίνουμε δύο φάσεις σε αυτή την διαδικασία. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΤΟΥ ΠΛΉΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΉ ΤΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΉΝ ΕΙΣΟΔΉΜΑ ΣΤΟ ΔΉΜΟ ΒΑΡΚΕΛΩΝΉΣ 2007-2017 
(ΠΉΓΉ: ΔΉΜΟΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΉΣ, ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)
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10%

2007 2008

ΠΟΛΥ ΥΨΉΛΑ

ΥΨΉΛΑ

ΜΕΤΡΙΑ-ΥΨΉΛΑ

ΜΕΤΡΙΑ-ΧΑΜΉΛΑ

ΧΑΜΉΛΑ

ΠΟΛΥ ΧΑΜΉΛΑ

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

σε % 2007 2011 2015 2016 2017
ΠΟΛΥ ΥΨΉΛΑ 7.5% 7.5% 11.3% 11.1% 11.1%
ΥΨΉΛΑ 12.2% 8.0% 5.3% 5.5% 5.6%
ΜΕΤΡΙΑ-ΥΨΉΛΑ 20.3% 13.3% 19.1% 20.3% 25.6%
ΜΕΤΡΙΑ-ΧΑΜΉΛΑ 38.2% 28.5% 25.0% 27.6% 27.3%
ΧΑΜΉΛΑ 17.6% 28.6% 23.7% 20.2% 17.4%
ΠΟΛΥ ΧΑΜΉΛΑ 4.1% 13.8% 15.5% 15.3% 13.0%

100% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

85. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε 
ότι το θέμα μπήκε στην πολιτική 
ατζέντα μετά το 2015 και σχετίζεται 
με το ευρύτερο πολιτικό-κοινω-
νικό κίνημα που ανέδειξε στη 
διακυβέρνηση της πόλης την Ada 
Colau. Είναι άλλωστε χαρακτη-
ριστικό ότι στις συνεντεύξεις προ-
κύπτει περισσότερο σαν κεντρικό 
θέμα από άτομα που σχετίζονται με 
κάποιο τρόπο με τη διακυβέρνηση 
της πόλης την περίοδο 2015-2019. 
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Σε ένα πρώτο επίπεδο, την περίοδο έντασης της ύφεσης (2008-2014) το πρόβλημα της 
πρόσβασης στην κατοικία σχετίζεται με την αδυναμία αποπληρωμής των στεγαστικών 
δανείων. Ιδιαίτερα στην Ισπανία, το πρόβλημα αυτό έγινε ακόμη πιο έντονο λόγο του 
υψηλού βαθμού χρηματιστικοποίησης στον τομέα της κατοικίας. Το 2009 το ποσοστό 
αγοράς κατοικίας μέσω τραπεζικού δανεισμού (mortgage financed housing) θα είναι 
στην Ισπανία στο 32%86, ενώ στη Βαρκελώνη, το ποσοστό των ιδιόκτητων κατοικιών 
στις οποίες εκκρεμούσε η αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου θα φτάσουν από 12% 
το 1991 στο 22% το 2011. Η αδυναμία εξυπηρέτησης του δανεισμού από τα νοικοκυριά 
θα οδηγήσει σε χιλιάδες κατασχέσεις και εξώσεις87, μετατρέποντας το θέμα της κατοικί-
ας σε ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα. Την περίοδο 2008-2014 θα πραγματοποιηθούν 
600.000 κατασχέσεις σε όλη την Ισπανία και θα εκδοθούν 380.000 πράξεις για εξώσεις. 
Η Καταλονία θα είναι η περιοχή που θα χτυπηθεί ιδιαίτερα, με 80.000 το διάστημα 
2007-2013 (García Lamarca 2017). Παράλληλα, πρέπει να αναφέρουμε ότι το βασικό-
τερο πρόβλημα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αφορούσε κυρίως τις κατασκευαστικές 
εταιρίες και τις εταιρίες που σχετίζονται με την κτηματαγορά (BdE 2017). Το αποτέλεσμα 
όλης αυτής της διαδικασίας είναι πως ένας μεγάλος όγκος του κτιριακού αποθέματος θα 
περάσει στις τράπεζες, μετατρέποντας τα τραπεζικά ιδρύματα σε έναν από τους σημαντι-
κότερους διαχειριστές της κτηματαγοράς στην Ισπανία (Marisol Garcia 2017b). 

Μετά το 2014, όταν η οικονομία αρχίζει να δείχνει σημάδια ανάκαμψης, η κρίση στην 
κατοικία θα μεταφερθεί στην αγορά των ενοικίων (Torrens Mèlich 2018; Palomera 
2018). Το φαινόμενο αποκτά ιδιαίτερη ένταση στις περιοχές όπου είναι ελκυστικοί του-
ριστικοί προορισμοί. Εδώ η Βαρκελώνη είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η κρίση 
δεν κλόνισε την ανταγωνιστικότητα της πόλης και την ήδη επιτυχημένη διεθνοποίη-
σή της (Trullén Thomas 2018). Αυτό γίνεται εμφανές από την άνθηση του τουρισμού.  
Οι επισκέπτες, από 5,5 εκατ. το 2006 θα αγγίξουν τα 14 εκατ. το 2018 (Observatori de 
Turisme a Barcelona 2019). Παράλληλα, η πόλη θα ενισχυθεί και ως προορισμός για 
επενδύσεις, και ιδιαίτερα στο κομμάτι της αγοράς ακινήτων όπου η κρίση δημιούργησε 
νέες ευκαιρίες. 

Οι αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων στη Βαρκελώνη θα είναι σημαντικές. Όπως βλέ-
πουμε στο σχετικό διάγραμμα, μετά από μια περίοδο πτώσης (2007-2014) όπου οι τιμές 
θα υποχωρήσουν κατά 13%, θα ακολουθήσει άνοδος. Το 2015 οι τιμές θα έχουν επανέλ-
θει στα προ-κρίσης νούμερα, ενώ το διάστημα 2016-2018 θα ανέβουν κατά 25%. 

Τα αίτια της αύξησης μπορούμε να τα εντοπίσουμε: 

A. Στις αυξημένες πιέσεις λόγω της τουριστικής ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την ανά-
πτυξη και επέκταση πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, όπως το Airbnb. 

B. Στο αυξημένο ενδιαφέρον επενδυτικών ομίλων στον τομέα της κτηματαγοράς. Η 
Βαρκελώνη είναι η πόλη που υποδέχεται το μεγαλύτερο τμήμα των επενδύσεων που 
σχετίζονται με την χορήγηση Golden Visa, 43% την περίοδο 2013-2016 (Stücklin 
2017). Όπως αναφέρει ο David Bravo, σύμβουλος του Δήμου της Βαρκελώνης σε θέ-
ματα Εξευγενισμού:

«Η Βαρκελώνη είναι ένας από τους κορυφαίους προορισμούς στην 
Ευρώπη σήμερα, και τώρα έχει γίνει μια από τις πιο επιθυμητές πόλεις 
για τα Διεθνή Επενδυτικά Fund. Χρησιμοποιούν την κτηματαγορά 
σαν μια μορφή επένδυσης, αγοράζουν κτίρια και στη συνέχεια τα που-
λάνε. Δεν χρειάζεται καν να τα βάλουν στην αγορά, τα χρησιμοποιούν 
σαν δείκτη ασφαλείας [safebox]. (Bravo 2018)

Γ. Τέλος, στις ίδιες τις θεσμικές παραδόσεις και πρωτοβουλίες, όπως η απουσία πολιτικής 
ενισχύσεων της κοινωνικής κατοικίας και η απελευθέρωση της αγοράς των ενοικίων 
κατά την διάρκεια της κρίσης. Το 2013, το Λαϊκό Κόμμα θα τροποποιήσει νόμο του 

86. Eurostat 2019

87. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε 
ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία 
στην Ισπανία, η κατάσχεση της 
κατοικίας δεν οδηγεί σε εξόφληση 
των χρεών προς τις Τράπεζες 
(Palomera 2014; Marisol Garcia 
2017b)
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(ΠΉΓΉ: OHB, ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ, ΖΉΤΉΣΉ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΉΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 
(ΠΉΓΉ: OHB, ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)
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1994 που ρυθμίζει το καθεστώς και την αγορά των ενοικίων (Leyde Arrendamientos 
Urbanos). Οι νέες διατάξεις θα ενισχύουν την προστασία των ιδιοκτητών και θα κάνουν 
πιο εύκολες τις εξώσεις (El País 2013). Το νέο πλαίσιο, σύμφωνα με εκπροσώπους κινη-
μάτων και συλλογικών φορέων, συνέβαλε στην αύξηση των ενοικίων.  Όπως αναφέρει 
ο Jaime Palomera, εκπρόσωπος του νεοσύστατου Σωματίου Ενοικιαστών (Sindicatde 
Llogaters): 

Ο νέος νόμος δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να μην ανανεώ-
σουν το συμβόλαιο μετά από τρία χρόνια χωρίς συγκεκριμένο λόγο. 
Έχουμε περιπτώσεις, ακόμη και σε περιοχές χαμηλών εισοδημάτων, 
όπου έχει ζητηθεί διπλασιασμός του ενοικίου, και σε άλλες περι-
πτώσεις ζητούνται τιμές που δε μπορεί να πληρώσει ο ενοικιαστής. 
Ο νόμος τροποποήθηκε το 2013 από το Λαϊκό Κόμμα που είχε την 
απόλυτη πλειοψηφία. Ήταν ένας νόμος που ίσχυε από το 1994. Τρο-
ποποιήθηκε το 2013 γιατί εκείνη την περίοδο οι Τράπεζες είχαν γίνει 
οι βασικές επιχειρήσεις στο τομέα της κτηματαγοράς. Κατείχαν το με-
γαλύτερο όγκο του κτιριακού αποθέματος, και γνωρίζανε ότι το μεγα-
λύτερο μέρος θα έμπαινε στην αγορά ενοικίων, γιατί υπήρχε έλλειψη 
ρευστότητας και ο κόσμος ήταν βαθιά χρεωμένος. Θα υπήρχε μια πολύ 
μεγαλύτερη ζήτηση για ενοίκια. Οπότε αυτό που χρειαζόταν ήταν ένας 
νόμος που θα έκανε πιο εύκολο το να διώξουν τον κόσμο και να κά-
νουν τα συμβόλαια πιο σύντομα, αλλάξανε την περίοδο από τα πέντε 
χρόνια στα τρία χρόνια. Έτσι, μετά από τρία χρόνια ο ιδιοκτήτης μπορεί 
να σταματήσει το συμβόλαιο. Αυτό ανατροφοδοτεί [increase rotation] 
την αγορά ενοικίων. Τα συμβόλαια γίνονται συντομότερα και οι τιμές 
αυξάνουν γρηγορότερα. (Palomera 2018)

Από το 2016 και μετά το πρόβλημα της στέγης θα σχετίζεται όλο και περισσότερο με την 
αγορά ενοικίων. Το 2018 στην Ισπανία θα πραγματοποιηθούν 59.671 εξώσεις. Από αυ-
τές, 8 στις 10 θα γίνονται λόγω της αδυναμίας ανταπόκρισης των ενοικιαστών στις τιμές 
των ενοικίων (Palomera 2018; Torrens Mèlich 2018).  

Παράλληλα με τις επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία, οι πολιτικές λιτότητας 
και η ύφεση οδηγούν σε ραγδαίες αλλαγές και στο πολιτικό επίπεδο, επηρεάζοντας τις 
ισορροπίες δεκαετιών. Αυτή είναι μια σημαντική πτυχή της κρίσης: Η αμφι-
σβήτηση και ο κλονισμός των παραδοσιακών συμμαχιών και πολιτικών 
υποκειμένων και η ανάδειξη νέων. 
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4.2 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΉΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

4.2.1 ΚΡΙΣΉ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΉΤΉΣΉ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Η κρίση θα οδηγήσει στους σημαντικότερους μετασχηματισμούς στο πολι-
τικό σύστημα της Ισπανίας από την περίοδο της Μετάβασης (Orriols και Cordero 
2016; Hutter, Kriesi, και Vidal 2018). Θα αλλάξει άρδην τον τρόπο με τον οποίο τα πο-
λιτικά υποκείμενα δρουν, τα κόμματα αναπτύσσονται, τα κοινωνικά κινήματα επανατο-
ποθετούνται, οδηγώντας σε συνολική αλλαγή το πολιτικό σύστημα στην Ισπανία. Όπως 
θα δούμε και στην Ελληνική περίπτωση, στην Ισπανία το κοινωνικό συμβόλαιο και οι 
πολιτικές συμμαχίες που είχαν στηθεί από τη μετάβαση στη Δημοκρατία θα καταρρεύ-
σουν συγκροτώντας μια νέα πολιτική γεωγραφία σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. 

Ήταν η διεθνείς οικονομική κρίση μοναδικός παράγοντας των πολιτι-
κών μετασχηματισμών; Αν και στη βιβλιογραφία η ύφεση έχει κεντρικό ρόλο, για 
μια σειρά μελετητών αποτελεί περισσότερο έναν καταλύτη όπου έφερε στο προσκήνιο 
εγχώριες (domestic) πολιτικές αντιθέσεις και χαρακτηριστικά. Για τον Sebastián Royo 
(2014), για παράδειγμα, η κρίση θα αναδείξει μια θεσμική απόσυνθεση88 που ήταν ήδη 
παρούσα πολύ πριν το 2008, και αφορά τους τρόπους με τους οποίους τα πολιτικά κόμ-
ματα «αποίκισαν» θεσμούς που είχαν κεντρικό ρόλο και στην εξέλιξη της οικονομικής 
κρίσης στην Ισπανία (Royo 2014, 7). Αυτό που διαφαίνεται από την παρούσα αλλά 
και άλλες έρευνες (Hutter, Kriesi, και Vidal 2018; Gillespie 2019; Gray 2020; Vidal 
2018; Royo 2014; Orriols και Cordero 2016) είναι ότι θα βγούνε στο προσκήνιο και 
θα ενταθούν οι παραδοσιακές αντιθέσεις και πολιτικές διαχωριστικές γραμμές. Η νέα 
κατάσταση θα εκφραστεί αρχικά μέσα από την ενίσχυση του διπόλου Αριστερά-Δεξιά 
με ότι αυτό συνεπάγεται για τον πολιτικό διάλογο (διάλογος γύρω από δικαιώματα, το 
ρόλο των ελιτ, την δημοκρατία κ.α.). Κυρίως όμως θα εκφραστεί μέσα από την αντίθεση 
κέντρου-περιφέρειας πτυχή της οποίας θα είναι η Καταλανική κρίση. Ο συνδυασμός 
των παραπάνω δημιουργούν την νέα εικόνα της πολιτικής γεωγραφίας 
στην Ισπανία μέσα από την ταυτόχρονη ανάπτυξη του ριζοσπαστισμού και 
του εθνικισμού-τοπικισμού.  

Οι παραπάνω μετασχηματισμοί θα έχουν εθνική αλλά και τοπική διάσταση με ξεκάθα-
ρη αποτύπωση στην περίπτωση της Βαρκελώνης και της Καταλονίας. Στην συνέχεια 
κάνουμε μια σύντομη επισκόπηση των συγκεκριμένων διεργασιών αναλύοντας την (α) 
την άνοδο τους ριζοσπαστισμού και τις αλλαγές που έφερε ιδιαίτερα μετά 
το κίνημα των indignados (β) το ρόλο του κινήματος για την Καταλανική 
Ανεξαρτησία (γ) τις αλλαγές και τους μετασχηματισμούς στο «κέντρο» και 
τη «δεξιά».  

4.2.1.1 INDIGNADOS ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η οικονομική κρίση, καθώς και οι χειρισμοί των Ισπανικών Κυβερνήσεων και της ΕΕ, 
θα φέρουν αρχικά την αντίδραση εργατικών σωματείων και κοινωνικών κινημάτων. Οι 
απεργίες σωματείων, από λιγότερες από 800 το χρόνο το 2007 θα ξεπεράσουν τις 1000 
την περίοδο 2009-2010, ενώ οι συγκεντρώσεις από 10.000 τις 25.000 την ίδια περίοδο 
(Medina 2015, 16). 

Το σημαντικότερο κίνημα της περιόδου θα είναι αυτό των Indignados ή 
Movimiento 15M (Antentas 2017; Castañeda 2012; Charnock, Purcell, και Ribera-
Fumaz 2014b; Eizaguirre, Pradel-Miquel, και García 2017; Hughes 2011; Kaika και 
Karaliotas 2016; Taibo 2013). To κίνημα δεν προήλθε μέσα από τις μέχρι τότε παρα-
δοσιακές μορφές πολιτικής εκπροσώπησης (κόμματα, σωματεία κ.α.) αλλά οργανώθη-
κε αρχικά από τη διαδικτυακή πρωτοβουλία ¡Democracia Real YA! (Real Democracy 
Now!89. Μέσω των κοινωνικών δικτύων προγραμματίστηκαν συγκεντρώσεις στις 15 

88. Χρησιμοποιεί τον όρο 
institutional degeneration (Royo 
2014)

89. Μια πρωτοβουλία που είχε 
συγκροτηθεί ενάντια σε ένα νόμο 
του 2011 για τα πνευματικά 
δικαιώματα. 
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Μαϊου του 2011. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν χιλιάδες πολίτες και συγκεντρώσεις 
γίνανε σε 57 πόλεις της χώρας, καταλαμβάνοντας κεντρικές πλατείες των πόλεων. Αυτή 
ήταν η αρχή του Κινήματος των Πλατειών στην Ισπανία. Το Κίνημα των Πλατειών με 
βασικό σύνθημα το αίτημα για «πραγματική δημοκρατία» και μια αντίληψη που εντό-
πιζε τα αίτια της κρίσης στη διαφθορά και τη συμμαχία των πολιτικών ελιτ της χώρας με 
τους τραπεζίτες, θα αποτελέσει καταλύτη για ευρύτερες πρωτοβουλίες ενάντια στις πολι-
τικές λιτότητας (Charnock, Purcell, και Ribera-Fumaz 2014b; Eizaguirre, Pradel-Miquel, 
και García 2017). Αν και οι κινητοποιήσεις χαρακτηρίζονταν κυρίως από τη συμμετο-
χή των νέων (πανεπιστημιακής εκπαίδευσης), το κίνημα είχε σημαντική αποδοχή στην 
Ισπανική κοινωνία. 

Το Κίνημα των Πλατειών θα αποτελέσει ένα από τα δείγματα αμφισβήτησης των κομμά-
των και του πολιτικού συστήματος γενικότερα και θα επηρεάσει τις πολιτικές διεργασίες 
ιδιαίτερα στο χώρο της Αριστεράς. Αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων θα είναι η δημι-
ουργία κομμάτων όπως το Podemos90. Το Podemos θα δημιουργηθεί το 2014 από τον 
πολιτικό επιστήμονα Pablo Iglesias Turrión, στον απόηχο του Κινήματος των Πλατειών 
(Kioupkiolis 2016; Gillespie 2019; Orriols και Cordero 2016; Gray 2020). Όπως και 
στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, το Podemos, θα κάνει την εμφάνισή του 
ως ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς με λόγο ενάντια στις πολιτικές λιτότητας, το 
πολιτικό κατεστημένο και τις ελίτ. Θα συμμετάσχει πρώτη φορά στις Ευρωεκλογές του 
2014 όπου θα πάρει ποσοστό 8%, ενώ η δυναμική του εκτιναχτεί τον επόμενο χρόνο στις 
εθνικές εκλογές του 2015.

Σε τοπικό επίπεδο και ιδιαίτερα στη Βαρκελώνη, η δράση των τοπικών κινημάτων για 
την υπεράσπιση του δικαιώματος στην κατοικία και κατά των εξώσεων θα είναι επί-
σης ένας κομβικός παράγοντας που θα επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις σε συνδυασμό 
με την ανάπτυξη κινημάτων όπως το Κίνημα των Πλατειών (Cano, Pradel, και Garcia 
2016; Eizaguirre, Pradel-Miquel, και García 2017; Marisol Garcia 2017b; Charnock, 
Purcell, και Ribera-Fumaz 2014b; García Lamarca 2017). Ανάμεσά τους θα πρέπει να 
διακρίνουμε το PAH  (Plataforma Afectados por la Hipoteca91) που θα αποτελέσει σύμφωνα 
με τον Jaime Artigues από το Barcelona en Comu, το «πιο συγκροτημένο κίνημα, με δυνατή 
οργάνωση και ηγεσία» (Artigues 2017). Το PAH θα δημιουργηθεί από την ένωση δια-
φόρων πρωτοβουλιών κατοίκων και κινημάτων στη Βαρκελώνη τον Φεβρουάριο του 
2009 (Colau i Ballano και Alemany García 2012), και θα γιγαντωθεί μετά το Κίνημα των 
Πλατειών το 2011 (Antentas 2017). Μέχρι το 2012 θα υπάρχουν πάνω από 60 ενεργές 
πλατφόρμες σε όλη τη χώρα (Colau i Ballano και Alemany García 2012, 100). To PAH 
ήταν μια συλλογική απάντηση στο πρόβλημα της πρόσβασης στην κατοικία (Eizaguirre, 
Pradel-Miquel, και García 2017). Οι στόχοι του ήταν σύμφωνα με δύο μέλη της ηγετικής 
του ομάδας: 

Πρώτα να συμβάλουν στην δημιουργία ενός χώρου εμπιστοσύνης, 
ενίσχυσης του αισθήματος της κοινότητας και χτισίματος δεσμών αλ-
ληλεγγύης. […] Δεύτερο,  στη μετατροπή αυτής της συλλογικής εμπει-
ρίας σε δράση και εργαλεία παρεμβάσεων […] Τρίτο ενισχύοντας έτσι 
την ίδια αποτελεσματικότητα (του κινήματος) απέναντι στα τραπεζικά 
ιδρύματα. 

(Colau i Ballano και Alemany García 2012, 100–101)

To PAH, οι δεσμοί που ανέπτυξε με την τοπική κοινωνία, και οι μέθοδοι οργάνωσής 
του συμβάλουν το 2014 στη δημιουργία του Barcelona en Comú (BeC). Το BeC είναι ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα των διαδικασιών πολιτικοποίησης και ριζοσπατικοποίησης 
τμημάτων της κοινωνίας τα χρόνια της κρίσης. Όπως οι Podemos σε κεντρικό επίπεδο, 
έτσι και το BeC μπορεί να ιδωθεί ως μια πολιτική απάντηση συνολικότερα του Κινήματος 

90. Στα Ελληνικά μεταφράζεται 
ως «Μπορούμε» (“We Can” στα 
Αγγλικά). 

91. Στα Ελληνικά θα μπορούσε να 
μεταφραστεί σαν «Πλατφόρμα για 
αυτούς που έχουν επηρεαστεί από 
τις υποθήκες»
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των Πλατειών. Παράλληλα, δείχνει πως ένα τοπικό κίνημα υπεράσπισης της κατοικίας 
και των κοινωνικών δικαιωμάτων μπορεί να μετασχηματιστεί σε μια «συμμαχία που θέτει 
ζητήματα κυβερνησιμότητας της πόλης» (Eizaguirre, Pradel-Miquel, και García 2017). Σε 
επίπεδο πολιτικού προγράμματος, το BeC ακολουθεί μια ατζέντα υπεράσπισης και επέ-
κτασης του κράτους πρόνοιας με κεντρικό στοιχείο τα ζητήματα πρόσβασης στην κατοι-
κία (Artigues 2017; Blanco, Salazar, και Bianchi 2019). Ενδιαφέρον έχει το ίδιο το οργα-
νωτικό σχήμα που προσπαθεί να διαφέρει από τη δομή των παραδοσιακών πολιτικών 
κομμάτων, με αυξημένες διαδικασίες συμμετοχής των μελών, χρήση ψηφιακών μέσων 
στη λήψη αποφάσεων και διαμόρφωσης προγραμματικών θέσεων κ.α. Στις διαδικασίες 
συγκρότησης του νέου φορέα υπολογίζεται ότι συμμετείχαν χιλιάδες πολίτες, ενώ την 
αρχική πλατφόρμα θα τη στηρίξουν το καλοκαίρι του 2014 πάνω από 30.000 πολίτες 
(Eizaguirre, Pradel-Miquel, και García 2017). 

4.2.1.2 ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΩΝ-ΤΟΠΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 
Καθοριστικό  στοιχείο για την ίδια διαμόρφωση των Αστικών Πολιτικών στη Βαρκε-
λώνη θα είναι το ζήτημα της Καταλανικής Ανεξαρτησίας, το οποίο αποτελεί κατά τη 
γνώμη μας κορυφαίο ζήτημα στη σχέση κεντρικού κράτους και αυτόνομων 
κοινοτήτων (περιφερειακών) στην Ισπανία και αποτέλεσμα της πολιτικών 
λιτότητας που έφερε η κρίση. Ταυτόχρονα θα δώσει συνταγματική διάσταση στην 
κρίση, αναδιατάσσοντας για άλλη μια φορά τις πολιτικές ισορροπίες, ιδιαίτερα σε τοπικό 
επίπεδο (Guibernau 2014; Rico και Liñeira 2014; Serrano 2013). H ανάπτυξη των αυ-
τονομιστικών τάσεων στην Καταλονία μπορεί να εντοπιστεί τόσο σε πολιτικούς όσο και 
οικονομικούς λόγους. Αρχικά η ίδια πολιτική της Κεντρικής Κυβέρνησης ήδη από την 
περίοδο πριν την κρίση θα είναι διστακτική στα αιτήματα της Generalitat για μεγαλύτε-
ρη αυτονομία, με αποκορύφωμα την απόρριψη των μεταρρυθμίσεων στο Καταστατικό 
της Αυτονομίας (Estatutd’Autonomia de Catalunya) το 2010 από Iσπανικό Ανώτατο 
Δικαστήριο. Τέλος, στο οικονομικό επίπεδο, μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη των αυ-
τονομιστικών τάσεων είχαν οι ίδιες οι πολιτικές της λιτότητας καθώς και ο τρόπος που τις 
διαχειρίστηκαν οι Ισπανικές Κυβερνήσεις, εφαρμόζοντας μια λογική συγκεντροποίησης 
σε θέματα λήψης οικονομικών αποφάσεων και «αποκέντρωσης» της λιτότητας, ιδιαίτερα 
σε περιφέρειες που είχαν ελλείματα όπως ήταν η περίπτωση της Καταλονίας. Αν και η 
«Μαδρίτη» θα θεωρηθεί από πολλούς Καταλανούς «υπεύθυνη» για την λιτότητα στην 
πραγματικότητα κομβικός θα είναι ο ρόλος της Καταλανικής Κυβέρνησης του Arturo 
Mas και του CiU στην διαδικασία αυτή (El País 2011b). Οι κυβερνήσεις του CiU θα 
υλοποιήσουν με ένθερμο τρόπο ένα σκληρό πρόγραμμα λιτότητας και δημοσιονομικής 
προσαρμογής την περίοδο 2010-2015 με μεγάλες περικοπές στην Υγεία και γενικότερα 
σε όλο το σύστημα πρόνοιας. Στην πραγματικότητα η Καταλονία θα είναι «πρωταθλή-
τρια» στις περικοπές ανάμεσα στις υπόλοιπες Αυτόνομες Κοινότητες (El Confidencial 
2016). 

Αν και η ύφεση δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας γύρω από τη συγκεκριμένη σύ-
γκρουση, για τους περισσότερους μελετητές είναι σίγουρα ο καταλύτης (Guibernau 
2014; Rico και Liñeira 2014; Serrano 2013; Trullén Thomas 2018). Την περίοδο 2010-
2013 οι Καταλανοί που υποστήριζαν την ανεξαρτησία θα φτάσουν από 20% σε 49% 
τον Νοέμβριο του 2013 (Orriols και Cordero 2016). Με τα μεγαλύτερα ποσοστά να 
εντοπίζονται στη μεσαία τάξη που έχει  πιεστεί από τις πολιτικές λιτότητας, ενώ σε ένα 
πρώτο επίπεδο τα ανώτερα στρώματα και τμήματα της εργατικής τάξης ήταν αδιάφορα 
προς το κίνημα της ανεξαρτησίας (Charnock, Purcell, και Ribera-Fumaz 2014b). όπως 
σχολιάζει ο Jaime Palomera: 
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Το κίνημα της ανεξαρτησίας διαβάζεται συνήθως με εθνικούς όρους 
σαν ένα εθνικό πρόβλημα που σχετίζεται με τα σύνορα του Ισπανικού 
Κράτους. Πιστεύω ότι πρέπει να το αντιληφθούμε σαν ένα τμήμα του 
αγώνα του κινήματος των αγανακτισμένων, σαν μέρος του προβλήμα-
τος της λιτότητας και της «εσωτερικής τρόικας» αλλά και της διαφθο-
ράς του Ισπανικού Κράτους […] Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η 
επίθεση στην αυτονομία αλλά η κρίση της μεσαίας τάξης. Το Καταλα-
νικό κίνημα αποτελείται από την μεσαία τάξη που έχει υποβαθμιστεί. 
(Palomera 2018)

Έτσι, η Καταλανική κρίση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των μετασχηματισμών της 
οικονομικής κρίσης που στην Ισπανία θα δημιουργήσει εμπόδια στο σύστημα διακυβέρ-
νησης και τις αρμοδιότητες των αυτόνομων κοινοτήτων. Για τονAlbert Civit τα πεδία 
δραστηριοποίησης, τα εργαλεία χρηματοδότησης και οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης θα πρέπει να επανανοημαδοτοδούν, ενώ υποστη-
ρίζει ότι το πρόβλημα στην Καταλονία είναι πρόβλημα διακυβέρνησης και ρόλων των 
διοικήσεων. Όπως αναφέρει:

«Είναι σημαντικό να ξέρουμε τους ρόλους. Κάθε επίπεδο διακυβέρ-
νησης χρειάζεται το δικό του κομμάτι εξουσίας. Όπως λέμε στην ποδο-
σφαιρική ορολογία «πρέπει να δίνεις πάσα». Η Κρίση της Καταλονί-
ας είναι κρίση διακυβέρνησης, καθώς η κυβέρνηση της Ισπανίας ποτέ 
δεν «δίνει την μπάλα». (Civit 2019)

Σε μια αντίστοιχη λογική, ο Joan Trullén θα θεωρήσει κομβικό τον τρόπο με τον οποίο 
χρηματοδοτείται γενικότερα το κράτος πρόνοιας στην Ισπανία92. Για τον ίδιο, η κρίση θα 
κλονίσει αυτό το σύστημα, γεγονός που περιόρισε σημαντικά τις δυνατότητες των Αυτό-
νομων Κοινοτήτων να χρηματοδοτήσουν την προνοιακή πολιτική, με μεγάλη ευθύνη 
των Ισπανικών Κυβερνήσεων. 

Η Κεντρική Κυβέρνηση θα συσχετίσει τα επίπεδα του ελλείμματος 
με αυτά των αρμοδιοτήτων. Αυτό σήμαινε ότι οι Αυτόνομες Κοινό-
τητες δεν είχαν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τις νέες αναγκαι-
ότητες που προέκυπταν λόγω της κρίσης στο κράτος πρόνοιας. Αυτό 
είναι κατά τη γνώμη μου η αιτία πίσω από την πολιτική κρίση στην 
Ισπανία […] Γιατί το πρόβλημα της Καταλονίας δεν είναι πρόβλημα 
ταυτότητας, πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα χρηματοδότησης 
των αρμοδιοτήτων της Καταλανικής Κυβέρνησης […] Διότι η μορφή 
χρηματοδότησης που διαμορφώθηκε από το νέο θεσμικό πλαίσιο, σε 
συνδυασμό με τα επίπεδα χρέους που καθορίστηκαν από τις πολιτικές 
τις ΕΕ, έχουν ως αποτέλεσμα η Generalitat να χάσει πάνω από 15% της 
δυνατότητάς της να δράσει […] Όταν το κατάλαβε αυτό ο Arturo Mas 
η απάντηση που έδωσε ήταν ότι αν ήμουν ανεξάρτητος θα μπορούσα 
να ανταποκριθώ στην οικονομική κρίση. Έπομένως, το πρόβλημα εί-
ναι η χρηματοδότηση. (Trullén Thomas 2018)

Πέρα από την αναζήτηση των αιτίων, το ζήτημα της ανεξαρτησίας θα έχει ως αποτέ-
λεσμα μια παρατεταμένη πολιτική κρίση ανάμεσα στην Ισπανική Κυβέρνηση και την 
Generalitat, που θα ενταθεί μετά το δημοψήφισμα του 2018, ενώ σε τοπικό επίπεδο θα 
αναδιατάξει συνολικά το πολιτικό σύστημα, επηρεάζοντας παραδοσιακές πολιτικές συμ-
μαχίες και αναδεικνύοντας νέα πολιτικά σχέδια. 

Για την έρευνα, η Καταλανική κρίση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτι-
κές λιτότητας και η φτωχοποίηση τμημάτων της μεσαίας τάξης μπορούν να επιφέρουν 
κομβικές αλλαγές σε θέματα πολιτικών και εθνικών ταυτοτήτων, ενισχύοντας ρεύματα 
που μέχρι το 2008 ήταν στο περιθώριο93. Είναι ταυτόχρονα κρίση του συγκεκριμένου 
συστήματος διακυβέρνησης και των σχέσεων (οικονομικών και πολιτικών) των Αυτό-
νομων Κοινοτήτων και του Ισπανικού Κράτους (Palomera 2018; Trullén Thomas 2018; 

92. Προφανώς τα αίτια δεν ήταν 
μόνο οικονομικά. Για κόμματα 
και πολιτικά ρεύματα όπως τους 
Καταλανούς εθνικιστές του CiU 
τα θέματα της ταυτότητας είναι 
κομβικά. Κατά τη διάρκεια της 
διακυβέρνησης της Βαρκελώνης 
από τον Xavier Trias, ενός ένθερ-
μου υποστηρικτή της ανεξαρ-
τησίας, ο διάλογος γύρω από το 
μέλλον της πόλης, η προσπάθεια 
ανανέωσης ενός αναπτυξιακού 
οράματος, θα συνδεθούν με την 
προοπτική ενός Ανεξάρτητου 
Καταλανικού Κράτους. Η έννοια 
της «αυτάρκειας» της πόλης, 
αναγιγνώσκεται ως ανάγκη 
απεξάρτησης από τους υφιστάμε-
νους πόρους και συνδέσεις, προς 
την κατεύθυνση μετατροπής της 
Βαρκελώνης στην πρωτεύουσα 
ενός νέου Καταλανικού Κράτους 
(Barcelona City Council 2014; 
Guallart 2014; Trias 2014). Όπως 
υποστηρίζει ο Trias, η Βαρκελώνη 
είναι καθοριστική για το μέλλον 
της Καταλονίας: «Η Βαρκελώ-
νη ενσαρκώνει το σύμβολο του 
Καταλανισμού [Catalanism], της 
ελευθερίας που διαχέεται στην 
πόλη, ένα σύμβολο αλληλεγγύης, 
ευημερίας και ποιότητας ζωής που 
εκπέμπει μια σπουδαία δύναμη 
πάνω και πέρα από την πόλη και 
την μητροπολιτική της περιοχή. 
Η δύναμη της Βαρκελώνης ήταν 
πάντα καθοριστική – και συνεχίζει 
να είναι – στο να διατυπώνει και 
να καθορίζει το πολιτικό μέλλον 
της Καταλονίας» (Trias 2014, 13). 

93. H άνοδος του εθνικιστικού 
Vox μετά το 2018 θα είναι μια 
ακόμη πολιτική έκφραση αυτής 
της διαδικασίας, ενώ στην Ελληνι-
κή περίπτωση χαρακτηριστικό θα 
είναι το παράδειγμα της Χρυσής 
Αυγής
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Civit 2019; Estela Barnet 2019). Πέρα όμως από το ζήτημα της λιτότητας η Καταλανική 
Κρίση θα αναδείξει την σημασία της «χωρικής» διάστασης [territorial] στη συγκρότηση 
της πολιτικής και των κομμάτων στην Ισπανία (Gray 2020; Gillespie 2019). Στην Κα-
ταλονία το ζήτημα της ανεξαρτησίας θα ξεπεράσει τους διαχωρισμούς Αριστερά-Δεξιά. 
Το γεγονός αυτό θα είναι κομβικό για την διαμόρφωση της πολιτικής και των πολιτικών 
στην Βαρκελώνη, καθώς όπως θα δούμε, καθόρισε ιδιαίτερα μετά το 2015 το πλαίσιο 
συγκρότησης πολιτικών συμμαχιών.   

4.2.1.3 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ» ΚΑΙ ΤΗΝ «ΔΕΞΙΑ» 
Η Καταλανική κρίση θα επηρεάσει και τις πολιτικές ανακατατάξεις στο χώρο του «κέ-
ντρου» και της «δεξιάς». Μέχρι το 2011 το PP θα είναι κυρίαρχο στο συγκεκριμένο 
χώρο, κερδίζοντας τις εκλογές του 2011 με ιστορικά ποσοστά. Όμως η πρωτοκαθεδρία 
του αρχίζει να αμφισβητείτε έντονα μετά το 2015 από τους «κεντρο-δεξιούς» Ciudadanos 
και το «ακροδεξιό» Vox (Gray 2020; Hutter, Kriesi, και Vidal 2018). Η εμφάνιση νέων 
κομμάτων στην «κεντρο-δεξιά» και την «ακροδεξιά» είναι κοινό χαρακτηριστικό των 
πολιτικών μετασχηματισμών σε όλη την Ευρώπη την περίοδο της κρίσης, γεγονός που 
θα το δούμε και στην περίπτωση της Ελλάδας. Η Ισπανική ιδιαιτερότητα όμως θα εί-
ναι ότι η ενίσχυση των ρευμάτων αυτών θα στηριχθεί υποστηρίζουμε περισσότερο σε 
εγχώρια πολιτικά ζητήματα, όπως η Καταλανική κρίση, και λιγότερο σε εξωγενείς πα-
ράγοντες94. Αναλυτικότερα διακρίνουμε τρεις παράγοντες που ενίσχυσαν τους νέους πο-
λιτικούς μετασχηματισμούς. 

• Οικονομική διαχείριση-σκάνδαλα. Αρχικά η ίδια η διαχείριση της οικονο-
μικής κρίσης και των πολιτικών λιτότητας την περίοδο 2011-2015 από το PP θα 
παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην αλλαγή των πολιτικών προτιμήσεων. Όμως όπως 
δείχνουν μια σειρά έρευνες αυτό που κλόνισε περισσότερο την εμπιστοσύνη στο PP 
και ενίσχυσε άλλα κόμματα ήταν τα σκάνδαλα διαφθοράς που κλόνισαν τόσο το PP 
όσο και άλλα κόμματα όπως το CiU. 

• Ενίσχυση μιας «συντηρητικής ατζέντας». Σημαντικό ρόλο θα παίξει μια συ-
νολική ενίσχυση του συντηρητισμού στους ψηφοφόρους της δεξιάς ως αντίδραση 
στις πολιτικές του Zapatero και του PSOE την περίοδο 2004-2008. 

• Το Κίνημα για την Καταλανική Ανεξαρτησία. Ο σημαντικότερος ίσως πα-
ράγοντας θα είναι η Καταλανική Κρίση. Το PP θα κατηγορηθεί ότι δεν αντέδρασε 
έγκαιρα και αποφασίστηκα στις αποσχιστικές τάσεις της Καταλονίας. Έτσι η υπερά-
σπιση της Ισπανικής «ενότητας», η ενίσχυση της συγκεντροποίησης του Ισπανικού 
Κράτους θα διαμορφωθεί ως ταυτοτικό στοιχείο για την Ισπανική «Δεξιά». 

Οι νέες τάσεις θα αποτυπωθούν με την εμφάνιση στο πολιτικό σκηνικό δύο νέων κομ-
μάτων. Των Ciudadanos και του Vox. Οι Ciudadanos (Πολίτες) θα δημιουργηθούν 
στην Καταλονία το 2006 και αν και τα ιδρυτικά τους μέλη προερχόταν από τους χώρους 
των Καταλανών Σοσιαλιστών, το κόμμα θα ακολουθήσει μια κεντρο-δεξια ατζέντα στη 
συνέχεια (Gray 2020). Για πολλούς οι Ciudadanos, όπως και οι Podemos, αποτελούν χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα της κρίσης των πολιτικών κομμάτων στην Ισπανία. Η δράση 
περιοριζόταν αρχικά στην Καταλονία μέχρι το 2013, με ένα πρόγραμμα που αντιπα-
λεύονταν την ανεξαρτησία σε συνδυασμό με μια σειρά αιτημάτων φιλελευθερισμού. Η 
επέκτασή σε εθνική κλίμακα θα το στρέψει στο χώρο της κεντρο-δεξιάς σε μια προσπά-
θεια να καλύψει το πολιτικό κενό που άφηνε το Λαικό Κόμμα, με αιτήματα ενάντια στη 
μετανάστευση, μείωση φορολογίας κ.α. (Rodon και Hierro 2016).  Το Vox θα ιδρυθεί 
το 2013 από πρώην στελέχη του PP και θα ενισχυθεί σημαντικά μετά το 2018. Το κόμμα 
τοποθετείται στην ακροδεξιά με μια ρητορική ενάντια στη μετανάστευση, το φεμινισμό 
και υπερ της επανασυγκεντροποίησης του Ισπανικού Κράτους. 

94. Δεν ισχύει το ίδιο με στην 
Ελληνική περίπτωση όπου ο 
διάλογος γύρω από την Ευρωπαϊ-
κή Ενοποίηση είχε κεντρικό ρόλο 
στην διαμόρφωση του πολιτικών 
ρευμάτων.
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Δήμος Πληθυσμός 2011-2015 2015-2019

Madrid 3,165,235 People's Party (PP) Podemos (Ahora Madrid)

Barcelona 1,602,386 Convergence and Union (CiU) Podemos (BComu)

valencia 786,424 People's Party (PP) Commitment Coalition (Compromos)

Seville 693,878 People's Party (PP) Spanish Socialist Workers' Party (PSOE)

Zaragoza 666,058 Spanish Socialist Workers' 
Party (PSOE)

Podemos (ZGZ)

Malaga 566,913 People's Party (PP) People's Party (PP)

Murcia 439,712 People's Party (PP) People's Party (PP)

Palma 400,578 People's Party (PP) Spanish Socialist Workers' 
Party (PSOE) (Més in 2017)

Las Palmas 379,766 People's Party (PP) Spanish Socialist Workers' Party (PSOE)

Bilbao 346,574 Basque Nationalist Party (EAJ/PNv) Basque Nationalist Party (EAJ/PNv)

Alicante 332,067 People's Party (PP) Spanish Socialist Workers' 
Party (PSOE) (PP in 2018)

Cordoba 326,609 People's Party (PP) Spanish Socialist Workers' Party (PSOE)

valladolid 303,905 People's Party (PP) Spanish Socialist Workers' Party (PSOE)

vigo 294,997 Spanish Socialist Workers' 
Party (PSOE)

Spanish Socialist Workers' Party (PSOE)

Gijon 275,735 Asturias Forum (FAC) Asturias Forum (FAC)

L'Hospitalet de 
Llobregat

253,518 Socialists' Party of Catalonia (PSC–
PSOE)

Socialists' Party of Catalonia (PSC–PSOE)

A Coruna 244,810 People's Party (PP) Podemos (Marea)

vitoria-Gasteiz 242,082 People's Party (PP) Basque Nationalist Party (EAJ/PNv)

Granada 234,758 People's Party (PP) People's Party (PP) (PSOE in 2016)

Elche 228,647 People's Party (PP) Spanish Socialist Workers' Party (PSOE)

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΙΣΠΑΝΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΉΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΙΚΟΣΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΔΉΜΟΥΣ ΤΉΣ ΧΩΡΑΣ (2011-2015) 
(ΠΉΓΉ: ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΉ ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ 2007-2019 (ΠΉΓΉ: ΔΉΜΟΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΉΣ, ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) 
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4.2.2 2011-2019 ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΤΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

4.2.2.1 ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Οι παραπάνω μετασχηματισμοί και η πολιτική αστάθεια που έφεραν θα αποτυπωθούν 
στις εκλογικές αναμετρήσεις σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο, συγκροτώντας μια νέα 
πολιτική γεωγραφία. 

Αρχικά αυτό θα εκφραστεί με τη συντριπτική ήττα του PSOE στις εθνικές 
εκλογές του 2011, όταν θα πέσει από 43,9% το 2008 στο 28,8% το 2011. Σε αυτή τη 
πρώτη φάση της κρίσης οι Σοσιαλιστές θα πληγούν σημαντικά ως διαχειριστές της πρώ-
της περιόδου λιτότητας. Αντίθετα το PP θα ενισχυθεί σημαντικά πετυχαίνοντας ένα ιστο-
ρικό προβάδισμά για το συντηρητικό κόμμα. Σημαντικές θα είναι οι απώλειες και στις 
Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές, όπου το PP θα επικρατήσει στους μεγαλύτερους 
Δήμους και σχεδόν σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. 

Η επόμενη περίοδος της διακυβέρνησης του Λαϊκού Κόμματος με τη συνέχιση και την 
εμβάθυνση των πολιτικών λιτότητας θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την έλλειψη 
εμπιστοσύνης στα πολιτικά κόμματα, για τα οποία το 2013 πάνω από 40% του εκλογι-
κού σώματος είχε μηδενική εμπιστοσύνη (Orriols και Cordero 2016). H πραγματική 
τομή θα έρθει στις εθνικές εκλογές του 2015 όπου το παραδοσιακό δικομ-
ματικό σύστημα στην Ισπανία θα δώσει τη θέση του σε ένα πολυκομ-
ματικό, με την είσοδο δύο νέων κομμάτων: του Podemos (Αριστερά) και 
των Ciudanos (Κέντρο-Δεξιά). Ακόμη πιο έντονες θα είναι οι αλλαγές σε τοπικό 
επίπεδο και ιδιαίτερα στους Δήμους όπου το Λαϊκό Κόμμα υποχωρεί και συνδυασμοί 
που στηρίζονται από τους Podemos κερδίζουν τις εκλογές στη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη, 
τη Βαλένθια, τη Σαραγόσα και άλλες μεγάλες ισπανικές πόλεις. Από εκεί και πέρα ξε-
κινάει μια περίοδος πολιτικής αστάθειας με βασικό επίδικο το ζήτημα της Καταλανικής 
Ανεξαρτησίας που θα επηρεάσει όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς και θα αναδείξει 
το ακροδεξιό Vox μετά το 2018. Οι μετασχηματισμοί θα είναι ραγδαίοι και φαίνονται 
στις εκλογικές αποδόσεις των συνδυασμών. 

Γενικότερα στην δεκαετία που μελετάμε το πολιτικό σκηνικό θα αναδιαρθρωθεί πλή-
ρως. Νέα πολιτικά κόμματα και σχηματισμοί θα κλονίσουν την πρωτοκαθεδρία του PP 
και του PSOE σε μια διαδικασία που βρίσκεται όμως ακόμη σε εξέλιξη. Το βασικό χα-
ρακτηριστικό είναι η αστάθεια και η ρευστή εμπιστοσύνη στα κόμματα, σε μια περίοδο 
που οι πολιτικές ταυτίσεις δεν έχουν μόνιμα χαρακτηριστικά. Για την έρευνα ο πολιτι-
κός κατακερματισμός σημαίνει και εμφάνιση νέων πολιτικών δρώντων υποκειμένων 
και αλλαγή ιεραρχήσεων γεγονός που έχει σημαντικό αποτέλεσμα στις πολιτικές για το 
χώρο. Χαρακτηριστική εδώ θα είναι η περίπτωση της Βαρκελώνης και της Καταλονίας. 

4.2.2.2 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ
Η περίοδος όλων αυτών των έντονων πολιτικών μετασχηματισμών θα αποτυπωθούν με 
ιδιαίτερη ένταση στην Βαρκελώνη και την Καταλονία. Όπως και στην υπόλοιπη Ισπα-
νία η οικονομική κρίση και η ύφεση θα εντείνουν όλους τους παραδοσιακούς πολιτικούς 
διαχωρισμούς (αριστερά-δεξιά, ενότητα-ανεξαρτησία). 

Η έκρηξη της κρίσης θα βρει την Βαρκελώνη και την Καταλονία υπό τον έλεγχο των 
Καταλανών Σοσιαλιστών και των συμμάχων τους. Στο Δήμο της Βαρκελώνης το 2007 
το PSC θα κερδίσει την όγδοη από το 1979 εκλογική του νίκη. Στην Καταλονία η συμ-
μαχία των Σοσιαλιστών, με τους Αριστερούς Καταλανούς Εθνικιστές του ERC και το 
Αριστερό Κόμμα του ICV, θα είναι στην κυβέρνηση ήδη από το 2003. Η νίκη του 
tripartite όπως ονομάστηκε θα είναι μια σημαντική τομή στην πολιτική σκηνή της Κα-
ταλονίας (A. Davis 2004; Rico και Liñeira 2014; Rico 2012). Για πρώτη φορά το εθνι-



154

κιστικό CiU θα χάσει τον παραδοσιακό έλεγχο της κυβέρνησης, ανοίγοντας το δρόμο 
μιας αναβαθμισμένης σχέσης ανάμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Περιφέρεια 
γεγονός που θα αποτυπωθεί σε σημαντικές θεσμικές τομές. Ταυτόχρονα όμως δείχνει 
πως ο έλεγχος της Καταλανικής κυβέρνησης περνάει και μέσα από την «καταλανοποί-
ηση» των πολιτικών προγραμμάτων. Αυτό αναδεικνύει η συνεργασία με το ERC και 
μια ατζέντα που έβαζε στην προμετωπίδα την επαναδιαπραγμάτευση του Καταστατικού 
της Αυτονομίας με την Ισπανική Κυβέρνηση. Πως όμως φτάνουμε από τη ση-
μαντική αυτή τομή στην διπλή ήττα του 2010-2011, όπου οι Καταλανοί 
εθνικιστές του CiU θα κερδίσουν τις εκλογές στη Generalitat το 2010 και 
ένα χρόνο αργότερα θα βγούνε πρώτο κόμμα στις Δημοτικές Εκλογές στη 
Βαρκελώνη. Τα αίτια υποστηρίζουμε ξεπερνάνε την τοπική κλίμακα (Rico 2012) και 
σχετίζονται με δύο παράγοντες:

Α. Αρχικά στην οικονομική κρίση όπου οι επιπτώσεις της ήταν ήδη από το 2009 
πολύ έντονες σε συνδυασμό με την γενικότερη διαχείρισή της από την Κυβέρνηση του 
Zapatero. Το Σοσιαλιστικό κόμμα θα έχει σημαντικό κόστος καθώς θα θεωρηθεί ο βα-
σικός υπαίτιος της λιτότητας γεγονός που θα αποτυπωθεί σε όλα τα επίπεδο διακυβέρ-
νησης (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό). Έτσι η κακή κατάσταση των οικονομικών της 
Καταλονίας αποδόθηκε στην πολιτική του tripartite την περίοδο 2003-2010, και την 
κρίση στη Βαρκελώνη στις πολιτικές αστικής μεγέθυνσης που ακολουθούσε ο Δήμος. 
Η νέα αυτή συνθήκη θα οδηγήσει στο κλονισμό των παραδοσιακών συμμαχιών στην 
Αριστερά στην Ισπανία με την σταδιακή ανάδειξη νέων πολιτικών υποκειμένων και 
την σταδιακή συγκρότηση ενός ανταγωνιστικού πόλου στα αριστερά των Σοσιαλιστών. 

Β. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η ενίσχυση των τάσεων υπερ της ανεξαρτησίας στην 
Καταλονία που θα ενταθούν σημαντικά μετά την απόρριψη σημαντικών άρθρων του 
Καταστατικού της Αυτονομίας το 2010 από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο. Το 
Καταστατικό θα είναι αποτέλεσμα της έντονης διαπραγμάτευσης των Καταλανικών 
κομμάτων με την Ισπανική κυβέρνηση το 2006 και την σφοδρή αντίδραση της PP που 
θα κάνει και την προσφυγή. Η απόφαση του δικαστηρίου πέρα από τις έντονες αντιδρά-
σεις που έφερε στην Καταλονία θα επηρεάσει σημαντικά τα πολιτικά κόμματα, όπου θα 
υπερισχύσουν οι πιο αυτονομιστικές τάσεις. Για την συμμαχία του tripartite θα θεωρηθεί 
μια σημαντική πολιτική αποτυχία.   

Έτσι το δίπολο λιτότητας (ύφεσης) και ανεξαρτησίας και οι πολιτικές εκφράσεις γύρω 
από αυτό θα είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό της Καταλανικής πολιτικής σκηνής. 
Η έκφρασή του θα γίνει μέσα από την ταυτόχρονη ανάπτυξη του ριζοσπαστισμού και 
του τοπικισμού-εθνικισμού και την ένταση των διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στην 
αριστερά-δεξιά, τους υπερασπιστές της ανεξαρτησίας και όσους ήταν αντίθετοι. Η νέα 
κατάσταση θα οδηγήσει σε κλονισμό των παραδοσιακών πολιτικών συνεργασιών με 
τις εκλογικές προτιμήσεις των πολιτών να μετατοπίζονται ταχύτατα, την αδυναμία συ-
γκρότησης ισχυρών κυβερνητικών σχημάτων γεγονός που είχε αποτέλεσμα και στην 
διαδικασία υλοποίησης των εκλογικών προγραμμάτων. Στην Καταλονία το ζήτημα της 
ανεξαρτησίας και η κρίση θα είναι το επίδικο τεσσάρων εκλογικών αναμετρήσεων και 
της εκλογικής διαπάλης των κομμάτων. 

Στην Βαρκελώνη τρεις εκλογικές αναμετρήσεις την περίοδο 2011-2019 θα αναδείξουν 
τρείς διαφορετικούς νικητές. To CiU το 2011, το BeC το 2015 και το ERC το 2019, και 
τον τρόπο με τον οποίο μετατοπίστηκε η πολιτική ατζέντα την περίοδο που εξετάζουμε. 

Αναμφίβολα, η διαχείριση της κρίσης στην πόλη από τους Σοσιαλιστές και η διπλή ήττα 
το 2010-2011 ήταν το πρώτο βήμα σε μια διαδικασία πολιτικών αλλαγών στο επίπεδο 
της πόλης αλλά και συνολικά της Καταλονίας. Οι Καταλανοί εθνικιστές του CiU αφού 
κερδίσουν τις εκλογές στη Generalitat το 2010 θα βγούνε πρώτο κόμμα στις Δημοτικές 
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Εκλογές στη Βαρκελώνη το 2011. Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Xavier Trias την περί-
οδο 2011-2015, θα αποτελέσει μια περίοδο με επιλογή πολιτικών πιο φιλικών προς την 
αγορά (Eizaguirre, Pradel-Miquel, και García 2017; Blanco, Salazar, και Bianchi 2019), 
ενώ θα γίνει μια προσπάθεια ανανέωσης της ταυτότητας και των προτεραιοτήτων στη 
στρατηγική της πόλης (Vives Tomàs 2017). Παράλληλα, η κρίση χρέους της Generalitat 
θα φέρει την επιβολή πολιτικών λιτότητας και περικοπές σε σημαντικές πτυχές του κρά-
τους πρόνοιας. Σε γενικές γραμμές όμως, εκτιμούμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές τομές, 
αμφισβήτηση του μοντέλου ανάπτυξης της πόλης και υιοθέτηση μιας διαφορετικής στρα-
τηγικής (González κ.ά. 2018). Αντίθετα, η πόλη προσπαθεί να συνεχίσει και να ανανε-
ώσει μια πολιτική που βασιζόταν στο δίπολο ανταγωνιστικότητα και κοινωνική συνοχή, 
μέσα όμως σε ένα περιβάλλον κρίσης και βαθιάς ύφεσης. 

Οι πολιτικές λιτότητας, η ένταση των αποτελεσμάτων της ύφεσης και η αδυναμία διαχεί-
ρισής τους θα οδηγήσουν τους ψηφοφόρους σε πιο αριστερές και ριζοσπαστικές λύσεις 
που θα εκφράζει εκείνη την περίοδο το νεοσύστατο Barcelona en Comú. Οι δυσκολίες 
όμως όπως θα δούμε στην υλοποίηση προγραμμάτων που θα ερχόταν σε συνολική ρήξη 
με το μοντέλο ανάπτυξης της πόλης ήταν κάτι πολύ δύσκολο με μικρά αποτελέσματα95. 
Όπως και το CiU έτσι και το Barcelona en Comú έπρεπε να αντιμετωπίσουν και το 
γεγονός ότι είχαν συγκροτήσει κυβερνήσεις μειοψηφίας γεγονός που απαιτούσε την εξα-
σφάλιση ευρύτερων συναινέσεων. Η άνοδος του κινήματος της ανεξαρτησίας θα μετά το 
2017 θα μονοπωλήσει την πολιτική ατζέντα  και θα αναδείξει κόμματα όπως το ERC. 
Πως όμως αυτή η περίοδος πολιτικών μετασχηματισμών επηρέασε την 
χάραξη των πολιτικών και την διαμόρφωση στρατηγικών για την πόλη; 
Ποιες πολιτικές ακολουθήθηκαν και ποια ήταν τα αποτελέσματα τούς; 

Στις παρακάτω ενότητες εξετάζουμε αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο οι παραπάνω πα-
ράγοντες θα συμβάλουν την διαμόρφωση πολιτικών στην περίπτωση της Βαρκελώνης. 

Θα διακρίνουμε τρεις βασικές περιόδους στην εξέλιξη της πολιτικής και των πολιτικών. 

• Την πρώτη περίοδο του ξεσπάσματος της κρίσης και την διαχείρισή της από τις κυ-
βερνήσεις των Σοσιαλιστών στο Δήμο της Βαρκελώνης και στην Κυβέρνηση της 
Καταλονίας. Η περίοδος αυτή θα λήξει με την διπλή εκλογική ήττα των Σοσιαλι-
στών το 2010-2011. 

• Η δεύτερη περίοδος (2010-2015) χαρακτηρίζεται από την διακυβέρνηση του CiU 
στο Δήμο της Βαρκελώνης και την Καταλονία, με την ένταση και εμβάθυνση των 
επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, και τέλος την ένταση της διαπάλης μεταξύ 
Ισπανικής-Καταλανικής κυβέρνησης γεγονός που θα φέρει στο προσκήνιο το θέμα 
της ανεξαρτησίας. 

• Τέλος η περίοδος (2015-2019) έχει ως κέντρο την διακυβέρνηση του Barcelona en 
Comú, αλλά και την κρίση που δημιουργείται γύρω από το κίνημα της Ανεξαρτη-
σίας της Καταλονίας μετά το 2016.    

95. Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο 
αντίστοιχή θα είναι και η εμπειρία 
του ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση της 
Ελλάδας. Βλ. Κεφ 5
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4.3 ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΉ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΉΣΉ (2008-2019)

4.3.1 Ή ΠΡΩΤΉ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΉΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉΣ ΤΉΣ ΚΡΙΣΉΣ  (2008-2010)

4.3.1.1 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ: «ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ 
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ» 
Το 2007 ο Jordi Hereu i Boher, που έχει ήδη αντικαταστήσει τον Joan Clos, θα κερδίσει 
τις Δημοτικές Εκλογές του 2007. Όμως η δυναμική των Καταλάνων Σοσιαλιστών θα 
αρχίσει να φθίνει, γεγονός που καταγράφηκε και με τα μειωμένα ποσοστά των εκλογών. 
Παράλληλα όμως η πόλη εξελισσόταν μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της «επιτυχίας» της, 
όπως έδειχναν μια σειρά δεικτών. Πρώτη σε ποιότητα ζωής πόλη στην Ευρώπη, έκτος 
παγκόσμιος τουριστικός προορισμός, πέμπτη πιο ελκυστική πόλη για την ίδρυση επιχεί-
ρησης στην Ευρώπη κ.α. (Observatori de Barcelona 2011; PEMB 2010). Τα παραπάνω 
έδειχναν στην ηγεσία της πόλης ότι οι επιλογές του προηγούμενου διαστήματος ήταν 
στην σωστή κατεύθυνση και παρά τις αντιδράσεις96 το μοντέλο ανάπτυξης της πόλης δεν 
έδειχνε σημάδια κλονισμού. 

Υπό αυτό το πρίσμα δεν είναι περίεργο ότι η κρίση ερμηνεύτηκε ως ένας εξωγενής 
παράγοντας όπου τα αίτιά του έχουν ρίζες στις πολιτικές της Ισπανικής Κυβέρνησης 
(González κ.ά. 2018). Ήταν τέτοια η πίστη και η συναίνεση γύρω από το μοντέλο αντα-
γωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής της Βαρκελώνης που θεωρήθηκε σαν παρά-
δειγμά και μοντέλο προς γενίκευση. «Κόντρα στην κρίση, περισσότερη Βαρκελώνη» ήταν 
πρόταση του Hereu, στη λύση του προβλήματος της οικονομικής ύφεσης (Hereu 2010). 
Την ίδια κατεύθυνση υποστήριζαν και άλλοι φορείς της πόλης. Όπως ανέφερε Josep 
Carles Rius από την Ένωση Συντακτών της Καταλονίας: 

«η μάχη κόντρα στα αποτελέσματα της κρίσης πρέπει να είναι συμ-
βατή με μια ηγεσία που θα στρέφεται γύρω από τα μελλοντικά έργα, 
έργα που θα κάνουν την πόλη πιο δημιουργική, πιο μορφωμένη, πιο 
ανταγωνιστική, με μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Εν 
συντομία, δυνατότερη έτσι ώστε να αντιμετωπίσει μελλοντικές κρίσεις 
και να βγει στον κόσμο με μεγαλύτερη ορμή.» (Hereu 2010)

Με χαρακτηριστικό τρόπο θα αποτυπωθεί η άποψη αυτή και στο Barcelona Vision 2020, 
το νέο Στρατηγικό Σχέδιο, όπου τονίζεται πως η επιτυχία της πόλης κρίνεται «από τα κοινά 
οράματα και από την πίστη στο brand [της Βαρκελώνης]» (PEMB 2010, 21).

Γενικότερα, η στρατηγική που επέλεξε η πόλη, μέσω του Δήμου, της Generalitat αλλά 
και άλλων φορέων μέχρι και το 2010, δεν θα έχει χαρακτηριστικά τομής. Παράλληλα, 
εκτιμούμε ότι η κρίση, πέρα από το επίπεδο του δημόσιου λόγου, επηρέασε σε μικρό 
βαθμό τη χάραξη των αστικών πολιτικών. Εξαίρεση θα αποτελέσει ο τομέας της κατοι-
κίας, όπου αν και θα γίνουν σημαντικές νομοθετικές τομές, αυτές θα έχουν μικρή ή και 
καθόλου εφαρμογή (Ajuntament de Barcelona 2018). Γενικότερα, η επιδίωξη στρατη-
γικών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διεθνοποίησης της πόλης 
σε συνδυασμό με πολιτικές που στόχευαν στην κοινωνική συνοχή θα βρίσκονται στο 
πυρήνα των πολιτικών. Σημαντικές θα είναι οι πρωτοβουλίες σε θεσμικό επίπεδο και 
ιδιαίτερα αυτές που προέρχονται από την Περιφερειακή Κυβέρνηση. Η κυβερνητική 
αλλαγή στο επίπεδο της Καταλονίας από το 2003 έως το 2010,  όπου τον έλεγχο είχε το 
tripartite, έδωσε τη δυνατότητα προώθησης περισσότερων δράσεων στην κατεύθυνση 
καταπολέμησης κοινωνικών προβλημάτων και ενίσχυσης της μητροπολιτικής περιοχής 
της Βαρκελώνης. 

96. Όπως γύρω από το Fòrum de 
les Cultures 2004 (Blanco 2009; 
Montaner 2012a)
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4.3.1.2 ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Από τις σημαντικότερες θεσμικές πρωτοβουλίες της περιόδου είναι η ίδρυση τον Ιούλιο 
του 2011 του δημόσιου οργανισμού Area Metropolitanα de Barcelona (AMB)97 βάσει του ν. 
31/2010 του Κοινοβουλίου της Καταλονίας (Rodríguez Álvarez 2015). Ο νέος φορέας 
θα αναλάβει θέματα δημόσιας διοίκησης στην κλίμακα της μητροπολιτικής περιοχής της 
Βαρκελώνης. Όπως αναφέρει ο Xavier Tiana, υπεύθυνος σε θέματα διεθνών σχέσεων 
της AMB, η βασική ανάγκη είναι η «δημιουργία ενός επιπέδου διακυβέρνησης που θα βοηθάει 
τους Δήμους […] ο Δήμος της Βαρκελώνης έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά σε οικονομικό επί-
πεδο υπάρχει μια Μητροπολιτική αλληλεγγύη» (Xavier 2019). 

Οι αρμοδιότητές της ΑΜΒ98 περιλαμβάνουν τις «κλασικές αρμοδιότητες» (Xavier 2019) 
που υπήρχαν σε Μητροπολιτικό επίπεδο, όπως η διαχείριση απορριμμάτων, η διαχεί-
ριση υδάτων, οι μεταφορές και θέματα κινητικότητας. Ιδιαίτερα τα θέματα κινητικότητας 
έχουν κεντρική θέση, με το νέο φορέα να επενδύει σε ηλεκτροκίνητα οχήματα, σε λε-
ωφορεία, στο μετρό, σε νέους ποδηλατοδρόμους κ.α. Σημαντικές θα είναι ευθύνες της 
AMB όσον αφορά γενικότερα τη χάραξη χωρικών πολιτικών καθώς συμμετέχει στο 
επίπεδο σχεδιασμού τόσο της περιφέρειας (Plan territorial general de Cataluña) όσο και 
της μητροπολιτικής περιοχής (Pla director urbanístic metropolità) (Recio 2019). Πα-
ράλληλα, παίρνονται πρωτοβουλίες σε θέματα δημόσιων χώρων και πράσινων υποδο-
μών. ένας άλλος τομέας δραστηριοποίησης είναι η οικονομική ανάπτυξη όπου παίρνο-
νται πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των βιομηχανικών περιοχών, ενώ έχει συγκροτηθεί 
και μία νέα υπηρεσία που εξειδικεύεται σε θέματα οικονομίας (Agencia Metropolitana 
de Promoción Económica). Τέλος, σημαντική θα είναι η δραστηριοποίηση και σε θέ-
ματα κατοικίας όπου μετά και από συνεργασία με το Δήμο της Βαρκελώνης γίνεται 
προσπάθεια να συγκροτηθεί μια νέα εταιρεία σε μητροπολιτικό επίπεδο στο τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας (Xavier 2019). 

Ταυτόχρονα, ο νόμος δίνει για πρώτη φορά θεσμική διάσταση στο Στρατηγικό Σχεδια-
σμό, δίνοντας αρμοδιότητες στην AMB για «να προωθήσει το στρατηγικό μητροπολιτι-
κό σχεδιασμό, με τη συμμετοχή οικονομικών, κοινωνικών και θεσμικών παραγόντων, 
στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό, την έρευνα και την καινοτομία» (PEMB 2010, 14). 

Το Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB): Barcelona Vision 2020 είναι αντα-
πόκριση της μητροπολιτικής περιοχής της Βαρκελώνης στη νέα θεσμική της διάσταση. 
Το όραμα του PEMB στηρίζεται στο νέο διεθνή ρόλο της πόλης και περιγράφεται ως 
εξής:

Η στρατηγική πρόταση ή Όραμα 2020 στοχεύει στο να διαμορφώσει 
την ΑΜΒ σε μια παγκόσμιας-τάξη μητρόπολη: μία από τις πιο ελ-
κυστικές και με επιρροή Ευρωπαϊκές περιφέρειες για το παγκόσμιο 
καινοτόμο ταλέντο, με ένα μοντέλο ένταξης και κοινωνικής συνοχής 
υψηλής ποιότητας. (PEMB 2010, 29)

Το όραμα θα υλοποιηθεί μέσα από έξι άξονες-προκλήσεις:  

• Τη Βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή 

• Την τοποθέτηση της ΑΜΒ σαν πρότυπο στο νέο παγκόσμιο πλαίσιο: με μεγαλύτερη 
παρουσία στις χώρες με ηγετική θέση στον κόσμο και πρωτεύοντας στην Μεσόγειο. 

• Παγκόσμιος ηγέτης σε κάποιους τομείς της γνώσης που κινούν την ανάπτυξη. 

• Προχωρώντας πέρα από τις εταιρείες στον τομέα της «βιοτεχνολογίας». Ενίσχυση 
και ενδυνάμωση των παραδοσιακών βιομηχανιών και οικονομικών τομέων. 

• Να βρίσκεται ανάμεσα στις πιο ελκυστικές Ευρωπαϊκές περιφέρειες για το καινο-
τόμο ταλέντο. 

97. Στο νέο φορέα θα συμμετέχουν 
36 Δήμοι και θα συγκροτηθεί από 
την ένωση τριών φορέων: Man 
comunitat d eMunicipis del'Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(Ένωση Δήμων Μητροπολι-
τικής  Περιοχής της Βαρκελώ-
νης), Entitat del Medi Ambient 
(Περιβαλλοντικής Υπηρεσίας) 
και της Entitat Metropolitana 
del Transport (Μητροπολιτικής 
Υπηρεσίας Μεταφορών). 

98. http://www.amb.cat/s/es/web/
amb/la-institucio/competencies.
html

http://www.amb.cat/s/es/web/amb/la-institucio/competencies.html
http://www.amb.cat/s/es/web/amb/la-institucio/competencies.html
http://www.amb.cat/s/es/web/amb/la-institucio/competencies.html
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Εικόνα 29. Αεροφωτογραφία της Μητροπολιτικής περιοχής της Βαρκελώνης (Πηγή: ΑΜΒ)

Εικόνα 30. Χάρτης των χώρων πρασίνου στη Μητροπολιτική περιοχή της Βαρκελώνης (Πηγή: ΑΜΒ)

ΜΉΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΉΣΉ ΣΤΉ ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ (1974-2018)

1974-1986

CORPORACIΟN METROPOLITANA DE 
BARCELONA (CMB)

1987-2009

ENTIDAD METROPOLITANA DEL 
TRANSPORTE

ENTIDAD METROPOLITANA DE MEDIO 
AMBIENTE

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL AREA 
METROPOLITANA

2010-ΣΉΜΕΡΑ

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
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• Να είναι μια ενδιαφέρουσα και κοινωνικά ισορροπημένη πόλη: μια κοινωνική 
απάντηση στην κρίση. 

(PEMB 2010, 32)

Από τους παραπάνω στόχους, ένας αφορούσε θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση των 
οικονομικών θεμάτων που προκύπτουν από το υφεσιακό πλαίσιο (άξονας 5), και ένας 
την αντιμετώπιση θεμάτων κοινωνικής συνοχής (άξονας 6). 

Η πορεία όμως του Στρατηγικού Σχεδίου του 2010 θα επηρεαστεί από την κρίση αλλά 
και τις θεσμικές αλλαγές όπως η ίδρυση της ΑΜΒ. Για τον Συντονιστή του PEMB, 
Oriol Estella, η κρίση οδήγησε στο να μην εφαρμοστεί επί της ουσίας το σχέδιο αλλά και 
να κλονιστεί συνολικά ο θεσμός του PEMB. Όπως αναφέρει:

Αυτό που έγινε μετά το 2008 ήταν η οικονομική κρίση, η αλλαγή στη 
Μητροπολιτική διακυβέρνηση, η πολιτική αλλαγή στο Δήμο το 2011 
και το 2015, αλλά και η συνταξιοδότηση του ιστορικού συντονιστή του 
PEMB, Francesc Santacana (ιδρυτή του οργανισμού μαζί με το Δή-
μαρχο Maragall). O συνδυασμός των παραπάνω γεγονότων έκανε το 
στρατηγικό σχεδιασμό λιγότερο επίκαιρο για τη Μητροπολιτική δια-
κυβέρνηση από αυτό που ήταν πριν. (Estela Barnet 2019)

Παράλληλα, την περίοδο 2006-2010 θα ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός της 
Καταλονίας με την ολοκλήρωση των σχεδίων για τις εφτά περιφερειακές ενότητες. 
Ανάμεσά τους θα είναι και το Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) το οποίο θα 
εγκριθεί τον Απρίλιο του 2010 (Bosch 2011). Το σχέδιο θα έχει μεγάλη συμβολή σε θέ-
ματα ενίσχυσης και προστασίας των ελεύθερων χώρων καθώς και στον προγραμματισμό 
υποδομών, ενώ θα είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης περιόδου διαβούλευσης. Η κριτική 
στο σχεδιασμό αφορούσε θέματα προγραμματισμού, καθώς θεωρήθηκε από περιβαλλο-
ντικές οργανώσεις ότι ήταν μεγάλος ο αριθμός των επεκτάσεων για τη δημιουργία νέων 
περιοχών κατοικίας99.

4.3.1.3 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 
Σημαντικές θα είναι οι πρωτοβουλίες και σε θέματα κοινωνικής συνοχής με μια ιδιαίτε-
ρη έμφαση σε θέματα κατοικίας και δημόσιου χώρου. 

Ανάμεσά τους θα πρέπει να διακρίνουμε το ν. 18/2007 για «το δικαίωμα στην κατοικία». 
Ο νόμος ήταν μια αρκετά προοδευτική και καινοτόμα πρωτοβουλία, το «πρώτο συνεκτικό 
νομοθετικό πλαίσιο που είχε εγκριθεί στην Ισπανία για να αναμετρηθεί με το δικαίωμα των ανθρώ-
πων στην κατοικία» (Ajuntament de Barcelona 2018), αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που 
έχουν προκύψει από τη χρηματιστικοποίηση της αγοράς κατοικίας. Αυτό γίνεται ξεκάθα-
ρο από το πρώτο άρθρο του νόμου που αναφέρει ότι:

Η κατοικία είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τους Κατα-
λανούς πολίτες, που βλέπουν τις τιμές αυτού του αγαθού να αυξάνονται 
πολύ τα τελευταία χρόνια. Γεγονός που αναγκάζει τις οικογένειες, στην 
καλύτερη των περιπτώσεων, να είναι αντιμέτωπες με περιορισμούς 
που θέτουν σε κίνδυνο τη δυνατότητά τους για κατανάλωση, με όρους 
αποπληρωμών δανείων που δυσκολεύουν όλο και περισσότερο, και 
αντιμέτωποι με ρίσκα και αβεβαιότητας στην περίπτωση μελλοντικών 
αλλαγών, είτε αυτές αφορούν το κομμάτι της εργασίας, της οικογένειας, 
είτε αφορούν επιτόκια δανεισμού. Η προσφορά στην αγορά ενοικίων 
είναι ανεπαρκής, μη ανταγωνιστική, αφού τα εισοδήματα σχετίζονται 
με τις μακροπρόθεσμες αποπληρωμές των στεγαστικών δανείων. Το 
αποτέλεσμα είναι ότι όλο και περισσότερο ευάλωτα τμήματα της κοι-
νωνίας, όπως οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι μετανάστες είναι εκτεθειμένοι 
σε κίνδυνο. (Llei 18/2007, 1)

99. Το σχέδιο προέβλεπε πάνω 
από 700.000 νέες μονάδες μέχρι 
το 2026
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Της ψήφισης του νόμου τον Δεκέμβριο του 2007 θα προηγηθεί το Pacte Nacional 
peral’Habitatge 2007-2016, μια συμφωνία ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Καταλονίας, και 
πάνω από τριάντα φορείς από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το σύμφωνο θα αποτελέ-
σει «μια πολιτική και κοινωνική δέσμευση, με στόχο να λύσει τις ανάγκες της Καταλανικής κοινωνίας 
για αξιοπρεπή κατοικία πριν το 2016» (Bosch 2011, 89–90). Οι στόχοι που έμπαιναν ήταν 
αρκετά φιλόδοξοι: ενεργοποίηση 250.000 κατοικιών, κατασκευή 160.000 νέων κατοικι-
ών με καθεστώς προστασίας, ενεργοποίηση 62.000 αναξιοποίητων κατοικιών, ενίσχυση 
140.000 νοικοκυριών. Ο γενικός στόχος ήταν μέχρι το 2016 το 15% των κατοικιών στην 
Καταλονία να υπάγονται σε κάποιο καθεστώς προστασίας ή ενίσχυσης. 

Η εφαρμογή του σχεδίου βρήκε εμπόδια σε θέματα χρηματοδότησης (Bosch 2011), ιδι-
αίτερα την περίοδο έντασης της κρίσης, αλλά και σε μεταγενέστερες θεσμικές πρωτοβου-
λίες που τροποποίησαν τις κατευθύνσεις του ν.18/2007 (Solé 2013b; 2013a). 

Σε τοπικό επίπεδο στον Δήμο της Βαρκελώνης ο νόμος θα εξειδικευθεί μέσω του 
Plad’Habitatge de Barcelona 2008-2016. Το σχέδιο θα προβλέπει τη δημιουργία 24.000 
μονάδων κοινωνικής κατοικίας διαφόρων τυπολογιών. Μέχρι το 2010, το πρόγραμμα 
θα είχε ολοκληρωθεί κατά 52% με τη δημιουργία πάνω από 12.000 μονάδων. 

Πέρα από την κατοικία, σημαντικές θα είναι οι δράσεις και σε θέματα που σχετίζονται με 
την ποιότητα ζωής και την ανάδειξη του δημόσιου χώρου, ιδιαίτερα σε υποβαθμισμένες 
περιοχές (Nel·lo 2010; Cano, Pradel, και Garcia 2016; Degen και García 2012). Κεντρι-
κό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή θα παίξει ο ν.2/2004 (Lley de Barris) της Καταλανικής 
Κυβέρνησης «για την ανάδειξη των γειτονιών, των αστικών περιοχών και πόλεων που χρειάζονται 
ειδική προσοχή». Ο γενικότερος στόχος ήταν η αντιμετώπιση, μέσα από ένα πρόγραμμα 
δράσεων, προβλημάτων που σχετίζονται με τον κοινωνικό διαχωρισμό και την υπο-
βάθμιση των γειτονιών (Nel·lo 2010). Η επιτυχία του νόμου στηριζόταν στην εξασφά-
λιση των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω της δημιουργίας ενός ειδικού ταμείου που 
θα χρηματοδοτούσε τις προτάσεις των Δήμων που θα εντασσόταν στο πρόγραμμα. Το 
πρόγραμμα θα διαρκέσει έξι χρόνια από το 2004 μέχρι το 2010, και μόνο την περίοδο 
2008-2010 θα χρηματοδοτηθούν και θα ολοκληρωθούν πάνω από 70 έργα. 

4.3.1.4 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ, ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΗΤΤΑ ΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ. 
Παράλληλα με τις θεσμικές πρωτοβουλίες στο χωρικό σχεδιασμό και τις δράσεις αντιμε-
τώπισης του κοινωνικού διαχωρισμού υπήρχε μια συνέχεια και στις πολιτικές ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικότητας. Αυτό σήμαινε υποδομές και μεγάλα έργα που θα κάνουν την 

Εικόνα 31. PTMB “Sistema Urba” 
(Πηγή: ΑΜΒ)
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πόλη πιο ελκυστική100. Μια σειρά μεγάλων έργων που είχαν προγραμματιστεί ήδη από 
την προηγούμενη περίοδο θα ολοκληρωθούν. Το λιμάνι, που είχε ήδη επεκταθεί με το 
Pla Delta, συνεχίζει την ανάπτυξή του: Το 2008 θα πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη 
επένδυση στην ιστορία του με την κατασκευή του ανατολικού και του νότιου κυματο-
θραύστη. Το 2009-2010 θα ανοίξει το Ξενοδοχείο W επεκτείνοντας τη δραστηριοποί-
ηση του λιμανιού στον τομέα του Τουρισμού. Την ίδια χρονιά θα ανοίξει και ο νέος 
τερματικός σταθμός (Τ1) του αεροδρομίου της Βαρκελώνης. Η γειτονιά καινοτομίας του 
@22 θα συνεχίζει να επεκτείνεται, ενώ θα αρχίσει και ο προγραμματισμός για το σταθμό 
της υπερταχείας στη Sagrera. Παράλληλα, σε μια λογική δημιουργίας ενός νέου στόχου 
για την πόλη, ο Δήμος θα ανακοινώσει την πρόθεσή του η Βαρκελώνη να διοργανώσει 
τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022. Όμως παρά τις εντυπωσιακές 
πρωτοβουλίες, συνολικά το μοντέλο αρχίζει να εμφανίζει σημάδια κόπω-
σης, ενώ η κρίση θα αρχίσει να δείχνει ότι μπορεί να αγγίξει και τη Βαρ-
κελώνη.

Τη διετία 2008-2010 το ΑΕΠ της πόλης θα πέσει κατά 5%. Ο κλάδος των κατασκευών 
θα καταρρεύσει μαζί με τις τιμές ακινήτων101. Αυτό δημιουργεί προβλήματα και στα προ-
γραμματιζόμενα έργα. Στην περίπτωση του σταθμού της Sagrera, ένα μεγάλο ποσοστό 
του προϋπολογισμού (369 από τα 592 εκατ. €) υπολογιζόταν ότι θα καλυφθεί από την 
ιδιωτική εκμετάλλευση εκτάσεων εκατέρωθεν του σταθμού. Η πτώση όμως των τιμών 
θα δημιουργήσει εμπόδια, γεγονός που ανάγκασε το Υπουργείο Υποδομών να χρημα-
τοδοτήσει το έργο με 223 εκατ. € (Crehuet 2010). Σύντομα θα φανούν και οι επιπτώσεις 
της κρίσης στα εισοδήματα (Ajuntament de Barcelona 2017b) και στη ραγδαία αύξηση 
της ανεργίας. 

Οι νέες συνθήκες θα οδηγήσουν σε συνολική αμφισβήτηση του μοντέλου. Στη διαβού-
λευση για το πρόγραμμα δράσης του Δήμου (PAM 2008-2011), η αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της αύξησης του τουρισμού και η μετανάστευση θα αποτελέσουν κεντρικά 
ζητήματα (Olles 2008). Αλλά οι μεγαλύτερες αντιδράσεις θα έρθουν το 2010 και θα 
αφορούν το έργο ανάπλασης της Λεωφόρου Diagonal, ενός από τους κεντρικούς άξονες 
της πόλης. H πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου για μετατροπή της Λεωφόρου σε 
οδό ήπιας κυκλοφορίας θα απορριφθεί κατά τη διαδικασία τοπικού δημοψηφίσματος 
με συντριπτικά ποσοστά (πάνω από 80%). Σύμφωνα με τον Rodríguez Álvarez (2015):

«Πολλοί είδαν το δημοψήφισμα και τη δημόσια διαβούλευση σαν μια 
ευκαιρία να κατηγορήσουν την τοπική κυβέρνηση, μετατρέποντας την 
ψήφο σε ψήφο κατά του Δημάρχου […] Πρέπει να λάβουμε υπόψη 
ότι η δημοτικότητα του Δημάρχου ήταν πολύ χαμηλή και επιπλέον 
αρκετοί ήταν αυτοί που δεν κατανοούσαν τη σημασία της παρέμβασης 
στη Diagonal σε μια περίοδο σημαδεμένη από την κρίση (Rodríguez 
Álvarez 2015, 295)

Το αποτέλεσμα θα είναι η πολιτική κρίση στην τοπική κυβέρνηση (Bassets 2010), με τις 
παραιτήσεις συμβούλων. Το tripartite θα ηττηθεί στη κυβέρνηση της Καταλονίας υπό 
την πίεση της κρίσης και την διαχείριση του θέματος της ανεξαρτησίας που αρχίζει να 
παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Οι Σοσιαλιστές στη Βαρκελώνη δε κατάφεραν να αντιστρέ-
ψουν το αρνητικό κλίμα. Το 2011 η κατάσταση της οικονομίας και η εργασία σε συνδυ-
ασμό με την ανασφάλεια θα είναι τα σημαντικότερα ζητήματα σύμφωνα με το βαρόμετρο 
της πόλης της Βαρκελώνης, κάτι το οποίο καθόρισε και τις εκλογές του  Μάϊου. 

Το αποτέλεσμα ήταν οι Σοσιαλιστές να ηττηθούν για πρώτη φορά μετά από 32 χρόνια 
στις δημοτικές εκλογές στο Δήμο της Βαρκελώνης. 

100. Αυτή η λογική οικονομι-
κής και αστικής μεγέθυνσης επί 
της ουσίας δε θα αμφισβητηθεί 
καθόλου μέχρι το 2015, όταν τη 
διακυβέρνηση αναλαμβάνει το 
BeC.

101. Βλ. σχετικά Κεφ. 4.1.2
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4.3.2 Ή ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΉΣΉ ΤΟΥ CIU 

4.3.2.1 ΛΙΤΟΤΗΤΑ, ΑΔΥΝΑΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΗ
Η νίκη του CiU στη Βαρκελώνη το 2011, και η επικράτησή τους και στη Generalitat με 
τον Arturo Mas το 2010, θα είναι η πρώτη σημαντική τομή στην τοπική πολιτική σκήνη. 
Ο εκλογικός θρίαμβος ενάντια στους Σοσιαλιστές με την ταυτόχρονή νίκη του Trias στην 
Βαρκελώνη ήταν μια ιστορική στιγμή για το CiU. Σύμφωνα με τον Richard Gillespie, θα 
δώσει την ευκαιρία για μια πιο φανερή «αναζήτηση περισσότερο Καταλανικών εναλλακτικών 
για την πρωτεύουσα απαλλαγμένων από τις σχέσεις με τα Ισπανικά κόμματα» (Gillespie 2019, 11), 
γεγονός που είχε και την στήριξη σημαντικών τμημάτων της ελίτ της πόλης (Dowling 
2017)102. Το ζήτημα της ανεξαρτησίας άρχιζε να γίνεται αλώστε ένα βασικό επίδικο και 
ακόμη μετριοπαθείς πολιτικοί, όπως ο Trias, άρχισαν να λειτουργούν σε ένα πλαίσιο 
ριζοσπαστικοποίησης της κομματικής τους βάσης. Όμως η εκλογική νίκη δε σήμαινε και 
μια εύκολη περίοδο διακυβέρνησης, αντίθετα οι δυσκολίες ήταν πολλές. 

Αρχικά το CiU θα διαχειριστεί μια περίοδο έντασης της κρίσης (2011-2013) 
και θα πάρει σκληρά μέτρα λιτότητας στο επίπεδο της Καταλανικής Κυβέρνησης, ακο-
λουθώντας μια πολιτική περικοπών και ιδιωτικοποιήσεων. Σε μια αντίστοιχη λογική, 
στο Δήμο της Βαρκελώνης η περίοδος του Trias χαρακτηρίζεται από αρκετούς μελετητές 
σαν μια νεοφιλελεύθερη στροφή στις πολιτικές του Δήμου (Cano, Pradel, και Garcia 
2016; Blanco, Salazar, και Bianchi 2019; A. Garcia, Iglesias, και Tomàs 2015). Όμως 
εκτιμούμε ότι αυτό αποτελεί μόνο μια πλευρά της ανάγνωσης της δημαρχίας του Trias. 
Κατά τη γνώμη μας δεν αλλάζει ο πυρήνας και η βασική κατεύθυνση των 
πολιτικών που εφαρμόζονται ηδη πριν από την κρίση103. Επιπλέον, σύμφωνα 
με ειδικούς και πολιτικούς που ενεπλάκησαν με τη διακυβέρνηση του Trias, έγινε μια 
προσπάθεια ανανέωσης του Μοντέλου Βαρκελώνης μέσα στα όρια και τις νέες συνθήκες 
που έδινε το υφεσιακό πλαίσιο χωρίς να παραμερίζεται η κοινωνική πολιτική (Sisternas 
2019; Civit 2019; Falcon 2019). Η πόλη θα βρει ένα νέο mantra στις Έξυπνες Πόλεις, 
και γενικότερα την ενίσχυση της καινοτομίας σε θέματα διακυβέρνησης και αστικών 
παρεμβάσεων, ενώ ενεργός θα είναι ο διάλογος και για το ρόλο της Βαρκελώνης στο 
πλαίσιο του ζητήματος της Καταλανικής Ανεξαρτησίας. Όμως η ύφεση θα δημιουργή-
σει εμπόδια στην υλοποίηση «γενεών» προγραμμάτων ανάπλασης και μεγέθυνσης της 
πόλης. 

Παράλληλα η κρίση και το θέμα της ανεξαρτησίας θα επηρεάσουν και την 
κυβερνησιμότητα της πόλης. Η περίοδος κυριαρχίας των Σοσιαλιστών και των 
συμμάχων τους στην Αριστερά είχε τελειώσει και τη θέση της πήρε μια περίοδος κυβερ-
νητικής αστάθειας. Το CiU με 14 Δημοτικούς Συμβούλους θα έπρεπε να αναζητήσει 
συμμαχίες. Κάτι τέτοιο ήταν δύσκολο με τους Σοσιαλιστές και τα κόμματα της Αριστεράς. 
Αλλά το ζήτημα της ανεξαρτησίας θέτει νέα εμπόδια, καθώς τα πιο «αυτονομιστικά στοι-
χεία» (Baquero 2012) μέσα στους κόλπους του Trias δεν επιθυμούσαν μια συμμαχία με 
το PP που έχει 9 Δημοτικούς Συμβούλους. Έτσι ο Xavier Trias θα κυβερνήσει την πόλη 
ως μειοψηφία και αναγκασμένος να κάνει επιλεκτικά συμμαχίες με όλους του πολιτικούς 
σχηματισμούς: Το PP θα στηρίξει τους προϋπολογισμό του 2012 και τις επενδύσεις το 
2013, το PSC θα ψηφισει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου (PAM 2012-2015), 
επιλεγμένα έργα και τον προϋπολογισμό του 2015 (Ajuntamiento de Barcelona 2015). 
Ταυτόχρονα με τα αποτελέσματα της ύφεσης να γίνονται έντονα και τις κοινωνικές ανι-
σότητες να μεγεθύνονται, το CiU ήρθε αντιμέτωπο και με ισχυρές κοινωνικές αντιδρά-
σεις. Για τα κοινωνικά κινήματα πολιτικές που ενίσχυαν την τουριστική βιομηχανία στη 
πόλη αποτελούσαν κόκκινο πανί όλη την περίοδο που εξετάζουμε. 

102. Ήδη από το 2007 με αφορμή 
μια απεργία στο El Prat, θα ανοίξει 
ένας μεγάλος διάλογος γύρω από 
τις υποδομές της Βαρκελώνης και 
την επιστροφή της υπό Καταλανι-
κή διαχείριση. 

103. Μια αντίστοιχή άποψη 
υποστηρίζεται από τους González 
κ.ά. (2018)
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4.3.2.2 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Η διαχείριση της κρίσης θα αποτελέσει κυρίαρχο πολιτικά επίδικα της περιόδου. Στο 
αποκεντρωμένο σύστημα διακυβέρνησης της Ισπανίας, μεγάλο βάρος του προγράμματος 
δημοσιονομικής προσαρμογής θα πέσει στις κυβερνήσεις των Αυτόνομων Κοινοτήτων, 
καθώς εκείνες ήταν κυρίως υπεύθυνες σχεδόν για το σύνολο των παροχών σε υγεία, παι-
δεία και άλλες κοινωνικές ανάγκες (Gallego και Subirats 2012; Marisol Garcia 2017a; 
Suarez 2010). Έτσι, η λιτότητα και οι περικοπές αφορούσαν σε πρώτο επίπεδο τις περιφε-
ρειακές κυβερνήσεις (Orriols και Cordero 2016; Marisol Garcia 2017a; Artigues 2017; 
Blanco, Salazar, και Bianchi 2019). 

Ήδη από το 2009 η κυβέρνηση των Σοσιαλιστών στην Καταλονία θα πάρει μέτρα 900 
εκατ. € για να  αντιμετωπίσει το έλλειμα του προϋπολογισμού, που από -0.6 το 2007 θα 
πέσει στο -2.5 το 2008 (IDESCAT). Το 2010 η πτώση των εσόδων θα συνεχιστεί και η 
ύφεση θα γίνει πιο έντονη, γεγονός που θα οδηγήσει τη νέα κυβέρνηση του Artur Mas 
να προχωρήσει σε σημαντικές περικοπές και νέα μέτρα. Σημαντικό ρόλο στην επιβολή 
των περικοπών θα παίξουν οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής που επέβαλε η 
ΕΕ και η Ισπανική Κυβέρνηση και θεσμοθετήκαν με την αναθεώρηση του Συντάγμα-
τος και μια σειρά νόμων που θέτανε σκληρούς περιορισμούς στους προϋπολογισμούς 
Περιφερειών και Δήμων, με όριο στα ελλείματα του προϋπολογισμού στο 1.5% και 0.3% 
αντίστοιχα104. Βέβαια η κατεύθυνση που θα πάρει αυτή η δημοσιονομική προσαρμογή 
ήταν επιλογή της εκάστοτε τοπικής κυβέρνησης. 

Στην περίπτωση της Καταλονίας το CiU θα ακολουθήσει το δρόμο της λιτότητας και των 
περικοπών. Τα μέτρα θα περιλαμβάνουν περικοπές στους τομείς της υγείας, παιδείας και 
πρόνοιας, αυξήσεις φόρων, περικοπές στους μισθούς των δημοσιών υπαλλήλων καθώς 
και ένα πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων περιουσιών της Generalitat και οργανισμών. Ιδι-
αίτερα θα χτυπηθεί όλο το σύστημα πρόνοιας. Το διάστημα 2011-2014 οι περικοπές στις 
κοινωνικές υπηρεσίες θα φτάσουν τα 332 εκατ. € (15%), στην εκπαίδευση 1.431 δις € 
(23%) και στην υγεία 1.567 δις € (16%)105. Παράλληλα, αλλαγές του θεσμικού πλαισίου 
στην Καταλονία θα δυσκολέψουν την πρόσβαση σε παροχές όπως το RMI (Κατώτατο 
Εισόδημα) ώστε να αντιμετωπιστεί η αυξημένη ζήτηση κατά 198% (Ballester και Garriga 
2015).

Η λήψη μέτρων το 2010-2012 δεν θα οδηγήσει σε βελτίωση των οικονομικών. Το 
έλλειμα του προϋπολογισμού θα ξεπεράσει το 4% και το χρέος θα εκτιναχθεί από τα 
1.614 δις € το 2009 στα 5.975 δις € το 2011. Στο τέλος του 2012 η Generalitat θα κάνει 
αίτημα προς την Ισπανική Κυβέρνηση για ένταξη στο Fondo de Liquidez Autonómica, το 
ειδικό ταμείο που συγκροτήθηκε για την οικονομική διάσωση των Περιφερειών, και το 
πρόγραμμα περικοπών θα συνεχιστεί (Piñol 2012). 

Ο Δήμος της Βαρκελώνης δεν θα επηρεαστεί άμεσα από τις πολιτικές, ενώ η οικονομική 
του κατάσταση δε θα κλονιστεί από την ύφεση. To 2012 o Δήμος θα κλείσει την οικο-
νομική χρονιά με μηδενικό έλλειμα, πληρώνοντας εντός τριάντα ημερών τους πιστωτές 
του. Βέβαια, δε θα μείνει ανεπηρέαστος, καθώς η ύφεση θα χτυπήσει τις πρωτοβουλίες 
αναβάθμισης της πόλης και τα μεγάλα έργα λόγω των κενών στη χρηματοδότηση, γε-
γονός που θα γίνει εμφανές τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης του Trias (Cia 2012). 
Παράλληλα, ο Δήμος θα αναγκαστεί να καλύψει σε ένα βαθμό τα κενά που άφηναν 
οι περικοπές της Καταλανικής Κυβέρνησης. Αυτό έγινε στο τομέα του πολιτισμού το 
2011(El Mundo 2011), αλλά θα γενικευτεί επί διακυβέρνησης του CiU με τον Trias 
να χαρακτηρίζεται ως ο «τραπεζίτης» της Καταλανικής Κυβέρνησης (Baquero και Roger 
2012). 

Μέσα σε αυτό το πιεστικό πλαίσιο το CiU θα κάνει μια προσπάθεια ανανέωσης και 
επανανοηματοδότησης συνολικά του Μοντέλου Βαρκελώνη. Η ενίσχυση της ανταγω-

104. Αναφερόμαστε στους 
νόμους Ley Orgánica 2/2012, 
de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera και 
Ley 27/2013, de Racionalidad y 
Sostenibilidad dela Administración 
Local. 

105. Επεξεργασία δεδομένων από 
Ministerio de Hacienda. 
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νιστικότητας της πόλης, η εισαγωγή καινοτόμων και «έξυπνων» λύσεων, η αναβάθ-
μιση του ρόλου της πόλης ως πρωτεύουσα της Καταλονίας θα είναι κεντρικά στοιχεία 
της νέας στρατηγικής (March και Ribera-Fumaz 2016; A. Garcia, Iglesias, και Tomàs 
2015; González κ.ά. 2018; Vives Tomàs 2017). Ταυτόχρονα, η αντιμετώπιση της ύφεσης 
σήμαινε για το CiU ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στην αγορά, υποστήριξη της ανάπτυξης, 
ιδιωτικοποιήσεις και περισσότερες συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα (A. Garcia, Iglesias, 
και Tomàs 2015; Rodríguez Álvarez 2015). 

4.3.2.3 ΕΝΑ ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ: ΜΙΑ ΑΥΤΑΡΚΗΣ ΚΑΙ «ΕΞΥΠΝΗ» ΠΟΛΗ
Ο στόχος της μετατροπής της Βαρκελώνης σε μια «αυτάρκη» και «Έξυπνη πόλη» ήταν 
μια συνολική απάντηση που φιλοδοξούσε να αποτελεί μια λύση εξόδου από την κρίση 
(Àrea d’Hàbitat Urbà 2012). Όπως αναφέρει ο Antoni Vives (2017), Αντιδήμαρχος 
Αστικού Περιβάλλοντος (Tinentd’alcalded’HàbitatUrbà): 

Ήμασταν στη μέση της χειρότερης στιγμής της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης, η ανεργία ήταν παντού. Τι να κάναμε; Αποφασίσαμε να επεν-
δύσουμε στην αστική και κοινωνική αναγέννηση. Μια στρατηγική 
επένδυση στις Έξυπνες Πόλεις, στη δημιουργία δουλειών, στην προ-
σέλκυση ταλέντου, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής» (Vives Tomàs 
2017, 10)

To νέο όραμα για τον Vives και άλλα στελέχη του Δήμου θα οδηγούσε στην ανανέωση 
του κοινωνικού συμβολαίου της πόλης, όπου η τεχνολογία θα δημιουργήσει ευκαιρίες 
για όλους, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις υποδομές της πόλης. Ήταν ένα όραμα κοινωνικό 
αλλά και επιχειρηματικό που θα ενίσχυε ιδιαίτερα τομείς αιχμής και καινοτομίας (Vives 
Tomàs 2017). Ένας εκσυγχρονισμός και προσαρμογή του Μοντέλου Βαρκελώνη στις 
νέες συνθήκες. Στην ίδια λογική η Maria Sisternas Tussel, Διευθύντρια Έργων στη Δι-
εύθυνση Αστικού Οικοσυστήματος, αναφέρει ότι:

Μετά από 32 χρόνια Σοσιαλιστικής διακυβέρνησης έρχεται ο Trias και είναι από το εθνι-
κιστικό Καταλανικό κόμμα. Πίστευε ότι χρειαζόταν να πει μια νέα ιστορία [storytelling] 
για να ηγηθεί στη πόλη και το όραμά του ήταν να ανοίξει την πόλη στο κόσμο για άλλη 
μια φορά, να ανοιχτεί στα ψηφιακά οικοσυστήματα. Εκείνη την εποχή φαινόταν ότι η 
υπόθεση των start-up και των ψηφιακών μετασχηματισμών φαινόταν ότι θα μπορούσαν 
να δημιουργήσουν νέες υπηρεσίες στην οικονομία της Βαρκελώνης […] Η Βαρκελώνη 
δεν είναι πρωτεύουσα ,οπότε πραγματικά χρειάζεται να φτιάξει το δικό της τοπικό οικο-
συστήμα, έτσι θέλησε [o Trias] να ανοιχτεί στην καινοτομία. (Sisternas 2019)

Για τον Albert Civit, το νέο αυτό όραμα συνδέεται και με το γεγονός ότι η δυναμική των 
ΟΑ του 1992 είχε πια δώσει ότι ήταν να δώσει στην πόλη. Όπως σχολιάζει:

Η Βαρκελώνη πιστεύω ότι ήταν πολύ τυχερή πόλη λόγω της δυνα-
μικής των Ολυμπιακών Αγώνων. Το 1992 ήταν μια μεγάλη χρονιά 
για την πόλη που έδωσε μια δυναμική για μεγάλο διάστημα. Ακόμα 
και η κρίση μετριάστηκε από αυτή την δυναμική. Όταν όμως φτάσαμε 
το 2012 αυτό αρχίζει πλέον να υποβαθμίζεται και προσπαθούμε να 
δώσουμε μια νέα ώθηση, να εφεύρουμε νέα πράγματα για την πόλη. 
(Civit 2019)

To νέο σύνθημα (mantra) της πόλης περιγράφεται ως εξής: Βαρκελώνη, μια πόλη ενερ-
γειακά αυτάρκης (Ciutatauto sufficient), με παραγωγικές γειτονιές και ανθρώπινη τα-
χύτητα, μια πόλη υπερ-συνδεόμενη (hiperconnectada) με μηδενικές εκπομπές (Guallart 
2012; 2015; 2014; Vives Tomàs 2017). 

Το νέο mantra στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στις θέσεις και απόψεις του Vicent Guallart, 
Αρχιτέκτονα της πόλης την περίοδο 2011-2015 (Αrquitecteen cap). Το βιβλίο του The 
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Self Sufficient City (Guallart 2012), αποτελεί ένα μανιφέστο για τις σύγχρονες πόλεις την 
εποχή της πληροφορίας (information age). Για τον Guallar,t το ιντερνετ πρέπει να απο-
τελέσει παράγοντα μετασχηματισμού των σύγχρονων πόλεων καθώς η συνδεσιμότητα 
μπορεί να συμβάλει στην «ανθεκτικότητα κόντρα στην παγκόσμια κατάρρευση» (Guallart 2012, 
5). Η επιλογή των λέξεων και της ορολογίας δείχνουν μια επιρροή από θεωρίες γύρω 
από τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, την ανθεκτικότητα και τον αστικό μεταβολισμό106. 
Τα κτίρια περιγράφονται ως οργανισμοί, οι πόλεις ως φυσικά συστήματα και ο άνθρω-
πος σαν μια βιοχημική μηχανή107. 

Η κατανόηση της λειτουργίας της οικονομίας στην εποχή της πληροφορίας θα βοηθήσει 
σύμφωνα με τον Guallart στην ένταξη και του αστικού σχεδιασμού στη διαδικασία αυτή, 
ενώ θα αλλάξει και το επίπεδο διακυβέρνησης των πόλεων. Γράφει χαρακτηριστικά 
στον επίλογο του βιβλίου:

«Επiλoγος. Από τη Μετάπολη στο Υπεροικοσύστημα [hyperhabitat]. 
Η Μετάπολη είναι μια ασυνεχής μητρόπολη. Η συνδεόμενη αυτάρ-
κης πόλη αλλάζει την κλίμακα της διακυβέρνησης του κόσμου και μας 
μεταφέρει σε ένα μοντέλο-πόλης κράτους.» (Guallart 2012, 19). 

Όλα τα παραπάνω θα αποτυπωθούν με σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα δια-
κυβέρνησης της Βαρκελώνης, με μία μάλιστα συγκροτημένη στρατηγική η οποία είχε 
στον πυρήνα της τις Τεχνολογίες Πληροφορικης και Τηλεπικοινωνίων (ICT)(A. 
Garcia, Iglesias, και Tomàs 2015; González κ.ά. 2018; March και Ribera-Fumaz 2016; 
Rodríguez Álvarez 2015; Vives Tomàs 2017). Παράλληλα, θα συμπληρωθεί με μια 
κατεύθυνση ενίσχυσης της διεθνοποίησης της πόλης. Ο ρόλος των επιχειρήσεων και του 

106. Βλ. σχετικά Κεφ. 2.4.3.2

107. Όπως αναφέρει «Πρέπει να 
χτίσουμε κτίρια σαν οργανισμούς, 
πόλεις σαν φυσικά συστήματα […] 
Ο άνθρωπος σαν μια βιοχημική 
μηχανή»(Guallart 2012, 11–12)

Εικόνα 32. Το νέο «Οικοσύστη-
μα» της Βαρκελώνης (Πηγή: 
Δήμος Βαρκελώνης)
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ιδιωτικού τομέα θα είναι σημαντικός σε όλη αυτήν τη διαδικασία, καθώς ο Δήμος θα 
αναπτύξει όλο και μεγαλύτερες συνέργειες (Vives Tomàs 2017), γεγονός που θα οδη-
γήσει και σε έντονη κριτική (Castro κ.ά. 2013; Cano, Pradel, και Garcia 2016; Blanco, 
Salazar, και Bianchi 2019; Rodríguez Álvarez 2015; Artigues 2017). 

4.3.2.4 ΤΟΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
Στο επίπεδο διακυβέρνησης της πόλης θα υπάρξουν, υποστηρίζουμε  , μια σει-
ρά σημαντικών πρωτοβουλιών, με αλλαγές στη διοικητική δομή του Δήμου, δράσεις 
και έργα γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό δομών και υπηρεσιών. Παράλληλα, 
σημαντική θα είναι η ενίσχυση των συμπράξεων και της συνεργασίας με τον ιδιωτικό 
τομέα, με την δημιουργία νέων φορέων υπεύθυνων για την ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας καθώς και την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του Δήμου. 

Βασικό εργαλείο της προώθησης της νέας στρατηγικής για την πόλη ήταν η δημιουρ-
γία της Αντιδημαρχίας του Αστικού Οικοσυστήματος (tinènciad'alcaldia d 'Hàbitat Urbà) 
με Αντιδήμαρχο τον Antoni Vives, που θα αναλάβει σχεδόν όλες τις αρμοδιότητες που 
αφορούν το σχεδιασμό του δομημένου περιβάλλοντος: πολεοδομικός σχεδιασμός, περι-
βάλλον, κατοικία, υποδομές, ICT, καθώς και την προβολή της πόλης (Sisternas 2019; 
Civit 2019). Με αυτόν τον τρόπο, επί της ουσίας, ένας φορέας ήταν υπεύθυνος για όλες 
τις πτυχές των αστικών παρεμβάσεων (Ajuntament de Barcelona 2013). 

Για τον Albert Civit, η συγκρότηση του 'Hàbitat Urbà ήρθε να καλύψει και ένα κενό στο 
πεδίο του αστικού μάνατζμεντ, εισάγοντας ταυτόχρονα μια νέα σχέση και προσέγγιση στο 
σχεδιασμό και τη διακυβέρνηση της πόλης. 

Όταν ήρθαμε μετά το 2011 αυτό που παρατηρήσαμε ήταν ότι η πόλη 
είχε μια τεράστια εμπειρία στο σχεδιασμό αλλά είχε χάσει εμπειρία σε 
θέματα διαχείρισης […] Ήταν ξεκάθαρο ότι οι αρχιτέκτονες είχαν χάσει 
την επαφή γύρω από σημαντικά θέματα της διαχείρισης μια πόλης. 
Όπως θέματα κινητικότητας και βιωσιμότητας […] Το 2012 και στην 
Generalitat γίνονταν προσπάθειες όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν 
γύρω από την πόλη να μπούνε σε μία στέγη […] Έτσι φτιάξαμε το 
'Hàbitat Urbà, με την έννοια ότι δε θα ήταν μόνο οι πολεοδόμοι και οι 
αρχιτέκτονες, αλλά άνθρωποι που δουλεύαν γύρω από θέματα κινητι-
κότητας, συμμετοχής, γεωγράφοι κ.α. Είχαμε και μια δυνατή πολιτική 
ηγεσία τον Toni Vives που έπεισε τον Δήμαρχο να βάλει όλους αυτούς 
τους ανθρώπους μαζί. Δεν ήταν κάτι εύκολο. (Civit 2019)

Η επόμενη καινοτομία σε θέματα διακυβέρνησης σχετίζεται με τη στρατηγική ICT της 
πόλης, την γενικότερη στρατηγική. Βασικός στόχος θα είναι η εισαγωγή νέων τεχνολο-
γιών σε όλους τους τομείς παροχής υπηρεσιών στη πόλη (A. Garcia, Iglesias, και Tomàs 
2015)108 και γενικότερα η μετατροπή της πόλης σε υπόδειγμα στους συγκεκριμένους 
τομείς109. Το πρόγραμμα θα έχει τρεις άξονες εργασίας (Àrea d’Hàbitat Urbà 2012): (α) 
ενίσχυση του ανταγωνισμού, (β) ψηφιακή μετάβαση (e-Administració) και (γ) κατά-
κτηση κορυφαίας θέσης παγκοσμίως στο πεδίο των Έξυπνων Πόλεων, και θα περιλαμ-
βάνει σειρά δράσεων. Ανάμεσα τους: 

• Δημιουργία του ιδρύματος Barcelona Mobile World Capital.

• Ανάπτυξη συνεργειών με εταιρίες αιχμής που θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό 
των υποδομών. 

• Δημιουργία του Smart City Campus μέσα στη ζώνη ανάπτυξης του @22

• Διοργάνωση του Smart Cities Expo.

• Ανάπτυξη της πλατφόρμας City Protocol. 

108. Θα πραγματοποιηθούν πάνω 
από 18 έργα σε αυτή την κατεύ-
θυνση (Ajuntament de Barcelona 
2014)

109. Κατά τη διάρκεια της Δημαρ-
χίας του Trias, η Βαρκελώνη πήρε 
αρκετά βραβεία για αυτές τις προ-
σπάθειες, όπως το 2014 European 
Innovation Capital (European 
Union), το 2014 Challenge Award 
Mayor Bloomberg Philanthropies 
(Vincles Project) και το2015 
Juniper Research Ranking 1st 
Global Smart City. 
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H λογική του City Protocol ήταν ακριβώς η διαδικασία εκσυγχρονισμού των υπηρεσι-
ών του Δήμου μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών και μια ανανεωμένη σχέση με τον 
ιδιωτικό τομέα. To City Protocol ήταν ένα πιλοτικό εργαλείο ελέγχου των διαδικασιών 
της πόλης μέσα από δείκτες, σένσορες κ.α. To πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε συνεργασία 
με την Cisco και αφορούσε την διαμόρφωση επτά πιλοτικών υπηρεσιών στους τομείς 
του οδοφωτισμού, ενεργειακής αυτονομίας κτιρίων και οικοδομικών τετραγώνων, τη 
διαχείριση του βρόχινου νερού, τα λεωφορεία, τις θέσεις στάθμευσης και την παροχή 
ίντερνετ σε επίπεδο γειτονιάς (Vives Tomàs 2017). Για τον συνεργάτη τότε του Δήμου 
Luis Falcon, πρωτοβουλίες όπως το City Protocol αποτελούν δείγματα για το πως θα 
μπορούσε να λειτουργήσει η δημόσια διοίκηση την εποχή των Big Data. Όπως σχολι-
άζει:

Οι πόλεις πρέπει να έχουν δυναμικά πρωτόκολλά, να έχουν κριτήρια 
στο σχεδιασμό. Όμως πάνω από όλα είναι σημαντικό οι διοικήσεις να 
κάνουν συμφωνίες με όλους αυτούς που ελέγχουν έναν μεγάλο αριθ-
μό δεδομένων, και να τα μοιραστούν αυτά τα δεδομένα ώστε να σχεδι-
άσουμε την πόλη. Πρέπει να εντάξεις κάθε παίχτη, κάθε δυνατό εταίρο 
και να αρχίζεις να σχεδιάζεις την πόλη με ένα σύγχρονο τρόπο σκέψης. 
Αυτό που γίνεται σήμερα είναι να χρησιμοποιούμε φορντικά εργα-
λεία για να λύσουμε προβλήματα της μετα-φορντικής εποχής. Είναι 
πρόβλημα κουλτούρας και όχι εργαλείων και δυνατοτήτων. (Falcon 
2019)

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ίδια η πολιτική εξειδίκευσης στους τομείς των 
νέων τεχνολογιών και των Έξυπνων Πόλεων θα οδηγήσει στην ενίσχυση του ρόλου του 
ιδιωτικού τομέα και των μεγάλων επιχειρήσεων στην πόλη. Την περίοδο 2011-2015 
θα αναπτυχθούν συνερασίες με μεγάλες εταιρίες (IBM, Indra, Cisco, Abertis Telecom, 
Schneider Electric, GDF Suez, Endesa) που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των νέων 
υπηρεσιών. Αυτό θα γίνει μέσω της χρήσης εργαλείων ΣΔΙΤ όπως και στην περίοδο 
των Ολυμπιακών Αγώνων (A. Garcia, Iglesias, και Tomàs 2015; Rodríguez Álvarez 
2015).

Αλλά η συνεργασία και ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα θα ενισχυθεί ευρύτερα: 

Με τη συνεργασία ιδιωτικών φορέων στη συγκρότηση νέων οργανισμών, με τη συμ-
μετοχή επιχειρήσεων στο πεδίο προώθησης της ανταγωνιστικότητας της πόλης και του 
brand Βαρκελώνη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δημιουργία του οργανισμού 
Barcelona Global το 2011 με τη συμμετοχή πάνω από 200 επιχειρήσεων της πόλης και 
στόχο να κάνουν «τη Βαρκελώνη μια από τις κορυφαίες πόλεις στον κόσμο στην προσέλκυση 
ταλέντων και οικονομικής δραστηριότητας»110. 

Μέσω της πολιτικής ιδιωτικοποιήσεων διαφόρων Δημοτικών Επιχειρήσεων σε τομείς 
των κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η προσχολική εκπαίδευση, τα Δημοτικά γραφεία κη-
δειών (Serveis Funeraris de Barcelona), τα Δημοτικά παρκινγκ, η ύδρευση κ.α. (Baquero 
2013a; El País 2011a; Rodríguez Álvarez 2015; A. Garcia, Iglesias, και Tomàs 2015).

Τέλος, μέσω της ίδιας της κατεύθυνσης των έργων, της ενίσχυσης των παρεμβάσεων της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο χώρο και μιας πολιτική αστικής μεγέθυνσης. Αυτό ήταν άλ-
λωστε συμβατό με τις φιλελεύθερες ιδέες του CiU που δεν «υιοθετούσε την άποψη που δαι-
μονοποιούσε τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες» (Vives Tomàs 2017, 25). Αυτό θα γίνει 
διακριτό στις προτάσεις γύρω από μεγάλα έργα όπως η νέα γειτονιά καινοτομίας στο λι-
μάνι Blau@Ictinea ή το έργο One Ocean Port Vell. Το τελευταίο αφορούσε έργο παραχώ-
ρησης σε ιδιωτικό όμιλο της μαρίνας Port Vell ώστε να την επεκτείνει με τη δημιουργία 
θέσεων για super-yacht (Castro 2017; Castro κ.ά. 2013; Bernardos και Costa 2015). Σε 
μεγάλο βαθμό οι πρωτοβουλίες αυτές επικεντρώθηκαν στον τομέα του Τουρισμού, όπου 
έγινε προσπάθεια ενίσχυσης και επέκτασης των δραστηριοτήτων. Χαρακτηριστική ήταν 

110. https://www.barcelonaglobal.
org/about-us/

https://www.barcelonaglobal.org/about-us/
https://www.barcelonaglobal.org/about-us/
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ΠΛΑΙΣΙΟ 8. PLAN DE USOS DE CIUTAT VELLA (2013)
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Εικόνα 33. Χάρτης των τομέων παρέμβασης (Πηγή: Δήμος Βαρκελώνης)

Εικόνα 34. Χάρτης πυκνότητας τουριστικών δραστηριοτήτων (Πήγη: Δήμος Βαρκελώνης)

POPULATION DENSITY BY SQM
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σε αυτή την κατεύθυνση η τροποποίηση του σχεδίου χρήσεων στην Παλιά Πόλη (Plan 
de Usos de Ciutat Vella) το 2013 ώστε να μπορεί να υποδεχθεί νέες τουριστικές χρήσεις 
(Baquero 2013b; La Vanguardia 2013). Το σχέδιο είχε εγκριθεί το 2010 στην κατεύθυν-
ση προστασίας της πολιτιστικής κληρονομίας από τις τουριστικές πιέσεις (Bernardos και 
Costa 2015). Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις εγκρίνονταν 11 νέες μονάδες ενώ υπήρ-
χαν προβλέψεις για τη δημιουργία άλλων 400 (A. Garcia, Iglesias, και Tomàs 2015). 

4.3.2.5 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
Στο επίπεδο των έργων και των γενικότερων αστικών παρεμβάσεων θα υπάρξουν επί-
σης δράσεις, αν και η κρίση ασφαλώς δεν θα δημιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίμα. Όλα θα 
παρουσιαστούν σε σχετική έκδοση του Δήμου Plans i Projectes de Barcelona 2011-2015 
(Guallart, Bárcena, και Gratacòs 2015)

Το πρόγραμμα του Δήμου θα περιλαμβάνει εφτά τομείς δράσεων, οι οποίοι περιγράφο-
νται με τη λογική εφτά χωρικών συστημάτων. Οι τομείς θα είναι η κατοικία, ο εξοπλι-
σμός της πόλης, ο δημόσιος χώρος, η κινητικότητα, το φυσικό περιβάλλον, η έξυπνη πόλη 
και η αυτάρκης πόλη. 

Οι σημαντικότερες από τις παραπάνω δράσεις-έργα ομαδοποιούνται σε χωρικά συστή-
ματα, που καθορίζουν και τους στόχους και την ταυτότητα του σχεδιασμού: Τα πρώτα 
δύο συστήματα αφορούν τη Diagonal. Όπου από τη μία μεριά δημιουργείται ένας άξονας 
καινοτομίας κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου της πόλης, με μια σειρά έργων (Smart 
City Campus, @22, Fundancio BIT etc.) να συγκροτούν ένα cluster με δραστηριότητες 
σε τομείς αιχμής. Από την άλλη μεριά, η δημιουργία νέων χώρων πρασίνου μέσα και 
από τις παρεμβάσεις της Sagrera, η νέα Plaza Glories και άλλοι δημόσιοι χώροι φτιάχνουν 
ένα νέο πράσινο δίκτυο. Τα επόμενα δύο συστήματα σχετίζονται με την αξιοποίηση και 
ανάδειξη των λόφων της πόλης (Montjuic, Tres Turons). Οι παρεμβάσεις προστασίας 
και ανάδειξης της ταυτότητας των παραδοσιακών-ιστορικών συνόλων της πόλης συ-
γκροτούν ένα ακόμη σύστημα. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε έργα και παρεμβάσεις που 
θα οδηγήσουν στην ενοποίηση της πόλης με την οροσειρά της Collserola και θα εντάξουν 
αυτόν τον σημαντικό περιβαλλοντικό πόρο στην καθημερινότητα της πόλης. Το τελευ-
ταίο σύστημα αφορά τη ζώνη του ποταμού Besosό που παρουσιάζει στοιχεία έντονης 
κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης. 

Για τη Διευθύντρια Έργων της Διεύθυνσης Αστικού Οικοσυστήματος, οι παρεμβάσεις 
στο επίπεδο του δημόσιου χώρου, όπως η νέα Plaza las Glories ήταν οι σημαντικότερες 
διότι έφερναν το όραμα του Trias στο επίπεδο της πόλης και των πολιτών. Όπως ανα-
φέρει:

«Με αυτόν τον τρόπο ο περισσότερος κόσμος καταλάβαινε ότι με το 
να επιστρέψει το πράσινο στην πόλη τα μελλοντικά έργα δεν ήταν 
αφηρημένες τεχνολογικά ή «σουπερ» καινοτόμες δράσεις. Αντίθετα 
ήταν πολύ απτές, βάζοντας το πράσινό πάλι στην πόλη, δίνοντας νέα 
κατεύθυνση σε θέματα κινητικότητας, προωθώντας τις δημόσιες συ-
γκοινωνίες.»(Sisternas 2019)

Ένα ακόμη σημαντικό έργο σύμφωνα με τη Maria Sisternas είναι η δημιουργία των 
Fablabs111. H ιδέα γύρω από αυτούς τους τοπικούς χώρους καινοτομίας ήταν ότι η ψηφι-
ακή μετάβαση δεν θα έρθει από τις επιχειρήσεις αλλά από την ενδυνάμωση και εκπαί-
δευση των νέων σε θέματα τεχνολογιών αιχμής. Το πρόγραμμα των Fablabs περιλάμ-
βανε το άνοιγμα δημόσιων κτιρίων στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης, με τον 
κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό και αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα(Sisternas 
2019). 

O Δήμος θα συγκροτήσει ένα αρκετά φιλόδοξο σχέδιο ενεργοποίησης της κτηματαγο-

111. https://ajuntament.
barcelona.cat/digital/en/digital-
empowerment/digital-education-
and-training/fab-labs
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ΠΛΑΙΣΙΟ 9. FABLABs 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ  ΨΉΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΉΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΉΣ ΠΟΛΉΣ

FABLABs ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

FABLABs ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ

FABLABs ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ

ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

Εικόνα 35. FABLABs Masterplan (Πηγή: Δήμος Βαρκελώνης)
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H ανασυγκρότηση των κεντρικοτήτων 
της πόλης στο πλαίσιο του αστικού μετα-
σχηματισμού της πόλης θα είναι χαρα-
κτηριστικό της στρατηγικής της πόλης 
από την δεκαετία του 1980. Η μετατροπή 
της Glories από ένα μεταφορικό κόμβο 
σε ένα μητροπολιτικό δημόσιο χώρο, κέ-
ντρο ενός νέου επιχειρηματικού κέντρου 
έχει ξεκινήσει με τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, και θα συνεχιστεί τις επόμενες 
δεκαετίες. Το 2011 θα ξεκινήσει η νέα 
φάση της ανάπλασης με την πρόταση για 
την δημιουργία του δημόσιου χώρου. Ο 
Δήμος θα διεξάγει αρχιτεκτονικό διαγω-
νισμό και το πρώτο βραβείο βρίσκεται 
στη διαδικασία υλοποίησης. 

ΠΛΑΙΣΙΟ: 10 ΑΝΑΠΛΑΣΉ GLORIES
"ΠΑΛΙΕΣ" ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΉΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΉΤΕΣ

Εικόνα 36. Το σχέδιο τροποποίησης του PGM του 1976, ώστε να εξασφαλιστούν 
θεσμικά οι νέοι κοινόχρηστοι χώροι. (Πηγή: Δήμος Βαρκελώνης)

Εικόνα 38. Το πρώτο βραβείο του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού (Πηγή: Δήμος Βαρκελώνης) 
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Εικόνα 37. Άποψη του χώρου το 2015. (Πηγή: Δήμος Βαρκελώνης)
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ράς και των ιδιωτικών έργων που είχαν παγώσει λόγω της κρίσης και της φούσκας 
ακινήτων. Με το Pla Empenta, ο Δήμος στόχευε μέσω της χρήσης δημόσιων πόρων 
να βοηθήσει στην επανεκκίνηση έργων, με αντάλλαγμα την ένταξη νέων κοινωνικών 
χρήσεων στις αναπτύξεις που θα εντάσσονταν στο πρόγραμμα (La Vanguardia 2011). 
Το πρόγραμμα αφορούσε 18 περιοχές, αποτελώντας  ταυτόχρονα και μέρος της πολιτι-
κής του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας (Guallart, Bárcena, και Gratacòs 
2015). Βέβαια οι δυσκολίες που έφερνε η ύφεση δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του 
προγράμματος.

4.3.2.6 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Η κρίση έφερε τα θέματα της κοινωνικής πολιτικής και της κατοικίας στην καθημερινή 
ατζέντα της διακυβέρνησης της πόλης. Όπως ήδη αναφέραμε, μεγάλο μέρος της κριτικής 
επικεντρωνόταν σε αυτά τα ζητήματα (Castro κ.ά. 2013; A. Garcia, Iglesias, και Tomàs 
2015; Bernardos και Costa 2015; Cano, Pradel, και Garcia 2016; Blanco, Salazar, και 
Bianchi 2019), κατηγορώντας το CiU ότι ακολουθούσε μια ανοιχτά νεοφιλελεύθερη 
πολιτική (Montaner 2014) αδιαφορώντας για θέματα όπως η κατοικία ή οι πολιτικές 
υποστήριξης της εργασίας (Cano, Pradel, και Garcia 2016).Όπως σχολιάζει χαρακτηρί-
στηκα ο Josep Maria Montaner112: 

«Σήμερα η Βαρκελώνη ακολουθεί τους νόμους της ελεύθερης αγοράς, 
κάτι που πολλές πόλεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν, να διορθώ-
σουν και να ανακατευθύνουν. Η ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλί-
ου καθορίζεται από αυτούς που έχουν συγκεντρώσει τα μεγαλύτερα 
κεφάλαια στον τουρισμό, τη κτηματαγορά, τις τράπεζες και τα μίντια. 
Οι Ξενοδόχοι δεν αποφασίζουν μόνο την πολιτική γύρω από τις νέες 
άδειες, αλλά, όπως στην περίπτωση της Via Laietana, προωθούν έργα 
που είναι προς όφελός τους. Οι στόχοι και οι συμφωνίες κρύβονται, αν 
και τα γενικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού των συμφερόντων είναι 
ξεκάθαρα: η νεοφιλελεύθερη ανοικοδόμηση της πόλης, υποβοηθού-
μενη από τα οικονομικά συμφέροντα που την κινούν. Αν πριν από 
δύο δεκαετίες οι περισσότερες επενδύσεις στην πόλη ήταν δημόσιες, 
σήμερα είναι ιδιωτικές. (Montaner 2014)

Πράγματι, όπως ήδη αναφέραμε, η ιδιωτική πρωτοβουλία θα παίξει αναβαθμισμένο 
ρόλο την περίοδο 2011-2015, γεγονός πάνω στο οποίο θα βασιστεί η συγκεκριμένη 
κριτική. Επιπλέον, η στροφή στην ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με αρκετούς μελετητές, 
θα επηρεάσει τις πολιτικές κοινωνικής συνοχής σε τομείς που σχετίζονται με την απασχό-
ληση (Cano, Pradel, και Garcia 2016). Παρόλα αυτά, υποστηρίζουμε ότι η κατάσταση 
είναι πιο πολύπλοκη, και πως αυτή η ενίσχυση των ιδιωτών αντανακλά περισσότερο μια 
πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης. Σύμφωνα με τη Maria Sisternas (2019), η συγκεκρι-
μένη ανάδειξη αυτών των  χαρακτηριστικών διακυβέρνησης ήταν και θέμα πολιτικής 
κριτικής με έναν αυτοτελή τρόπο, και επομένως δεν στηριζόταν απαραίτητα σε πραγμα-
τικά στοιχεία και δεδομένα.

Αυτό γίνεται αρκετά εμφανές στην περίπτωση των πολιτικών γύρω από 
την κατοικία. Οι πολιτικές στο συγκεκριμένο τομέα κατά την περίοδο διακυβέρνησης 
του Trias θα στηρίζονται σε πέντε βασικούς άξονες (α) Περιορισμός της απώλειας κα-
τοικίας σε ομάδες πληθυσμών που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας (β) Επέκταση της 
δημόσιας γης που αφορά έργα κατοικίας, κάτι που στόχευε να κάνει το Pla Empenta. (γ) 
Επέκταση της Κοινωνικής Κατοικίας Pla 100x1000 (δ) προώθηση μέτρων ενίσχυσης 
της ποιότητας της κατοικίας, προσβασιμότητα, ενεργειακή απόδοση κ.α. (ε) και, τέλος, 
ανάπτυξη διαλόγου με φορείς της κοινωνίας των πολιτών. 

Το παραπάνω πρόγραμμα θα ενισχυθεί και από την εξασφάλιση των απαραίτητων χρη-
ματοδοτήσεων, όπου θα επενδυθούν πάνω από 100 εκατ. €, ποσό πρωτοφανές για τα 

112. Αρχιτέκτονας, Καθηγητής 
στην ETSAB και Σύμβουλος 
υπεύθυνος για θέματα Κατοικίας 
(Regidord'Habitatge i Rehabilitaci) 
κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης 
της Ada Colau (2015-2019). 
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δεδομένα της πόλης. Από την ανάλυση του προϋπολογισμού του Δήμου, όπως βλέπου-
με στο Διάγραμμα 10 προκύπτει ότι σε επίπεδο χρηματοδότησης θα υπάρξει μια πολύ 
μεγάλη επένδυση σε θέματα πρόσβασης της κατοικίας την περίοδο 2011-2015. Αυτό 
ήταν κάτι που θα αναγνωριστεί αργότερα. Αντίστοιχη θα είναι η εικόνα στον τομέα των 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων και της Πρόνοιας. Όπως παρατηρεί ο Luis Torrens

«Τα πρώτα δύο χρόνια η διάθεση ήταν φιλική προς τις επιχειρήσεις. 
Ότι θα πρέπει να φτιάξουμε ευνοϊκό κλίμα, να ενισχύσουμε την επιχει-
ρηματικότητα κ.α. Αλλά τον τελευταίο χρόνο, στον τομέα της Πρόνοιας 
και των Δικαιωμάτων η αρμόδια Αντιδήμαρχος [Maite Fandos] κα-
τάλαβε ότι το κοινωνικό ζήτημα είχε φτάσει στα άκρα […] Αυτό που 
έκανε ήταν να δώσει πρώτη φορά επιδόματα στις οικογένειες με παι-
διά που βρισκόταν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το δεύτερο είχε να 
κάνει με την Barcelona Activa, τη δημοτική εταιρεία που ασχολείται με 
θέματα απασχόλησης και προώθησης της οικονομίας. Στην αρχή είχαν 
επικεντρωθεί σε θέματα επιχειρηματικότητας, έξυπνων πόλεων, κάτι 
που είχε πολύ μικρό αντίκτυπο στην απασχόληση. Κάνανε δύο πράγ-
ματα. Ένα bonus για εταιρείες που προσλαμβάναν άτομα που βρισκό-
ταν στα όρια κοινωνικού αποκλεισμού, και η Maite Fandos έφτιαξε 
ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας, το 
Labora. (Torrens Mèlich 2018)

Στην ίδια λογική ο προϋπολογισμός για το 2015 σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας και 
προστασίας θα αγγίξει τα 265 εκατ. €, το μεγαλύτερο ποσό που είχε δαπανήσει μέχρι 
τότε η πόλη. Όμως η ένταση της κρίσης δε μπόρεσε εύκολα να καμφθεί. Οι κοινωνικές 
ανισότητες ανάμεσα στις γειτονιές της πόλης αυξήθηκαν σημαντικά. Για παράδειγμα τα 
εισοδήματα στην Pedralbes ήταν έξι φορές μεγαλύτερα από την Trinitat Nova113. Μαζί 
με τις ανισότητες θα έρθει και η κριτική και η αμφισβήτηση. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΔΉΜΟΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΉΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΉΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (2007-2019)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΑΤ €

ΔΑΠΑΝΕΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2010-2019
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113. https://www.ara.cat/societat/
Barcelona-Trias_0_1328867170.
html

https://www.ara.cat/societat/Barcelona-Trias_0_1328867170.html
https://www.ara.cat/societat/Barcelona-Trias_0_1328867170.html
https://www.ara.cat/societat/Barcelona-Trias_0_1328867170.html
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ΠΛΑΙΣΙΟ 11. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΉΣ ΤΉΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (2011-2015)
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4.3.2.7 ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ 
Πλησιάζοντας στις εκλογές του 2015 η διακυβέρνηση του Trias έδειχνε ήδη έντονα 
σημάδια κόπωσης με την κριτική και τις αντιδράσεις να εντείνονται. 

Η κρίση και η ύφεση αδιαμφισβήτητα ήταν ο βασικός παράγοντας που έβαλε εμπόδια 
στο φιλόδοξο πολιτικό πρόγραμμα αστικού μετασχηματισμού της πόλης, που σύμφωνα 
με το Joaquim Sabaté κατέληξε σε «πυροτεχνήματα» (Sabaté 2018). Πέρα από την ανά-
πλαση της Plaça de les Glòries, τα περισσότερα σχέδια δεν υλοποιήθηκαν. Το star project 
της προεκλογικής καμπάνιας του 2011, η γειτονιά καινοτομίας στο λιμάνι η Blau@
Ictínea, έμεινε στο επίπεδο της αρχικής ιδέας. Η βελτίωση της σχέσης μεταξύ της πόλης 
και του ορεινού όγκου της Collserola (Portes de Collserola) επίσης δεν προχώρησε. Αυτό 
που θα είναι κυρίαρχο θα είναι η εικόνα μιας γενικότερης επενδυτικής στασιμότητας, 
γεγονός που θα φανεί και στις επενδύσεις στις βασικές υποδομές της πόλης. Ταυτόχρονα 
η κρίση θα εντείνει και τα κοινωνικά προβλήματα, οδηγώντας σε έκρηξη της κοινωνικές 
ανισότητες. Η πρόσβαση στην κατοικία σε συνδυασμό με θέματα διαχείρισης του Του-
ρισμού θα αναδειχθούν στα σημαντικότερα ζητήματα της πόλης. Βέβαια είναι αμφίβολο 
αν θα μπορούσαν να δοθούν λύσεις μόνο με την παρέμβαση του Δήμου. Στην πραγμα-
τικότητα τα κοινωνικά προβλήματα, και ιδιαίτερα αυτό της κατοικίας, ήταν πολύ μεγάλα 
για να αντιμετωπιστούν (Sisternas 2019), όπως θα δείξει και η εμπειρία της επόμενης 
διακυβέρνησης του BComú.

Για τον Albert Civit όμως, το σημαντικότερο πρόβλημα βρισκόταν στην αδυναμία να 
μεταφερθεί στους πολίτες το έργο που είχε γίνει (Civit 2019). Όπως αναφέρει:

Πιστεύω ότι το όραμα που είχαμε ήταν πολύ επιτυχημένο γιατί βλέπεις 
σήμερα όλες αυτές τις πόλεις να προχωράνε προς αυτές τις ιδέες. Αλλά 
είχαμε το πρόβλημα ότι οι πολίτες δεν καταλάβαιναν τη χρηστικότη-
τα αυτού του οράματος. Πίστευε ο κόσμος ότι αυτός είναι ένας πολύ 
ωραίος τρόπος να βλέπεις την πόλη αλλά δεν είναι χρήσιμος για την 
καθημερινή ζωή. Και εμείς δεν καταφέραμε να το μεταφέρουμε καλά. 
Αντίθετα, η Colau και η Sanz εξήγησαν στον κόσμο ότι το μοντέλο τους 
ήταν χρήσιμο για αυτούς. Το μοντέλο μας ήταν χρήσιμο για την πόλη 
αλλά όχι για τους πολίτες. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας  (Civit 2019)

Το πως κρίνουν οι πολίτες τις πολιτικές αναδεικνύει κατά τη γνώμη μας το δεύτερο 
παράγοντα που ενίσχυσε τους πολιτικούς μετασχηματισμούς στη Βαρκελώνη μετά το 
2015, και αφορά τις ίδιες τις πολιτικές επιλογές που έκανε η διακυβέρνηση 
του Trias. Η σκληρή λιτότητα στο επίπεδο της Καταλανικής Κυβέρνησης, με μια πολι-
τική ιδιωτικοποιήσεων, ενίσχυσης του τουρισμού και αστικής μεγέθυνσης στο Δήμο της 
Βαρκελώνης σε συνδυασμό με την δυσαρέσκεια γύρω από τις οικονομικές επιπτώσεις 
της κρίση θα οδηγήσουν σε συνολική αμφισβήτηση. Το θέμα του Τουρισμού θα είναι 
χαρακτηριστικό, καθώς από μια πολιτική ενίσχυσης μέσα από έργα όπως η νέα μαρίνα 
πολυτελείας του Port Vell, η τροποποίηση των χρήσεων γης στη Ciutat Vella κ.α, ο 
Δήμος θα αναγκαστεί να αναζητήσει πολιτικές ρύθμισης και περιορισμού. To 2014 ένα 
επεισόδιο με γυμνούς Ιταλούς Τουρίστες στην Barceloneta θα οδηγήσει σε μια έκρηξη 
οργής του ντόπιου πληθυσμού γεγονός που θα εντείνει τις πιέσεις προς την κυβέρνηση. 
Στην γενικότερα εικόνα θα πρέπει να βάλουμε τις αντιδράσεις γύρω από την διαχείριση 
του ζητήματος του κοινωνικού κέντρου του Can Vies, αλλά και τα σκάνδαλα φοροδι-
αφυγής του πρώην Προέδρου της Καταλονίας και ιστορικού στελέχους του CiU, Jordi 
Pujol. 

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν να δημιουργηθεί μια γενικότερη αίσθηση 
στην πόλη ότι οι πολιτικές είναι ανεπαρκείς, ευνοούν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα 
της πόλης (Sisternas 2019; Vives Tomàs 2017) και ότι θα πρέπει να δοκιμαστούν δια-
φορετικά μοντέλα. 
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Την κατάσταση αυτή θα εκμεταλλευτούν οι υπόλοιποι πολιτικοί σχηματισμοί και κυ-
ρίως το BComú, όπου θα αναδειχθεί ο βασικός ανταγωνιστής του CiU. Με το θέμα 
της ανεξαρτησίας να μην θεωρείται ακόμη κυρίαρχο και τις κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης στο επίκεντρο, το BComú θα πολώσει την κατάσταση παρουσιάζοντας τον Trias 
σαν υπερασπιστή των ελιτ και του status quo που οι πολιτικές του αδιαφορούσαν για τις 
φτωχές περιοχές της πόλης (Gillespie 2019; Sisternas 2019). H επιρροή του άλλωστε στις 
περιοχές αυτές θα είναι σημαντική (όπως θα φανεί και από τα εκλογικά αποτελέσματα) 
ενεργοποιώντας τα τοπικά κοινωνικά δίκτυα. 

Αυτό το αναγνώρισε και ο  πρώην Αντιδήμαρχος της Βαρκελώνης, ο Antoni Vives. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει περιγράφοντας την εκλογική ήττα του 2015: 

Στις 24 Μαϊου του 2015 χάσαμε τις τοπικές εκλογές […] Η ήττα σε 
βάζει στη θέση σου. Χάσαμε απέναντι σε μια πολιτική επιλογή που 
είχε φτιαχτεί πολύ γρήγορα, από τα κάτω, σε συμμαχία με αυτούς που 
ήταν στο περιθώριο. Η Ada Colau, η νέα Δήμαρχος και η ομάδα της, 
μας έδωσαν ένα αυθεντικό μάθημα για το τι είναι πολιτική καμπάνια 
στη σύγχρονη εποχή: Τοποθετήσου στα όρια του επίσημου πολιτικού 
κατεστημένου, κεφαλαιοποίησε πάνω στο δίκαιο αγώνα γύρω από τα 
κοινωνικά δικαιώματα και την υπεράσπιση των πιο αδύναμων, δώσε 
νέο τόνο στην πολιτική επικοινωνία, casual, αυθεντικό, απελευθερω-
μένο από κάθε ίχνος του κατεστημένου που επηρέαζε τη δική μας πρό-
ταση, όσο δυνατή και αν ήταν. Μέσα στον παλμό των πιο δυναμικών 
γειτονιών. (Vives Tomàs 2017, 5)

Η νίκη του BComú το 2015, θα εγκαινιάσει μια νέα περίοδο μετασχηματισμών για την 
πόλη, όπου οι προσπάθειες προώθησης ενός διαφορετικού μοντέλου θα συνυπάρχουν με 
την άνοδο του κινήματος της ανεξαρτησίας. 
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4.3.3 Ή ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΉΣΉ ΤΟΥ BCOMU (2015-2019)

4.3.3.1 ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ: ΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ
Το Μάιο του 2015 το Barcelona en Comú θα κερδίσει τις εκλογές συγκροτώντας κυβέρ-
νηση μειοψηφίας με Δήμαρχο την ακτιβίστρια του PAH, Ada Colau. Η νίκη του BeC 
αποτελεί ένα σημείο τομής τόσο για την τοπική πολιτική σκηνή της Βαρκελώνης, όσο 
και ευρύτερα, αναδεικνύοντας το σημαντικό ρόλο που έπαιξαν την περίοδο της κρίσης 
τα κοινωνική κινήματα στη διαδικασία συγκρότησης νέων πολιτικών υποκειμένων114. 
Το BeC θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της πόλης θέλοντας να υλοποιήσει ένα πρόγραμ-
μα συνολικού μετασχηματισμού τού τρόπου με τον οποίο γινόταν μέχρι τότε η πολιτική 
στη Βαρκελώνη. Ο λόγος τους θα είναι ιδιαίτερα καταγγελκτικός, με την ίδια την Ada 
Colau να χαρακτηρίζει την προηγούμενη διοίκηση του CiU ως «μαφία» (Ríos 2015). 
Τα προβλήματα της πόλης εντοπίζονταν στη διαφθορά των πολιτικών κομμάτων, τη 
διαπλοκή τους με διάφορα οικονομικά συμφέροντα, στις ιδιωτικοποιήσεις των κοινωνι-
κών υπηρεσιών, την αδιαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και σε ένα μοντέλο ανάπτυξης 
προσανατολισμένο στον τουρισμό και την αναψυχή, το οποίο φέρνει αναπόδραστα και 
την κερδοσκοπία (Montaner 2014; Eizaguirre, Pradel-Miquel, και García 2017; Blanco, 
Salazar, και Bianchi 2019). 

Το τελευταίο σημείο είναι αρκετά σημαντικό, καθώς για το Barcelona en Comú η κριτική 
εστιαζόταν συνολικά στις αναπτυξιακές λογικές, οπότε ήταν αναγκαία μια επανατοπο-
θέτηση του Μοντέλου Βαρκελώνη (Montaner 2015b; 2015a; Bohigas 2019; Torrens 
Mèlich 2018). Όπως σχολιάζει σχετική ανακοίνωσή τους:

«Θέλουμε να κλείσουμε τις πληγές της Βαρκελώνης που για πολύ 
καιρό βρισκόταν στα χέρια της μεγάλης πολεοδομικής κλίμακας που 
ευνοούσε μόνο τα μεγάλα ξενοδοχεία και τα λόμπι της κτηματαγοράς 
και ξέρει μόνο από το μαζικό τουρισμό, την πολυτελή κατανάλωση και 
την αποπλανητική ιδέα πίσω από την έξυπνη πόλη» (Barcelona en 
Comú 2015)

Η συγκεκριμένη άποψη οδήγησε σύμφωνα με τον Διευθυντή της Barcelona Regional 
σε μια μεγάλη δυσκολία συνεργασίας με τη νέα διοίκηση της πόλη σε θέματα μεγάλων 
αστικών παρεμβάσεων και πολιτισμού. 

«Έχουμε πρόβλημα με την παρούσα κυβέρνηση. Ερχόμαστε από μια 
περίοδο όπου η ανοικοδόμηση ταυτιζόταν με την κερδοσκοπία. Το 
PAH και η Ada Colau έχουν την άποψη ότι ο φυσικός μετασχηματι-
σμός της πόλης πήγε σε λάθος κατεύθυνση. Αυτό υποστηρίζουν έφερε 
τη μεγέθυνση και τους starchitects. Πολλές φορές οι εταιρείες έφερναν 
γνωστούς αρχιτέκτονες για να δικαιολογήσουν ακόμη μεγαλύτερη δό-
μηση. Όλα αυτά τα έργα είχαν κακές προθέσεις. Έτσι η ανοικοδόμηση 
ισούταν με κερδοσκοπία. Αυτό είναι κάτι κακό, γιατί δεν συμφωνώ. 
Πιστεύω ότι ο μετασχηματισμός της πόλης σε κοινωνικό επίπεδο είναι 
κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δεν υπάρχει πάντα κερδοσκοπία. Ήταν 
πολύ δύσκολο να το παρουσιάσεις αυτό στη νέα Δημοτική Αρχή, να 
δείξεις πως αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τους πολίτες. Η δεύτερη 
δυσκολία αφορούσε τον Πολιτισμό. Ο Πολιτισμός θεωρούταν ως 
κάτι ελιτίστικο. Η Δημοτική Αρχή είχε πρόβλημα με τον Πολιτισμό 
γιατί σχετιζόταν με τον τουρισμό, κάτι που δεν ήταν προτεραιότητα.» 
(Bohigas 2019)

Αυτό δε σημαίνει, σύμφωνα με τον Josep Bohigas (2019) ότι δεν έγιναν έργα, όμως αυτά 
ήταν μικρότερης κλίμακας και πιο κοντά στους πολίτες. 

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι ο αρχικά ριζοσπαστικός λόγος άρχιζε να γίνεται πιο 
μετριοπαθής (Marisol Garcia 2017a). Oι δυσκολίες της διακυβέρνησης, ή ένταση των 114. Βλ. σχετικά Κεφ. 4.1.3.2
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προβλημάτων και η ανάγκη συμμαχιών στο Δημοτικό Συμβούλιο θα οδηγήσει στην 
εξεύρεση λύσεων και τη δημιουργία συναινέσεων. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει και τις 
πολιτικές, οι οποίες θα δείξουν στοιχεία μιας διαφορετικής προσέγγισης. 

Η συγκρότηση πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν από τα πρώτα θέματα που 
είχε να αντιμετωπίσει η Colau. Από τις εκλογές του 2015 προέκυψε ένα Δημοτικό Συμ-
βούλιο ακόμη πιο κατακερματισμένο από την περίοδο 2011-2015. Με εφτά, αντί για 
πέντε κόμματα και το BeC να έχει μόλις 11 θέσεις, έναντι 14 του CiU το 2011. Η εξα-
σφάλιση συμμαχιών ήταν κάτι δύσκολο καθώς υπήρχαν έντονες διαφορές τόσο ιδεολο-
γικές όσο και συνταγματικές όσο αφορά το θέμα της ανεξαρτησίας. Το PSC με μια πιο 
φιλική πολιτική απέναντι στην αγορά και τον τουρισμό έβλεπε με ιδιαίτερη καχυποψία 
πολιτικές ριζικού μετασχηματισμού και περιορισμού της τουριστικές δραστηριότητας που 
πρόκρινε το BeC. Παράλληλα η Καταλανική κρίση δημιουργούσε εμπόδια να συγκρο-
τηθεί μια ευρύτερη συμμαχία με το ERC, όπου είχε σαν κέντρο της πολιτικής του το 
ζήτημα της ανεξαρτησίας. Έτσι όπως και ο Trias, η Colau αναγκάστηκε να προχωρήσει 
σε εφήμερες συμμαχίες πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, ενώ μια προσωρινή συμμαχία 
με τους Σοσιαλιστές δεν διευκόλυνε την διακυβέρνηση. 

Παράλληλα η έλλειψη κυβερνητικής εμπειρίας, μιας διοίκησης που προερχόταν σε 
μεγάλο βαθμό από το χώρο του ακτιβισμού και των πανεπιστημίων, έφερε σημαντικές 
καθυστερήσεις. Ο πρώτος χρόνος αναλώθηκε στην προσπάθεια μετατροπής του προε-
κλογικού προγράμματος σε πολιτικές χωρίς απαραίτητα αξιόλογα αποτελέσματα, ενώ 
παράλληλα ήταν αναγκασμένοι να συνεχίσουν πολιτικές και έργα της προηγούμενης 
δημαρχίας του Trias ή να στηριχθούν σε ένα πλαίσιο που είχε ήδη δημιουργηθεί. 

Σχολιάζοντας την εκλογική νίκη της Colau, ο Albert Civit αναφέρει πως οι πολιτικές 
είχαν πολλά κοινά: 

Οι πολιτικές έχουν ομοιότητες. Οι πολιτικές για την κατοικία ανάμεσα 
στην κυβέρνηση του Trias και αυτήν της Colau δεν έχουν διαφορά. Η 
διαφορά είναι πως το εξηγείς στον κόσμο. Γιατί αρχίσαμε να αγοράζου-
με τη γη, διότι δεν υπήρχε γη για να κάνεις κοινωνική κατοικία στην 
Βαρκελώνη. Η Colau κάνει κατοικίες στη γη που αγοράσαμε. Έχουν 
σχεδόν τον ίδιο προϋπολογισμό με εμάς. Το PEUAT είναι σχεδόν το 
ίδιο κείμενο που προετοιμάσαμε εμείς το 2013 και οι Σοσιαλιστές το 
2010. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις πολιτικές. Υπάρχει 
διαφορά στο πως τις εξηγείς στον κόσμο. Γιατί η Colau και η ομάδα της 
γνωρίζουν πως να το κάνουν αυτό. Εμείς προφανώς δεν ξέραμε, αλλά 
αν θες να έχεις το Δήμο θα πρέπει να το κάνεις. (Civit 2019)

Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε και μια γενικότερη εχθρική στάση των επι-
χειρήσεων, ιδιαίτερα στο κλάδο του τουρισμού, όπου έβλεπαν τις προθέσεις του Barcelona 
en Comú με ανησυχία. Ακόμη και η λογική του remunicipalization βασικών υποδομών 
του Δήμου θα αντιμετωπιστεί με έντονη καχυποψία, καθώς δεν ήταν επιθυμητή η ανα-
στροφή του κλίματος των ιδιωτικοποιήσεων (Gillespie 2019) 

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η υλοποίηση ενός πιο «μετριοπαθούς» προγράμμα-
τος παρά τις αρχικές προθέσεις. Για παράδειγμα διακόπηκαν οι συζητήσεις γύρω από 
τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που προωθούνταν ήδη από την δημαρχία του 
Hereu, μετά από πιέσεις θα αποσυρθεί η πρόταση για δημιουργία ξενοδοχείου πολυτε-
λείας στο πύργο της Deutsche Bank. Έργα όπως η ανάπλαση του σταθμού της Segrera, 
υπεύθυνη για την οποία είναι η Ισπανική Κυβερνηση, δε κατάφεραν να μπλοκαριστούν 
παρά την αντίθεση του Δήμου για την δημιουργία νέων χώρων εμπορίου. Στην περί-
πτωση της ετήσιας έκθεσης καινοτομίας World Mobile Congress (WMS), παρά την 
προεκλογική αντίθεση του BeC, ανανέωσε την σύμβαση με την διοργανώτρια εταιρεία 
για άλλα οχτώ χρόνια. 



180

Κατά τη γνώμη μας όμως έγινε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί η λογική του «business as 
usual», ή τουλάχιστον αυτές ήταν οι προθέσεις των πολιτικών. Στις παρακάτω ενότητες 
θα το δούμε αυτό με πιο αναλυτικό τρόπο, επικεντρώνοντας: 

• Στη διαχείριση του Τουρισμού 

• Την Πρόσβαση στην Κατοικία και Εξευγενισμός

• Τις Χωρικές Πολιτικές και Έργα (από την κλίμακα της γειτονιάς και της πόλης 
μέχρι και τη Μητροπολιτική Περιοχή).

• Τις Πολιτικές για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, των δικαιωμάτων και της 
οικονομίας. 

4.3.3.2 ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ
Η διαχείριση του Τουρισμού ήταν στην πολιτική ατζέντα ήδη από το 2007, όταν άρ-
χισε να γίνεται εμφανές ότι πέρα από τα σημαντικά οικονομικά οφέλη παρουσιάζονται 
και σημαντικά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία της πόλης. Η κυβέρνηση του 
Hereu θα περάσει το πρώτο στρατηγικό σχέδιο (Pla Estratègic de Turisme 2010-2015) το 
2010. Το σχέδιο προσπαθούσε να κρατήσει μια ισορροπία ανάμεσα σε θέματα διαχείρι-
σης και διατήρησης της ανταγωνιστικότητας. Η αποτελεσματικότητά του θα είναι αρκετά 
περιορισμένη, με τις περισσότερες δράσεις να έχουν ένα χαμηλό βαθμό εφαρμογής σύμ-
φωνα με πρόσφατη αξιολόγηση του Δήμου (Ajuntament de Barcelona 2015). Παράλ-
ληλα, ο προσανατολισμός του ήταν στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος δεν ήθελε απαραίτητα 
να αλλάξει την ατζέντα (Arias 2018). 

Μετά το 2014, τα δεδομένα θα αρχίζουν να αλλάζουν και θα υπάρχουν περισσότερες 
πιέσεις ώστε να παρθούν πρωτοβουλίες ελέγχου των επιπτώσεων, και διαχείρισης του 
Τουρισμού στην πόλη. Από τη μία πλευρά θα υπάρχει αλματώδης ανάπτυξη σε διάφο-
ρους τομείς, όπως στη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του 
ν. 159/2012 από την Καταλανική Κυβέρνηση που ρύθμιζε την αγορά των τουριστικών 
καταλυμάτων. Συγκεκριμένα, η τυπολογία των habitatges d'ústurístic (HUT) από 824 το 
2011 θα φτάσουν τα 9606 το 2014115. Από την άλλη, θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου η 
παραβατική συμπεριφορά των τουριστών θα οδηγήσει στην αντίδραση των κατοίκων, 
όπως στην περίπτωση της Barceloneta το 2014.   

Για το BeC η προσπάθεια ήταν να προωθηθεί μια συνολικά νέα λογική γύρω από την 
τουριστική διαχείριση. Όπως υποστηρίζει ο Albert Arias, Διευθυντής του Στρατηγικού 
Σχεδίου για τον Τουρισμό  το 2020 (Director Pla Turisme 2020):

Δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε μια τομεακή πολιτική. Ξέραμε τα 
αποτελέσματα του τουρισμού στηΝ πόλη. Οι τουρίστες συμπεριφέρο-
νται όλο και περισσότερο σαν ντόπιοι, κάνουν σχεδόν τα ίδια πράγμα-
τα αλλά με μεγαλύτερη ένταση. Έτσι, για να αντιμετωπίσουμε τα απο-
τελέσματα κρίναμε ότι χρειαζόταν αστικές-πολεοδομικές πολιτικές, όχι 
μόνο πολιτική για τον τουρισμό […] Θέλαμε να αλλάξουμε τους κανό-
νες σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές σχέσεις που προκύπτουν από 
το τουρισμό. Έτσι ώστε να ωφελείται όλη η πόλη. Αναδείξαμε ζητήμα-
τα απασχόλησης ή ζητήματα σχετικά με τη στέγαση. Ο στόχος δεν ήταν 
να απαγορέψουμε τον τουρισμό αλλά να προστατέψουμε το δικαίωμα 
στην κατοικία.  (Arias 2018)

Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο, Pla Turisme 2020, θα εγκριθεί το 2017 και θα περιλαμβάνει 
μια σειρά παρεμβάσεων με συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες, από θέματα δια-
κυβέρνησης, προώθησης, κινητικότητας μέχρι και πολεοδομικές κατευθύνσεις. 

Η σημαντικότερη από τις παραπάνω πρωτοβουλίες, με συγκεκριμένο χωρικό αποτύπω-

115. Η συγκεκριμένη τυπολογία 
θα μπορούσε να μεταφραστεί 
σαν «διαμερίσματα με τουριστική 
χρήση» (tourists use flats). Τα 
δεδομένα παρατίθενται στο: http://
ajuntament.barcelona.cat/pla-
allotjaments-turistics/ca/

http://ajuntament.barcelona.cat/pla-allotjaments-turistics/ca/
http://ajuntament.barcelona.cat/pla-allotjaments-turistics/ca/
http://ajuntament.barcelona.cat/pla-allotjaments-turistics/ca/
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μα, θα είναι το Pla Especial Urbanísticd’Allotjaments Turístics (PEUAT), το ειδικό χωρικό 
σχέδιο για τα τουριστικά καταλύματα που θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2017. 

Το PEUAT είναι ένα πολεοδομικό εργαλείο που ρυθμίζει κυρίως τα HUT, αλλά και 
γενικότερα όλες τις τουριστικές χρήσεις (ξενοδοχεία, hostel, προσωρινά καταλύματα κ.α.) 
στα όρια του Δήμου της Βαρκελώνης. Το σχέδιο χώριζε το Δήμο σε τέσσερις χωρικές 
ενότητες με συγκεκριμένους περιορισμούς και κατευθύνσεις:

• Η Ζώνη 1 περιλάμβανε τις κεντρικές περιοχές του Δήμου και συγκεκριμένα αυτές 
όπου υπήρχε η μεγαλύτερη παρουσία των τουριστικών δραστηριοτήτων (60% επί 
του συνόλου της πόλης). Η συγκεκριμένη ενότητα χαρακτηριζόταν ως «περιοχή 
αρνητικής ανάπτυξης» όπου δεν επιτρέπεται η αδειοδότηση νέων μονάδων. 

• Η Ζώνη 2 περιλάμβανε γειτονιές στα όρια της περιφέρειας του Δήμου. Στη συγκε-
κριμένη ενότητα δεν επιτρέπεται η επέκταση των τουριστικών δραστηριοτήτων με 
γενικότερη στοχοθεσία τη διατήρηση στα ίδια επίπεδα. 

• Η Ζώνη 3 περιλάμβανε τις περιφερειακές γειτονιές όπου επιτρέπεται τόσο η δημι-
ουργία νέων όσο και η επέκταση των τουριστικών καταλυμάτων. 

Area 1. Governance
Challenge 1.1. Strengthening municipal leadership to guarantee broad participatory governance of tourist policies, thereby ensuring a 
pluralistic and diverse representation of players.
Challenge 1.2. Strengthening the links between public authorities to line up the strategies at different scales, in different areas and with 
different authorities.
Challenge 1.3. Integrating policies for tourism planning, regulation, funding, communication and promotion policies in a shared strategy.
Challenge 1.4. Generating open information as a key element in decision-making.
Area 2. Tourism management
Challenge 2.1. Strengthening the links between tourist activities and other economic areas, as well as social and cultural players in the 
territory, to create opportunities.
Challenge 2.2. Managing the impact of tourist activities to make them compatible with daily life in the city.
Challenge 2.3. Building standardised criteria for evaluating the social return of tourist activities and being able to highlight good practices.
Challenge 2.4. Evaluating and regulating new disruptive activities and eliminating illegal activities, in particular those that pose a danger 
to basic citizen rights.
Area 3. Territorial strategy
Challenge 3.1. Ensuring a social and economic balance in the areas with greater tourist pressure, giving priority to maintaining and 
attracting the resident population.
Challenge 3.2. Reducing the ecological footprint of tourist activities in accordance with international guidelines and standards.
Challenge 3.3. Strategically promoting cultural, heritage and recreational attractions in the extended area of the destination, by evaluating 
beforehand the possible effects that are created.
Challenge 3.4. Rethinking urban management tools in order to tackle the effects of intense and mobile uses by visitors and tourists in the 
city.
Area 4. Work and business
Challenge 4.1. Ensuring decent working conditions as a central element for redistributing the wealth generated by tourism.
Challenge 4.2. Promoting a responsible and innovative entrepreneurship to guarantee shared value creations.
Challenge 4.3. Boosting the entrepreneurial capacity of tourist areas by launching and establishing other economic activities throughout 
the entire value chain.
Challenge 4.4. Promoting the training and professionalisation of tourist services to ensure their excellence and competitiveness.
Area 5. Promotion and marketing
Challenge 5.1. Building an inclusive and pluralistic tourist narrative, focusing on the destination’s sustainability.
Challenge 5.2. Integrating tourist marketing into the city's communication, reputation and promotion strategy.
Challenge 5.3. Rethinking the promotion and communication strategy to guarantee the destination's sustainability.
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• Τέλος, η Ζώνη 4 αφορούσε τρεις ειδικές περιοχές που συνδέονταν με στρατηγικά 
έργα για την πόλη (La Segrera, @22, Marina Del Prat Vermell). Εκεί προβλέπονται 
ειδικές ρυθμίσεις και απαγόρευση των HUT. 

Για τον Arias (2018), ο βασικός στόχος του PEUAT ήταν η προστασία του δικαιώματος 
στην κατοικία: 

«Υπάρχουν περιοχές που έχουν καταρρεύσει όχι λόγω της έλλειψης 
κατοικίας αλλά λόγω της τουριστικής δραστηριότητας, και οι νέες στην 
περιφέρεια δε θα αντικαθιστούν υφιστάμενες χρήσεις κατοικίας. Αυτό 
συνδέει τα πάντα και αποτελούσε μια έξυπνη προσέγγιση γιατί δεν 
ήταν ενάντια στα ξενοδοχεία, αλλά δημιουργήθηκε έτσι ώστε να εξα-
σφαλίσει το δικαίωμα της κατοίκισης του κέντρου της πόλης.» (Arias 
2018)

Έτσι, η στρατηγική για τον τουρισμό θα εντάσσεται στη γενικότερη ατζέντα γύρω από 
την κατοικία και σε μια συνολικότερη αντίληψη που έβλεπε ότι η πόλη έχει «χάσει» την 
ταυτότητά της λόγω των αναπτυξιακών λογικών των προηγούμενων δεκαετιών. Στον 
πυρήνα του δημόσιου διαλόγου οι παραπάνω απόψεις θα αποτυπωθούν μέσω του γενι-
κότερου διαλόγου και πολιτικών γύρω από τον Εξευγενισμό (Gentrification). 

Η αντιμετώπιση του εξευγενισμού είχε αναβαθμισμένο ρόλο στην ατζέντα του Barcelona 
en Comú. Ιδιαίτερα για την ίδια την Αda Colau, «το να μιλάς για τον εξευγενισμό είναι το να 
μιλάς για το τι είναι πραγματικά οι πόλεις» και το δίλημμα είναι τι επιλέγεις: μια πόλη για τους 
κερδοσκόπους και τις επιχειρήσεις ή μια πόλη για να ζεις (Colau 2018). Έτσι, η αναφορά 
στον εξευγενισμό έπαιρνε μια ευρύτατη διάσταση και σχετιζόταν με το δικαίωμα στην 
κατοικία, το κόστος ζωής, τον μετασχηματισμό των γειτονιών και την αλλαγή του χαρα-
κτήρα και του κοινωνικού ιστού της πόλης. 

Σύμφωνα με τον David Bravo, Αρχιτέκτονα και σύμβουλο του Δήμου της Βαρκελώνης 
σε θέματα εξευγενισμού, το πρόβλημα στη Βαρκελώνη έχει τρεις διαστάσεις και αφορού-
σε την αντικατάσταση χρηστών, την αντικατάσταση χρήσεων και τέλος την εξαφάνιση 
χρήσεων: 

Το πρώτο είναι «κλασικός» εξευγενισμός όπου νέοι πληθυσμοί απο-
μακρύνουν υφιστάμενους που είναι συνήθως χαμηλότερων εισοδη-
μάτων. Αυτό επίσης επηρεάζει το εμπόριο, έχουμε την αντικατάσταση 
εμπόρων και καταναλωτών […] Το δεύτερο αφορά την αντικατάστα-
ση χρήσεων. Όταν η χρήση κατοικίας αλλάζει σε χρήση του τομέα των 
υπηρεσιών, γραφεία, στούντιο και τώρα έχουμε τη νέα διάσταση του 
τουρισμού […] Τέλος έχουμε την εξαφάνιση δραστηριοτήτων. Η Βαρ-
κελώνη είναι η πρώτη πόλη στην προτίμηση των Global Investment 
Funds. Χρησιμοποιούντην κτηματαγορά σαν επένδυση, αγοράζουν 
ένα κτίριο κατοικιών και το πουλάνε. Δε χρειάζεται καν να το βάλουν 
στην αγορά των ενοικίων ή την τουριστική αγορά. Το έχουν σαν δεί-
κτη ασφαλείας.  (Bravo 2018)

Όμως για πολλούς η πολιτική αυτή, αν και είχε τις καλύτερες προθέσεις, είχε λάθος κα-
τεύθυνση, προετοιμάστηκε με πρόχειρο τρόπο με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγά-
λα προβλήματα στην εφαρμογή της (Falcon 2019; Sabaté 2018), και το αποκορύφωμα 
να έρθει με το πάγωμα του PEUAT από το Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλονίας τον 
Απρίλιο του 2019116. Ταυτόχρονα θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ψήφιση του PEUAT 
από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία. Το τουριστικό lobby πίεζε 
ιδιαίτερα τους βουλευτές του CiU και του PP να εναντιωθούν στην πρόταση (Gillespie 
2019), το PSC δεν έβλεπε το σχέδιο σαν μια επίθεση στο Τουρισμό, ενώ για τους αντι-
καπιταλιστές του CUP οι προτάσεις ήταν μετριοπαθείς. Τελικά το σχέδιο θα περάσει με 
τους ψήφους του ERC το 2017 μετά από 6 μήνες διαβουλεύσεων. 

116. https://www.elperiodico.
com/es/barcelona/20190731/el-
tsjc-anula-el-peuat-de-barcelona-
hoteles-crecimiento-7577777

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190731/el-tsjc-anula-el-peuat-de-barcelona-hoteles-crecimiento-7577777
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190731/el-tsjc-anula-el-peuat-de-barcelona-hoteles-crecimiento-7577777
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190731/el-tsjc-anula-el-peuat-de-barcelona-hoteles-crecimiento-7577777
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190731/el-tsjc-anula-el-peuat-de-barcelona-hoteles-crecimiento-7577777
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PLA ESPECIAL URBANΙSTICD’ALLOTJAMENTS TURΙSTICS (PEUAT)
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οι προσπάθειες ενίσχυσης της πρόσβασης της κατοικίας θα συνεχίσουν  και την περίοδο διακυβέρνησης του 
BComu. Η στρατηγική προστασίας της κατοικίας θα περάσει μέσα από τον έλεγχο του Τουρισμού. Το PEUAT θα 
είναι αποτέλεσμα αυτής της λογικής: χρήσης πολεοδομικών εργαλείων για την ρύθμιση της αγοράς των τουριστικών 
ακινήτων. 

Εικόνα 39. Βαθμός συνύπαρξης χρήσεων κατοικίας με τουριστικών το 2016 (Πηγή: Δήμος Βαρκελώνης)

Εικόνα 40. Οι Ζώνες του PEUAT. Από τις κεντρικές ζώνες προς την περιφέρεια οι περιορισμοί αμβλύνονται. 
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Για τον Luis Falcon117, το πρόβλημα της αύξησης του Τουρισμού στην Βαρκελώνη εί-
ναι μια πραγματικότητα και η «η πόλη έχει χάσει την δυνατότητα να το διαχειριστεί» (Falcon 
2019). Όμως, όπως υποστηρίζει, το BComu προσέγγισε το θέμα με λάθος τρόπο. Θεώ-
ρησε ότι μπορεί να κάνει πολιτική για την κατοικία κάνοντας επίθεση στον Τουρισμό, 
πιστεύοντας ότι θα εμποδίσουν τον κόσμο να έρθει. Αναφέρει χαρακτηριστικά: 

Οι επισκέπτες θα έρθουν, η Βαρκελώνη είναι μια παγκόσμια ελκυ-
στική πόλη και κανείς δε μπορεί να σταματήσει έναν Κινέζο από το 
να πάρει ένα αεροπλάνο. Για μένα η μεγαλύτερη πρόκληση για τη 
Βαρκελώνη και άλλες πόλεις είναι πως θα διαχειριστείς το Τουρισμό 
και όχι πως θα τον σταματήσεις. Φοβάμαι ότι οι άνθρωποι που ήταν 
υπεύθυνοι για το PEAUT το σχεδίασαν με έναν παλιομοδίτικο τρόπο. 
Πίστεψαν ότι θα διαχειριστούν τον Τουρισμό με πολεοδομικά εργα-
λεία. Δεν κατάλαβαν ότι είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο φαινόμενο 
[…] Πάντα τους έλεγα ότι κάνετε ένα τόσο σημαντικό σχέδιο, με τόσο 
καλές προθέσεις, αλλά τόσο κακά υποστηριζόμενο με αδύναμα επι-
χειρήματα το οποίο οδήγησε στην ακύρωσή τους στα δικαστήρια […] 
Και αυτό είναι κρίμα. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν το έκαναν καλά. 
(Falcon 2019)

Όμως το κοινό στοιχείο τόσο της αρχικής προβληματικής όσο και της κριτικής είναι ότι 
οι πολιτικές αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων περνάνε μέσα από τη ρύθμι-
ση της αγοράς κατοικίας και συγκεκριμένα τη δημιουργία μια συνεκτικής στρατηγικής 
στους τομείς της κοινωνικής κατοικίας (Buron 2019; Falcon 2019). 

4.3.3.3 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
Οι πολιτικές γύρω από την Κατοικία, και συγκεκριμένα την Κοινωνική Κατοικία 
(Social Housing), θα είναι το σημείο όπου παρουσιάζονται τα περισσότερα στοιχεία το-
μής σε επίπεδο αστικών πολιτικών. Σύμφωνα με τον Javier Burón (2019), έναν από 
τους βασικούς υπεύθυνους για την πολιτική του Δήμου Βαρκελώνης στο συγκεκριμένο 
τομέα μετά το 2015, (gerent d’Habitatge del’Ajuntament de Barcelona), η κρίση και τα 
δεδομένα που έφερε θα αλλάξουν συνολικά τη συλλογιστική γύρω από το τι θα πρέπει 
να είναι πολιτική για την κατοικία και πώς θα πρέπει να ξεφύγει από τη λογική ενίσχυ-
σης της ιδιοκατοίκησης.  

Η πολιτική στηριζόταν σε μια στρατηγική που στόχευε στην υπεράσπιση της κατοικίας 
ως κοινωνικού δικαιώματος, την ενίσχυση των μονάδων κοινωνικής κατοικίας στη πόλη 
και, συνολικότερα, τη λήψη μέτρων ενεργοποίησης των διαθέσιμων πόρων της πόλης 
(Falagán 2018), ενώ η υλοποίηση στηριζόταν σε μια σειρά μέτρων, σχεδίων, νέων φο-
ρέων και εργαλείων. Ένα από τα βασικότερα ήταν το Pla el Dret a l'Habitatge de Barcelona 
2016-2025 (Barcelona Right to Housing Plan) σύμφωνα με το οποίο διαμορφώνονται 
τέσσερις άξονες παρέμβασης (Ajuntament de Barcelona 2016): 

• Αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών και των στεγαστικών αποκλεισμών.

• Εξασφάλιση της σωστής χρήσης της κατοικίας.

• Επέκταση του αποθέματος προσβάσιμης-κοινωνικής κατοικίας.

• Διατήρηση και συντήρηση του υφιστάμενου αποθέματος.

Αρχικά, μια σειρά άμεσων μέτρων που στόχευαν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της κρίσης που αποτυπωνόταν στο μεγάλο αριθμό των εξώσεων, οι οποίες ήδη θα έχουν 
φτάσει από 2661 το 2008 σε 7796 το 2014. Στη λογική αυτή θα υπάρξουν δράσεις στην 
κατεύθυνση αντιμετώπισης των στεγαστικών αποκλεισμών και την υποστήριξη των 
αστέγων. Την ενίσχυση των οικογενειών που βρίσκονται στη διαδικασία να χάσουν το 
σπίτι τους, καθώς και την υποστήριξη στη διαδικασία απόκτησης αξιοπρεπούς στέγης. 

117. Σύμβουλος της Generalitat 
σε θέματα στρατηγικής για τον 
Τουρισμό.
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Στην κατεύθυνση αυτή θα συγκροτηθεί η Unitat Contra l’Exclusió Residencial (UCER). 
Η UCER θα δραστηριοποιείται κυρίως στο πεδίο υποστήριξης οικογενειών που κινδυ-
νεύουν με έξωση ή βρίσκονται σε κίνδυνο στεγαστικού αποκλεισμού. Με πληροφορίες 
που παίρνει από τα δικαστήρια μπορεί και λαμβάνει διάφορα μέτρα υποστήριξης (συμ-
βουλευτική, διαπραγμάτευση με ιδιοκτήτες, παροχή επιδομάτων, βοήθεια στην εύρεση 
νέας κατοικίας κ.α.). 

Η δράση της UCER σχετίζεται και με τον επόμενο άξονα παρέμβασης που είχε να κάνει 
με την συγκρότηση κανόνων και ενός «πειθαρχικού συστήματος» για θέματα κατοικί-
ας. Σύμφωνα με τον Javier Buron, αυτή η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα σημαντική καθώς 
σχετιζόταν και με την αξιοποίηση των άδειων κτιρίων μεγάλων οργανισμών (τράπεζες, 
hedge funds). Όπως αναφέρει:

«Σε αντίθεση με την Πολεοδομία, στην περίπτωση της κατοικίας δεν 
έχουμε ένα πλαίσιο ορισμών ή συμπεριφορών που να είναι ενάντια 
στην κοινωνική διάσταση της ιδιοκτησίας, δεν υπάρχει παράδοση 
ελέγχου αυτών των συμπεριφορών και επιβολή του νόμου. Έτσι, το 
κάναμε αυτό κυρίως με την ιδιοκτησία των μεγάλων εταιριών και των 
τραπεζών ειδικά όταν κρατούν ανεκμετάλλευτες τις ιδιοκτησίες τους.
(Buron 2019)

Έτσι, ο Δήμος πήρε μέτρα ώστε να ενισχυθεί αυτό που θεωρούσε σωστή χρήση του απο-
θέματος κατοικίας, ενάντια στην κερδοσκοπία και σε συμπεριφορές που ήταν ενάντια στο 
κοινωνικό σύνολο. Δόθηκαν πρόστιμα σε εταιρίες που δεν αξιοποιούν τα κενά κτίσματα, 
σε ιδιοκτήτες που δεν αναβαθμίζουν τις κατοικίες, σε κατασκευαστές που δεν παρέχουν 
κοινωνική κατοικία κ.α. Παράλληλα, ο Δήμος θέσπισε κανόνα σύμφωνα με τον οποίο 
οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν 30% προσβάσιμη κοινωνική κα-
τοικία σε νέες αναπτύξεις   κατοικιών και σε μεγάλα έργα αποκατάστασης κατοικιών118. 

Ο γενικότερος στόχος είναι η ενεργοποίηση του αχρησιμοποίητου αποθέματος και η 
διατήρηση χρηστών και χρήσεων. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι σημαντική ήταν και 
η ανάπτυξη διαγνωστικών και αναλυτικών εργαλείων όπως το Observatori Metropolità 
de l’Habitatge de Barcelona (Ο-ΗΒ), το Μητροπολιτικό Παρατηρητήριο για την Κα-
τοικία. Το O-HB δημιουργήθηκε το 2016 και είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση ερευ-
νών, επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών, που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κα-
τανόηση των συνθηκών που επικρατούν στη Βαρκελώνη και στη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων (O-HB 2019). 

Βέβαια, η προσοχή εστιάστηκε περισσότερο σε πολιτικές που θα συμβάλλουν στην αύξη-
ση του αποθέματος κοινωνικής κατοικίας στην πόλη, στόχευση ιδιαίτερα χρονοβόρα, που 
απαιτούσε και σημαντική χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τον Javier Buron, στο συγκεκρι-
μένο πεδίο δοκιμάστηκαν τα πάντα:

«Η βασική πρωτοβουλία ήταν ότι δεν υπήρξε βασική πρωτοβουλία 
[…] Η κύρια μεθοδολογία της σημερινής πολιτικής ομάδας στο Δήμο 
ήταν κοντά στο «θα δοκιμάσουμε οτιδήποτε δουλέψει». Αυτό που ξέ-
ραμε ότι λειτουργεί σωστά σε άλλα μέρη, σχεδόν το 100% από αυτά τα 
εργαλεία τα δοκιμάζουμε σήμερα στη πόλη της Βαρκελώνης»  (Xavier 
2019)

Ουσιαστικά εφαρμόζεται μια πολιτική με τρία μέρη: Κατασκευή νέων κατοικιών, αγορά 
νέων κατοικιών και ενεργοποίηση του αδιάθετου αποθέματος. 

Η κατασκευή νέων κατοικιών βρίσκεται στο κέντρο της πολιτικής. Το 2015 ο Δήμος 
είχε 6000 μονάδες και ήδη το 2017 υπήρχε ένα πρόγραμμα κατασκευής άλλων 4000, με 
στόχο να υπάρχουν συνολικά 13.000 μέχρι το 2022(Ajuntament de Barcelona 2017a). 
Τη βασική διαχείριση την έχει ο ίδιος ο Δήμος μέσω του Instituto Municipal de laVivienda 

118. Σύμφωνα με το μέτρο οι κα-
τασκευαστές είναι υποχρεωμένοι 
να παρέχουν 30% των κατοικιών 
σε τιμές χαμηλότερες από αυτές της 
αγοράς. 
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y Rehabilitación (ΙΜΗΑΒ), αλλά επιδιώκονται συνεργασίες και με φορείς του ιδιωτικού 
τομέα. Εν προκειμένω, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία στην περίπτωση της Βαρ-
κελώνης είναι αυτή η  εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα με διαφορετικούς τρόπους (ΣΔΙΤ, 
συνεταιρισμοί, ΜΚΟ) στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας. Στο επίπεδο της Μητρο-
πολιτικής Περιοχής θα δημιουργηθεί η Housing Metròpolis Barcelona   SA, μια εταιρεία 
ειδικού σκοπού με 50% συμμετοχή από τον Δήμο της Βαρκελώνης και την AMB και 
50% από τον ιδιωτικό τομέα. Στόχος της εταιρείας είναι η κατασκευή και διαχείριση εντός 
δεκαετίας 4500 κατοικιών προς ενοικίαση. Παράλληλα, ενδιαφέρον έχουν δείξει και 
συνεταιρισμοί (housing associations) όπου τους παραχωρείται δημοτική γη για διάστημα 
τριάντα ετών. Επίσης ο Δήμος συνεργάζεται με φορείς και ΜΚΟ όπως η Habitat 3 που 
δραστηριοποιείται στον τομέα της κατοικίας με στόχο να δημιουργηθεί ένα πιο προσβά-
σιμο απόθεμα.  

Η αγορά νέων κατοικιών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου παρουσιάζεται μεγαλύτερη ανά-
γκη, ήταν βασική επιδίωξη του Δήμου. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Δήμος κήρυξε όλη 
την πόλη Dret preferent de compra, ζώνη όπου το δημόσιο είναι προνομιούχος αγοραστής. 
Σύμφωνα με αυτό το μέτρο, που τέθηκε σε ισχύ το 2017, ο Δήμος είχε τη δυνατότητα να 
παρέμβει σε συμφωνία ιδιωτών γύρω από την αγοροπωλησία γης ή ακινήτου και να 
αγοράσει το ακίνητο στη συμφωνημένη τιμή. Με τον τρόπο αυτόν αγοράστηκαν 157 
ακίνητα (Ajuntament de Barcelona 2017a), ενώ συνολικά θα αγοραστούν 660 μέχρι και 
το 2018. 

Τέλος, με μια σειρά δράσεων και επιδοτήσεων γίνεται προσπάθεια να προσελκυστούν 
ιδιώτες και να εντάξουν το ακίνητό τους στα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας του 
Δήμου. Ενώ ακόμα και στις περιπτώσεις χρηματοδοτήσεων για ανακαινίσεις εντάσσεται 
η έννοια του κοινωνικού πρόσημου. 

4.3.3.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αν και οι  δράσεις γύρω από την κατοικία θα είναι το επίκεντρο της κοινωνικής πολι-
τικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος μετά το 2015 (Bohigas 2019; Xavier 2019; Torrens 
Mèlich 2018), θα έχουμε προσπάθεια συνολικότερης ενίσχυσης των κοινωνικών υπη-
ρεσιών με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και προστασίας των πιο ευάλω-
των ομάδων. O προϋπολογισμός σε θέματα κοινωνικών δικαιωμάτων, προστασίας και 
κοινωνικής συνοχής θα ενισχυθεί την περίοδο 2015-2019 κατά 27%, ενώ θα εγκριθεί 
και μια συνολικά νέα στρατηγική (Estratègia d'inclusió i de reducció de les desigualtats 
socials de Barcelona 2017-2027). Παράλληλα, θα παρθούν και άλλες πρωτοβουλίες, 
όπως ένα πιλοτικό πρόγραμμα του Δήμου για το Ελάχιστο Εισόδημα (Torrens Mèlich 
2018). 

Το B-Mincome, θα είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμ-
μα UIA της ΕΕ. Στόχος του προγράμματος ήταν η εισαγωγή ενός τοπικού νομίσματος 
στις δέκα πιο υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης κατά μήκος του ποταμού Besos. Το 
δημοτικό νόμισμα είχε ίση αξία με το Ευρώ και το χρησιμοποίησαν περίπου 1000 οικο-
γένειες χαμηλών εισοδημάτων. Μέσα στις προϋποθέσεις ήταν η χρήση του ενός τετάρτου 
του ποσού που θα διανεμηθεί στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από 70 τοπικά κα-
ταστήματα που επίσης εντάχθηκαν στο πρόγραμμα (Torrens Mèlich 2018). Παράλληλα 
στη λογική του BeC ήταν και η ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και των συνεταιρι-
σμών που υπολογίζεται ότι αποτελούν το 8% της οικονομίας της πόλης (Gillespie 2019). 

Τα παραπάνω εντάσσονται σε μια γενικότερη κατεύθυνση που προσπάθησε να προω-
θήσει το BeC που στόχο είχε την σταδιακή στροφή του οικονομικού μοντέλου της πόλης, 
στηριζόμενο στις συμπράξεις και τις αναβαθμισμένες σχέσεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, 
σε ένα μοντέλο με κέντρο το Δήμο. Ο στόχος ήταν ένα μοντέλο που θα εξυπηρετεί το 
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δημόσιο συμφέρον με κέντρο την κοινωνική οικονομία και μια ισχυρή δημοτική διοί-
κηση (Gillespie 2019; Arias 2018; Torrens Mèlich 2018). Αυτή ήταν η ιδέα γύρω από 
ένα πρόγραμμα που πρόκρινε την επαναφορά υπηρεσιών υπό τον έλεγχο του Δήμου 
(βρεφονηπιακοί σταθμοί, υπηρεσίες στάθμευσης, οίκοι κηδειών, παροχή νερού κ.α.). To 
remunicipalization, όπως ονομάστηκε, θα βρει όμως έντονη αντίδραση στους παραγω-
γικούς φορείς της πόλης και τους υφιστάμενους παρόχους αυτών των υπηρεσιών. Η 
πρωτοβουλία αυτή θα ξεκινήσει αρχικά με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, που είχαν 
σχετικά πρόσφατα ιδιωτικοποιηθεί την περίοδο του Trias και θα συνεχιστεί με υπηρεσίες 
υποστήριξης γυναικών και τον τηλεοπτικό σταθμό της Βαρκελώνης (Gillespie 2019).  

4.3.3.5 ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
Οι παραπάνω κατευθύνσεις θα έχουν και χωρικό αποτύπωμα. Γίνεται προσπάθεια να 
ξεφύγει η πόλη από μια λογική μεγάλης κλίμακας. Για τον Βohigas, η χωρική στρατηγι-
κή και πολιτικές είχαν μια διαφορετική ιεράρχηση και ξεκινούσαν από τους πολίτες, την 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, και έφταναν από εκεί στη κλίμακα της κατοικίας, της 
γειτονιάς και της μητροπολιτικής περιοχής (Bohigas 2019). Ο σχεδιασμός στο επίπεδο 
της μητροπολιτικής περιοχής θα είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς η περίοδος 2015-
2019 θα είναι περίοδος προετοιμασίας από την AMB και του νέου σχεδίου της Μητρο-
πολιτικής Περιοχής της Βαρκελώνης, του πρώτου μετά από το 1976.

Το πρώτο μέρος των παρεμβάσεων σχετίζεται με το επίπεδο της κατοικίας και των οικο-
δομικών τετραγώνων. Πέρα από τις πολιτικές για την κατοικία, το ενδιαφέρον επικε-
ντρώθηκε σε θέματα κινητικότητας, περιορισμού της χρήσης των ΙΧ και απελευθέρωσης 
δημόσιων χώρων. Αυτή είναι η λογική του προγράμματος των Superilles119. Το πρόγραμ-
μα αφορά την ενοποίηση οικοδομικών τετραγώνων (super blocs) μέσα από ένα δίκτυο 
πεζοδρομήσεων, τη δημιουργία ζωνών αποκλειστικής χρήσης για τους πεζούς και νέων 
δημόσιων χώρων. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε τρεις περιοχές στην 
πόλη. 

H επόμενη κλίμακα παρεμβάσεων σχετίζεται με το επίπεδο της γειτονιάς και τη λήψη 
διαφόρων πρωτοβουλιών που συνθέτουν το Pla dels Barris de Barcelona. Το «Σχέδιο για 
τις Γειτονιές της Βαρκελώνης» είναι ένα πρόγραμμα που στηρίζεται στη λογική του Lley 
de Barris της Καταλανικής Κυβέρνησης την περίοδο 2004-2010. Είναι ένα πρόγραμμα 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε γειτονιές με έντονα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 
οικονομικά προβλήματα. Το νέο πρόγραμμα θα οργανωθεί γύρω από 16 γειτονιές του 
Δήμου της Βαρκελώνης και θα στοχεύει να αντιμετωπίσει θέματα εκπαιδευτικά, δημό-
σιας υγείας, πολιτισμού, απασχόλησης και κοινωφελών υποδομών. Μέχρι και το 2019 
θα έχει εγκριθεί και θα λειτουργεί σε δέκα περιοχές. 

Σημαντικές πρωτοβουλίες παίρνονται και στο επίπεδο του Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
όπου επιχειρείται μια προσπάθεια ανανέωσης θεσμών όπως το PEMB και δημιουργίας 
ενός νέου σχεδίου με άξονα το 2030. Για τον συντονιστή του PEMB, Oriol Estella,οι 
προκλήσεις εντάσσονται σε μια τριπλή λογική που σχετίζεται με την ανανέωση της ιδέας 
του στρατηγικού σχεδιασμού, την πρόκληση των κοινωνικών ανισοτήτων και τέλος την 
αλλαγή υποδείγματος. Όπως αναφέρει:

«Μετά το 2016 η αποστολή ήταν να δώσουμε μια νέα ζωή στον ορ-
γανισμό, να ανανεώσουμε τη λειτουργία του συνολικά και να προε-
τοιμαστούμε για ένα νέο στρατηγικό σχέδιο. Αλλά επίσης, να επανε-
φεύρουμε την ιδέα του στρατηγικού σχεδιασμού, τι είναι στρατηγικός 
σχεδιασμός στον 21ο αιώνα […] Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να κα-
τανοήσουμε ότι μετά από 25 χρόνια στρατηγικού σχεδιασμού, γίναμε 
παγκόσμιο παράδειγμα σε θέματα καινοτομίας, τουρισμού, οικονομί-
ας της γνώσης κ.α. Όμως οι ανισότητες στην μητροπολιτική περιοχή 

119. Το πρόγραμμα είναι σε ένα 
βαθμό επέκταση του προγραμ-
μάτος illes autosuficients της 
κυβέρνησης του Trias, όπου 
επεξεργάζεται τρόπους και μεθό-
δους ενεργειακής αυτονομίας σε 
επίπεδο οικοδομικών τετραγώνων
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Εικόνα 41. PDU – Αστικές πυκνώσεις στη Μητροπολιτική Περιοχή (Πηγή: AMB)

Εικόνα 42. PDU – Ενίσχυση της προσβασιμότητας στη Μητροπολιτική Περιοχή (Πηγή: ΑΜΒ)
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01
Poblenou’s Superblock

Barcelona aims to implement a new way of organising the city which inverts the current 
relationship between people and vehicles in public areas, giving priority to city residents and 

aiming to improve the city’s environmental conditions and quality of life.

Barcelona is a dense, compact city, and this leads to many benefits in regard to travel needs 
and the efficient use of natural resources. However, there are also certain deficiencies that re-

quire urgent attention: the high levels of air pollution, traffic noise, road accidents, lack of green 
infrastructure, the low quality of public areas for socialising, etc. 

The compactness and variety of uses mean that the city’s streets are full of life.However, over 
the last few decades, some urban activities, especially those related to meeting and leisure have 
been significantly eroded or have completely disappeared from public areas, giving way to a 
priority for transport and mobility. In this sense, it is now important to reclaim the streets and 

ensure they also function as a means of dissemination and bringing vitality to the whole urban 
area, creating opportunities for establishing green areas and promoting positive community life 

between local residents of all ages and origins.

One of the main problems to be addressed is the large number of private vehicles on Barcelo-
na’s roads. Despite the fact that they only represent 25% of the journeys made by Barcelona 

residents, cars and mopeds, whether in traffic or parked, take up between 50% and 70% of the 
space on many roads. 

Therefore, reclaiming public areas involves rethinking mobility in the city. Organising the city 
into Superblocks diversifies the function of streets according to their degree of connectivity (pri-
mary traffic, local traffic, neighbourhood traffic) and  community activity (pedestrian walkways), 
by streamlining the various public and private mobility networks and integrating the pre-existing 

morphology of each area, thereby improving the quality of people’s lives.
The implementation of this organisational model in Poblenou is focused on various actions that 
increase the amount of public space for local residents, so that the streets can be used for other 

purposes, such as relaxation, play areas for children, more green areas, etc. 

In practice, the work has involved changes to mobility and quick, reversible and temporary 
operations that showcase the new uses and facilitate the reclamation of city areas for local 

residents

Situation Poblenou Superblock. Scale: 1/120.000

Crossroad Sancho d’Àvila and Roc Boronat

BEFORE: Sancho d’Àvila Street AFTER: Sancho d’Àvila Street
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02
Poblenou’s Superblock

NETWORKS 

Basic Network :  streets that link the distribution of traffic at a city level and define the bounda-
ries of the Superblock.

Local Network : streets on the traffic distribution network that enable access to the interior of 
the Superblocks, providing more flexibility than the basic model. The city’s bus lines and bicycle 

routes are included in this network.  

Pedestrian Network : streets within the Superblocks that guarantee access for residents to all 
destinations.

NODES 

Intermodal node: junction between two main streets

Services node: the junction between a main streets and a local or neighbourhood streets

Neighborhood node: any other type of junction, meaning junctions between local streets, one 
local and one neighbourhood, or two neighbourhood streets

Poblenou Superblock. Scale: 1/750

Main Street

Local Street

Neighborhood Street

LEGEND

Superblock modelPrevious Superblock model

Intermodal node

Service node

Neighborhood node

EXAMPLE OF FUNCTIONAL DIVERSIFICATION OF THE CERDÀ-SECTION ROAD NETWORK

POBLENOU CASE STUDY

Previous Superblock model Superblock model

ΠΛΑΙΣΙΟ 13. SUPERILLES
ΣΤΡΟΦΉ ΣΤΟ ΔΉΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΉΣ ΠΟΛΉΣ

Το πρόγραμμα των Superilles (Superblocks) 
είναι μια στρατηγική του Δήμου για την 
ενίσχυση του δημόσιου χώρου σε πυκνοδο-
μημένες περιοχές της πόλης, και ιδιαίτερα 
σε τμήματα εντός του σχεδίου Cerda. Μέσα 
από τυπικές και άτυπες πεζοδρομήσεις, 
την ένταξη ποδηλατοδρόμων και χώρων 
συνάντησης συγκροτείτε ένα νέο δίκτυο 
κοινόχρηστων χώρων σε επίπεδο γειτονιάς. 
Το πρόγραμμα μέχρι σήμερα έχει εφαρ-
μοστεί στη περιοχή του Poblenou ενώ έχω 
δρομολογηθεί και παρεμβάσεις σε άλλες έξι 
περιοχές της πόλης. 

Εικόνα 43. Το Σχέδιο Παρεμβάσεων στη περιοχή του Poblenou (Πηγή: Δήμος Βαρκελώνης)



19001
Poblenou’s Superblock

Barcelona aims to implement a new way of organising the city which inverts the current 
relationship between people and vehicles in public areas, giving priority to city residents and 

aiming to improve the city’s environmental conditions and quality of life.

Barcelona is a dense, compact city, and this leads to many benefits in regard to travel needs 
and the efficient use of natural resources. However, there are also certain deficiencies that re-

quire urgent attention: the high levels of air pollution, traffic noise, road accidents, lack of green 
infrastructure, the low quality of public areas for socialising, etc. 

The compactness and variety of uses mean that the city’s streets are full of life.However, over 
the last few decades, some urban activities, especially those related to meeting and leisure have 
been significantly eroded or have completely disappeared from public areas, giving way to a 
priority for transport and mobility. In this sense, it is now important to reclaim the streets and 

ensure they also function as a means of dissemination and bringing vitality to the whole urban 
area, creating opportunities for establishing green areas and promoting positive community life 

between local residents of all ages and origins.

One of the main problems to be addressed is the large number of private vehicles on Barcelo-
na’s roads. Despite the fact that they only represent 25% of the journeys made by Barcelona 

residents, cars and mopeds, whether in traffic or parked, take up between 50% and 70% of the 
space on many roads. 

Therefore, reclaiming public areas involves rethinking mobility in the city. Organising the city 
into Superblocks diversifies the function of streets according to their degree of connectivity (pri-
mary traffic, local traffic, neighbourhood traffic) and  community activity (pedestrian walkways), 
by streamlining the various public and private mobility networks and integrating the pre-existing 

morphology of each area, thereby improving the quality of people’s lives.
The implementation of this organisational model in Poblenou is focused on various actions that 
increase the amount of public space for local residents, so that the streets can be used for other 

purposes, such as relaxation, play areas for children, more green areas, etc. 

In practice, the work has involved changes to mobility and quick, reversible and temporary 
operations that showcase the new uses and facilitate the reclamation of city areas for local 
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03
Poblenou’s Superblock

In more specific terms, the results of the Poblenou Superblock Project can be analysed using the 
following information and data: 

Public space and habitability
 Mobility

Green areas  
Economic activity

There is a comparative description of these factors for 2016 and 2017. These are the before 
and after years for the urban-planning project. 

2016 2017
(after urban-planning project)(before urban-planning project)

28.457m2 41.775m2

In more specific terms, the results of the Poblenou Superblock Project can be analysed using the following information
and data:

A.Public space and habitability
 B.mobility

C. green areas and economic activity
D.Mobilitat

There is a comparative description of these factors for 2016 and 2017. These are the before and after years for the
urban-planning project.

2016 (before urban-planning project) 2017(after urban-planning project)

m²
Públic areas
for the use

of local
residents

benches

36 u 385 u

Play area

0 m² 538 m²

Noise levels

  67,3 NEIGHBORHOOD STREETS (DAYTIME)

 65,9 LOCALS STREETS (DAYTIME)

66,9 MAIN STREETS (DAYTIME)

Access

99,4 % 99,4 %

Parking

Lliures 401, Verda 104, Blava 9,
Mercaderies 44, Reservades 17

575 places

Lliures 73, Verda 154, Blava 29,
Mercaderies 60, Reservades 25

341 places

Bike parking

163 places 145 places

Trees

Floor 500 u, Pot 0 u

500 u
Floor 586 u, Pot 126 u

712 u

Activity on the
ground floor

48 premises 85 premises

  61,9 NEIGHBORHOOD STREETS (DAYTIME)

 62,3 LOCALS STREETS (DAYTIME)

68,3 MAIN STREETS (DAYTIME)
Εικόνα 44. Άποψη της περιοχής του Poblenou πριν και μετά της παρεμβάσεις. (Πηγή: Δήμος Βαρκελώνης)
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παρέμειναν. Μόνο στα πρώτα πέντε χρόνια της κρίσης οι ανισότητες 
βάσει του gini index μάς πήγανε πίσω 20 χρόνια, σήμερα είμαστε πίσω 
δέκα χρόνια […] Πολλά πράγματα έμειναν πίσω πάρα την οικονομι-
κή επιτυχία της πόλης […] Το τρίτο που πρέπει να σκεφτούμε είναι μια 
αλλαγή στο υπόδειγμα του στρατηγικού σχεδιασμού, χρειαζόμαστε νέα 
γνώση για να δημιουργήσουμε δράσεις, νέα στρατηγικά έργα και να 
βάλουμε τους εταίρους να συμμετέχουν σε όλη αυτή την διαδικασία.» 
(Estela Barnet 2019)

Με αυτή τη νέα λογική το Στρατηγικό Σχέδιο για το 2030 έχει ως βασικό στόχο την 
αναζήτηση τρόπων για να μειωθούν οι ανισότητες στην μητροπολιτική περιοχή, ενώ 
θέματα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας επαναδιατυπώνονται. 

Τέλος έχουμε τις πολιτικές που επικεντρώνονται στη σχέση της Βαρκελώνης με όλη την 
Μητροπολιτική περιοχή. Για τον Bohigas, εδώ βρίσκονται και οι μεγαλύτερες προκλή-
σεις καθώς η πόλη πρέπει να ξαναβρεί μια νέα σχέση με τα όρια της. Η σχέση με το βου-
νό, τα δύο ποτάμια και την θάλασσα είναι κομβικά για την επόμενη μέρα του σχεδιασμού 
της πόλης. Στη λογική αυτή ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην επανασύνδεση της πόλης 
με τη θάλασσα. Όπως σχολιάζει

«Βάζουμε αυτή την ιδέα της «Reconquista» [επανακατάκτηση] της 
σχέσης με τη θάλασσα. Τη δεκαετία του 80 ανοίξαμε την πόλη στη 
θάλασσα και είκοσι χρόνια μετά την έχουμε χάσει. Τι βρίσκεται εκεί; 
Μεγάλη κερδοσκοπία, εμπορικά κέντρα, πεντάστερα ξενοδοχεία. 
Τώρα, με μικρές δράσεις όπως το κλείσιμο των ξενοδοχείων, την απα-
γόρευση του Airbnb στην παράκτια ζώνη, το άνοιγμα των συζητή-
σεων γύρω από το μέλλον του Ολυμπιακού Χωριού, προσπαθούμε 
να επανακαταλάβουμε το παράκτιο μετωπο, αυτή τη φορά για τους 
πολίτες […] Μιλάμε με τις αρχές του Λιμανιού για να μπορέσουμε να 
εντάξουμε εκεί εκπαιδευτικές και κοινωνικές δραστηριότητες, όχι μόνο 
τουρισμό.» (Bohigas 2019)

Όμως οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες στο επίπεδο του Μητροπολιτικού Σχεδιασμού 
θα έρθουν από την ΑΜΒ, οργανισμό υπεύθυνο για την εκπόνηση του Pla director 
Urbanístic Metropolità (PDU), του νέου Μητροπολιτικού σχεδίου (Recio 2019). Για την 
Judith Recio, μέλος της ομάδας του PDU:

Η βασική ιδέα ήταν η προστασία και η διατήρηση των μητροπολιτι-
κών περιβαλλοντικών δομών, που σημαίνει τα ποτάμια και τον κύκλο 
του νερού και επίσης τις κοινωνικές-αστικές δομές που σχετίζονται 
με τους πράσινους χώρους, τις μητροπολιτικές αρτηρίες και υποδομές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ PEMB 2030

A RESILIENT METROPOLIS

Having the tools and alternatives to 
satisfy basic needs for everyone, ev-
erywhere and at all times is about 
ensuring clean air; sufficient quality 
water; food that is good, healthy and 
produced in fair conditions; sustain-
able energy; and affordable housing. 
These are the elements to move to-
wards a healthier metropolis. 

A PROSPEROUS METROPOLIS

To establish a metropolis as an urban 
laboratory that uses innovation and 
creativity to generate prosperity and 
new solutions to urban challenges, 
we must take advantage of the possi-
bility of building the new strategic plan 
alongside the new metropolitan urban 
master plan to outline a metropolitan 
Barcelona fully prepared to welcome 
and develop mobility, economic activ-
ity and research and knowledge in the 
21st century. 

A COHESIVE METROPOLIS

Connected and networked, promot-
ing smart, sustainable and inclusive 
progress, focused on improving the 
quality of life and generating oppor-
tunities for all. Education is the best 
way to achieve this and will be accom-
panied by the digital revolution, the 
transformation of traditional econom-
ic sectors, the promotion of a more 
diverse and varied economy and met-
ropolitan governance with the tools to 
achieve greater equity. 
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ΠΛΑΙΣΙΟ 14. PLA DE BARRI
ΟΛΟΚΛΉΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Το Pla de Barri του 2017 
θα αποτελεί μια συνέχεις 
του Lley de Barris της 
Generalitat το 2004. Το 
πρόγραμμα έχει στόχο 
την δημιουργία ευκαιρι-
ών ανάπτυξης σε υπο-
βαθμισμένες περιοχές 
της πόλης μέσα από ένα 
πλαίσιο ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων και δη-
μιουργίας οικονομικών 
κινήτρων. Οι παρεμβάσεις 
στοχεύουν στην ενίσχυση 
της απασχόλησης, στην 
αναβάθμιση του δημόσιου 
χώρου και την ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής.  

Εικόνα 45. Χάρτης επιλογής των περιοχών παρέμβασης βάση 
εισοδηματικών κριτηρίων. (Πηγή: Δήμος Βαρκελώνης) 
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Ξανασκεφτόμαστε την ανανέωση της επάρκειας του δικτύου υποδο-
μών, βελτιώνοντας τη χωρητικότητα και τις συνδέσεις. Η σύνδεση με 
όλη την περιφέρεια είναι επίσης σημαντική. Τέλος, η προστασία του 
αγροτικού μωσαϊκού, τα δάση και οι καλλιέργειες είναι σημαντικές 
γιατί έχουμε αρκετό χώρο που σχετίζεται με αυτές τις χρήσεις και λει-
τουργίες (Recio 2019). 

Οι διαδικασίες για το PDU θα ξεκινήσουν το 2015 και ουσιαστικά θα αποτελούν ένα 
από τα βασικά καθήκοντα της AMB στο πεδίου του χωρικού σχεδιασμού. Μετά από μια 
έκθεση το 2015, με τίτλο Metròpolis Barcelona θα ξεκινήσει μια μεγάλη διαδικασία δια-
βούλευσης με τη συμμετοχή πάνω από 450 ειδικών και των τοπικών κοινωνιών ώστε 
να διαμορφωθούν οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες του σχεδιασμού. Οι βασικοί 
στόχοι ορίστηκαν ως εξής:

• Ενίσχυση της αλληλεγγύης σε Μητροπολιτικό επίπεδο.

• Προώθηση της Μητροπολιτικής περιοχής.

• Επικέντρωση στο φυσικό περιβάλλον και προώθηση των σχετικών αξιών.

• Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του αστικού μεταβολισμού και ελαχιστοποίηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

• Πολυκεντρικός σχεδιασμός της Μητροπολιτικής Περιοχής.

• Προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση στις υποδομές σε μητροπολιτικό 
επίπεδο.

• Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με επίκεντρο την κατοικία, το δημόσιο χώρο, τις 
κοινωνικές υποδομές και τη δημόσια συγκοινωνία.

• Επανοικειοποίηση και Επανάχρηση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος. 

• Ενίσχυση των αστικών περιοχών 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της οικονομίας σε μητρο-
πολιτικό επίπεδο. 

Τον Μάρτιο του 2019 θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του σχεδίου και θα παρουσιαστεί 
η επιλεγμένη στρατηγική μέσω του Document Inicial Estrategic. 

4.3.3.6 ΟΡΙΑ, ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
Η προσπάθεια συγκρότησης ενός συνολικά νέου μοντέλου διακυβέρνησης της πόλης, 
με αλλαγή των ιεραρχιών και των κατευθύνσεων δεν ήταν μια διαδικασία χωρίς εμπό-
δια και δυσκολίες. Ενώ πρέπει να σημειώσουμε ότι σε πολλούς τομείς τα αποτελέσματα 
δεν ήταν τα αναμενόμενα, άποψη που υποστηρίζουν και όσοι συμμετείχαν ενεργά στη 
διακυβέρνηση της πόλης τα τελευταία τέσσερα χρόνια (Bohigas 2019; Buron 2019). Επι-
πλέον, υπήρχαν και συγκεκριμένα όρια (Blanco, Salazar, και Bianchi 2019; Eizaguirre, 
Pradel-Miquel, και García 2017; Bohigas 2019; Arias 2018; Buron 2019). 

Αρχικά, πρέπει να επισημάνουμε ότι η συγκρότηση μιας κυβέρνησης μειοψηφίας είχε 
σαν αποτέλεσμα τόσο τη δημιουργία συμμαχιών στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και μια 
γενικότερα αποδυναμωμένη ισχύ σε σημαντικά θέματα. Σύμφωνα με τον Josep Bohigas, 
αυτό άρχισε να γίνεται εμφανές στη διαπραγμάτευση με άλλους φορείς της πόλης όπως 
με το φορέα διαχείρισης του λιμάνιού (Autoritat Portuària de Barcelona) αλλά και σε 
άλλες περιπτώσεις (Bohigas 2019). 

Σημαντική ήταν επίσης η έλλειψη εμπειρίας σε θέματα δημόσιας διοίκησης. Τα νέα 
στελέχη του Δήμου προερχόταν περισσότερο από το χώρο των πανεπιστημίων και του 
πολιτικού ακτιβισμού με μικρή εμπειρία στη διαχείριση των μηχανισμών γύρω από την 
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λειτουργία του Δήμου (Arias 2018). Εκεί επικεντρώνεται ένα μεγάλο μέρος της κριτικής 
που έβλεπε ότι στο νέο σχήμα δεν υπήρχε η αναγκαία γνώση και ο επαγγελματισμός που 
χρειαζόταν για τη διοίκηση του Δήμου (Falcon 2019; Civit 2019).

Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει ο Luis Falcon: 

Για καλό ή κακό είναι νέοι άνθρωποι, απροετοίμαστοι. Χρειάζεται 
χρόνος να προσαρμοστείς σε αυτό που απαιτεί η διοίκηση. Ήρθαν 
στην εξουσία με αρκετά προβλήματα και κατά τη γνώμη μου δεν είχαν 
ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα. Είχαν μια ανάλυση που προερχόταν πιο 
πολύ από την αντίδραση πάνω σε προηγούμενες πολιτικές (Falcon 
2019). 

Στην ίδια λογική ο Albert Civit αναφέρει:

Η Colau διατήρησε τις ομάδες, όχι όμως και τους Μάνατζερ. Γιατί μεί-
ωσαν τους μισθούς και κανείς δεν έκατσε. Το αποτέλεσμα είναι ότι 
είχαν ανθρώπους με μικρότερη εμπειρία να διαχειρίζονται τις ομάδες. 
Χρειάστηκαν σχεδόν δύο χρόνια για να συνηθίσουν σε όλη αυτή την 
διαδικασία, καθώς οι περισσότεροι έρχονταν από τον χώρο των πανε-
πιστημίων […] Θα έλεγα ότι είχαν και μια έλλειψη επαγγελματισμού. 
Για παράδειγμα, όσο αφορά την διεθνή γνώμη. Πρέπει να προωθείς 
την πόλη, και η πόλη χάνει βάρος διεθνώς. Οι πόλεις εξελίσσονται 
σε ανταγωνισμό, όχι πραγματικό ανταγωνισμό, αλλά πρέπει να είσαι 
στην κορυφή. Θεωρούν ότι αυτό δεν είναι σημαντικό. (Civit 2019)

Παράλληλα, οι πιέσεις από αυτό που ήταν το μέχρι τότε κατεστημένο και οι ελιτ της πό-
λης ήταν πολύ σημαντικές καθώς δεν ήταν δεδομένο ότι το όραμα του BeC το μοιραζό-
ταν η πλειοψηφία των κατοίκων της πόλης (Eizaguirre, Pradel-Miquel, και García 2017; 
Font Ferrer 2017; Bravo 2018). Όπως σχολιάζει ο David Bravo, σε διάφορα θέματα 
όπως αυτό του εξευγενισμού:

«Σε πολλές περιπτώσεις ο κόσμος δεν έβλεπε πιο ήταν το πρόβλημα, 
πρώην δήμαρχοι και ιδιοκτήτες έλεγαν ότι η πόλη μας παίρνει περισ-
σότερη αξία […] Υπήρχαν επίσης και όλοι αυτοί στη δημόσια διοίκηση 
και οι τεχνικοί που δουλεύαν πολύ καιρό για να βελτιώσουν την πόλη, 
με αναπλάσεις στους δημόσιους χώρους και τη δημιουργία νέων υπο-
δομών που ξαφνικά έβλεπαν τους εαυτούς τους να ποινικοποιούνται 
μέσα από τη δουλειά που κάναμε. μας έλεγαν τι μας λέτε δηλαδή ότι οι 
βελτιώσεις που κάναμε στην πόλη σπρώχνουν πάνω τις τιμές ακινήτων. Δε τους 
άρεσε η δουλειά μας.» (Bravo 2018)

Βέβαια, αντιδράσεις υπήρχαν και από τη μεριά των κινημάτων . Κι αυτό γιατί υπήρχε η 
εκτίμηση ότι έγιναν λίγα και υπήρξε, επιπλέον, ένας βαθμός ενσωμάτωσης στους μηχα-
νισμούς της διοίκησης γεγονός που μεγάλωσε την απόσταση μεταξύ των νέων στελεχών 
της διοίκησης του Δήμου και των κοινωνικών κινημάτων της πόλης (Palomera 2018; 
Garcia Lamarca 2018). Χαρακτηριστική είναι η κριτική του PAH τα πρώτα δύο χρόνια 
της διακυβέρνησης της Ada Colau, και η κριτική του στην πολιτική γύρω από την κα-
τοικία (Congostrina 2017).  

Παράλληλα, πρέπει να αναφερθούμε και στα όρια που έμπαιναν από την ίδια τη δομή 
του συστήματος διακυβέρνησης στην Ισπανία και τα όρια των τοπικών κυβερνήσεων. 
Ήταν μια σύγκρουση ανάμεσα στις διαφορετικές κλίμακες ενός πολυ-επίπεδου συ-
στήματος διακυβέρνησης. Σημαντικές πτυχές της πολιτικής, όπως σε θέματα κατοικίας, 
έβρισκαν όρια καθώς η αρμοδιότητα ήταν στην Καταλανική ή στην Ισπανική κυβέρ-
νηση (Xavier 2019). Γενικότερα, η πολιτική περιορισμού της τουριστικής ανάπτυξης 
συγκρουόταν με την πολιτική άλλων φορέων, όπως το Λιμάνι ή το Αεροδρόμιο που 
ακολουθούσαν μια εντελώς διαφορετική στρατηγική μεγέθυνσης (Arias 2018).  
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Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου έγινε αρκετά μεγάλη προσπάθεια, όπως η κοινωνική 
κατοικία, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Το παράνομο Airbnb δεν έγινε 
εφικτό να ελεγχθεί, οι εξώσεις συνεχίζονται. Όπως παρατηρούσε ο Bohigas στην περί-
πτωση της κατοικίας: «κάναμε πολλά πράγματα, αλλά είμαστε μακριά από τη λύση […] κάναμε 
τα περισσότερα αλλά είχαμε τις χειρότερες συνθήκες και τώρα είμαστε στη χειρότερη θέση από ποτέ» 
(Bohigas 2019). 

Για τον Luis Falcon, οι όποιες αποτυχίες σχετίζονται και με λάθος διάγνωση του προβλή-
ματος. όπως αναφέρει:

Το πρόβλημα δεν είναι το Airbnb. Οι άνθρωποι δεν το κατανοούν 
αυτό. Είναι η κοινωνία των πλατφορμών. Σήμερα ο ψηφιακός και ο 
φυσικός κόσμος είναι αλληλοσυνδεόμενοι. Έχουμε ψηφιακές συμπε-
ριφορές που επηρεάζουν τον πραγματικό κόσμο, είναι η ψηφιακή επο-
χή […] Το Δημοτικό Συμβούλιο ανακοίνωσε μια μεγάλη συμφωνία 
με το Airbnb για να κατέβουν 1000 διαμερίσματα που δεν είχαν άδεια. 
Ζήτησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο να τους δώσουν τρεις μήνες και 
το έκαναν. Ξέρεις πόσα διαμερίσματα ανεβοκατεβαίνουν στην Βαρκε-
λώνη μέσα σε μια εβδομάδα; Περίπου 1200. Είναι αστείο. Δεν κατα-
νοούμε πόσο δυναμικό είναι όλο αυτό. (Falcon 2019).

Όμως αυτό στο οποίο υπάρχει σύγκλιση είναι η αναγκαιότητα να προχωρήσει η πόλη σε 
ένα μοντέλο που δεν θα στοχεύει στην προσέλκυση αλλά στη διαχείριση του Τουρισμού 
(Falcon 2019), και παράλληλα να προσεγγίσει με μακροπρόθεσμο τρόπο το θέμα της 
κατοικίας (Buron 2019). 

Όμως το πολιτικό κλίμα μετά το 2015 θα αρχίσει γενικότερα να γίνεται ολοένα και λι-
γότερο ευνοϊκό και ο λόγος ήταν το ζήτημα της ανεξαρτησίας, που θα καθορίσει σε με-
γάλο βαθμό τις πολιτικές εξελίξεις την περίοδο 2015-2019. Οι πολιτικές γραμμές θα 
καθοριστούν γύρω από το ζήτημα της ανεξαρτησίας γεγονός που θα έχει και αντίκτυπο 
και σε τοπικό επίπεδο. Το 2015 η συμμαχία του Junts pel Sí (JxSí)120 θα κερδίσει τις 
εκλογές στην Καταλονία συγκροτώντας κυβέρνηση με Πρόεδρο τον Carles Puigdemont 
με την στήριξη του CUP. Η νέα κυβέρνηση θα ασκήσει πιέσεις τόσο στο Δήμο της 
Βαρκελώνης όσο και σε άλλους να ακολουθήσουν ένα road map που θα οδηγούσε σε 
δημοψήφισμα το 2018, κάτι που έγινε. Η μετριοπαθής στάση του BeC και της Colau 
συγκεκριμένα, θα δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια συμμαχιών με κόμματα όπως το 
ERC και το CUP που θα μπορούσαν θεωρητικά να υποστηρίξουν την agenda του BeC. 
Το BeC βρέθηκε έτσι διπλά απομονωμένο καθώς δύσκολή ήταν και η ταύτιση με τα 
«ενωτικά» κόμματα (unionist parties). H πολιτική κρίση θα επηρεάσει και σημαντικούς 
θεσμούς διακυβέρνησης. Όπως υποστηρίζει ο Oriol Estela. το κίνημα της ανεξαρτησίας 
θα κλονίσει την εμπιστοσύνη ανάμεσα στους θεσμούς του Δήμου και της Generalitat και 
αυτούς της Ισπανικής Κυβέρνησης, όπως το αεροδρόμιο και το λιμάνι. Το γεγονός αυτό 
σήμαινε και έλλειψη εμπιστοσύνης σε θέματα στρατηγικής (Estela Barnet 2019). 

Στις εκλογές του 2019 βρισκόμαστε ξανά σε ένα καινούργιο πολιτικό σκηνικό. Το ERC 
με επικεφαλή το πρωήν στέλεχος των Σοσιαλιστών Ernsest Maragall θα κερδίσει τις 
εκλογές διπλασιάζοντας το ποσοστό του, το BeC θα βγεί δεύτερο χάνοντας το 25% της 
δυναμικής του και οι Σοσιαλιστές τρίτοι ανακάμπτοντας κάποια από την δυναμική τους. 

120. H συμμαχία αποτελούταν 
από το:  CDC, το DC, το ERC και 
MES
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4.4 ΕΠΙΣΚΟΠΉΣΉ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΚΡΙΣΉ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΉ 
ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ (2008-2019)

4.4.1 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΉΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΥΦΕΣΉ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Η επισκόπηση της περιόδου της κρίσης και των αστικών πολιτικών στην Ισπανία, και 
συγκεκριμένα την Βαρκελώνη, δεν ξεφεύγει από το γενικότερο πλαίσιο που έχει μπει 
από την έρευνα. Όπως και σε προηγούμενες περιόδους, ένα διεθνές γεγονός, όπως η 
παγκόσμια ύφεση του 2008, θα επηρεάσει τις εθνικές και τοπικές κοινωνίες (Aalbers 
2009a; Marisol Garcia 2017b; 2010). Από αυτήν την αλληλεπίδραση διεθνικού και το-
πικού, παράγονται πολιτικές και προκύπτουν νέοι μετασχηματισμοί υπό την επιρροή και 
των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Όμως, υποστηρίζουμε ότι η κρίση σε συνδυασμό 
με τις νέες τάσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (χρηματιστικοποίηση) 
θα αλλάξει τα δεδομένα, κλονίζοντας τις ισορροπίες μιας προηγούμενης 
περιόδου, γεγονός που θα αποτυπωθεί και στις αστικές πολιτικές. Η κρίση 
γύρω από την Καταλανική Ανεξαρτησία στην ουσία θα αποτελέσει μια αμφισβήτηση 
του μοντέλου αποκέντρωσης του Ισπανικού Κράτους, ενώ στη Βαρκελώνη αυτό θα φα-
νεί με τον κλονισμό και την εν μέρει κατάρρευση ενός μοντέλου που επιδίωκε την αντα-
γωνιστικότητα προσφέροντας ένα σημαντικό βαθμό κοινωνικής συνοχής. 

Η περίπτωση της Βαρκελώνης είναι χαρακτηριστική καθώς φαίνεται ότι η πόλη «πλη-
ρώνει» την ίδια της την επιτυχία (Bravo 2018). Αυτό σχετίζεται και με την αξιολόγηση 
όλης της προηγούμενης περιόδου ανάπτυξης της πόλης. 

Από τη μία μεριά, ο στόχος της διεθνοποίησης και του ανταγωνισμού της πόλης, και 
ο προσανατολισμός της παραγωγής σε αυτήν την κατεύθυνση συγκρότησαν μια οικο-
νομική βάση αρκετά ανθεκτική και ταυτόχρονα ελκυστική για τους επενδυτές. Όπως 
αναφέρει ο Joan Trullén: 

«Η απάντηση της Βαρκελώνης και της Καταλονίας στην οικονομική 
κρίση είναι η επέκταση της εξωτερικής ζήτησης. Το ζήτημα για μένα 
είναι αυτό και όχι ο τουρισμός […] ο λόγος γύρω από αυτή την αντα-
γωνιστικότητα βρίσκεται στη χωρική εξωστρέφεια. Έτσι, η έξοδος από 
την κρίση συνδέεται με την εξαγωγική οικονομία, την εγγύτητα με 
σημαντικές υποδομές. Είναι μια ανταγωνιστικότητα που προκύπτει όχι 
από τις εταιρείες μόνο αλλά από την πόλη, τη Μητρόπολη»  (Trullén 
Thomas 2018)

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν η κρίση να αποτυπωθεί με ηπιότερο τρόπο, 
γεγονός που αναδεικνύεται σχεδόν σε όλες τις έρευνες και από τα οικονομικά στοιχεί-
α(A. Garcia, Iglesias, και Tomàs 2015; Blanco, Salazar, και Bianchi 2019; Trullén, Sarasa, 
και Porcel i Lara Navarro-Varas 2013; Trullén και Galletto 2017) και ήταν το κοινό 
χαρακτηριστικό σε όλους τους προνομιακούς πληροφορητές . Για τον Trullén αυτό δεί-
χνει και τον επιτυχή μετασχηματισμό της πόλης, καθώς η ανεργία είναι κάτω από τον 
ισπανικό μέσο όρο σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε πριν μερικές δεκαετίες σε περιόδους ύφεσης 
(Trullén και Galletto 2017). 

Όμως αυτή η οπτική είναι η μια μόνο πλευρά, που συμπληρώνεται με τη σημαντική 
αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, την υποβάθμιση του κράτους πρόνοιας λόγω των 
πολιτικών λιτότητας και την περιορισμένη πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγη. Στην πράξη, 
οι παράγοντες που οδήγησαν στην οικονομική μεγέθυνση ορισμένων κλάδων της οι-
κονομίας (όπως ο τουρισμός) ήταν οι ίδιοι που συνέβαλαν στην αύξηση των κοινωνι-
κών αποκλεισμών. Για τον Marshall, η πόλη ακολουθούσε, προϊόντος του χρόνου, ένα 
μοντέλο που την πήγαινε όλο και πιο μακριά από αυτό που ονομάζει «πραγματική» 
πολεοδομία: Όπως παρατηρούσε ήδη από το 2000:
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Είναι πλέον ξεκάθαρο σήμερα γιατί η σχέση της πόλης με την «πραγματική» πολεο-
δομία έχει γίνει αδύναμη. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, όλο και περισσότερο κοιτούσε 
σε μεγαλύτερες κλίμακες από την ίδια την πόλη.  Το ενδιαφέρον του στους βασικούς 
οικονομικούς τομείς και στις υποδομές δεν επηρέασε σημαντικά τις ζώνες που επανασχε-
διάζονταν στην πόλη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες είχαν οδηγήσει στην ολοκλήρωση του 
εσωτερικού δικτύου υποδομών. Ο «Πραγματικός» σχεδιασμός προσέγγιζε πράγματα 
στα οποία ήταν αδύναμος ο Στρατηγικός Σχεδιασμός όπως η κατοικία, τα τοπικά πε-
ριβαλλοντικά ζητήματα, οι δημόσιες συγκοινωνίες κ.α. Έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη 
σύνδεση. (Marshall 2000, 308)

Παράλληλα, αν και η κρίση αποτυπώθηκε με ηπιότερο τρόπο δε σημαίνει ότι τα αποτε-
λέσματά δεν ήταν επώδυνα, ιδιαίτερα σε κοινωνικό επίπεδο. Η επιστροφή στη σταθερό-
τητα και την οικονομική ανάπτυξη μετά το 2015 δεν έφερε και βελτίωση στις συνθήκες 
διαβίωσης των κατοίκων. Έτσι, η Βαρκελώνη βγαίνει από την κρίση ταυτό-
χρονα ανταγωνιστική και με έντονα κοινωνικά προβλήματα γεγονός που 
αποτελεί μια ποιοτική τομή σε σχέση με το παρελθόν για την πόλη. 

Η νέα αυτή συνθήκη παρουσιάζει στοιχεία καινοτομίας και μετασχηματισμών και στο 
επίπεδο των αστικών πολιτικών, τα οποία όμως κινούνται εντός των πλαισίων που πα-
ραδοσιακά εξελισσόταν η πόλη. Η διακυβέρνηση του BeC έδειξε ότι η προσπάθεια αλ-
λαγής ενός μοντέλου που χαρακτήριζε την πόλη για δεκαετίες δεν είναι εύκολο να γίνει 
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μια νέα πολιτική για τον τομέα της κατοικίας χρειάζεται 
πόρους και πολύ χρόνο για να μπορέσει να δώσει αποτελέσματα, ενώ οι πρωτοβουλίες 
ελέγχου του Τουρισμού δε δείχνουν μεγάλη αποτελεσματικότητα και απαιτούν νέες λύ-
σεις και εργαλεία για να αντιμετωπιστεί ένα τόσο πολύπλοκο φαινόμενο, γεγονός που 
ξεπερνά τις δυνατότητες ενός Δήμου. 

Όμως την τελευταία αυτή δεκαετία εκτιμούμε ότι υπάρχουν αρκετές αλλαγές. Αυτές 
εντοπίζονται στις νέες σχέσεις και ρόλους μεταξύ διεθνικού και τοπικού που εμφανίζο-
νται με αρκετούς τρόπους (λιτότητα, κατοικία, τουρισμός κ.α.). Στις αλλαγές, στην αποκε-
ντρωμένη κουλτούρα διακυβέρνησης, στη δομή του δήμου και στη φιλοσοφία γύρω από 
τομεακές παρεμβάσεις (πχ. πολιτική για την κατοικία). Τέλος, η αλλαγή εντοπίζεται και 
μέσω των νεών πολιτικών υποκειμένων που δρουν σε τοπικό επίπεδο. 



ΚΕΦ 4. ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ: ΤΑ ΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (2008-2019)

4.4.2 ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΉΣ ΚΡΙΣΉΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΉΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
Τα παραπάνω συμπεράσματα, αλλά και τα στοιχεία μετασχηματισμού και αλλαγών, στη-
ρίζονται στα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου και τις συνεντεύξεις. Η κρίση θα γίνει 
αντιληπτή με έναν πολλαπλό τρόπο στην περίπτωση της Βαρκελώνης και θα αποτελέσει 
παράγοντα κινητοποίησης δυνάμεων στην κατεύθυνση αλλαγής των αστικών πολιτι-
κών. Τα βασικά σημεία από την ανάλυση των συνεντεύξεων διακρίνονται στη διεθνή 
διάσταση, στην αλλαγή σε τοπικό επίπεδο της κουλτούρας πολιτικών και διακυβέρνη-
σης τέλος στο σημαντικό παράγοντα των διαφόρων πολιτικών δρώντων υποκειμένων. 
Αναλυτικότερα:

Η διεθνή διάσταση της κρίσης και των γενικότερων διεθνών μετασχημα-
τισμών της προηγούμενης δεκαετίας θα γίνει αντιληπτή με έναν τριπλό τρόπο. 
Αρχικά, θα γίνει εμφανής μέσα από τη φούσκα των ακινήτων και την κατάρρευση της 
κτηματαγοράς, για να μεταφερθεί στη συνέχεια από εκεί στις τράπεζες και στο Ισπανικό 
Κράτος σαν κρίση χρέους στα τέλη του 2010. Από εκεί και πέρα οι πολιτικές λιτότητας 
και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής που προτείνονται από την Ε.Ε και υιο-
θετούνται τόσο από την Ισπανική Κυβέρνηση όσο και από την κυβέρνησης της Κατα-
λονίας θα οδηγήσουν σε μια νέα περίοδο με έντονο το στοιχείο των πολιτικών 
μετασχηματισμών. Οι επιπτώσεις όμως, όπως υποστηρίζουν σχεδόν όλοι οι προνομι-
ακοί πληροφορητές, ήταν σχετικά ήπιες για μια ισχυρή οικονομικά πόλη, όπως η Βαρ-
κελώνη. Όμως παρά την ισχυρή θέση, το πρόβλημα των κοινωνικών ανισοτήτων, της 
ανεργίας, της αύξησης της φτώχειας και της πρόσβασης στην κατοικία θα είναι κομβικής 
σημασίας. Το πρόβλημα αυτό όμως δεν προκλήθηκε τόσο από την ύφεση αλλά περισ-
σότερο λόγω της «επιτυχίας» της πόλης ως προορισμού επισκεπτών και επιχειρήσεων σε 
συνδυασμό με νέες παγκόσμιες τάσεις στον τομέα της φιλοξενίας και της κτηματαγοράς 
όπως το Airbnb και την ανανέωση του ενδιαφέροντος στους τομείς της κτηματαγοράς. 
Οι ερμηνείες γύρω από όλα αυτά τα φαινόμενα είναι διαφορετικές ανάμεσα στους συνε-
ντευξιαζόμενους και καθορίζονται από μια σειρά παραγόντων (επαγγελματική ιδιότητα, 
πολιτική ταυτότητα κ.α.). Για αρκετούς, η διεθνής κρίση γίνεται αντιληπτή ως κρίση ενός 
νεοφιλελεύθερου μοντέλου που υιοθετήθηκε από την πόλη τις προηγούμενες δεκαετίες, 
ενώ για άλλους τα προβλήματα εντοπίζονται σε συγκεκριμένους τομείς ή στην «κόπω-
ση» του μοντέλου που ακολουθούνταν . 

Κοινό στοιχείο σε όλες σχεδόν τις συνεντεύξεις είναι η ανάγκη αλλαγής, μετασχηματι-
σμού, εκσυγχρονισμού ή ανανέωσης του Μοντέλου Βαρκελώνη και από εκεί εκκινεί η 
εισαγωγή μιας σειράς θεσμικών καινοτομιών, καθώς και η αλλαγή κατεύθυνσης μιας 
σειράς πολιτικών. Θα γίνει προσπάθεια αναδιοργάνωσης των δομών του Δήμου με τη 
συγκρότηση τμημάτων που θα μπορούν με μεγαλύτερη ευελιξία να αντιμετωπίζουν τα 
σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις. Η πόλη θα αλλάξει κατεύθυνση 
σε θέματα Τουρισμού, όπου θα υπάρξει μια λογική διαχείρισης και όχι προσέλκυσης 
επισκεπτών. Οι σημαντικότερες όμως πρωτοβουλίες γίνονται στον τομέα της κατοικίας 
όπου μια σειρά πολιτικών και δράσεων στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής κατοι-
κίας στην πόλη και την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή. Ταυτόχρονα, η κρίση θα φέρει 
αλλαγές και στη σχέση με τα διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς οι πολιτικές 
λιτότητας θα αναδιατάξουν τις ισορροπίες στο αποκεντρωμένο σύστημα της Ισπανίας, 
με την Καταλανική Ανεξαρτησία να δίνει μια συνταγματική διάσταση στην κρίση στην 
Ισπανία. Η κρίση όμως δεν είναι ο μόνος παράγοντας που οδηγεί σε θεσμικές τομές. 
Η ίδρυση της ΑΜΒ δείχνει μια συνέχεια σε πολιτικές ενίσχυσης της Μητροπολιτικής 
διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί και μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την 
Βαρκελώνη. 
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Τέλος, η κρίση γίνεται αντιληπτή ως μια παρατεταμένη περίοδος πολιτι-
κής αστάθειας και μετασχηματισμών. Το πολιτικό σύστημα θα αναδιοργανωθεί 
τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία νέων κομμάτων και την 
κατάρρευση κραταιών πολιτικών σχηματισμών. Σχεδόν σε όλες τις συνεντεύξεις, ο ρόλος 
των κινητοποιήσεων (από το κίνημα της 15-Μ, σε αυτό ενάντια στις πολιτικές λιτότητας 
και το κίνημα υπέρ της καταλανικής ανεξαρτησίας) θα είναι κομβικός για τη χάραξη 
πολιτικών καθόλη την περίοδο που εξετάζουμε. Τις αστικές πολιτικές στη Βαρκελώνη 
δεν μπορούμε να τις δούμε ξεχωριστά από μια πολιτική διαδικασία που περιλαμβάνει 
την κατάρρευση του Σοσιαλιστικού κόμματος, την άνοδο του Καταλανικού εθνικισμού 
και την εκλογική νίκη μια ομάδας που προέρχεται από το χώρο του ακτιβισμού και των 
κινημάτων, όπως ήταν το BnC.

ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ)

Πολιτικές ανασυγκρότησης-
αναβάθμισης του αστικού 
περιβάλλοντος, των κοινόχρηστων-
κοινωφελών υποδομών και του 
κέντρου των πόλεων. 

• Ανανέωση-Αναθεώρηση των Χρήσεων Γης σε Μητροπολιτικό και Περιφερειακό Επίπεδο 
(PDU, PTMB)

• Αναθεώρηση των κατευθύνσεων του Στρατηγικού Σχεδιασμού (Barcelona Vision 2020

• Αναπλάσεις στους δημόσιους χώρους της πόλης (Plaza Glories κ.α.) 

Πολιτικές ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου 
των πόλεων.

• Διοργάνωση διεθνών γεγονότων (Barcelona Mobile World Capital, Smart City Expo κ.α.) 

• Δημιουργία χώρων υποδοχής νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων (Smart City Campus) 
Πολιτικές αναδιάρθρωσης της 
οικονομικής βάσης των πόλεων και των 
περιφερειών τους, ανασυγκρότηση του 
παραγωγικού ιστού. 

• Στροφή προς την προσέλκυση υπηρεσιών και βιομηχανιών σε τομείς τεχνολογικής αιχμής. 

• Ενίσχυση των δυνατοτήτων της τοπικής κοινωνίας (Fablabs)

• Αναδιάρθρωση της Τουριστικής Βιομηχανίας 

• Δημιουργία δομών προώθησης των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών της τοπικής 
οικονομίας (Agencia Metropolitana de Promociοn Econοmica, Barcelona Global) 

Πολιτικές ενίσχυσης και 
εκσυγχρονισμού των μεταφορικών 
υποδομών και δικτύων κινητικότητας. 

• Αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών της πόλης (Σταθμός υπερταχείας Sagrera)

• Αναβάθμιση των υπερεθνικών δικτυώσεων της πόλης (T1 Terminal) 

• Προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας (Superilles) 
Πολιτικές ενίσχυσης της κοινωνικής 
συνοχής. 

• Πολιτικές ενίσχυσης της κοινωνικής-προσβάσιμης κατοικίας (affordable housing) σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο.

• Προστασία και ενίσχυση των χρήσεων κατοικίας στο κέντρο της Βαρκελώνης

• Πολιτικές αντιμετώπισης του κοινωνικού διαχωρισμού και της οικονομικής κρίσης (Pla de 
Barri) 

• Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών της πόλης
Πολιτικές προστασίας του 
περιβάλλοντος και της περιαστικής γης. 

• Προστασία και αναβάθμιση των ορεινών όγκων της πόλης (Portes de Collserola) 

• Προστασία της αγροτικής γης  και της βιοποικιλότητας (Pla del Verd i de la Biodiversitat)

• Πολιτικές αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής 
Πολιτικές ανάδειξης της πολιτισμικής 
κληρονομιάς και ενίσχυσης της 
πολιτισμικής ταυτότητας των πόλεων. 

• Προστασία του ιστορικού ιστού της πόλης και της ταυτότητάς του. 

• Δημιουργία νέων χώρων πολιτισμού και ενίσχυση της πολιτισμικής βιομηχανίας. 

• Ενίσχυση και προβολή της ταυτότητας της πόλης. 
Πολιτικές εκσυγχρονισμού των 
συστημάτων διακυβέρνησης και 
χωρικού σχεδιασμού, ανασυγκρότησης 
και ενίσχυσης των δυνατοτήτων της 
δημόσιας διοίκησης. 

• Ανασυγκρότηση των Μητροπολιτικών δομών διακυβέρνησης (Area Metropolitanα de 
Barcelona)

• Εκσυγχρονισμού και ανασυγκρότηση των Δημοτικών δομών (Tinentd’alcalded’HàbitatUrbà)

• Εκσυγχρονισμός των Δημοτικών υπηρεσιών (City Protocol κ.α.) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (ΣΧΕΔΙΑ, ΕΡΓΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ) (2008-2018)
(ΠΉΓΉ: ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)



ΚΕΦ 5: ΑΘΉΝΑ-ΠΡΩΤΕΎΟΎΣΑ ΤΉΣ ΛΙΤΟΤΉΤΑΣ

5.1 Ή ΚΡΙΣΉ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΉΣ 

5.1.1 ΑΦΕΤΉΡΙΑ, ΕΞΕΛΙΞΉ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΤΉΣ ΕΛΛΉΝΙΚΉΣ ΚΡΙΣΉΣ ΧΡΕΟΥΣ
Η ελληνική κρίση δημόσιου χρέους σχετίζεται με την παγκόσμια οικονομική κρίση με 
ένα διπλό τρόπο. Αφενός η δεύτερη αποτελεί την αφετηρία εκδήλωσης της πρώτης, αφε-
τέρου η πρώτη αποτέλεσε σημείο καμπής και επιδείνωσης της δεύτερης. Ενώ μέχρι και 
τις αρχές του 2010 οι διεθνείς αναλυτές θεωρούσαν πως η αγορά δημόσιου χρέους βρι-
σκόταν εκτός κινδύνου, αποτελώντας τη «θεμέλια λίθο» μέσω της οποίας υπολογίζονταν 
τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού ρίσκου, η δήλωση του νέου Υπουρ-
γού Οικονομικών της Ελλάδας τον Οκτώβριο του 2009 περί της ελληνικής οικονομίας 
ως «Τιτανικού», η επίσημη αναθεώρηση του ελλείμματος από τη νέα ελληνική κυβέρ-
νηση στο διπλάσιο ποσοστό (12,5% του ΑΕΠ), καθώς και η συνακόλουθη αμφισβήτηση 
αυτού του ποσοστού και των συνολικών δημοσιονομικών στοιχείων της Ελλάδας από τη 
EUROSTAT, στοιχειοθέτησαν την ελληνική κρισιακή περίπτωση ως καταλυτικό στοι-
χείο για την περαιτέρω πορεία της διεθνούς οικονομίας (Michael-Matsas 2010; ΤΤΕ 
2014; K. Featherstone 2011).

Το φθινόπωρο του 2008, η χρηματοπιστωτική κρίση θα έχει ήδη διεθνοποιηθεί με την 
παγκόσμια οικονομία το 2009 να καταγράφει αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης για πρώτη 
φορά μεταπολεμικά, ενώ η ύφεση, η επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών και η 
κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας χτυπάνε τις πιο αδύναμες οικονομίες της Ευρωζώνης 
όπως η Ελλάδα (ΤΤΕ 2014). Η τεράστια αύξηση της διαφοράς αποδόσεων (spreads) 
των δεκαετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από εκείνα του γερμανικού από τις 
αρχές της κρίσης το 2007 (25 μονάδες βάσης) ως και τον Απρίλιο του 2010 όπου έφτασε 
στη μέγιστη τιμή της (586 μονάδες βάσης) αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της ελλη-
νική κρίσης σε επίπεδο δημοσιονομικών μεγεθών (Arghyrou και Tsoukalas 2011). Το 
ελληνικό ΑΕΠ, έπειτα από μια 15 ετία συνεχούς ανόδου υποχωρεί το 2009 κατά 3,2%, 
με το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης να φτάνει το 15,7% του ΑΕΠ και το πρωτογενές 
έλλειμμα το 10,5% του ΑΕΠ (ΤΤΕ 2014).

Σε όλο το πρώτο εξάμηνο του 2010 οι συνεχείς υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανό-
τητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και η συνακόλουθη αλματώδης 
αύξηση του κόστους δανεισμού καθιστούν απαγορευτική την έκδοση νέων κρατικών 
ομολόγων. Η ελληνική κρίση χρέους απειλεί τη σταθερότητα της Ευρωζώνης, ενώ η 
ένταση στις αγορές ομολόγων επεκτείνεται και επηρεάζει πλέον χώρες όπως η Ισπανία 
και η Ιταλία (ΤΤΕ 2014). Στις 8 Μαΐου του ίδιου χρόνου και στην Έκτακτη Σύνοδο 
Κορυφής της ΕΕ αποφασίζεται η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης 
και η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ επικυ-
ρώνεται η χορήγηση δανείου ύψους 110 δις ευρώ στην Ελλάδα εντός τριετίας και με τη 
συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, υπό την προϋπόθεση εφαρμογής του 
Μνημονίου Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών (ΤΤΕ 2014). Το Μνη-
μόνιο αυτό (του οποίου τα μέτρα θα ενσωματωθούν στο Ν. 3845/2012) θα αποτελέσει 
στο εξής την απόλυτη κατευθυντήρια γραμμή της ελληνικής οικονομίας, ενώ η χώρα θα 
εισαχθεί σε ένα άνευ προηγουμένου καθεστώς αναγκαστικής οικονομικής και δημοσι-

5. ΑΘΉΝΑ: ΚΡΙΣΉ, ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (2008-2019) 
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ονομικής λειτουργίας από την είσοδό της στην ΕΟΚ το 1981 (Ladi 2012; ΤΤΕ 2014).

Τα μέτρα που εντάσσονταν στο Μνημόνιο είχαν ως σκοπό τη μείωση του ελλείμματος 
στο 3% ως το 2014, τη διαφύλαξη της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα και τις διαρ-
θρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πεδίο λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Οι τελευταίες 
προέβλεπαν τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, την απελευθέρωση των κλειστών 
επαγγελμάτων, τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, τις συγχωνεύσεις/απο-
κρατικοποιήσεις στο δημόσιο τομέα με παράλληλη μείωση των αποδοχών των δημοσί-
ων υπαλλήλων κατά 20-30%, την αύξηση των φόρων κατανάλωσης, το πάγωμα/μείω-
ση των συντάξεων, τη μείωση κατά 34% του δημόσιου προϋπολογισμού για την παιδεία 
και την υγεία, καθώς και άλλες σημαντικές διαρθρωτικές μεταβολές οι οποίες κρίθηκαν 
αναγκαίες για την αλλαγή του μοντέλου της ελληνικής οικονομίας και τη σταδιακή της 
ανάκαμψη (Hadjimichalis 2011; ΤΤΕ 2014).

Ένα τόσο ευρύ και εντατικό πλαίσιο αλλαγής της κρατικής οικονομικής πολιτικής προ-
κάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, μεγάλες αντιδράσεις από πολύ πλατειά τμήματα του 
πληθυσμού οι οποίες με τη σειρά τους κλόνισαν την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών 
ως προς την εφαρμογή του, ενώ στο πολιτικό επίπεδο έφερε στο προσκήνιο της συζήτη-
σης την ίδια τη χρησιμότητα της ύπαρξης της Ελλάδας εντός της ευρωπαϊκής ενοποίησης 
(Matsaganis 2011; Katsanidou και Otjes 2016). Στο κοινωνικό επίπεδο, η συνακόλου-
θη κατάρρευση του κοινωνικού κράτους σηματοδότησε το μεγάλο κίνδυνο η κρίση δη-
μοσίου χρέους να αποβεί καταστροφική για το μέλλον του κοινωνικού σχηματισμού.

Μέσα σε ένα τέτοιο συνολικά πλαίσιο κρίσης στο επίπεδο της οικονομίας, της κοινωνίας 
και της πολιτικής, κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του Μνημονίου παρατηρείται 
επιπλέον μεγάλη ύφεση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω ραγδαίας μείωσης της 
εγχώριας ζήτησης, καθώς και έκρηξη της ανεργίας (ΤΤΕ 2014). Το συνεχές κλίμα πολι-
τικής αποσταθεροποίησης, υφιστάμενο εντός πολλαπλών και συνεχόμενων εκλογικών 
αναμετρήσεων ανατροφοδοτεί τα προβλήματα οικονομικής σταθερότητας, αλλά και τις 
αντιδράσεις των δυνάμεων της ΕΕ και των διεθνών αγορών, έτσι που τον Δεκέμβριο 
του 2014, και λόγω της πιθανότητας κυβερνητικής αλλαγής, συζητείται πλέον διεθνώς 
το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη (Κιτρομηλίδης και Σκούρας 
2015; ΤΤΕ 2014). Παρόλα αυτά, η άνοδος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία τον 
Ιανουάριο του 2015, του πολιτικού σχηματισμού ο οποίος υποσχόταν να επαναδιαπραγ-
ματευθεί τους όρους της μνημονιακής συμφωνίας, δεν άλλαξε σημαντικά τα δεδομένα 
λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας. Οι απαιτήσεις της ΕΕ και του ΔΝΤ συνέχιζαν να 
καθορίζουν τους όρους λειτουργίας της κρατικής οικονομικής πολιτικής, ενώ στο κοινω-
νικό επίπεδο οι επιπτώσεις της μακρόχρονης κρίσης και της διαχείρισής της εξακολού-
θησαν να είναι τραυματικά παρούσες.
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5.1.2 ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΉΣ ΕΛΛΉΝΙΚΉΣ ΚΡΙΣΉΣ ΧΡΕΟΥΣ
 Λόγω της μεγάλης αντανάκλασης που είχε στο διεθνές και ευρωπαϊκό οικο-
νομικό πεδίο η εμφάνιση και εξέλιξη της ελληνικής κρίσης δημόσιου χρέους, πολλοί 
ήταν οι ερευνητές και αναλυτές που επιχείρησαν να εντοπίσουν τα δομικά της αίτια. Σε 
ένα γενικό αφαιρετικό επίπεδο, θα μπορούσαμε να πούμε πως οι αναλύσεις σχετικά με 
τους παράγοντες που συνετέλεσαν στη μη διαχειρίσιμη αύξηση του ελληνικού δημόσιου 
χρέους μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες:

• Εκείνες που το ερμηνευτικό τους πλαίσιο συντίθεται από την έκθεση και ανάλυση 
των ενδογενών αντιφάσεων, λειτουργικών προβλημάτων και ανεπαρκειών της ελ-
ληνικής οικονομίας, και συνακόλουθα του ελληνικού πολιτικού συστήματος.

• Εκείνες οι οποίες εστιάζουν στις τοπικές θεσμικές συνθήκες, στην ύπαρξη και λει-
τουργία ενός πλέγματος εξωτερικών ανισορροπιών, εντός του διεθνούς συστήματος 
και ιδιαίτερα εντός της Ευρωζώνης, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκαν οι δη-
μοσιονομικές ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας και έλαβε χώρα η ελληνική 
κρίση δημόσιου χρέους.

Σε όλες τις περιπτώσεις κοινός τόπος είναι πως ένας από τους κύριους παράγοντες για 
τη μεγάλη αύξηση του δημόσιου χρέους της ελληνικής οικονομίας ήταν το έλλειμμα 
στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το οποίο παρουσιάστηκε αρχικά κατά τα πρώτα 
έτη εισόδου της χώρας στην ΟΝΕ και έφτασε στις μεγαλύτερες τιμές του έπειτα από το 
ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008 (Γαλενιανός 2015; ΤΤΕ 
2014; K. Featherstone 2011; Milios και Sotiropoulos 2010; Hadjimichalis 2011; 2017; 
Arghyrou και Tsoukalas 2011; Lapavitsas 2010). Πιο συγκεκριμένα, η μεγάλη ανά-
πτυξη (μέσος ετήσιος ρυθμός 4,2%) της πρώτης επταετίας κατά την οποία η χώρα μετείχε 
στην ΟΝΕ (2001-2007) στηρίχθηκε στην ιδιωτική κατανάλωση μέσω της αύξησης των 
εισοδημάτων και την επέκταση του καταναλωτικού δανεισμού, την ίδια στιγμή που η 
διεθνής ανταγωνιστικότητα της χώρας είχε υποχωρήσει κατά 14% καθόλη αυτήν την πε-
ρίοδο. Η αδυναμία της εγχώριας παραγωγής να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση 
καλύφθηκε από εισαγωγές, οι οποίες διεύρυναν το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών (από 3% του ΑΕΠ ετησίως κατά μέσο όρο την περίοδο 1994-1999 σε 8,5% 
την περίοδο 2000-2007, ενώ το 2008 θα φτάσει στο 14,9% του ΑΕΠ) σε επίπεδα μη 
διαχειρίσιμα, τα οποία υπό συνθήκες εθνικού νομίσματος θα απαιτούσαν υποτίμησή του 
και αύξηση του πληθωρισμού. Ωστόσο, λόγω της συμμετοχής της Ελλάδος στην ΟΝΕ, 
οι εισαγωγές αυτές χρηματοδοτήθηκαν μέσω χαμηλότοκου εξωτερικού δανεισμού τόσο 
του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα (ΤΤΕ 2014).

Ένα μέρος των μελετητών συνδέει αυτήν την εξέλιξη, και τη συνακόλουθη αύξηση του 
ελληνικού δημόσιου χρέους, με την ίδια την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης και την 
πρότερη ανισόμετρη ανάπτυξη των χωρών και εθνικών περιφερειών οι οποίες τη συ-
γκρότησαν. Αφετηριακά βεβαίως, σε ένα γενικότερο επίπεδο, καθίσταται σαφές πως τα 
προβλήματα οικονομικής διακυβέρνησης εμφανίζονται έντονα σε κρισιακές καταστάσεις 
τη στιγμή που υπάρχει απουσία πολιτικής ενοποίησης εντός μιας νομισματικής ένωσης 
(K. Featherstone 2011; Michael-Matsas 2010). Ενώ οι ενδο-ευρωπαϊκές εμπορικές 
συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 12-30% στην πρώτη πενταετία της Ένωσης, από αυτές 
ωφελήθηκαν κυρίως οι κεντροευρωπαϊκές οικονομίες, ενώ αυτές του Νότου, με κύριο 
παράδειγμα την Ελλάδα, υποβαθμίστηκαν λόγω της απώλειας, εντός του νέου εμπορι-
κού πλαισίου, των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων, δηλαδή 1) της υψηλότερης ονο-
μαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, η οποία απωλέσθηκε λόγω της συνολικής μείωσης 
του εμπορευματικού κόστους και 2) της απώλειας ελέγχου της νομισματικής πολιτικής 
και των εμπορευματικών συμφωνιών από το εθνικό κράτος (Hadjimichalis 2011). Υπό 
αυτό το πλαίσιο, τα πλεονάσματα των χωρών του ευρωπαϊκού Βορρά, και κυρίως της 
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Γερμανίας, αντικατοπτρίζουν τα ελλείμματα των χωρών του Νότου. Η γερμανική οι-
κονομική και εμπορευματική κυριαρχία βασίζει την ανταγωνιστικότητά της κυρίως στη 
συμπίεση των μισθών των εργαζομένων στις επιχειρήσεις της, η οποία και της εξασφαλί-
ζει δομικά πλεονάσματα στο εσωτερικό της Ευρωζώνης (Lapavitsas 2010).

Στο ίδιο πλαίσιο ανάλυσης για την ανάδυση της ελληνικής κρίσης χρέους, η Γερμανία, 
ως κυρίαρχη δύναμη της Ευρωζώνης, φαίνεται να έχει την ευθύνη για την καθυστέρηση 
από μεριάς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας παροχής βοήθειας στην Ελλάδα, η 
οποία κατέστη εφικτή (τον Μάιο του 2010) μόνο όταν κατανοήθηκε πως ενδεχόμε-
νη ελληνική κατάρρευση θα συμπαρέσυρε τις τράπεζες των χωρών του πυρήνα, ενώ 
σημαντικός ήταν και ο ρόλος των διεθνών αγορών οι οποίες εκμεταλλευόμενες το μι-
κρό μέγεθος της χώρας και την ανικανότητα της πολιτικής της ηγεσίας μπόρεσαν να 
αναπτύξουν κερδοσκοπικές στρατηγικές στο ζήτημα του δημοσίου χρέους (Arghyrou 
και Tsoukalas 2011; Lapavitsas 2010). Ωστόσο, υπό μία αρκετά διαφορετική οπτική, οι 
Milios και Sotiropoulos (2010) θεωρούν πως ήταν ακριβώς το δομικό πλαίσιο της Ευ-
ρωζώνης το οποίο προσέφερε τη δυνατότητα στην ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί 
μειώνοντας το κόστος εργασίας και εφαρμόζοντας διαρθρωτικές αλλαγές προς όφελος 
του κεφαλαίου. Ωστόσο, σε δεύτερο χρόνο, οι αυξημένοι ρυθμοί ανάπτυξης οδήγησαν 
σε αύξηση του πληθωρισμού, η οποία σε συνδυασμό με την αναγκαστική μείωση των 
επιτοκίων των ελληνικών τραπεζών υπό τους κανόνες της ΕΚΤ προετοίμασε το έδαφος 
για την εκτόξευση του δημόσιου και ιδιωτικού δανεισμού.

Για τους ερευνητές που καταδεικνύουν τη σημασία των ενδογενών παραγόντων ανα-
φορικά με το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης δημοσίου χρέους, οι ειδικές λειτουργίες 
του κράτους και του πολιτικού συστήματος έχουν βαρύνοντα ρόλο. Διαχρονικές παθο-
γένειες στη λειτουργία του ελληνικού κράτους, οι οποίες αφενός αφορούν τη προβλη-
ματική συγκρότηση και αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού μηχανισμού, αφετέρου 
τη δυσλειτουργία των κρατικών οργανισμών λόγω της ποδηγέτησής τους από την πο-
λιτική παράταξη που βρίσκεται κάθε φορά στην εξουσία φαίνονται να δημιούργησαν τις 
προϋποθέσεις για τον εκτροχιασμό των δημοσιονομικών μεγεθών. Πιο συγκεκριμένα, η 
διευρυμένη και ουδέποτε αντιμετωπιζόμενη φοροδιαφυγή, οι διαφθορά των κρατικών 
αξιωματούχων που συνδέεται με την πολιτική «πατρωνία», οι πελατειακές σχέσεις, ο 
προσοδισμός κρατικών πόρων και η γενικευμένη διαφθορά, η πίεση του κορπορατι-
σμού των μεγάλων σωματείων της ΓΣΣΕ-ΑΔΕΔΥ, ο μεγάλος αριθμός υπαλλήλων στο 
δημόσιο τομέα (21% των δυνάμενων να εργαστούν το 2008), τα τεράστια έξοδα του κρα-
τικού προϋπολογισμού για συντάξεις (11,5% του ΑΕΠ το 2005, ενώ ο μέσος όρος των 
χωρών του ΟΟΣΑ είναι 7,2%), το προστατευμένο από το κράτος μονοπώλιο συγκεκρι-
μένων επαγγελματιών (φαρμακοποιοί, οδηγοί ταξί-φορτηγών, δικηγόροι κ.α.), οι τερά-
στιες και χωρίς απτά αποτελέσματα δαπάνες του κοινωνικού κράτους και η αδυναμία του 
να μεταρρυθμιστεί, καθώς και μια συνολικότερη «λαϊκιστική» πολιτική διαχείριση του 
κράτους ως πηγής για ατομική ευημερία συνετέλεσαν έτσι ώστε η δυνατότητα της ελλη-
νικής οικονομίας για μεταρρύθμιση και ανταγωνιστικότητα να είναι ιδιαίτερα μειωμένη, 
πράγμα που έκανε τη χώρα ευάλωτη στη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 (K. 
Featherstone 2011; Pappas 2013; Ladi 2012; Matsaganis 2011).

Τέλος, σύμφωνα με την ανάλυση του Hyppolite (2016) προς την κατεύθυνση μιας γε-
νικής θεώρησης των αιτίων της ελληνικής κρίσης, το μεγάλο μέγεθος και η κυρίαρχη 
λειτουργία του ελληνικού δημόσιου τομέα αναφορικά με τις επενδύσεις στην οικονομία 
(κυρίαρχο παράδειγμα της οποία αποτελεί η προετοιμασία και διεξαγωγή των Ολυμπι-
ακών Αγώνων της Αθήνας το 2004) ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν 
στην κρίση. Κατά την περίοδο που προηγήθηκε της κρίσης, ήταν το κράτος –και όχι οι 
ιδιωτικές εταιρείες ή οι τράπεζες, όπως στην Ισπανία και την Ιρλανδία- το οποίο δανεί-
στηκε από το εξωτερικό για να χρηματοδοτήσει τις εσωτερικές επενδύσεις. Ο εξωτερικός 



ΚΕΦ 5: ΑΘΉΝΑ-ΠΡΩΤΕΎΟΎΣΑ ΤΉΣ ΛΙΤΟΤΉΤΑΣ

αυτός δανεισμός χρηματοδότησε ασύμφορες επενδύσεις που δεν απέδωσαν τα αναμε-
νόμενα (όπως οι επενδύσεις σε κατοικίες, οι οποίες τροφοδότησαν τελικά μια «φούσκα 
ακινήτων») και οδήγησε εντέλει σε μια μη-διαχειρίσιμη αύξηση του δημόσιου χρέους. 
Οι λόγοι για τους οποίους το μη-βιώσιμο εξωτερικό χρέος υπήρξε δημόσιο στην Ελλάδα 
ενώ στην περίπτωση της Ισπανίας ήταν ιδιωτικό συνίστανται αφενός στο γεγονός πως 
οι ισπανικές επιχειρήσεις είχαν μεγαλύτερη ικανότητα πρόσβασης στις διεθνείς αγορές 
δανεισμού, αφετέρου στην πολύ μεγάλη επιρροή του δημόσιου τομέα επί της ελληνικής 
οικονομίας (Hyppolite 2016).

5.1.3 ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΉΣ ΥΦΕΣΉΣ
Τα πολλαπλά μέτρα που πάρθηκαν σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο για τη διαχείριση και 
το ξεπέρασμα της κρίσης δημόσιου χρέους δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν τις δυσμε-
νείς επιπτώσεις της στους τομείς της οικονομίας, της εργασίας και της καθημερινότητας. 
Αντίθετα, τα πρώτα χρόνια της πολιτικής διαχείρισης της κρίσης μέσω των κατευθύνσε-
ων του Μνημονίου αποτέλεσαν μια περίοδο ύφεσης και απωλειών (το 2012 το ΑΕΠ 
εμφανίζεται συρρικνωμένο κατά 14,4% σε σχέση με το 2007) που όμοιά της η ελληνική 
οικονομία και κοινωνία βίωσε μόνο κατά τη δεκαετία του ’40 (Matsaganis 2012; Serraos, 
κ.ά. 2015). Σε όσα ακολουθούν θα εστιάσουμε σε μια σειρά στοιχείων που εκθέτουν το 
αποτύπωμα της ύφεσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, εξετάζοντας τους 
μετασχηματισμούς κατά την περίοδο της κρίσης/ύφεσης α) στην οικονομία και την αγο-
ρά εργασίας, β) στη κοινωνική ζωή και τη καθημερινή διαβίωση και γ) ειδικότερα στον 
αστικό χώρο της Αθήνας.

5.1.3.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ένα από τα πρώτα στοιχεία της ύφεσης παρατηρείται στις μεγάλες απώλειες των κεφα-
λαιακών αξιών κατά την περίοδο της κρίσης, κυρίως στην αγορά ακινήτων και στις με-
τοχές εταιριών εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Η αξία οικιών και γραφείων μειώνεται 
κατά 47% την περίοδο 2008-2014, το ποσοστό κεφαλαίου των εισηγμένων στο χρηματι-
στήριο εταιριών που χάνεται προσεγγίζει τα 15 δις ευρώ, ενώ το «κούρεμα» των ελληνι-
κών ομολόγων του 2012 θα οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά 
και ιδιώτες (Giannitsis και Zografakis 2015). Παράλληλα αυξάνεται το ποσοστό των 
εμπορικών επιχειρήσεων που κλείνουν, κυρίως στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας 
(18% το 2010, 31% το 2012), ενώ στον Πειραιά τα κλειστά μαγαζιά φτάνουν τα 440 το 
2011 από 104 το 2009 (Serraos, κ.ά. 2015).

Στο επίπεδο της Περιφέρειας Αττικής, και αναφορικά με το δευτερογενή τομέα παρα-
γωγής (μεταποίηση, ένδυση, μεταλλικά προϊόντα, κατασκευές) η συρρίκνωση των δρα-
στηριοτήτων ανέρχεται στο 59,8% το 2011 σε σχέση με το 2009, ενώ σωρευτικά κατά την 
περίοδο 2009-2013 η απασχόληση στον δευτερογενή τομέα στην Περιφέρεια μειώνεται 
κατά 182.200 ή κατά 48.6%, με την αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο χώρας να ανέρχεται σε 
43,2%(Περιφέρεια Αττικής 2015). Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, και στο εθνικό επίπεδο 
αυτή τη φορά, ο κλάδος των κατασκευών, ένας από τους διαχρονικούς κύριους πυλώ-
νες της ελληνικής οικονομίας, συρρικνώνεται κατά 46,58% την περίοδο 2008-2010, οι 
κατά κεφαλήν καταθέσεις παρουσιάζουν συνεχή μείωση από το 2009 και εξής, ενώ την 
ίδια στιγμή η αστική κατανάλωση ενέργειας (μέγεθος το οποίο αντανακλά την εξέλιξη 
της παραγωγικής δραστηριότητας αλλά και την ευημερία των νοικοκυριών) μειώνε-
ται συνεχώς από το 2008 (Psycharis, Kallioras, και Pantazis 2014). Ο μόνος κλάδος της 
ελληνικής οικονομίας που φαίνεται να επιβιώνει αυτής της καθοδικής πορείας είναι ο 
τουρισμός.

Όμως το υφεσιακό αποτύπωμα εντοπίζεται ακόμα πιο έντονα στα μεγέθη που αφορούν 
την αγορά εργασίας, όπου εμφανίζεται επιπρόσθετα και η ανισομετρία της κρίσης της 
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Ευρωζώνης. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως ο δείκτης της ανεργίας αυξάνεται στην 
Ελλάδα και την Ισπανία ανάμεσα στο 2008 και το 2013  από το 8 στο 28% και από το 11 
στο 26% αντίστοιχα, ενώ στη Γερμανία μειώνεται από το 7,5 στο 5,3% (Eurostat 2014). 
Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων ατόμων (15-74 χρόνων) την περίοδο 2008-2014 
αυξάνεται από το 7,3 στο 26,6% [144.000 νέοι άνεργοι, ενώ ο αριθμός των ελαστικά 
απασχολούμενων αυξάνεται κατά 77.500 (+ 30,3%)] (Giannitsis και Zografakis 2015). 
Στο περιφερειακό επίπεδο της Αττικής η εικόνα της ανεργίας είναι εντονότερη σε σχέ-
ση με την υπόλοιπη χώρα. Την περίοδο 2009-2013 η απασχόληση στην Περιφέρεια 
μειώνεται κατά 25,2% ενώ σε επίπεδο χώρας κατά 22,9% (Περιφέρεια Αττικής 2015). 
Επιπλέον, ιδιαίτερα αυξημένοι είναι οι δείκτες ανεργίας στους νέους που ζουν στην Αττι-
κή (37,3% των νέων ανέργων στο σύνολο της χώρας) με τις νέες γυναίκες να πλήττονται 
σημαντικά περισσότερο (ό. π.).

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω εξελίξεων ήταν η μεγάλη μείωση των εισοδημάτων 
των πολιτών. Το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην περίοδο της κρίσης 
(2009-2014) μειώθηκε κατά 42% (Ματσαγγάνης, Πάρμα, και Καρακίτσιος 2018). Στο 
επίπεδο των μισθών, η μείωσή τους στον ιδιωτικό τομέα ανήλθε στο 27,4% την περί-
οδο 2008-2012, ενώ κατά την περίοδο 2008-2016 οι μέσες αμοιβές στο σύνολο των 
εργαζομένων μειώθηκαν κατά 21,8% ανά εργαζόμενο, σε αντίθεση με το σύνολο της 
Ευρωζώνης όπου αυξήθηκαν κατά 3,4% (Giannitsis και Zografakis 2015; Ματσαγγά-
νης, Πάρμα, και Καρακίτσιος 2018). Την ίδια στιγμή, λόγω των δεδομένων πολιτικών 
λιτότητας η εσωτερική κατανάλωση μειώθηκε κατά 53 δις ευρώ ανατροφοδοτώντας τον 
υφεσιακό κύκλο (Giannitsis και Zografakis 2015).

5.1.3.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Στο επίπεδο της καθημερινής διαβίωσης των πολιτών, οι εκτιθέμενες παραπάνω οικο-
νομικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με την αδυναμία του κράτους στον τομέα της πρόνοιας, 
διαμόρφωσαν ένα κοινωνικό τοπίο στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης. Σύμφωνα με 
την ΕΛΣΤΑΤ, το 2013, ο αριθμός των νοικοκυριών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώ-
χειας είναι 892.763 πράγμα που σημαίνει πως το 23,1% του πληθυσμού απειλείται, ενώ 
υπολογίζεται πως το ποσοστό της ακραίας φτώχειας έφτασε την ίδια χρονιά στο 14% (από 
2%το 2009) (Περιφέρεια Αττικής 2015; Giannitsis και Zografakis 2015). Αμφισβητού-
μενης λειτουργικότητας οικονομικά μέτρα όπως η μεγάλη αύξηση του ΦΠΑ στα είδη 
κατανάλωσης και η δραστική μείωση (κατά 21%) του επιδόματος ανεργίας, σε συνδυ-
ασμό με την ανικανότητα του κοινωνικού κράτους να ανταποκριθεί στις μεγάλες προ-
νοιακές ανάγκες που έφερε στην επιφάνεια η ύφεση, επιδείνωσαν ακόμη περισσότερο 
την κατάσταση στο κοινωνικό επίπεδο (Ματσαγγάνης, Πάρμα, και Καρακίτσιος 2018; 
Matsaganis 2012; Μαλούτας 2011; Giannitsis και Zografakis 2015).

Ιδιαίτερα ενδεικτικό είναι το γεγονός πως σε δημογραφικό επίπεδο ο δείκτης γεννήσε-
ων/ θανάτων συνεχώς μειώνεται από το 2008 και εξής ενώ η μείωση του πληθυσμού 
15-24 ετών υπολογίστηκε στο 26% το 2015, τη στιγμή που ο συνολικός πληθυσμός την 
περίοδο 2008-2013 μειώθηκε κατά 1% (Psycharis, Kallioras, και Pantazis 2014; Πε-
ριφέρεια Αττικής 2015; Giannakis και Bruggeman 2017). Στον τομέα της κοινωνικής 
παθογένειας τα ερευνητικά ευρήματα είναι χαρακτηριστικά. Την περίοδο 2007-2011 το 
ποσοστό θανάτων από αυτοκτονίες αυξάνεται κατά 55,8% τη στιγμή που ο συνολικός δεί-
κτης θνησιμότητας αυξάνει κατά 1,1%, ενώ την ίδια περίοδο η κατά κεφαλήν κατανάλω-
ση αλκοόλ αυξάνεται κατά 2.3% (Madianos κ.ά. 2014). Ανάλογες συνολικές ποσοστιαίες 
αυξήσεις (συσχετιζόμενες αναλογικά με την αύξηση του δημόσιου χρέους σε ποσοστό του 
ΑΕΠ) εμφανίζονται κατά την περίοδο 1991-2011 στην κατανάλωση αντικαταθλιπτι-
κών χαπιών (+188,13%), στον αριθμό των διαζυγίων ανά χίλια άτομα (+156,75%), στον 
αριθμό ασθενών με HIVανά 100000 άτομα (+271,28%) και στον αριθμό των δολοφο-
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νιών ανά 100000 άτομα (+86,82%) (ό. π.). 

Παράλληλα με αυτές τις εξελίξεις, ένα μεγάλο μέρος των νοικοκυριών αντιμετωπίζει το 
φάσμα της ενεργειακής φτώχειας, και λόγω της συνολικής μείωσης των εισοδημάτων 
του αδυνατεί να έχει πρόσβαση στη θέρμανση. Ένα 16% των νοικοκυριών με χαμηλά 
εισοδήματα βρίσκεται σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας (ακραίας φτώχειας ένα 4%), 
ενώ λόγω της αναγκαστικής χρησιμοποίησης στερεών πηγών καύσης παρατηρήθηκε 
μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντική υποβάθμιση σε πολλές πόλεις λόγω του φαινομέ-
νου της αιθαλομίχλης (Dagoumas και Kitsios 2014; Serraos, κ.ά. 2015; Santamouris κ.ά. 
2013; Giannitsis και Zografakis 2015).Την ίδια στιγμή, κατά τα πρώτα έτη της κρίσης/
ύφεσης παρατηρείται μία ορισμένη αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του 
χειμερινούς μήνες (λόγω της αδυναμίας αγοράς πετρελαίου θέρμανσης), ενώ αυξάνονται 
κατά πολύ οι διακοπές της ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ λόγω ανεξόφλητων χρεών, 
καθώς και ο αριθμός των νοικοκυριών που υπόκεινται σε καθεστώς διακανονισμού 
οφειλών  (Dagoumas και Kitsios 2014). Ένα από τα πρώτα και πιο εμφανή αποτυπώ-
ματα της ύφεσης στον αστικό χώρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν η με-
γάλη αύξηση των άστεγων πολιτών. Υπολογίζεται πως το 2011 ο αριθμός των άστεγων 
στην Ελλάδα έφτασε τους 20000, ενώ από αυτούς οι 15000 βρίσκονταν στην ευρύτερη 
περιοχή του κέντρου των Αθηνών (Serraos, κ.ά. 2015). Επιπλέον, ένας ακόμα μεγαλύ-
τερος αριθμός πολιτών βρέθηκε σε αδυναμία πληρωμής ενοικίου, ενώ πολλοί ιδιοκτήτες 
ακινήτων αδυνατούσαν να βρουν ενοικιαστές. Σε ένα γενικότερο επίπεδο, θα πρέπει να 
σημειωθεί πως λόγω της διασύνδεσής της με την παγκόσμια οικονομία μέσω των το-
μέων των τραπεζών, της αγοράς ακινήτων, των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών 
εταιριών, η Αθήνα, καθώς και η Περιφέρεια Αττικής, βρέθηκε σε περισσότερο ευάλωτη 
θέση εν μέσω της διεθνούς κρίσης από ό,τι οι υπόλοιπες ελληνικές περιφέρειες (Petrakos 
και Psycharis 2016; Psycharis, Kallioras, και Pantazis 2014). Ταυτόχρονα όμως, όπως 
έχει παρατηρηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο αναφορικά με τις μητροπολιτικές περιοχές, 
λόγω του διαφοροποιημένου παραγωγικού ιστού της, του ανεπτυγμένου τεχνολογικού 
περιβάλλοντος και του υψηλά εξειδικευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου εντός της τοπι-
κής οικονομίας, είχε μεγαλύτερες δυνατότητες αντιμετώπισης της κρίσης και ανάκαμψης 
(Petrakos&Psycharis 2015).
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5.2 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΉΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΝΤΑ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

5.2.1 ΛΙΤΟΤΉΤΑ, ΜΝΉΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΉΜΑ 
Η κρίση και στην περίπτωση της Ελλάδας θα φέρει σημαντικούς πολιτικούς μετασχη-
ματισμούς, με την κατάρρευση και αναδιοργάνωση των υφιστάμενων πολιτικών κομ-
μάτων, δημιουργία νέων, μεγάλες κινητοποιήσεις κ.α. Υποστηρίζουμε πως και στην Ελ-
ληνική η ταυτόχρονη ανάδυση του ριζοσπαστισμού-εθνικισμού θα και εδώ ένα βασικό 
στοιχείο της περιόδου, με διαφορετικά βέβαια χαρακτηριστικά από αυτό της Ισπανίας. 
Στο παραδοσιακό δίπολο αριστερά-δεξιά όπου καθόριζε για δεκαετίας το ελληνικό πο-
λιτικό σύστημα, η ύφεση και συγκεκριμένα ο ρόλος της ΕΕ και άλλων διεθνών οργα-
νισμών στην προώθηση των πακέτων λιτότητας συγκρότησε ένα δεύτερο δίπολο που 
διαπερνούσε τις μέχρι τότε πολιτικές διαχωριστικές γραμμές. Η στάση απέναντι στα προ-
γράμματα λιτότητας σήμαινε και μια τοποθέτηση υπέρ ή κατά της πορείας σύγκλισης με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αποτέλεσμα θα είναι μια συνολική αναδιοργάνωση των 
δρώντων πολιτικών υποκειμένων.

5.2.1.1 ΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ, Ο ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΟΥ 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΥ 
Οι αντιδράσεις στις πολιτικές των μνημονίων και της λιτότητας που επιβλήθηκε στο 
πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής θα είναι κεντρικό στοιχείο στη διαμόρφω-
ση της πολιτικής ζωής της χώρας. Εδώ υπάρχουν πολλές ομοιότητες με την Ισπανική 
περίπτωση. Όπως και στην Ισπανία, έτσι και στην Ελλάδα, οι πολιτικές λιτότητας θα 
φέρουν μαζικές κινητοποιήσεις που θα ξεκινήσουν το 2010 με το πρώτο πακέτο μέτρων 
της κυβέρνησης Παπανδρέου και θα γενικευτούν το Μάιο το 2011 με το «Κίνημα των 
Πλατειών» ή «Αγανακτισμένων»121, το οποίο θα αποτελέσει κομβικό παράγοντα στις 
πολιτικές εξελίξεις (Souliotis και Kandylis 2013; Hadjimichalis 2011; 2013; Leontidou 
2012; Kaika και Karaliotas 2016). 

Το «Κίνημα των Πλατειών», όπως και η οι Ισπανοί indignados, θα οργανωθεί από τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αρχικά σε ανεξαρτησία από τα παραδοσιακά κόμματα 
διαμαρτυρίας. Θα αποτελέσει την αρχή ενός ευρύτατου κινήματος ενάντια στα μέτρα λι-
τότητας και τα μνημόνια, που θα περιλαμβάνει εργατικές ενώσεις, κινήσεις πολιτών και 
πολιτικά κόμματα. Συνολικά την περίοδο 2008-2015 θα δούμε μια έξαρση του ριζοσπα-
στισμού ιδιαίτερα σε τμήματα της νεολαίας, που σε συνδυασμό με κινήσεις αλληλεγγύης 
σε τοπικό επίπεδο θα αναδιατάξουν τις πολιτικές ισορροπίες.    

Μέσα από αυτές τις διαδικασίες θα ενισχυθεί σημαντικά ο ΣΥΡΙΖΑ, που θα προσπα-
θήσει να εντάξει τις διεκδικήσεις και τα αιτήματα των κινημάτων στο πολιτικό του πρό-
γραμμα, εκμεταλλευόμενος ταυτόχρονα την εκλογική κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ. Έτσι 
από ένα μικρό κόμμα της Αριστεράς με ποσοστό μικρότερο του 5% το 2009 θα αγγίξει 
το 36% το 2015 και θα αναδειχθεί η σημαντικότερη πολιτική δύναμη στη χώρα την 
περίοδο που εξετάζει η έρευνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ όπως και οι Podemos στην Ισπανία εντάσ-
σονται στο γενικότερο διάλογο γύρω από την ανάδυση του αριστερού λαϊκισμού την 
περίοδο της κρίσης (Stavrakakis και Katsambekis 2014; Kioupkiolis 2016; Kioupkiolis 
και Katsambekis 2018). Με ένα λόγο ενάντια στις πολιτικές ελιτ που «χρεωκόπησαν τη 
χώρα», ένα αντι-νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα ενίσχυσης του δημόσιου τομέα κόντρα στις 
πολιτικές ιδιωτικοποιήσεων και τη λιτότητα και με μια εν γένει αντι-Ευρωπαϊκή ρητο-
ρική θα κερδίσει τις εκλογές του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου του 2015 παρά την 
αποτυχία της διαπραγμάτευσης με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς το καλοκαίρι του 2015.  

121. Μεταφορά του κινήματος των 
Indignados στην περίπτωση της 
Ελλάδας 
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5.2.1.2 ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ
Η άλλη πτυχή της πολιτικής κρίσης που θα φέρει η ύφεση θα είναι η άνοδος της ακρο-
δεξιάς στην Ελλάδα. Ήδη από το 2007 θα έχει συγκροτηθεί για πρώτη φορά μετά τη 
μεταπολίτευση ένας αρκετά συνεκτικός ακροδεξιός πόλος στο πολιτικό σύστημα, που το 
εξέφραζε το εθνικιστικό ΛΑΟΣ. Η ένταση της κρίσης και το ζήτημα της μετανάστευσης, 
ιδιαίτερα στην Αθήνα, θα ενισχύσουν σημαντικά τα συγκεκριμένα εκλογικά ακροα-
τήριο. Ταυτόχρονα η συμμετοχή του ΛΑΟΣ στη κυβέρνηση συνεργασίας του Λουκά 
Παπαδήμου το 2011, θα δημιουργήσουν και ένα κενό αντιπολίτευσης που κυρίως θα 
καλύψει η Χρυσή Αυγή, μια μικρή μέχρι τότε περιθωριακή ακροδεξιά-νεοναζιστική 
οργάνωση. Ο κλονισμός του πολιτικού συστήματος οδήγησε και σε μια ευρύτατη οργή 
ενάντια στους «πολιτικούς» και στην «πολιτική» γενικότερα, κάτι που ενίσχυσε τόσο ρι-
ζοσπαστικές όσο και αντιδραστικές τάσεις. Η Χρυσή Αυγή ήταν η πρώτη οργάνωση που 
θα υιοθετήσει μια ηθική στο πλαίσιο της πολιτικής του «πολέμου εναντίων όλων», ένα 
τυπικό χαρακτηριστικό φασιστικής ρητορικής. Η δράση τους είχε την τάση δημιουργίας 
«ζωνών ελέγχου» σε γειτονιές όπου είχαν ισχυρή εκλογική επιρροή, και η τακτική τους 
περιλάμβανε επιθέσεις σε μετανάστες, εκφοβισμό συνδικαλιστών και ακτιβιστών, ακόμα 
και συμμετοχή σε εγκληματικές ενέργειες. Αυτή θα είναι η περίπτωση αρκετών περιο-
χών του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, ειδικά εκεί όπου εγκαταστάθηκαν μετανάστες 
την Μετα-ολυμπιακή περίοδο.  

Συνολικότερα όμως ο πολιτικός χώρος της Δεξιάς όπου κυριαρχούσε το κόμμα της Νέας 
Δημοκρατίας θα αναδιαρθρωθεί. Το 2012 θα δημιουργηθούν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 
(ΑΝΕΛ), μετά από την διαγραφή στελεχών της ΝΔ που διαφωνούσαν με την πολιτική 
των μνημονίων. Το κόμμα με αρχηγό τον Πάνο Καμμένο θα έχει έναν συντηρητικό, 
ακροδεξιό λόγο. Ήταν όμως η αντι-μνημονιακή του κατεύθυνση που το έκανε προνομι-
ακό συνομιλητή και το 2015-2019 κυβερνητικό εταίρο του ΣΥΡΙΖΑ. 

Θα πρέπει όμως να σχολιάσουμε ότι η υιοθέτηση μίας πιο «λαϊκίστικής» εθνικιστικής 
ατζέντας θα είναι σημαντικό στοιχείο στην συγκρότηση πολιτικών ηγεμονιών στο χώρο 
της δεξιάς, αλλά και ευρύτερα. Η αντιπολίτευση της ΝΔ την περίοδο 2015-2019 θα 
έχει τέτοια στοιχεία, όπου ο αναπτυξιακός και φιλελεύθερος λόγος θα συνυπάρχει με μια 
εθνικιστική αφήγηση γεγονός που θα φανεί στη πολιτική διαπάλη γύρω από το μετανα-
στευτικό και την συμφωνία των Πρεσπών. 

5.2.1.3 Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΕΝΤΡΟ. 
Τέλος πολιτικές μετατοπίσεις θα έχουμε και στον ευρύτερο χώρο του κέντρου (κεντρο-δε-
ξιάς, κεντρο-αριστερά), όπου κυριαρχούσαν για δεκαετίας τα δύο κόμματα εξουσίας το 
ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ. Η περίπτωση του ΠΑΣΟΚ θα είναι χαρακτηριστική της έντασης 
των αλλαγών. Μετά την θριαμβευτική του επιστροφή στην κυβέρνηση το 2009 με ποσο-
στό 43.92%, θα φτάσει στις εκλογές του 2012 στο 13.18% και στο 4.68% στις εκλογές του 
2015. Όπως και οι Ισπανοί Σοσιαλιστές, έτσι και στην Ελλάδα το ΠΑΣΟΚ θα θεωρηθεί 
ένας από τους βασικούς υπαίτιους της κρίσης χρέους. Προφανής κερδισμένος από τους 
μετασχηματισμούς θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και μια άλλη σειρά κομμάτων, όπως η 
ΔΗΜΑΡ και το ΠΟΤΑΜΙ. Η ΔΗΜΑΡ θα ιδρυθεί το 2010 μετά από διάσπαση του 
ΣΥΡΙΖΑ και στόχο υλοποίηση μιας λιγότερο ριζοσπαστικής και φιλο-Ευρωπαϊκής πο-
λιτικής γραμμής. Θα ενισχυθεί σημαντικά στις εκλογές του 2012 και συμμετέχει στις κυ-
βερνήσεις συνεργασίας την περίοδο 2012-2014 γεγονός που θα του κοστίσει εκλογικά. 

Το ΠΟΤΑΜΙ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση δημιουργίας ενός φιλελεύθερου κεντρώ-
ου πολιτικού σχηματισμού, από στελέχη διαφόρων κομμάτων και προσωπικότητες των 
μίντια. Θα κάνει την εμφάνισή του στις εκλογές του 2015 προσπαθώντας, σε μια αντι-
στοιχία με τους Ισπανούς Ciudadanos, να συγκροτήσει ένα τρίτο κεντρώο φιλελεύθερο 
πόλο στο πολιτικό σύστημα, κάτι το οποίο όμως δε θα επιτευχθεί. 
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5.2.2 2009-2019 ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΤΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

5.2.2.1 ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Οι αλλαγές στο πολιτικό σύστημα καθώς και ένα πολιτικό σκηνικό γενικότερης αστά-
θειας θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό όλης της περιόδου που μελετάμε και ιδιαίτερα 
της περιόδου 2009-2015 όπου σε μόλις εφτά χρόνια θα γίνουν πέντε εκλογικές αναμε-
τρήσεις και θα αλλάξουν τέσσερις πρωθυπουργοί. Μόλις ένα χρόνο μετά την εκλογική 
νίκη του ΠΑΣΟΚ το 2009, η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου να αναγκαστεί 
να προσφύγει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και να πάρει σκληρά μετρά. Το 
2011 ο Παπανδρέου θα παραιτηθεί, ο Λουκάς Παπαδήμος θα γίνει Πρωθυπουργός 
μιας Κυβέρνησης Συνασπισμού. Στις εκλογές του 2012 θα φανεί το βάθος της πολιτικής 
κρίσης. Ο παραδοσιακός δικομματισμός θα καταρρεύσει χάνοντας το 45% της εκλογικής 
του δύναμης. Στις δεύτερες εκλογές του 2012 η ΝΔ θα ανασυγκροτηθεί αλλά τα ποσο-
στά της θα είναι χαμηλά ώστε αναγκάστηκε να στραφεί σε κυβέρνηση συνεργασίας με 
το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ, η ένταση της ύφεσης και τα μέτρα λιτότητας θα εντείνουν 
την πολιτική κρίση, οδηγώντας σε εκλογές του 2015 όπου θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά 
από μια έντονη περίοδο διαπραγμάτευσης με την ΕΕ και ένα δημοψήφισμα η χωρά θα 
οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές μετά από έξι μήνες, όπου θα κερδίσει πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ 
παρά την αποτυχία του όσο αφορά την διαπραγμάτευση των μέτρων. Θα ακολουθήσει 
μια περίοδος σχετικής σταθερότητας το διάστημα 2015-2019 με την διακυβέρνηση της 
χώρας από τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Όμως οι πολιτικές δε θα καταφέρουν να ξεφύγουν 
από το στενό πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής. Η εφαρμογή μιας πιο «μετρι-
οπαθούς» λιτότητας από το ΣΥΡΙΖΑ σε συνδυασμό με μια σειρά άλλων παραγόντων, 
όπως η έκρηξη του μεταναστευτικού και η διαχείριση των εθνικών θεμάτων θα κλο-
νίσουν τους πολιτικούς συσχετισμούς και θα φέρουν πάλι την Νέα Δημοκρατία στην 
εξουσία το 2019. 

Σημαντικές θα είναι οι αλλαγές και σε τοπικό επίπεδο (Δήμους και Περιφέρειες), κα-
θώς ο κλονισμός του πολιτικού συστήματος θα οδηγήσει σε πλήρη αποδιάρθρωσή των 
υφιστάμενων πελατειακών-κομματικών δικτύων σε τοπικό επίπεδο. Θα επικρατήσει 
ένα ευρύτερο ρεύμα «αποκομματικοποίησης» (Μαυρής 2014) που θα είναι ένα από 

ΔΗΜΌΙ ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ 2011 2014

ΑΘΗΝΑΙΩΝ 664.046

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 325.182

ΠΑΤΡΕΩΝ 213.984

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 213.984

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 163.688

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 162.591

ΒΟΛΟΥ 144.449

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 139.981

ΡΟΔΟΥ 115.49

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 112.486

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 ΕΛΛΑΔΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΉΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ 
ΔΉΜΟΥΣ ΤΉΣ ΧΩΡΑΣ (2011-2014)
(ΠΉΓΉ: ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)

ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ



212

τα βασικά χαρακτηριστικά της κρίσης. Για τον Γιάννη Μαυρή, αυτό αποτυπώνεται με 
την «ανεξαρτητοποίηση» πολιτικών παραγόντων που μέχρι τότε ήταν προσδεμένοι στο 
παραδοσιακό πολιτικό σύστημα. Όπως αναφέρει:

Στη νέα εποχή, η προωθούμενη ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών και των πόρων του 
τοπικού κράτους (σκουπίδια, νερό, ενέργεια, γη κ.λπ.) ανοίγει νέες και σημαντικές πο-
λιτικο-οικονομικές ευκαιρίες. Ταυτόχρονα, όμως, η σημερινή κρίση και αδυναμία των 
πολιτικών κομμάτων, ευνοεί την απόπειρα πολιτικής αυτονόμησης των τοπικών αξιω-
ματούχων και τη διεκδίκηση ενός μεγαλύτερου ρόλου «λομπίστα συμφερόντων» από 
την πλευρά τους. Η σταδιακή «απελευθέρωση» από τα πολιτικά κόμματα εγγράφει πλέ-
ον τη δυνατότητα «απευθείας» διαπραγμάτευσης και συναλλαγής της τοπικής ελίτ, με τα 
οικονομικά συμφέροντα που προσβλέπουν στον έλεγχο των τοπικών κοινωνιών και την 
εκμετάλλευση των τοπικών οικονομικών πόρων. Αυτή η τάση «τοπικής αποκομματικο-
ποίησης» και η εγκατάσταση μιας νέας σχέσης διαμεσολάβησης, που ευνοείται εμφανώς 
από τα ευρωπαϊκά και διεθνή κέντρα παραγωγής πολιτικής, θα ολοκληρωθεί με τη αλ-
λαγή του εκλογικού νόμου, μόλις οι πολιτικές συνθήκες το επιτρέψουν. (Μαυρής 2014)

Η νέα αυτή συνθήκη θα αποτυπωθεί σε εθνικό επίπεδο αλλά θα γίνει ακόμη πιο δια-
κριτή σε τοπικό επίπεδο και θα σφραγιστεί με τις δημοτικές-περιφερειακές εκλογές του 
2014 όπου μια σειρά νέων πολιτικών κινήσεων θα αναλάβουν για πρώτη φορά την 
εξουσία στους μεγαλύτερους δήμους της χώρας. Συγκεκριμένα, εφτά στους δέκα δήμους 
από τους δέκα μεγαλύτερους Δήμους της χώρας θα αλλάξουν δημοτική αρχή, ενώ σε 
πέντε από αυτούς θα κερδίσουν ανεξάρτητοι συνδυασμοί. 

Γενικότερα οι πολιτικές αναμετρήσεις της περιόδου που εξετάζει η έρευνα θα είναι χα-
ρακτηριστικές των μετασχηματισμών που θα λάβουν χώρα. Σε εθνικό επίπεδο οι εκλο-
γές του 2012 θα αποτυπώσουν τις νέες τάσεις: κατάρρευση του παλαιού δικομματισμού, 
άνοδος της Αριστεράς και της Ακροδεξιάς. Το 2015 οι τάσεις αυτές θα σφραγιστούν 
με την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, και την συγκρότηση της κυβέρνησης των ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Ιδιαίτερα για την Αθήνα οι δημοτικές εκλογές του 2014 θα αποτυπώσουν τη νέα πραγ-
ματικότητα. Ο συνδυασμός που υποστήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ από 5.8% το 2010 θα φτάσει το 
20.00% το 2014 και θα φτάσει πολύ κοντά στο να κερδίσει τη Δημαρχία της Αθήνας. 
Στην Περιφέρεια της Αττικής αντίθετα θα τα καταφέρει, ανεβάζοντας το ποσοστό του 
από 6.20% στο 23.00% και κερδίζοντας τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ στο δεύτερο γύρο. 
Σε τοπικό επίπεδο θα είναι αισθητή η άνοδος και της Χρυσής Αυγής. Στις εκλογές του 
2010 θα εκλέξει για πρώτη φορά Δημοτικό Σύμβουλο φτάνοντας στο ποσοστό του 5.30%, 
ενώ στις εκλογές του 2014 το ποσοστό της θα εκτιναχτεί στο 16.12%. Αντίστοιχα στην 
Περιφέρεια Αττικής θα λάβει το 11.13% των ψήφων. Τα ποσοστά αυτά ήταν σχεδόν 
τριπλάσια (στην περίπτωση της Αθήνας) και διπλάσια (στην περίπτωση της Αττικής) 
από τα ποσοστά που είχε στις εθνικές εκλογές, αναδεικνύοντας την σημαντική επιρροή 
που είχε το κόμμα στις αστικές περιοχές της Αθήνας. 

5.2.2.2 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΔΡΩΝΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ
Αυτή η γενικότερη περίοδος αστάθειας και πολιτικών μετασχηματισμών θα φέρει μια 
περίοδο μαζικής δραστηριοποίησης και κινητοποίησης πολλαπλών τοπικών δρώντων 
υποκειμένων με διαφορετικές και συγκρουόμενες ατζέντες. Αυτό θα φανεί ιδιαίτερα 
στον Αθηναϊκό χώρο όπου η πόλη θα γίνει πεδίο αντιπαράθεσης και δράσης για μια 
σειρά υποκειμένων: Η Αθήνα θα επηρεαστεί σημαντικά από την κυβερνητική πολιτική, 
όπου το πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής θα φέρει θεσμικές αλλαγές, ενίσχυση 
των ιδιωτικοποιήσεων και μεγάλα έργα. Οι Δήμοι θα αναλάβουν νέους ρόλους και 
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ευθύνες. Κινήματα αλληλεγγύης, πρωτοβουλίες πολιτών, αλλά και αντιμεταναστευτικές 
- ακροδεξιές ομάδες θα παίξουν στο ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής στη πόλη. Τέ-
λος ο ίδιος ο ιδιωτικός τομέας θα πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες σε πολλαπλά επίπεδα 
(κοινωνική πολιτική, πολιτισμό κ.α.) (Maloutas 2011; Chatzikonstantinou, Samarinis, 
και Spanou 2011; Souliotis 2013; Hadjimichalis 2013; Καλαντζοπούλου, Κουτρολίκου, 
και Πολυχρονιάδη 2011). 

Αντίθετα από την περίπτωση της Βαρκελώνης όπου η παρουσίαση των πολιτικών σχε-
τίζεται σε μεγάλο βαθμό με το Δήμο της Βαρκελώνης στην Αθήνα θα έχουμε πολλαπλά 
υποκείμενα και θεσμούς που δραστηριοποιούνται και επηρεάζουν τη χάραξη πολιτικής 
για το χώρο. 

Το πολιτικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε από την οικονομική κρίση θα έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στις πολιτικές που θα εφαρμοστούν. 

Διακρίνουμε τα παρακάτω πεδία ανάλυσης:

Το πρώτο αφορά την περίοδο από το 2008 έως το 2011 που μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως μεταβατική. Η κρίση δεν θα έχει κάνει ακόμη εμφανή τα σημάδια της ενώ η ύφεση 
θα σχετίζεται με ένα ευρύτερο διάλογο γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα 
θα υπάρξουν μια σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών στο πεδίο των αστικών πολιτικών 
(δημιουργία ΥΠ.ΕΝ., νέο ΡΣΑ κ.α.) 

Η επόμενη περίοδος από το 2011-2019 θα χαρακτηρίζεται από την ύφεση. Η έρευνα 
πάνω στις αστικές πολιτικές εξετάζεται μέσω της δράσης και του ρόλου μιας σειράς πα-
ραγόντων, θεσμών και υποκειμένων. 

• Αρχικά εξετάζουμε τη σχέση των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής της 
Ελληνικής Κυβέρνησης (τα τρία μνημόνια) και των μεταρρυθμίσεων που αυτά έφε-
ραν σε επίπεδο διακυβέρνησης, αναπτυξιακών και χωρικών πολιτικών. Οι αλλαγές 
αυτές θα είναι σημαντικές και υποστηρίζουμε ότι αποτελούν μια τομή με το παρελ-
θόν. Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται γενικότερα ο ρόλος και οι πολιτικές 
επιλογές στο επίπεδο της Ελληνικής Κυβέρνησης. 

Στη συνέχεια βλέπουμε συγκεκριμένα το ρόλο και της δράσης άλλων θεσμών και τοπι-
κών δρώντων υποκειμένων σε σχέση με την Αθήνα: 

• Μεγάλη σημασία για την έρευνα έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα 
ο ρόλος των Δήμων. Ειδικά ο Δήμος Αθηναίων θα έχει έναν αρκετά ενεργό ρόλο 
αναφορικά με παράγοντες που δεν σχετίζονται άμεσα με την ύφεση. 

Η έρευνα επικεντρώνεται ιδιαίτερα στο ρόλο των τοπικών δρώντων υποκειμένων. 

• Σε ένα πρώτο επίπεδο, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Τα μεγαλύτερα έργα και οι 
προτάσεις παρεμβάσεων που θα γίνουν στην Αθήνα σχετίζονται με ιδιωτικές επεν-
δύσεις, είτε αυτές αφορούν κεφάλαια της κτηματαγοράς είτε τη δράση κοινωφελών 
ιδρυμάτων. 

• Σε δεύτερο επίπεδο, στο ρόλο και δράση των πολιτικών υποκειμένων. Η ύφεση θα 
μετατρέψει την πόλη και σε ένα πεδίο «σύγκρουσης»: δράσεων κοινωνικών κινη-
μάτων, πρωτοβουλιών πολιτών αλλά και ακροδεξιών ομάδων. Η έντονη δράση 
των πολιτικών υποκείμενων σε τοπικό επίπεδο θα είναι ένα βασικό στοιχείο στη 
διαμόρφωση του λόγου γύρω από την πόλη.   

Όλα τα παραπάνω θα τα παρουσιάσουμε με αναλυτικό τρόπο στις παρακάτω ενότητες.
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5.3 ΛΙΤΟΤΉΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

5.3.1 ΑΘΉΝΑ: ΑΠΟ ΤΉΝ ΜΕΤΑΟΛΥΜΠΙΑΚΉ ΠΟΛΉ ΣΤΉΝ ΥΦΕΣΉ 

5.3.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Η περίοδος μετά το 2004, χαρακτηρίζεται από τη συγκρότηση μιας νέας κυβέρνησης 
της Νέας Δημοκρατίας το Μάρτιο του 2004 (2004-2009), σχεδόν μετά από μια δεκα-
ετία διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ (1993-2004). Ο διάλογος γύρω από την πόλη θα 
επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό γύρω από την διαχείριση της ολυμπιακής κληρονομιάς. 
Όμως οι συνθήκες θα έχουν αλλάξει. Η ολοκλήρωση των ΟΑ του 2004 θα φέρει ένα 
τέλος στο σύστημα «έκτακτης-ανάγκης» που είχε στηθεί γύρω από τη διοργάνωση, ενώ 
η κυβερνητική αλλαγή θα επηρεάσει και τη σύνθεση στη δημόσια διοίκηση, σε επίπεδο 
προσώπων και στελεχών. Το τελευταίο ήταν σημαντικό καθώς το νέο κυβερνητικό σχή-
μα φαίνεται να μην ήταν προετοιμασμένο  (Ζέικου 2015) και «δεν ήθελε να ακούει για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες» (Πυργιώτης 2019), γεγονός που θα έχει αντίκτυπο στην 
αξιοποίηση των υποδομών. 

Ήδη από το 2002 είχε συγκροτηθεί ένα συγκεκριμένο εταιρικό σχήμα με την ονομασία 
Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε, το οποίο θα αναλάμβανε τη Μεταολυμπιακή διαχείριση των 
ακινήτων, τη διοίκηση και την αξιοποίησή τους (Serraos, Asprogerakas, και Ioannou 
2009; Παγώνης 2005). Τα καθήκοντα της εταιρείας και οι στοχεύσεις θα οριστούν με τον 
ν.3342/2005 που θα επαναδιατυπώσει συνολικά τις μέχρι τότε κατευθύνσεις που είχαν 
οριστεί με τα ΕΣΟΑΠ (Παγώνης 2005). Έτσι, τα ακίνητα θα λάβουν νέους όρος δό-
μησης, νέες χρήσεις και κυρίως θα επαναδιατυπωθεί η επενδυτική κατεύθυνση. Επί της 
ουσίας, δεν υπήρχε καμία στρατηγική διάχυσης στην πόλη των ανταγωνιστικών πλεο-
νεκτημάτων των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, πάρα τις προτάσεις φορέων (Πορτάλι-
ου 2006; Souliotis, Sayas, και Maloutas 2014). Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα φτωχά. 
Μέχρι το 2010, από τις δεκαεννιά εγκαταστάσεις, οι πέντε βρίσκονταν υπό τη διαχείριση 
της εταιρείας Ολυμπιακά Ακίνητα, τρεις είχαν δοθεί σε φορείς του δημοσίου, πέντε είχαν 
παραχωρηθεί σε αθλητικές ομοσπονδίες και μόνο έξι σε ιδιώτες. Οι χρήσεις σχετίζονταν 
κυρίως με την αναψυχή, το πολιτισμό και το εμπόριο (ΙΟΒΕ 2015; Souliotis, Sayas, και 
Maloutas 2014; Παγώνης 2005). Παράλληλα, η έλλειψη στρατηγικής, και η διαχείριση 
των ακινήτων σαν «φιλέτα» από το οποία το κράτος θα έπαιρνε πόρους μεγιστοποιώντας 
τις συνθήκες κερδοφορίας των ιδιωτών, ενίσχυσε σημαντικά τις ιδιωτικές κατασκευα-
στικές εταιρείες (Souliotis, Sayas, και Maloutas 2014), συγκροτώντας ένα πλαίσιο κερ-
δοσκοπίας και ειδικών όρων γύρω από την αξιοποίηση των ακινήτων (Ευαγγελίδου 
2006). 

Το αποτέλεσμα ήταν ο αρχικός ενθουσιασμός γύρω από τους αγώνες και τη δυνατό-
τητα μετασχηματισμού της πόλης να εγκαταλειφθεί αρκετά γρήγορα. Λίγα χρόνια αρ-
γότερα, θα είναι κοινή διαπίστωση ότι η ευκαιρία των αγώνων θα έχει χαθεί για την 
Αθήνα, με τις υποδομές των αγώνων να κινδυνεύουν λόγω της εγκατάλειψης (Λιάλιος 
2008). Η μεταολυμπιακή διαχείριση της πόλης ανέδειξε για πολλούς τις παθογένειες 
του συστήματος σχεδιασμού και διακυβέρνησης συνολικότερα: έλλειψη προετοιμασίας, 
ασυνέχεια, απουσία θεσμών και στρατηγικής (Ζέικου 2015; Κλουτσινιώτη 2016). Η 
ακύρωση στην πράξη122 της μελέτης – αποτέλεσμα διεθνούς διαγωνισμού το 2003 - για 
την αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού και η απόφαση μεταφοράς της 
Λυρικής Σκηνής στο Φάληρο (εκτός του κέντρου της πόλης) στο πλαίσιο της επένδυσης 
του Ιδρύματος Νιάρχος δείχνουν σύμφωνα με τη Ράνια Κλουτσινιώτη ότι «αποφασίζει 
ο οποιοσδήποτε»(Κλουτσινιώτη 2016). 

Παράλληλα, αυτή η αίσθηση εγκατάλειψης της πόλης θα αποτελέσει το κέντρο όλης 
της δημόσιας συζήτησης για την Αθήνα και ιδιαίτερα για το ιστορικό κέντρο της πό-

122. Ο τότε αρμόδιος Υπουργός θα 
δηλώσει το εξής: «Πιστεύω ότι οι 
πρόδρομες εργασίες μπορούν να 
ξεκινήσουν μέσα στο 2008, ωστόσο 
μην το παίρνετε τοις μετρητοίς».
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λης(Καλτσά 2019; Καμίνης 2019). Εκεί είναι άλλωστε όπου θα αποτυπωθούν με πιο 
έντονο τρόπο γενικότεροι δημογραφικοί μετασχηματισμοί αλλά και οι επιπτώσεις της 
κρίσης. Ήδη η ελληνική οικονομία θα μπει σε ύφεση από το 2008.

5.3.1.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ 
Το κέντρο ως «πρόβλημα» θα αρχίζει να εμφανίζεται στο δημόσιο λόγο το 2007, όταν ο 
ελληνικός τύπος θα ανακαλύψει ένα «γκέτο» στο κέντρο της πρωτεύουσας. Όπως χαρα-
κτηριστικά θα γράψει συντάκτρια του freepress, Lifo:

Όλοι περίμεναν ότι εδώ θα γεννιόταν το Σόχο της Αθήνας. Αλλά η πραγματικότητα 
αποδείχτηκε διαφορετική. Έτσι, το παλιό εμπορικό κέντρο της πόλης μεταμορφώθηκε 
βαθμηδόν σ' ένα σκληρό γκέτο με άεργους μετανάστες, ναρκωτικά, πόρνες και άστεγους. 
Κάτω από τα τελευταία λοφτ και τις γκαλερί, η περιοχή κυριαρχείται πια από τους πιο 
απελπισμένους παρίες της. (Τρίβολη 2007)

Οι λόγοι της υποβάθμισης εστιάζονταν αποκλειστικά στη μετανάστευση, στους χρήστες 
εξαρτησιογόνων ουσιών, στις εκδιδόμενες γυναίκες και επιπλέον στο φόβο της εγκλη-
ματικότητας (Μαλούτας κ.ά. 2013; Καλαντζοπούλου, Κουτρολίκου, και Πολυχρονιά-
δη 2011; Samarinis, Chatzikonstantinou, και Spanou 2011), γεγονός που έχει κάνει το 
κέντρο μη-ελκυστικό τόσο για τους κατοίκους όσο και τις επιχειρήσεις. Ως καλύτερη 
λύση θα προκριθεί η στροφή σε περισσότερη ασφάλεια, καταστολή και αστυνόμευση. Η 
νεολαιίστικη έκρηξη τον Δεκέμβριο του 2008 μετά τη δολοφονία του Δημήτρη Γρηγο-
ρόπουλου από δύο Αστυνομικούς, και οι εκτεταμένες καταστροφές που ακολούθησαν, 
θα ενισχύσουν περισσότερο αυτή την αίσθηση. Σε αυτό το πλαίσιο θα προστεθούν και οι 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, το κλείσιμο των καταστημάτων και μια γενικότερη 
εικόνα παρακμής του δημόσιου χώρου και της πόλης. Πέρα από το επίπεδο της «κατα-
σκευής του προβλήματος» (Μαλούτας κ.ά. 2013), η κατανόηση του διαλόγου γύρω από 
το κέντρο της πόλης σχετίζεται και με γενικότερους μετασχηματισμούς στην Αθήνα τις 
τελευταίες δεκαετίες. 

Η μετανάστευση, αρχικά από τα Βαλκάνια και στη συνέχεια από άλλες αναπτυσσόμενες 
χώρες (Ασία, Αφρική), θα είναι μια πραγματικότητα που θα αλλάξει την κοινωνική 
γεωγραφία της Αθήνας και ιδιαίτερα του Δήμου Αθηναίων. Οι νέοι κάτοικοι της πόλης 
θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ήδη από τη δεκαετία του 1990 έχουν εγκαταλείψει οι 
γηγενείς, σε γειτονιές κατά μήκος των αξόνων της Πατησίων και της Αχαρνών. Πέρα 
από τη σημαντική αύξηση του μεταναστευτικού πληθυσμού την περίοδο 1991-2001 
(80%) τα πράγματα δεν θα αλλάξουν την επόμενη δεκαετία όπου θα υπάρξει σταθερο-
ποίηση. Αντίθετα, οι ελληνικής καταγωγής κάτοικοι εγκαταλείπουν με ρυθμούς πάνω 
από 25% τη δεκαετία αυτή το κέντρο της πόλης, με βασική κατεύθυνση τα προάστια και 
το υπόλοιπο της αττικής. Αυτή η τάση θα αλλάξει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 
κέντρου της πόλης. Έτσι, αν και στην απογραφή του 2001 δε θα υπάρχουν πολλές περι-
οχές που θα καταγράφουν συγκέντρωση μεταναστών σε ποσοστό πάνω από 30% (Εμμα-
νουήλ 2013), το 2011 πολλές γειτονιές (στις οποίες θα επικεντρώνεται το «πρόβλημα») 
θα παρουσιάζουν συγκεντρώσεις από 40% μέχρι και 80% (ΕΛΣΤΑΤ, 2018). Συνολικά, 
την περίοδο που ο πληθυσμός του Δήμου Αθηναίων θα μειωθεί κατά 20% (2001-2011) 
οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί θα αυξηθούν μόνο κατά 3%. Από τα δεδομένα προκύπτει 
ότι η αφήγηση περί της «εισβολής μεταναστών» δεν είναι η πραγματική αιτία πίσω από 
την εγκατάλειψη και την υποβάθμιση του κέντρου. 

Ακόμη και ο όρος εγκατάλειψη είναι σε ένα βαθμό αδόκιμος. Σύμφωνα με τον Δημή-
τρη Εμμανουήλ, η μείωση του πληθυσμού σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με δημογραφικά 
αίτια και συγκεκριμένα με την «επαναστατική μείωση της γεννητικότητας τη δεκαετία 
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του 1980, αρχικά στο μέγεθος των νοικοκυριών, και στη συνέχεια στο σχηματισμό των 
νοικοκυριών». Έτσι, ο ελληνικός πληθυσμός μειώνεται λόγω της μείωσης του αριθμού 
των μελών στα «γηγενή» νοικοκυριά (Εμμανουήλ 2013, 85). Σε αυτό θα πρέπει να 
προσθέσουμε και μια σειρά άλλων δεδομένων, όπως το μεγάλο βαθμό κορεσμού του 
Δήμου Αθηναιών, το παλαιό απόθεμα κατοικιών, την έλλειψη χώρων πρασίνου, γεγο-
νός που κάνει το Δήμο μη-ελκυστικό ιδιαίτερα για νέους κατοίκους μεσαίων και μεγά-
λων εισοδημάτων. 

Σημαντική επίσης θα είναι η γενικότερη χωροταξική-αναπτυξιακή διάσταση με διάφο-
ρες πολιτικές που ενίσχυσαν σημαντικά τις τάσεις προαστικοποίησης μια προηγούμενη 
περίοδο, κάτι που είδαμε αναλυτικά και σε παραπάνω κεφάλαια της διατριβής: Επένδυ-
ση στις υποδομές στην περιφέρεια της Αθήνας, το Μετρό, η πολιτική επεκτάσεων των 
σχεδίου πόλης, ανάπτυξη δραστηριοτήτων εμπορίου και αναψυχής μεγάλης κλίμακας, 
εκτός κέντρου κατά μήκος κεντρικών αξόνων, η μεταφορά υπηρεσιών και δραστηρι-
οτήτων και η αντικατάστασή τους με χρήσεις διασκέδασης. Παράλληλα, θα πρέπει να 
λάβουμε υπόψη ότι την περίοδο 2005-2009 οι παρεμβάσεις στην Αθήνα θα είναι περιο-
ρισμένες, τόσο από τη μεριά του Υπουργείου όσο και από το Δήμο Αθηναίων. 

Από την πλευρά του ΥΠΕΧΩΔΕ, οι πρωτοβουλίες θα επικεντρωθούν στο Χωροταξικό 
σχεδιασμό και σε θέματα υποδομών (Ζέικου 2015). Το γεγονός αυτό θα εντείνει μια γε-
νικότερη αίσθηση απραξίας και την αναγκαιότητα παρεμβάσεων και λήψης πολιτικών 
για το κέντρο της πόλης123. Πέρα από πολιτικές ενίσχυσης της αστυνόμευσης, οι περισ-
σότερες δράσεις θα γίνουν μετά το 2010, και θα αποτελέσουν μέρος των πολιτικών που 
θα εφαρμόσει η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ (2009-2012). 

5.3.1.3 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2011: ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ. 
Η εκλογή του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση το 2009 θα εγκαινιάσει μια περίοδο έντονου 
διαλόγου και λήψης σημαντικών πρωτοβουλιών στο πεδίο των Αστικών Πολιτικών, με 
επίκεντρο και τον Αθηναϊκό χώρο. Οι μετασχηματισμοί σε επίπεδο πολιτικών θα αφο-
ρούν θέματα αστικής διακυβέρνησης, στρατηγικών για την Αθήνα και το δημόσιο χώρο 
της. Οι συγκεκριμένες πολιτικές θα προσεγγίσουν ένα όριο στα οικονομικά δεδομένα 
της κρίσης αλλά αυτό δεν ήταν δεδομένο μέχρι το 2011, σημείο από το οποίο θα υπάρξει 
μια μεγαλύτερη ταύτιση των αστικών πολιτικών με το όλο πρόγραμμα δημοσιονομικής 
προσαρμογής. 

Οι πολιτικές της περιόδου 2009-2011 μπορούν να διακριθούν ως εξής: (α) Πολιτικές 
σε επίπεδο αστικής διακυβέρνησης. (β) Διαμόρφωση στρατηγικών για την Μητροπολι-
τική Αθήνα και την Αττική (γ) Πολιτικές αναβάθμισης και βελτίωσης της εικόνας του 
Κέντρου της Πόλης.

Διακυβέρνηση και Διοικητική Μεταρρύθμιση:

Η περίοδος θα ξεκινήσει με μια πολύ σημαντική θεσμική τομή, τη δημιουργία του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  (ΥΠΕΚΑ), το φθι-
νόπωρο του 2009. Η συγκρότηση ενός νέου φορέα με αρμοδιότητες χωρικού σχεδια-
σμού και ενέργειας, και μια δέσμευση στην περιβαλλοντική διάσταση του σχεδιασμού–
αποσπασμένου από το πεδίο των υποδομών - θα δημιουργήσει ένα κύμα αισιοδοξίας 
ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα για τις προοπτικές του σχεδιασμού τόσο  στη 
χώρα όσο και την Αθήνα (Pagonis 2013; Πολύζος 2019). 

Παράλληλα, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νέα διοικητική μεταρρύθμιση την Άνοιξη 
του 2010 με την ψήφιση του «Προγράμματος Καλλικράτης»124. Το νέο θεσμικό πλαίσιο 
θα είναι μια προσπάθεια αποκέντρωσης σε τοπικό επίπεδο και ιδιαίτερα σε αυτό των 

123. Θα πρέπει να επισημάνουμε 
ότι ο κίνδυνος της γκετοποίησης 
θα είναι μια διαπίστωση και 
θεσμικών οργάνων. Σε σχετική 
έκθεση του ΣτΠ τον Ιούλιο του 
2010, ως βασική αιτία υποβάθ-
μισης αναφέρεται «η μαζική 
διαμονή ανθρώπων, μεταξύ των 
οποίων πλήθος αλλοδαπών χωρίς 
έγγραφα παραμονής, σε μισθω-
μένα διαμερίσματα της περιοχή,ς 
δημιουργούν συνθήκες  που 
υπερβαίνουν κάθε στοιχειώδες 
ανεκτό όριο για την αξιοπρεπή 
διαβίωση προσώπων» (ΣτΠ, 
2010). Το γεγονός αυτό έθετε σε 
κίνδυνο σύμφωνα με την έκθεση 
τη δημόσια υγεία και ενίσχυε 
φαινόμενα παραβατικότητας. 

124. ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
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Περιφερειών. Καθοριστικό στοιχείο θα είναι η συγκρότηση της αιρετής Περιφέρειας, 
με αυξημένες ευθύνες και αρμοδιότητες σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης ανα-
πτυξιακού προγραμματισμού, ενώ συγκροτούνται και 13 μη αιρετές Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις. Οι Περιφέρειες τίθενται αρμόδιες για τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Πό-
ρων (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, 
μεταφέρονται επιπλέον αρμοδιότητες σε θέματα χωρικού-πολεοδομικού σχεδιασμού, 
κοινωνικής πολιτικής, κατασκευής υποδομών κ.α. Βέβαια, η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
θα βρει σημαντικά εμπόδια και θα επηρεαστεί από τις αδυναμίες που θα προκύψουν 
λόγω της κρίσης (έλλειψη προσωπικού και χρηματοδοτήσεων). Για τη Μαρία Στρα-
τηγάκη, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρόνοιας και Ισότητας (2014-2019) 
στο Δήμο Αθηναίων, οι αρμοδιότητες αυτές δεν ήταν ουσιαστικές. Στην περίπτωση της 
κοινωνικής πολιτικής αναφέρει ότι:

Ο Καλλικράτης δίνει μια σειρά αρμοδιότητες αλλά στην ουσία δεν 
δίνει την Κοινωνική Πολιτική, δίνει την προνοιακή πολιτική με την 
στενή έννοια του όρου. Δηλαδή τη διανομή στον κόσμο των προνοι-
ακών επιδομάτων. Αυτό δίνει […] Αυτά τα επιδόματα μεταφέρονται 
από τις παλιές Νομαρχίες στους Δήμους εφαρμόζοντας τον κεντρικό 
νόμο, δεν κάνουν καμία αλλαγή. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν 
ασκείς πολιτική, απλά εξυπηρετείς το κεντρικό κράτος. Δεν σου έδωσε 
καμία παραπάνω αρμοδιότητα. (Στρατηγάκη 2019)

Το ίδιο παρατηρείται και σε άλλες περιπτώσεις, όπως ο χωρικός σχεδιασμός, όπου το 
κεντρικό κράτος επί της ουσίας διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε πολλά επίπεδα. 

Μητροπολιτικός Σχεδιασμός και το νέο ΡΣΑ:

Οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες θα παρθούν στο επίπεδο του Μητροπολιτικού Σχε-
διασμού με την εκκίνηση των διαδικασιών για την αναθεώρηση του Ρυθμιστικού Σχε-
δίου Αθήνας. Είχε ήδη προηγηθεί μια συζήτηση, εντός της οποίας κατέστη σαφές ότι το 
Ρυθμιστικό του 1985 είχε ολοκληρώσει τον κύκλο του, ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση 
της ΝΔ είχε ξεκινήσει να διαμορφώνει μια πρόταση, με μια πληθώρα παρεμβάσεων για 
μέσα σταθερής τροχιάς (εννιά γραμμές μετρό), και παράλληλα υπήρχε η πολιτική των 
αστικών αυτοκινητοδρόμων με προτάσεις όπως η σήραγγα Αργυρουπόλεως (Πολύζος 
2019). Η νέα πρόταση του ΡΣΑ θα εκπονηθεί από τον ΟΡΣΑ υπό την διεύθυνση του 
Γιάννη Πολύζου, Πρόεδρο του Οργανισμού από το 2009-2012. Όπως σχολιάζει:

«Ξεκινήσαμε εκ των πραγμάτων με μία πολιτική κατεύθυνση αρκετά 
σαφή. Είχαμε ένα προηγούμενο ρυθμιστικό, είχαμε τη δυνατότητα να 
δούμε που είχαν αστοχήσει κάποια πράγματα. Το μέγαλο θέμα των 
ΟΑ πως είχε παντρευτεί […] Και με τη δικιά μας την προσπάθεια 
να είναι υλοποιήσιμο αλλά με στόχευση. Για αυτό υπάρχουν αυτά τα 
10+1 σημεία που ήταν συγκεκριμένες πολιτικές που διατρέχουν όλο το 
ρυθμιστικό. Δεν παραγνωρίζουμε την κατάσταση.» (Πολύζος 2019)

Η στρατηγική του Ρυθμιστικού θα διαμορφωθεί μέσα από «10+1» άξονες προτεραιοτή-
των που θα παρουσιαστούν από το ΥΠ.ΕΝ τον Ιούλιο του 2011 (ΟΡΣΑ 2011). Αυτοί 
είναι:

• Προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας: «Η Αθήνα – Μεσογειακή Πρωτεύουσα»

• Έμφαση στις πολιτικές κοινωνικής συνοχής

• Ανασυγκρότηση του Παραγωγικού Ιστού. 

• Ενδυνάμωση και Αναδιανομή των Πόρων Αστικής Ανάπτυξης

• Περιορισμός της Εκτός Σχεδίου Δόμησης
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• Ολοκλήρωση «Πράσινων Τόξων» και «Οικολογικών διαδρομών»

• Αστική Αναζωογόνηση, με Ανακύκλωση γης και οικοδομής

• Τόνωση της Κεντρικότητας

• Ενίσχυση της Βιώσιμης Κινητικότητας

• Στροφή προς το θαλάσσιο μέτωπο 

• Βελτίωση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού και διακυβέρνησης 

Η περιβαλλοντική διάσταση του σχεδιασμού, τα θέματα προστασίας, περιορισμού της 
αστικής διάχυσης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κινητικότητας βρίσκονταν στον πυρή-
να της λογικής των προτάσεων. Σημαντικό ρόλο θα παίξει σύμφωνα με τους εμπλεκόμε-
νους και η ίδια η Υπουργός Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη, που ως περιβαντολόγος 
θα έχει μια ξεκάθαρη στόχευση με άξονα την προστασία και την ποιότητα του αστικού 
περιβάλλοντος  και θα στηρίξει πολιτικά μια ευρύτερη ομάδα που δούλευε γύρω από το 
Ρυθμιστικό. Όπως αναφέρει ο Γιάννης Πολύζος: 

Τα προβλήματα της Αθήνας ήταν τα γνωστά με μια παράμετρο ότι 
είχε το αστικό περιβάλλον, η ίδια ήταν περιβαντολόγος, φαινόντουσαν 
και τα θέματα της οικονομικής κρίσης το μυρίζαμε. Βλέπαμε αυτά που 
γινόντουσαν. Ταυτόχρονα ότι πρέπει να είναι ένα Ρυθμιστικό τομή, 
που δε βάζει πολύ νερό στο κρασί του και έχει μια κατεύθυνση στην 
προστασία του περιβάλλοντος όχι γενικώς και αορίστως αλλά για πα-
ράδειγμα στην κατεύθυνση της προστασίας της γεωργικής γης.

Εικόνα 46. Το Στρατηγικό Σχέδιο 
της Αττικής όπως διαμορφώθηκε 
μέσα από το Σχέδιο Αθήνα-Αττι-
κή 2014 (Πηγή: ΟΡΣΑ)
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Το πως δουλεύτηκε είχε ενδιαφέρον. Δουλεύτηκε αρκετά συλλογικά. 
Έγινε μια ομάδα όπου το επιστημονικό σκέλος το συντόνιζε η Μαρία 
Μαντουβάλου, από τα καλύτερα μυαλά. Έγινε μια προσπάθεια μίξης 
της παλιάς εμπειρίας με νέους ερευνητές. Ένα άνοιγμα στα νέα παι-
διά που τότε αποτελούσαν την αφρόκρεμα της σχολής μας. (Πολύζος 
2019)

Στην ίδια λογική, η Μαρία Καλτσά, Γενική Γραμματέας του ΥΠ.ΕΝ (2009-2012) 
σχολιάζει πως: 

Το Ρυθμιστικό έγινε με αυτή την ποιότητα γιατί το σύνολο των αν-
θρώπων που απάρτιζαν την επιτροπή τότε ήταν ό,τι καλύτερο μπο-
ρούσε να παρουσιαστεί, έξω από ιδεοληψίες και πολιτικές προελεύσεις 
[…]Είχε ανοίξει το παιχνίδι πολύ και όλοι πιστευαν ότι μπορούσαν 
να προτείνουν πράγματα. […] Κάθε Σάββατο είμασταν στο Υπουργείο 
όλη η ομάδα, με tasks να γίνονται το ένα μετά το άλλο. (Καλτσά 2019)

Η νέα κατάσταση όμως που θα διαμορφωθεί από την κρίση θα αρχίσει να αλλάζει τις 
προτεραιότητες, κάτι που θα γίνει ορατό μετά το 2011, γεγονός που όπως θα δούμε στη 
συνέχεια θα επηρεάσει και το ίδιο το Ρυθμιστικό. 

Πολιτικές για το Κέντρο της Πόλης: 

Οι δράσεις και η αντιμετώπιση των προβλημάτων του Κέντρου της Αθήνας θα είναι 
ένας βασικός άξονας του προγράμματος «Αθήνα-Αττική 2014» αλλά και γενικότερα 
των πολιτικών γύρω από την Αθήνα την περίοδο 2010-2011(Καλτσά 2015; 2019; Πο-
λύζος 2019). Σύμφωνα με την Μαρία Καλτσά:

«Όσον αφορά δε στα σύνθετα θέματα του Κέντρου, το Πρόγραμμα 
θεώρησε εξ’ αρχής ότι η κακή εικόνα του δημόσιου χώρου και η ιδι-
οποίησή του επιδρούν αρνητικά στις κοινωνικές συμπεριφορές και 
διαμορφώνουν πρότυπα που απαξιώνουν τη συλλογική συμβίωση. 
Επεσήμανε την ανάγκη κοινωνικής και πολιτισμικής ανάμιξης [ανά-
δειξης?] και αναβάθμισης περιοχών με φαινόμενα περιθωριοποίησης 
και ήταν κατανοητό ότι η αναστροφή της εγκατάλειψης του Κέντρου, 
που συνδέθηκε με την ανοχή στη διαβίωση μεγάλου αριθμού μετα-
ναστών υπό απαράδεκτες συνθήκες εξαθλίωσης, απαιτούσε τη θετική 
διαχείρισή τους ως προϋπόθεση για τη συνεκτική κοινωνική και οικο-
νομική λειτουργία του.» (Καλτσά 2015)

Τις πολιτικές γύρω από το κέντρο της πόλης οφείλουμε να τις δούμε και στο πλαίσιο του 
Ρυθμιστικού που είχε μακρόπνοους στόχους αλλά και συγκεκριμένα σημεία γραφής. Η 
πρόταση για την Πανεπιστημίου στην οποία θα αναφερθούμε εκτενώς στη συνέχεια, και 
γενικότερα οι πρωτοβουλίες αναπλάσεων περιοχών στο κέντρο της Αθήνας, εντάσσο-
νται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση (Πολύζος 2019). 

Επί της ουσίας, θα υπάρξει ένα σύνολο δράσεων, από μελέτες, νομοθετικές δράσεις, προ-
τάσεις έργων κ.α. με στόχο τη συνολικότερη αναβάθμιση του Κέντρου της πόλης. Ανα-
λυτικότερα: 

• Θα εκπονηθούν μελέτες και ερευνητικά: Μελέτη – Έρευνα της υφιστάμενης κατά-
στασης στην περιοχή Γεράνι. Προτάσεις ανάπλασης με διεύρυνση των Πλατειών 
Αγίου Παντελεήμονα και Αττικής, της οδού Αγορακρίτου και τμημάτων της ευρύ-
τερης περιοχής. Ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΠ «Μεταλλασσόμενοι χαρακτήρες 
και πολιτικές στα κέντρα πόλης Αθήνας και Πειραιά» (ΥΠΕΚΑ/ΟΡΣΑ 2010-
11), το «Πρόγραμμα ΣτρατηγικώνΑναπλάσεων σε πυκνοδομημένες περιοχές κα-
τοικίας / μικτών χρήσεων» (ΥΠΕΚΑ/ΟΡΣΑ, 2010-11). 

• Οικονομικά κίνητρα για το Γεράνι και για τον Κεραμεικό-Μεταξουργείο (συνερ-
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΉΣ ΑΘΉΝΑΣ: ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΉΣΉΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΉΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009-2012
(ΠΉΓΉ: ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)

Το Κέντρο της Πόλης θα βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού την περίοδο 2009-2011 και δομικό τμήμα του 
Στρατηγικού Σχεδίου «Αθήνα-Αττική 2014». Η στρατηγική θα περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των μελετών της 
ΕΑΧΑ για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων του κέντρου, αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς για πλατείες της 
πόλης, ανάπτυξη πρότυπων σχεδιαστικών λύσεων με στόχο την ενίσχυση του δημόσιου χώρου της πόλης (Αθήνα 
Χ4). Η εφαρμογή της στρατηγικής θα είναι όμως λόγω της οικονομικής κρίσης αρκετά περιορισμένη. 

Εικόνα 48. Το πρόγραμμα αναβάθμισης τυφλών όψεων κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας (Πηγή: ΥΠΕΚΑ)

Εικόνα 47. Το πρόγραμμα Αθήνα Χ4 (Πηγή: ΕΑΧΑ.ΑΕ)
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γασία ΥΠΕΚΑ με ΥΠΟΙΚ)

• Νομοθετική-θεσμική πρωτοβουλία: Νομοθετική Ρύθμιση για κήρυξη περιοχών 
ως “Ζωνών Ειδικής Ανάπλασης”. «Σχέδιο για το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας» 
(πόρισμα της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, 
3/2010), το «Δράση στην Αθήνα» (Διυπουργική Επιτροπή 4/2010). 

• Δράσεις εικαστικές και ενεργοποίησης των κατοίκων: Εναλλακτικές Δράσεις στην 
Πλατεία Ομόνοιας (συνεργασία ΥΠΕΚΑ με το Δήμο Αθήνας). Ζωγραφική τυ-
φλών όψεων κτιρίων.

• Το πρόγραμμα Rethink Athens σε συνεργασία με το ίδρυμα Ωνάση με άξονα την 
πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου. 

Η επιτυχία των παραπάνω πολιτικών θα είναι σχετικά περιορισμένη. Η εμβάθυνση της 
κρίσης και της ύφεσης, η έλλειψη χρηματοδότησης και πόρων και η αλλαγή κατεύθυν-
σης σε επίπεδο αστικών πολιτικών λόγω των πολιτικών λιτότητας και του προγράμμα-
τος δημοσιονομικής προσαρμογής θα αλλάξουν συνολικότερα τις κατευθύνσεις και τις 
προτεραιότητες. 
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5.3.2 ΚΥΒΕΡΝΉΤΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΑΙ ΔΉΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ: ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (2011-2019)

5.3.2.1 Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ: ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΡΩΝΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
Η ανάλυση των Αστικών Πολιτικών στην Αθήνα την περίοδο της κρίσης περνάει 
μέσα από την κατανόηση των τομών που έφερε συνολικά το πρόγραμμα δημοσιονο-
μικής προσαρμογής στο ελληνικό σύστημα διακυβέρνησης και τον τρόπο παραγωγής 
πολιτικών. Σύμφωνα με την έρευνα, όλη η περίοδος 2010-2018 καθορίζεται από αυτό 
το ειδικό πλαίσιο «έκτακτης ανάγκης». Για την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και για τη 
δημόσια διοίκηση, τα Μνημόνια ήταν μια εντελώς καινούργια συνθήκη, η οποία σε ένα 
βαθμό την αιφνιδίασε , ενώ παράλληλα υπήρξε μία κατάσταση δύσκολα διαχειρίσιμη 
και ερμηνεύσιμη (Γιαννακούρου 2019). Περάσανε άλλωστε δύο χρόνια μέχρι να βγά-
λει απόφαση το ΣτΕ για το τί είναι το Μνημόνιο125. 

Στο πλαίσιο της έρευνας, αυτή τη συνθήκη την αντιλαμβανόμαστε ως μια νέα σχέση 
μεταξύ του εθνικού επίπεδου διακυβέρνησης και των υπερεθνικών οργανισμών. Υπό 
αυτό το πρίσμα, η Τρόικα και η Task Force αποτελούν τμήματα ενός νέου 
μηχανισμού που κατευθύνει πολιτικές, επηρεάζοντας με έναν έμμεσο τρό-
πο σχεδόν όλα τα επίπεδα του συστήματος διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Ο 
ρόλος τους θα είναι καθοριστικός και ιδιαίτερα παρεμβατικός, με τα περιθώρια ελιγμών 
έξω από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο να είναι πολύ περιορισμένα. Σύμφωνα με τη Γεωρ-
γία Γιαννακούρου:

«Ασκήθηκε μια τεράστια πίεση [ιδιαίτερα την περίοδο του 2ου Μνη-
μονίου […] Ο τρόπος ελέγχου των απαιτούμενων ήταν εντατικός και 
πολύ απαιτητικός, υπήρχε μια έντονα παρεμβατική διάθεση εκ μέρους 
της Τρόικα» (Γιαννακούρου 2019).

Στην ίδια λογική, η Μαρία Ζήφου, σύμβουλος στο ΥΠΕΝ την περίοδο 2015-2019:

«Για μας [η διαπραγμάτευση] ήταν ένα μάθημα, μια σπουδή απίστευτη. Καταρχήν για 
μένα σαφέστατα και για πολλούς άλλους από την κυβέρνηση δεν είχε γίνει κατανοητή 
όλη αυτή η διαδικασία και πως γινόταν και προσδιόριζε το εύρος και τη λεπτομέρεια των 
πολιτικών […] Καθόριζε τα πάντα, όλα τα κείμενα έπρεπε να στέλνονται και γυρνούσαν 
με διορθώσεις. Οτιδήποτε προτείναμε σαν αλλαγή έπρεπε να συζητηθεί» (Ζήφου 2018)

Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι τόσο σε επίπεδο κατευθύνσεων όσο και στην τελική 
διαμόρφωση πολιτικών θα έχουν σημαντικό ρόλο και τοπικοί παράγοντες. Η Τρόικα 
μπορεί πράγματι να ήταν στην κορυφή του νέου συστήματος διακυβέρνησης που συ-
γκροτήθηκε, το ενδιαφέρον όμως στοιχείο είναι ότι οι πολιτικές δεν έρχονταν αναγκαστι-
κά «από τα πάνω». Αντίθετα, προκύπτανε από την αλληλεπίδραση της Τρόικας τόσο με 
τις κυβερνήσεις όσο και με πολλούς άλλους τοπικούς παράγοντες (παραγωγικούς φορείς, 
τεχνοκράτες, επενδυτές κ.α.)126. 

Η δράση τοπικών υποκειμένων και ομάδων συμφερόντων ήταν σημαντική. Οι πολιτι-
κές, σύμφωνα την Γεωργία Γιαννακούρου, συνόψιζαν: 

«τα ερεθίσματα και τις προτάσεις που δέχθηκαν οι θεσμοί από διάφο-
ρους local actors. Οι οποίοι ήταν πολλοί. Ήταν και αιτήματα παρα-
γωγικών φορέων […] Οι αντιπρόσωποι της Τρόικας συνομιλούσαν 
με πολλούς παράγοντες πέραν των Υπουργείων. Συνομιλούσαν με 
παράγοντες της αγοράς, ξένους και έλληνες επενδυτές μεμονωμένους 
που είχαν προβλήματα. Είχε ανοίξει μια τέτοια δίοδος επικοινωνίας.» 
(Γιαννακούρου 2019)

Με αυτό τον τρόπο, μέσω της Τρόικας, διάφοροι τοπικοί παράγοντες, φορείς, τεχνοκράτες 

125. https://www.
constitutionalism.gr/2316-
symboylio-tis-epikrateias-668-
2012-olomeleia-mnimo/

126. Αυτή είναι μια κοινή 
διαπίστωση από τις περισσότερες 
συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες 
και στελέχη της δημόσιας διοίκη-
σης (Γιαννακούρου 2019; Ζέικου 
2015; Οικονόμου 2018)

https://www.constitutionalism.gr/2316-symboylio-tis-epikrateias-668-2012-olomeleia-mnimo/
https://www.constitutionalism.gr/2316-symboylio-tis-epikrateias-668-2012-olomeleia-mnimo/
https://www.constitutionalism.gr/2316-symboylio-tis-epikrateias-668-2012-olomeleia-mnimo/
https://www.constitutionalism.gr/2316-symboylio-tis-epikrateias-668-2012-olomeleia-mnimo/
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και ομάδες συμφερόντων μπορούσαν να επηρεάσουν την κατεύθυνση των πολιτικών, 
σε πολλές περιπτώσεις σε  σύγκρουση ή παρακάμπτοντας την ελληνική κυβέρνηση, κάτι 
που φάνηκε ιδιαίτερα μετά το 2015 (Ζήφου 2018; Κλαμπατσέα 2018). Όπως υποστηρί-
ζει η Ρένα Κλαμπατσέα, ΓΓ του ΥΠΕΝ την περίοδο 2015-2019: 

«Υπήρχανε επιβεβλημένοι συνομιλητές και αυτό αφορούσε γενικότε-
ρα τις πολιτικές […] η έννοια της δημοσιονομικής κάμψης, ότι δε πιά-
νουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης […] τροφοδότησε αυτή την ανάγκη: ότι 
αυτός που κινεί την οικονομία, άρα οι οικονομικοί παράγοντες, άρα ο 
ΣΕΤΕ, ο ΣΕΒ […] Αυτοί είχαν φτιάξει κάτι για το δικό τους κουστούμι, 
γεγονός για το οποίο δεν μπορεί να τους κατηγορήσει κανείς, και θέ-
λανε να το περάσουνε στις πολιτικές […] Αυτό ήταν η μεγιστοποίηση 
του κέρδους.» (Κλαμπατσέα 2018)

Καθοριστικός επίσης ήταν ο ρόλος των εθνικών κυβερνήσεων. Επί της ου-
σίας, οι ελληνικές κυβερνήσεις ήταν αρμόδιες να ερμηνεύσουν το πώς οι συγκεκριμένες 
κατευθύνσεις των θεσμών θα γίνουν πολιτική κα θα θεσμοθετηθούν. Σε πολλές περι-
πτώσεις η διαδικασία αυτή ήταν καθοριστική. Όπως σχολιάζει, βάσει του παραδείγματος 
της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Μεταρρύθμισης, ο Δημήτρης Οικονόμου: 

«Έπρεπε να τροποποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο για τις χρήσεις γης ώστε 
να διευκολυνθούν οι επενδύσεις. Αυτό έλεγε το μνημόνιο. Οι δικοί 
μας το ερμήνευσαν με ένα ευρύτερο τρόπο. Να αναμορφωθεί γενικώς 
ο Χωρικός Σχεδιασμός […] Αυτό ήταν μια επιλογή εθνική και δεν την 
υπαγόρευσε το Μνημόνιο.» (Οικονόμου 2018)

Το ίδιο ίσχυε και σε άλλες περιπτώσεις, όπως στη συγκρότηση του ΤΑΙΠΕΔ. Όπως 
αναφέρει η Γιαννακούρου: 

Το αίτημα της αξιοποίησης ήρθε από πάνω, ήρθε από τους θεσμούς, 
ήταν top-down κατά την απόψή μου. Αλλά από εκεί και πέρα το πώς 
υλοποιήθηκε αυτό έγινε από τους local actors. Δεν είχαν παρέμβαση οι 
ξένοι για το αν θα φτιαχτεί ΤΑΙΠΕΔ ή αν θα έχει αυτές τις αρμοδιό-
τητες και κυρίως αν το ΤΑΙΠΕΔ θα πρέπει να υποστηριχθεί από ένα 
ειδικό σύστημα σχεδιασμού. (Γιαννακούρου 2019)

Σε αυτό το περιβάλλον θα διαμορφωθούν οι αστικές πολιτικές. Ποιες ήταν όμως οι βα-
σικές κατευθύνσεις; 

Στο επίπεδο των αστικών πολιτικών, δηλαδή του πλαισίου που καθόριζε θέματα διακυ-
βέρνησης, ανάπτυξης, προστασίας και χωρικού σχεδιασμού θα γίνουν πολύ σημαντικές 
αλλαγές, σε τέτοιο βαθμό που για πολλούς αυτό σήμαινε μια «αλλαγή υποδείγματος», ιδι-
αίτερα σε ό,τι αφορά γενικότερα τη ρύθμιση του χώρου (Γιαννακούρου και Καυκαλάς 
2014; Ζήφου 2018). Συνολικά, θα προκριθούν πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικό-
τητας και συγκεκριμένα της δημιουργίας ενός φιλικού περιβάλλοντος για την ανάπτυ-
ξη και τις επενδύσεις (Κλαμπατσέα 2011; 2018; Ζήφου 2018; Οικονόμου 2018; Γιαν-
νακούρου και Καυκαλάς 2014; Γιαννακούρου 2019; Souliotis 2013). Ενώ η σύνδεση 
των πολιτικών με την προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής θα είναι το νέο κοινό 
χαρακτηριστικό στη νομοθεσία. 

Διακρίνουμε τα παρακάτω επίπεδα: Μεταρρυθμίσεις σε θέματα διακυβέρνησης, κατάρ-
γηση και δημιουργία νέων θεσμών, διοικητικοί μετασχηματισμοί. Δημιουργία ενός νέου 
πλαισίου για τη διευκόλυνση των επενδύσεων, για τις αποκρατικοποιήσεις και την αξι-
οποίηση της δημόσιας περιουσίας. Αλλαγές σε θέματα χωρικού σχεδιασμού με κεντρικό 
στοιχείο την Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση. 

Στη συνέχεια αναλύουμε τα παραπάνω με μια ειδική έμφαση στην Αθήνα. 
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5.3.2.2 ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Η διαδικασία της δημοσιονομικής προσαρμογής θα είναι πάνω από όλα μια διαδικασία 
δομικών αλλαγών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε πτυχές που σε μεγάλο βαθμό 
αφορούν θέματα διοίκησης και αστικής διακυβέρνησης. Οι διαδικασίες αυτές υποστη-
ρίζουμε ότι θα ενισχύσουν ήδη υπάρχουσες τάσεις συγκεντροποίησης, ενώ ο βασικός 
στόχος θα είναι η προσέλκυση επενδύσεων και οι αποκρατικοποιήσεις. 

Το υφιστάμενο σύστημα Μητροπολιτικής διακυβέρνησης, με τις περιορισμένες δυνατό-
τητες που είχε, θα τροποποιηθεί στο πλαίσιο μεταρρύθμισης που στόχο είχε τη γενικότε-
ρη αναδιοργάνωση οργανισμών του δημοσίου. Με το ν. 4250/2014127 θα καταργηθεί 
ο ΟΡΣΑ και η ΕΑΧΑ. ΑΕ, με τις αρμοδιότητές τους να περνάνε σε διευθύνσεις του 
ΥΠ.ΕΝ. Σύμφωνα με στελέχη της δημόσιας διοίκησης οι αποφάσεις αυτές θα παρθούν 
περισσότερο για λόγους τεχνικούς και όχι στο πλαίσιο ενός σχεδίου αναπροσαρμογής 
των αστικών πολιτικών (Ζέικου 2015; Ψυχογιός 2019). Για τη Ρένα Κλαμπατσέα, η 
κατάργηση του ΟΡΣΑ θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα, που σε συνδυασμό με τις περικοπές 
τα χρόνια της κρίσης θα αποτελέσει ένα πισωγύρισμα στο σχεδιασμό και τις στρατηγικές 
γύρω από την Αθήνα. Όπως σχολιάζει:

Εμείς φθάνοντας εκεί [το 2015] βρήκαμε μία διεύθυνση που είχε τις 
αρμοδιότητες ενός ολόκληρου οργανισμού, με όλο όσα έφερε και η 
κρίση όπως η αποψίλωση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό πρακτι-
κά μεταφραζόταν στην ακύρωση του Μητροπολιτικού Σχεδιασμού 
και στο να μην έχουμε ειδικές διατάξεις για την Αθήνα, έχοντας ψη-
φισμένο ένα ΡΣΑ ήδη από το 2014, το οποίο όμως χρειαζόταν να γί-
νει πιο επιχειρησιακό έχοντας στα σπλάχνα του μεγάλες παρεμβάσεις. 
(Κλαμπατσέα 2018)

Όμως η βασικότερη τομή θα έρθει από τη συγκρότηση θεσμών και ενός ειδικού συστή-
ματος σχεδιασμού με στόχο τη διευκόλυνση των επενδύσεων, των αποκρατικοποιήσεων 
και της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου, προς την κατεύ-
θυνση τόσο της επανεκκίνησης της ανάπτυξης με νέους όρους όσο και της αποπληρωμής 
του δημόσιου χρέους. Η τομή αυτή θα είναι κομβική, καθώς μόλις σε διάστημα δύο 
ετών (2010-2012) θα τεθεί σε λειτουργία ένα επί της ουσίας παράλληλο σύστημα στους 
παραπάνω τομείς. 

Το πρώτο βήμα θα γίνει με το ν. 3894/2010 για την «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης 
Στρατηγικών Επενδύσεων». Με το συγκεκριμένο νόμο θεσπίζονται μια σειρά κανόνων, 
ειδικών ρυθμίσεων και παρεκκλίσεων με στόχο τη διευκόλυνση μεγάλων επενδύσεων 
στην Ελλάδα, ενώ θεσμοθετείται και ειδικός φορέας με τον τίτλο Επενδύστε στην Ελλάδα 
Α.Ε. (Invest in Greece) με βασικό αντικείμενο τη συμβολή «στην εξωστρέφεια της ελληνικής 
οικονομίας, στην προσέλκυση ξένων επενδυτών, στην άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, καθώς και 
να παράσχει σημαντική πληροφόρηση για τη δραστηριοποίησή τους στη χώρα»128. Τα επόμενα 
χρόνια θα ακολουθήσουν και άλλες θεσμικές πρωτοβουλίες129 καθώς η προσέλκυση ξέ-
νων επενδύσεων θα αποτελεί προτεραιότητα γενικότερα των αστικών πολιτικών για την 
Αθήνα.  

Η σημαντικότερη αλλαγή θα έρθει με την ίδρυση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής 
Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) με το ν.3986/2011. Το ΤΑΙΠΕΔ, μια ανώνυμη 
εταιρεία ειδικού σκοπού, θα αποτελέσει τον κεντρικό θεσμό υπό τον οποίο θα οργανω-
θεί όλο το πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων, και η προώθηση μεγάλων παρεμβάσεων 
στην Ελλάδα. Θα αποτελεί παράλληλα βασικό θεσμό του προγράμματος δημοσιονο-
μικής προσαρμογής καθώς τα κέρδη από την αξιοποίηση της περιουσίας σύμφωνα με 
το νόμο ίδρυσης του Ταμείου θα «χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του 

127. ν. 4250/2014 «Διοικητικές 
Απλουστεύσεις - Καταργή-
σεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 
161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

128. https://www.enterprisegreece.
gov.gr/o-organismos/profil-
organismoy

129.  ν. 4072/2012 «Βελτίωση 
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος  
Νέα Εταιρική Μορφή Σήματα 
Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση 
Θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων 
και Αλιείας και άλλες διατάξεις», 
ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση 
Φιλικού Αναπτυξιακού Περι-
βάλλοντος για τις Στρατηγικές και 
Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες 
διατάξεις», ν.4242/2014 «Ενιαίος 
Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες 
διατάξεις», ν.4262/2014 «Απλού-
στευση της αδειοδότησης για την 
άσκηση οικονομικής δραστηριότη-
τας  και άλλες διατάξεις»

https://www.enterprisegreece.gov.gr/o-organismos/profil-organismoy
https://www.enterprisegreece.gov.gr/o-organismos/profil-organismoy
https://www.enterprisegreece.gov.gr/o-organismos/profil-organismoy
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δημοσίου χρέους της χώρας» (ν. 3986/2010, Αρ. 1, Παρ 2.), και θα υπάγεται στο Υπουργείο 
Οικονομικών (ΤΑΙΠΕΔ 2019). 

Στο νέο Ταμείο θα περάσουν πάνω από 120 ακίνητα στην Αττική, εκτάσεις που ξεπερ-
νάνε τα 12.000 στρ. Ανάμεσά τους το σύνολο των Ολυμπιακών Ακινήτων, το Πρώην 
Αεροδρόμιο του Ελληνικού και το παράκτιο μέτωπο του Αγ. Κοσμά, η Μαρίνα Αλίμου 
και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις στο παράκτιο μέτωπο της Αττικής.

Ο νέος θεσμός και οι υπερεξουσίες που θα αποκτήσει θα φέρει σημαντικές αντιδράσεις 
και θα θεωρηθεί από αρκετούς μηχανισμός εκποίησης και ιδιωτικοποίησης της δημό-
σιας περιουσίας με αμφίβολα οφέλη.Είναι πράγματι γεγονός ότι η λήψη αποφάσεων, οι 
όροι και οι συνθήκες αξιοποίησης των συγκεκριμένων εκτάσεων αποτελούν μέρος ενός 
ειδικού καθεστώτος ρυθμίσεων, πάνω στο οποίο υπάρχει πολύ μικρός βαθμός δημόσιου 
ελέγχου, τόσο κοινοβουλευτικού όσο και από τις τοπικές κοινωνίες. Για πολλούς, αρκε-
τές ήταν οι περιπτώσεις όπου το ΤΑΙΠΕΔ λειτουργούσε ως ανεξάρτητος παράγοντας 
προωθώντας μια ατζέντα που ήταν σε σύγκρουση με άλλες κυβερνητικές επιλογές, γεγο-
νός που θα γίνει εμφανές ιδιαίτερα το διάστημα 2015-2019(Κλαμπατσέα 2018; Ζήφου 
2018), αλλά ήδη έπαιζε σημαντικό ρόλο και την προηγούμενη περίοδο (Καλτσά 2019; 
Πολύζος 2019). Η Μαρία Καλτσά περιγράφει αυτό το νέο «κλίμα» ως εξής: 

«Σιγά σιγά το ΤΑΙΠΕΔ «ανέβαινε», και ερχόντουσαν οι απαιτήσεις 
από το Υπ. Οικονομικών και κεντρικά από την κυβέρνηση. Έπαιρνε 
όλο και περισσότερες ιδιοκτησίες, περισσότερους συμβούλους, συμβού-
λους από το εξωτερικό.» (Καλτσά 2019)

Στην πράξη όμως, αυτό που συνέβαινε ήταν ένας θεσμικός μετασχηματισμός στη βάση 
αυτού του νέου υποδείγματος που έφερε η ύφεση. Έτσι, θεσμοί που παραδοσιακά ήταν 
υπεύθυνοι για το σχεδιασμό του χώρου, όπως το ΥΠ.ΕΝ και ο ΟΡΣΑ, συνυπήρχαν 
πλέον με νέους  που συγκροτήθηκαν μέσα στην κρίση, υπάγονταν στο Υπουργείο Οι-
κονομικών και είχαν μια ξεκάθαρα πιο αναπτυξιακή στρατηγική. Για τα ίδια τα στελέχη 
του ΤΑΙΠΕΔ, η στρατηγική αυτή ήταν οργανικό κομμάτι της κυβερνητικής πολιτικής 
και δεν υπήρχαν περιθώρια αυτονομίας. Όπως σχολιάζουν:

Το ΤΑΙΠΕΔ δεν ασκεί πολιτική, είναι πολύ περιορισμένες οι εξουσί-
ες του. Είναι όλα υπό αίρεση. Με την έννοια ότι εκτελεί τις αποφάσεις 
που έχει λάβει η εκάστοτε κυβέρνηση σε συμφωνία με τους θεσμούς. 
Έχουν και αυτοί λόγο. Αλλά δεν είμαστε αυτοί που αποφασίζουμε. 
Ούτε το μείγμα της αξιοποίησης, ούτε ποια ήρθανε και ποια φεύγουν 
[…] Είναι στην ουσία εκτελεστικός μηχανισμός. Και δίνουμε συμβου-
λές σε τεχνικό επίπεδο επειδή συνεργαζόμαστε με πολύ εξειδικευμέ-
νους συμβούλους. Και πάλι η απόφαση είναι πολιτική, αν αποφασιστεί 
ότι θα γίνει έτσι, τέλος […] Το επίπεδο της αυτονομίας είναι το πως 
θα γίνει ο διαγωνισμός. Αν όμως θα πουληθεί το 30% ή το 20% των 
ΕΛΠΕ δεν το αποφασίζουμε, είναι εντολή που θα έρθει από το Υπ. 
Οικονομικών. Δηλαδή η άποψη που είχε δημιουργηθεί τα προηγού-
μενα χρόνια ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι κράτος εν κράτει, δεν ισχύει. Επο-
πτεύουσα αρχή είναι το Υπ. Οικονομικών.  (ΤΑΙΠΕΔ 2019)

Το νέο υπόδειγμα αναπτυξιακής πολιτικής έφερε και μια νέα κλίμακα έργων. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα της νέας κλίμακας και του χαρακτήρα των προτεινόμενων αναπτύ-
ξεων θα είναι αυτό του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού και του παράκτιου μετώπου 
του Αγ. Κοσμά. Η κρίση θα αλλάξει τις προτεραιότητες για τον συγκεκριμένο χώρο. 
Έτσι, η πρόταση του 2007 για σχετικά ήπια αξιοποίηση του χώρου με τη δημιουργία 
ενός μεγάλου πάρκου και χώρων κατοικίας θα εγκαταλειφθεί. Το 2011 θα συγκροτηθεί 
ειδικός φορέας με την ονομασία Ελληνικό Α.Ε., ο οποίος θα επανεξετάσει τις δυνατότη-
τες ανάπτυξης του χώρου. Από τη διαδικασία αυτή θα προκύψει ο ν. 4062/2012, ένας 
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νόμος «πλαίσιο» που θα καθορίζει ειδικούς όρους ανάπτυξης της περιοχής, με υψηλούς 
Συντελεστές Δόμησης, ειδικές χρήσεις, και τη χωροθέτηση υψηλών κτιρίων. Στην περί-
πτωση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού θα γίνει εφαρμογή της νέας «ειδικής» 
εργαλειοθήκης σχεδιασμού που δημιουργήθηκε ακριβώς για τη διευκόλυνση τέτοιας 
μεγάλης κλίμακας επενδύσεων. 

Αναφερόμαστε σε δύο τύπους σχεδίων, τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσι-
ων Ακινήτων (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) και τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών 
Επενδύσεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.).

Τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) 
θεσμοθετούνται με τον ν.3986/2011, ιδρυτικό νόμο του ΤΑΙΠΕΔ. Αφορούν ειδικότερα 
τα ακίνητα που αποτελούν ιδιωτική περιουσία του δημοσίου και αξιοποιούνται μέσω 
του ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή αποτελούν ένα ειδικό σύστημα σχεδιασμού για τις αποκρατικο-
ποιήσεις.Τα ΕΣΧΑΔΑ, ως πολεοδομικά εργαλεία, στοχεύουν όχι στη συμβατική πολεο-
δόμηση αλλά στην απόδοση επενδυτικής ταυτότητας στα υπό ανάπτυξη ακίνητα και στο 
χωρικό τους προσδιορισμό. Οι επενδυτικές ταυτότητες που αποδίδουν τα ΕΣΧΑΔΑ στα 
υπό αξιοποίηση ακίνητααποτελούν ταυτόχρονα και γενικές χρήσεις γης130. Οι χρήσεις 
περιλαμβάνουν μεγάλο πλήθος και ποικιλία ιδιαίτερα εντατικών ειδικών πολεοδομι-
κών λειτουργιών. Στόχος είναι η εξασφάλιση της μέγιστης ευελιξίας, ώστε οι καθορι-
ζόμενες επενδυτικές ταυτότητες να προσαρμόζονται στη μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία 
επιχειρηματικών σχεδίων. Με ΠΔ των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας μπορούν να γίνουν επιπλέον τροποποιήσεις στους όρους των παραπάνω χρή-
σεων, καθώς και συγκεκριμένες εξειδικεύσεις. Τα ίδια υπουργεία είναι αρμόδια και για 
τη διαδικασία έγκρισης των ΕΣΧΑΔΑ που γίνεται με έκδοση ΠΔ. 

Στην περίπτωση στρατηγικών επενδύσεων επί ιδιωτικών ακινήτων, εφαρμόζεται το 
εργαλείο των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύ-
σεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.), το οποίο παρέχει τις ίδιες δυνατότητες με τα ΕΣΧΑΔΑ, με δύο 
διαφορές:

• Τα ακίνητα τα οποία χωροθετούνται με ΕΣΧΑΣΕ πρέπει να θεωρηθούν ότι αποτε-
λούν «Στρατηγικές Επενδύσεις» με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρα-
τηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ). Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται τα ΕΣΧΑΣΕ 
που θα χωροθετήσουν ακίνητα της ΥΠΑΑΠΕΔ.

• Δεν υπάρχει δυνατότητα απόδοσης δικαιώματος επιφανείας στα ΕΣΧΑΣΕ,  συνε-
πώς ο επενδυτής μπορεί να αποκτά είτε την κυριότητα είτε να συνάπτει μακροχρό-
νια μίσθωση.

Τα ΕΣΧΑΔΑ και τα ΕΣΧΑΣΕ αποτελούν σημαντικές τομές στο σύστημα χωρικού 
σχεδιασμού στην κατεύθυνση προσέλκυσης επενδύσεων. Με τον ν.3894/2010 και τον 
ν.3986/2011 είναι η πρώτη φορά που εισάγεται στο σύστημα χωρικού σχεδιασμού η 
δυνατότητα παρεκκλίσεων και ο κατ’ εξαίρεση σχεδιασμός προς όφελος ιδιωτικών επεν-
δύσεων, γεγονός που θα υιοθετηθεί στη συνέχεια και από την Χωροταξική και Πολεο-
δομική Μεταρρύθμιση. 

5.3.2.3 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
Συμπύκνωση των αλλαγών στο πεδίου του χωρικού σχεδιασμού ώστε αυτός να προ-
σαρμοστεί στα νέα δεδομένα της κρίσης είναι η ψήφιση του ν.4269/2014 «Χωροταξική και 
πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη», ο οποίος αντικαταστάθηκε το 2016 με τον 
ν.4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». Η μεταρρύθμιση, 
που θα αποτελέσει και μνημονιακή υποχρέωση, θα είναι στο κέντρο του ευρύτερου δια-
λόγου γύρω από τις χωρικές και αναπτυξιακές επιλογές της περιόδου της κρίσης. Για μια 

130. Σύμφωνα με το ν.3986/11 
(ΦΕΚ Α’152), όπως συμπλη-
ρώθηκε από τον ν.4092/2012, οι 
χρήσεις είναι οι εξής: (1) Τουρι-
σμός – Αναψυχή, με συντελεστή 
δόμησης 0,2, (2) Επιχειρηματικά 
Πάρκα, με συντελεστή δόμησης 
0,3, (3) Θεματικά Πάρκα – 
Εμπορικά Κέντρα – Αναψυχή, με 
συντελεστή δόμησης 0,4 (4) Με-
ταφορικές, Τεχνικές, Κοινωνικές 
και Περιβαλλοντικές Υποδομές 
και Λειτουργίες, με συντελεστή 
δόμησης 0,4 (5) Παραθεριστικό – 
Τουριστικό χωριό, με συντελεστή 
δόμησης 0,2 (6) Δημόσια Ακίνητα 
Μικτών Χρήσεων όπου γίνεται 
ανάμιξη των προηγούμενων 
πέντε κατηγοριών, με συντελεστή 
δόμησης 0,4.
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μερίδα των ειδικών αποτελούσε μια αναγκαιότητα που προέκυπτε από την εμπειρία του 
χωρικού σχεδιασμού στη χώρα αλλά και από πάγια αιτήματα παραγωγικών φορέων. 
Σύμφωνα με τον Δημήτρη Οικονόμου, ήταν μια «εθνική επιλογή», που ερχόταν μέσα από 
τη γενικότερη απαίτηση ολοκλήρωσης των σχεδίων χρήσεων γης στη χώρα (Οικονό-
μου 2018). Για τη Γεωργία Γιαννακούρου, η μεταρρύθμιση είναι το προϊόν γενικότερων 
πιέσεων επενδυτών και παραγωγικών φορέων προς τους θεσμούς και την ελληνική 
κυβέρνηση. Όπως αναφέρει:

Σίγουρα αυτό που φαίνεται προς τα έξω είναι ότι μέσω των Μνημο-
νίων απαιτήθηκαν εκτός των άλλων κάποιες αλλαγές στο επίπεδο της 
Πολεοδομικής και Χωροταξικής νομοθεσίας και πολιτικής […] Αυτές 
οι αλλαγές δεν προέκυψαν από παρθενογένεση. Τα θέματα αυτά άρ-
χισαν να φαίνονται στο 2ο και το 3ο Μνημόνιο. Χρησιμοποιήθηκε 
μάλιστα και ο όρος Planning Reform. Το ερώτημα είναι αν είχε μια 
συγκροτημένη άποψη η τότε ελληνική κυβέρνηση για να συζητήσει 
με τους θεσμούς μια σειρά αλλαγών για τη Χωροταξική και Πολεο-
δομική Μεταρρύθμιση. Αμφιβάλλω. […] Δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό 
ήρθε ως συστηματική πρόταση. Πιθανολογώ ότι αυτό που είχε μετα-
φερθεί σαν πρόβλημα της χώρας στους θεσμούς, εκτός από το κτημα-
τολόγιο, ήταν η έλλειψη χρήσεων γης. Και άρα οι επενδυτές φώναζαν 
ότι δεν υπάρχει ασφάλεια […] Άρα το πρόβλημα των χρήσεων γης 
ήρθε από παντού ως μία βοή […] Από εκεί και πέρα, αυτό που περι-
γράφεται μέσα στο Μνημόνιο έχει και άλλα πράγματα […] Έχει την 
ανάγκη τροποποίησης του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό 
που πιθανά ήρθε από το χώρο των ξενοδόχων.(Γιαννακούρου 2019)

Εδώ βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο παράγονταν 
οι πολιτικές την περίοδο των μνημονίων. Μια κατεύθυνση των θεσμών σχετικά με τις 
χρήσεις γης, που προέκυψε από την επικοινωνία με τοπικούς φορείς και παράγοντες, 
διαμορφώνεται τελικά από την εθνική κυβέρνηση σε μια συνολική μεταρρύθμιση του 
χωρικού σχεδιασμού. Έτσι, ο τρόπος με τον οποίο παράγονται οι πολιτικές περιλαμβά-
νουν τη συμμετοχή και τη δράση πολλαπλών υποκειμένων. 

Η βασική τομή της μεταρρύθμισης έγκειται στη θεσμοθέτηση του πολεοδομικού εργα-
λείου των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (ΕΧΣ) (Γιαννακούρου 2019; Κλαμπατσέα 2018; 
Οικονόμου 2018; Ζήφου 2018), που περιγράφονται στο άρθρο 8 του ν.4447/2016. 

Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια είναι μία έννοια-ομπρέλα που συμπεριλαμβάνει τις ΠΟΤΑ, 
τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), 
τα ΕΣΧΑΔΑ και τα ΕΣΧΑΣΕ και συγκροτούν μία νέα μεθοδολογία σχεδιασμού, κα-
τάλληλη για προσέλκυση επενδύσεων και παράλληλη με το συμβατικό πολεοδομικό 
σχεδιασμό που περιγράφεται επίσης στη μεταρρύθμιση. Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια μπο-
ρεί να εκπονούνται χωρίς ο χωρικός υποδοχέας να ανήκει σε μία από τις παραπάνω 
κατηγορίες, δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στο σχεδιασμό. Συνεπώς, η χω-
ροθέτηση επένδυσης σε ιδιωτική γη δεν είναι απαραίτητο να χαρακτηριστεί στρατηγική 
επένδυση για να τύχει της ευνοϊκής αντιμετώπισης της νέας μεθοδολογίας σχεδιασμού, 
καθώς τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια αφορούν στη «χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών 
ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων που μπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προ-
γραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας»131. 

Η δημιουργία αυτών των ειδικών χωρικών καθεστώτων, και γενικότερα η δημιουρ-
γία ενός πλαισίου προσανατολισμένου στις ιδιωτικές επενδύσεις και παρεμβάσεις στο 
χώρο, ήταν βασικό στοιχείο της κριτικής (Κλαμπατσέα 2018; Ζήφου 2018; Πολύζος 
2019). Γενικότερα, η κρίση θα θεωρηθεί μια νεοφιλελεύθερη τομή στο επίπεδο των 
αστικών πολιτικών. Τομές στη διακυβέρνηση και στο χωρικό σχεδιασμό, η πολιτική 
των ιδιωτικοποιήσεων και της προσέλκυσης επενδύσεων, θα είναι για πολλούς σε μια 131. Άρθρο 8, ν.4447/2016
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κατεύθυνση ενίσχυσης της αγοράς και του ρόλου της (Κλαμπατσέα 2018; Ζήφου 2018; 
Hadjimichalis 2017; Souliotis, Sayas, και Maloutas 2014; Souliotis 2013). Σε αντίθεση με 
μια προηγούμενη περίοδο, όπως αυτή των ΟΑ, οι κατ’ εξαίρεση αυτές πολιτικές ήρθαν 
για να μείνουν.

Όπως αναφέρει η Ρένα Κλαμπατσέα: 

Οι πολιτικές δεν έρχονται εν κενώ αλλά στη συνέχεια μιας πορείας 
που ουσιαστικά τι έλεγε; Ότι εγώ μπορώ να κάνω περίπου ότι θέλω 
αρκεί να υπάρχει μια μεγάλη αφορμή. Το 2004 η μεγάλη αφορμή 
ήταν ένα μεγάλο γεγονός […] Οπότε η πόλη έπρεπε να ανταποκριθεί 
σε αυτό. Αυτό ήταν το αίτημα υπό το οποίο έγιναν τα διάφορα εγχει-
ρήματα του κατ’ εξαίρεση σχεδιασμού, ο οποίος ουσιαστικά έβαζε και 
άλλους παίχτες στο παιχνίδι με μεγαλύτερη έμφαση […] Αν μπορούσα 
να έχω μια πρώτη αποτίμηση αυτής της περιόδου είναι δύο πράγματα. 
Το πρώτο είναι το κατ’εξαίρεση της δημόσιας πολιτικής. Δηλαδή η 
κάθε περίπτωση μπορεί να μου φτιάξει έναν κανόνα. Το δεύτερο είναι 
ότι λειτουργεί σαν δούρειος ίππος για ότι καλείται να διαχειριστεί μέσω 
του σχεδιασμού σαν απομεινάρι της κρίσης.(Κλαμπατσέα 2018)

Η κρίση θα εδραιώσει αυτή την κατ’ εξαίρεση παρέμβαση και κατά παρέκκλιση χωρο-
θέτηση δραστηριοτήτων, γεγονός που σύμφωνα με τη Μαρία Ζήφου θα απομακρύνει 
περισσότερο τις τοπικές κοινωνίες από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και θα ενισχύ-
σει τις τάσεις συγκεντρωτισμού. 

Γενικότερα στη Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση συμπυκνώνεται ένα 
σημαντικό τμήμα των νέων πολιτικών και κατευθύνσεων και μαζί με τη δημιουργία 
νέων θεσμών (ΤΑΙΠΕΔ, Enterprise Greece)  συγκροτείται ένα νέο πλαίσιο, το οποίο 
θα επηρεάσει σημαντικά τη στρατηγική και το πλαίσιο των πολιτικών γύρω από την 
Αθήνα. Όμως οι πρωτοβουλίες των Ελληνικών Κυβερνήσεων γύρω από την Αθήνα 
δεν θα περιοριστούν εκεί.

5.3.2.4 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Η περιγραφή των πρωτοβουλιών και των δράσεων των Ελληνικών Κυβερνήσεων την 
περίοδο που εξετάζουμε σε σχέση με την Αθήνα είναι μια αρκετά σύνθετη διαδικασία. 
Από την παρουσίαση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής 
γίνεται ξεκάθαρο ότι οι ιδιωτικοποιήσεις και η ενίσχυση των ιδιωτικών 
επενδύσεων στο χώρο είναι μια διακριτή πολιτική. Όπως είδαμε, η συγκε-
κριμένη κατεύθυνση θα οδηγήσει στη συγκρότηση νέων φορέων και στη δημιουργία 
ενός ειδικού συστήματος σχεδιασμού. Όμως αυτό δε σημαίνει απαραίτητα και 
την υιοθέτηση μιας ενιαίας στρατηγικής παρεμβάσεων. Θα πρέπει εδώ να 
επισημανθεί ότι η διαδικασία αυτή είχε περισσότερα χαρακτηριστικά επιβολής. Από 
την έρευνα προκύπτει ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις, είτε δεν θέλησαν να κάνουν ιδι-
οκτησία τους το συγκεκριμένο πρόγραμμα (Γιαννακούρου 2019), είτε επιδίωκαν να το 
ανατρέψουν (Κλαμπατσέα 2018; Ζήφου 2018). Παράλληλα, δεν υπήρχε η διοικητική 
ικανότητα να υποστηριχθούν οι συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις (Γιαννακούρου 2019; 
Ψυχογιός 2019; Ζέικου 2015). Έτσι, το βάρος της υλοποίησης των πολιτικών θα πέσει 
περισσότερο στους νέους θεσμούς που θα δημιουργηθούν (ΤΑΙΠΕΔ, Ελληνικό Α.Ε. 
κ.α.) και στους νέους ιδιωτικοποιημένους οργανισμούς (πχ. ΟΛΠ). Το αποτέλεσμα 
είναι η ενίσχυση του κατακερματισμού, η δημιουργία «παράλληλων» συ-
στημάτων, οι συγκρούσεις ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα και τελικά η 
απουσία μιας ενιαίας στρατηγικής για την πόλη. Τα παραδείγματα είναι πολλά: 
Φορείς, όπως το ΤΑΙΠΕΔ, θα ακολουθήσουν μια ανεξάρτητη πολιτική με άξονα την 
αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου που διαχειρίζονται. Ο Δήμος Αθηναίων θα κάνει 
προσπάθεια ανασυγκρότησης του κέντρου της πόλης και επιστροφής δραστηριοτήτων 
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και πληθυσμού. Αυτές οι πρωτοβουλίες θα συνυπάρχουν με πολιτικές ενίσχυσης της 
διάχυσης δραστηριοτήτων στα Μεσόγεια και τα Νότια Προάστια της πόλης, ενώ στον 
Πειραιά ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), μετά την παραχώρηση του 67% των 
μετοχών στην Cosco Group, το 2016 θα προχωρήσει σε μια ανεξάρτητη πολιτική μεγέ-
θυνσης στο λιμάνι του Πειραιά.  

Η απουσία ενός ενιαίου σχεδίου και μιας συνεκτικής στρατηγικής για την Αθήνα από τη 
μεριά των Ελληνικών Κυβερνήσεων θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό της περιόδου. 
Δεν είναι βέβαια σίγουρο ότι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ειδικά σε μια περίοδο 
κρίσης και έντονης πολιτικής πόλωσης, με τη διεξαγωγή πέντε εκλογικών αναμετρήσε-
ων και την εναλλαγή κυβερνήσεων σε διάστημα οχτώ ετών. Οι πρωτοβουλίες της πε-
ριόδου 2011-2019 αναδεικνύουν μια γενικότερη «σύγχυση» γύρω από τις προοπτικές 
και την εξέλιξη της πόλης, ασυνέχειες, έλλειψη σαφούς στοχοθεσίας και τεράστια κενά 
στο επίπεδο της μητροπολιτικής διακυβέρνησης. 

Για τον Γιώργο Καμίνη, η κρίση εμφάνισε γενικότερα προβλήματα της διοίκησης. 
Όπως υποστηρίζει, η σχέση με τα υπόλοιπα επίπεδα της διοίκησης ήταν «χάλια» (Καμί-
νης 2019). Αναλυτικότερα αναφέρει:

Η κυβέρνηση Παπανδρέου στην αρχή έβαλε υπεύθυνο για την Αθή-
να και έκανε συσκέψεις έναν ακατάλληλο άνθρωπο, έξυπνο και ευ-
φυή αλλά ακατάλληλο. Τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Πά-
γκαλο. Και δεν έγινε τίποτα, γιατί έπρεπε ο Πάγκαλος να συντονίζει 
ένα Δήμο και 17 Υπουργεία. Και εκεί συνειδητοποιεί κανείς το μεγά-
λο πρόβλημα που υπάρχει με το κενό μητροπολιτικής διοίκησης της 
πόλης. (Καμίνης 2019)

Αλλά το πρόβλημα, υποστηρίζει, έπειτα γενικεύεται: 

Δεν είχες συνομιλητές. Αλλάξαν 11 υπουργοί εσωτερικών (σε οχτώ χρόνια) και ο κα-
θένας σκεφτόταν πώς θα εφαρμόσει το Μνημόνιο. Οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι ήταν στα 
δικά τους, να μη τους κόψεις λεφτά, με τους συμβασιούχους να τα έχουν καλά. Κανείς δεν 
είχε στο μυαλό του την κεντρική ιδέα ότι η κρίση θα πρέπει να είναι εφαλτήριο για να 
αλλάξουμε. (Καμίνης 2019)

Η περίοδος των κυβερνήσεων Παπαδήμου (2011-2012) και Σαμαρά (2012-
2014) χαρακτηρίζεται από την ένταξη στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, 
ενώ οι πρωτοβουλίες για την Αθήνα θα είναι περιορισμένες και θα εντάσσονται στο 
γενικότερο πλαίσιο της ύφεσης που περιγράψαμε ήδη. 

Το 2011 θα ιδρυθεί η Ελληνικό ΑE και το ΤΑΙΠΕΔ. Την ίδια χρονιά το ΥΠ. ΕΝ, δύο 
μόλις μήνες μετά την ανακοίνωση του ΡΣΑ, θα το αποσύρει. Το νέο σχέδιο θα αναθε-
ωρηθεί, γεγονός που θα οδηγήσει σε παραίτηση στελεχών του ΟΡΣΑ το 2012, ενώ η 
ψήφισή του θα γίνει το 2014 μετά από σημαντικές τροποποιήσεις.

Βέβαια τα προβλήματα γύρω από τα θέματα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού θα προκύ-
ψουν νωρίτερα, καθώς η κρίση θα αλλάξει τις προτεραιότητες και θα αναζητηθεί ένα μο-
ντέλο ενίσχυσης της ανάπτυξης στην Αττική εις βάρος, σε πολλές περιπτώσεις, θεμάτων 
ελέγχου της αστικής διάχυσης, της προστασίας του περιβάλλοντος και των ακτών (Πολύ-
ζος 2019). Η νέα αυτή συνθήκη θα οδηγήσει στην απομάκρυνση της Τίνας Μπιρμπίλη 
από το ΥΠ.ΕΝ και την αντικατάστασή της στο τέλος του 2011 από τον Γιώργο Παπα-
κωνσταντίνου. Όπως σχολιάζει την περίοδο ο Γιάννης Πολύζος: 

Βλέπαμε κάθε μέρα να εξελίσσεται το οικονομικό ζήτημα. Αυτό έφτανε 
γιατί εσύ ήσουν σε μια γυάλα σε μια εργασιοθεραπεία στο πλαίσιο ενός 
χωρικού σχεδιασμού για την Αττική και τη Μητροπολιτική Αθήνα. 
Και έβλεπες να κόβονται οι μισθοί και οι συντάξεις. Σε συναντήσεις με 
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πολιτικά πρόσωπα να σου λένε ότι στο Ελληνικό θα εισπράξω 3μιση 
δις δεν την αφήνετε την υπόθεση ότι θα γίνει κυρίως πράσινο και λίγο 
ανάπτυξη, θέλετε να κόψουμε τις συντάξεις ή να πάρουμε 3μιση δις. 

Ο Παπακωνστντίνου δεν ήθελε να ασχοληθεί με το Ρυθμιστικό γιατί 
είχε καταλάβει ότι πήγαινε σε μία κατεύθυνση που δε μπορούσε να 
την υποστηρίξει […] Με την έννοια ότι δεν μπορείς να κάνεις και 
τακτοποίηση αυθαιρέτων και χωρικό σχεδιασμό. Και ταυτόχρονα να 
έχεις αποφασίσει ότι θα είσαι υποψήφιος βουλευτής στο υπόλοιπό Ατ-
τικής. Δεν γίνονται αυτά. 

Μάρτη του 2012 έχει ολοκληρωθεί το σώμα, η ΣΜΠΕ και η δια-
βούλευση. Και ψάχνουμε πλέον να δούμε ποιος θα το στηρίξει αυτό το 
πακέτο, και βλέπουμε πως στήριξη δεν υπάρχει […] για να μπορέσει 
να φτάσει στη Βουλή, κάποιος Υπουργός το καταθέτει. Ένα Ρυθμιστικό 
δεν κατατίθεται από μόνο του. Δεν υπήρχε κανείς στο ΥΠΕΝ να το 
στηρίξει στη Βουλή. (Πολύζος 2019)

Το 2012 η διοίκηση του Οργανισμού θα παραιτηθεί δηλώνοντας την αντίθεσή της στις 
κατευθύνσεις που ακολουθούσε η πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΕΝ.

Την ίδια χρονιά θα ψηφιστεί ο νόμος για την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου του 
Ελληνικού, το 2013 θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία και η σύμβαση παραχώ-
ρησης θα υπογραφεί το 2014 με την Hellinikon Global S.A. Το 2013 θα ιδρυθεί ο φορέ-
ας Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε. για να αναλάβει τη διαχείριση των εκτάσεων του 
δημοσίου στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, και ένα χρόνο αργότερα θα ψηφιστεί η 
Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο νομοσχεδίου κατάργησης και συγχώνευσης θεσμών του Δη-
μοσίου132, θα καταργηθεί και ο ίδιος ο Οργανισμός Αθήνας, όπως επίσης και η ΕΑΧΑ 
Α.Ε. Η κατάργηση του ΟΡΣΑ, υπεύθυνου για τον όποιο μητροπολιτικό σχεδιασμό 
είχε η Αθήνα, θα είναι ένα σημαντικό πλήγμα, και θα αποτελέσει το αποκορύφωμα 
μιας πορείας απαξίωσης και υποστελέχωσης του συγκεκριμένου θεσμού (Ζέικου 2015; 
Πολύζος 2019; Ψυχογιός 2019; Ασπρογέρακας 2019; Καλτσά 2019). Σύμφωνα με τον 
Γιάννη Πολύζο, η κατάργηση του ΟΡΣΑ είχε συγκεκριμένα ιδεολογικά χαρακτηριστι-
κά. Όπως αναφέρει: 

Εγώ νομίζω ήταν δύο πράγματα ξεχωριστά. Από την μία ότι αυτοί 
έχουν κάνει ένα Ρυθμιστικό επικεντρωμένο σε θέματα περιβάλλοντος 
και έχουν ξεχάσει τα θέματα της Οικονομίας […] Ξεκινάς ότι πρέπει 
να αποδείξεις ότι υπάρχει ψόφια πάπια και ότι είναι υπο κατάρρευση. 
[…] Όλο αυτό με μία εξελισσόμενη άποψη ότι ο ΟΡΣΑ ήταν γραφει-
οκρατικός […] Και υπήρχε και η άποψη ότι ο ΟΡΣΑ ήταν εμπόδιο 
στις επενδύσεις […] Ήδη πριν φύγουμε παίρνανε τα μηνύματα ότι ο 
ΟΡΣΑ ήταν άχρηστος και αυτό ήταν αποτέλεσμα της κρίσης. Ότι ο 
Χωρικός Σχεδιασμός είναι ο εχθρός της ανάπτυξης. Τι είναι ανάπτυ-
ξη; Είναι τα ΕΣΧΑΔΑ είναι τα ΕΣΧΑΣΕ, είναι οι επενδύσεις γιατί 
καιγόμαστε […] Έρχονταν οι πιέσεις για τις επιμέρους επενδύσεις, λέτε 
όλη την ώρα όχι στις επενδύσεις[…] Με το που άρχισε η ιστορία της 
συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα, τι θα κόψεις θα κόψεις τον Οργα-
νισμό. Πέντε υπαλλήλους είχε ο Οργανισμός. Αυτό που κόβεις είναι 
την αντίληψη ότι ο Χωρικός Σχεδιασμός δεν είναι αναπτυξιακός. Αυτό 
είναι το βασικό. Μαζί πάνε. (Πολύζος 2019)

Μια άλλη πτυχή των πολιτικών θα επικεντρωθεί σε θέματα εγκληματι-
κότητας και ασφάλειας, ιδιαίτερα απέναντι στους μετανάστες που άρχιζε να γίνεται 
αισθητή η παρουσίαση τους στο κέντρο της πόλης ήδη από την μεταολυμπιακή περίοδο. 
Αν και τα συγκεκριμένα αιτήματα προερχόταν αρχικά από περιθωριακές ακροδεξιές 

132. ν 4250/2014 «Διοικητικές 
Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγ-
χωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και 
λοιπές ρυθμίσεις»
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ομάδες, σύντομα όσο εξελισσόταν η κρίση θα περάσουν στην κεντρική πολιτική ατζέντα 
(Souliotis και Kandylis 2013). Ήταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, σε μια προεκλογική 
συγκέντρωση το Μάρτιο του 2012, που πρότεινε να «επανακαταλάβουμε τις πόλεις μας» 
που βρίσκονται «σε κίνδυνο» λόγω των μεταναστών. Λίγους μήνες αργότερα σε μια επί-
σκεψη στη γειτονία του Αγίου Παντελεήμονα, μια πυκνοδομημένη περιοχή στο κέντρο 
της Αθήνας που χαρακτηρίζεται από μεγάλες συγκεντρώσεις μεταναστών, θα δηλώσει: 
«Σήμερα, ήρθα στον Άγιο Παντελεήμονα να επαναλάβω τη δέσμευσή μου: Την Αθήνα που ξέραμε, 
θα την βρούμε ξανά! Τις γειτονιές που ξέραμε, θα τις έχουμε ξανά. Η εισβολή των παρανόμων θα 
τελειώσει, αλλά όχι με αυτοδικίες, όχι με ακρότητες133». Η συγκεκριμένη ρητορική θα έχει απο-
τύπωμα και στις πολιτικές, γεγονός που για ορισμένους θα θεωρηθεί σαν «θεσμοθέτηση του 
ρατσισμού» (Douzinas 2013). Αυτό θα φανεί με επιχειρήσεις του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολιτή, όπως ο Ξένιος Ζέυς τον Αύγουστο του 2012134, μια 
επιχείρηση καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης που οδήγησε σε μια τεράστια 
κινητοποίηση της αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας και της συλλήψεις 7000 μετανα-
στών. Παράλληλα η δημιουργία Κέντρων Κράτησης θα αποτελεί κεντρικό στοιχεία της 
διαχείρισης των μεταναστών από το 2011, με την δημιουργία 14 κέντρων.  

H επικέντρωση σε πολιτικές γύρω από την ασφάλεια πέρα από θέματα ελέγχου των 
δημόσιων χώρων και κοινωνικής τάξης θέτουν ευρύτερα πολιτικά επίδικα. Αρχικά τα 
θέματα ασφάλειας αναδεικνύονται ως ένα πεδίο χάραξης πολιτικής που δεν βρίσκεται 
κάτω από τον αυστηρό έλεγχο υπερεθνικών δομών (όπως η τρόικα), γεγονός που δίνει 
χώρο στις τοπικές πολιτικές ελιτ να ασκήσουν ανεξάρτητη πολιτική σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο. Σύμφωνα με του Σουλιώτη και Κανδύλη (2013) ήταν μια «απάντηση των 
Ελληνικών Κυβερνήσεων στην κρίση νομιμοποίησής τους» που είχε στόχο να επανα-
κτήσει την εμπιστοσύνη της εκλογικής βάσης, και ιδιαίτερα των μεσαίων στρωμάτων 
των πόλεων. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να δούμε την άνοδο της ακροδεξιάς ατζέντας 
με μια διαφορετική ματιά, ως μια ακραία τάση μιας γενικά αποδεκτής πολιτικής ατζέ-
ντας. Όπως σχολιάζει ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ένωση για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου και του Πολίτη: «Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι αυτός που μίλησε πρώτος για την 
ανακατάληψη των πόλεων από τους μετανάστες ήταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός […] Δεν ήταν η 
Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή αποφάσισε να υλοποιήσει αυτό που είπε ο Αντώνης Σαμάρας»135. 

Μια άλλη πτυχή αυτών των πολιτικών «μηδενικής ανοχής» είναι ότι αντιλαμβάνονται 
την υποβάθμιση των πόλεων ως ένα σχεδόν αποκλειστικά χωρικό πρόβλημα (Maloutas 
2012). Το αποτέλεσμα είναι η αναζήτηση σχεδιαστικών και αισθητικών λύσεων που θα 
«διορθώσουν» τις γειτονιές ή ολόκληρες κεντρικές περιοχές. Η αστική αναζωογόνηση 
και οι αναπτυξιακές στρατηγικές ακολουθούν συνήθως τον διάλογο για τα «γκέτο» των 
πόλεων (Koutrolikou και Siatista 2011). Αν και αυτό το στοιχείο δεν είναι κάτι καινούρ-
γιο, είναι σημαντικό για την περίπτωση της Αθήνας καθώς ενίσχυσε ακόμη περισσότερο 
την ήδη διαδομένη αντίληψη ότι η αστική μεγέθυνση και ανάπτυξη θα είναι κεντρικό 
στοιχείο της εξόδου από την κρίση. 

Η επόμενη περίοδος των Κυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα (2015-2019) θα 
είναι μια περίοδος όπου θα παρθούν πρωτοβουλίες αλλαγής των κατευθύνσεων. Ιδιαί-
τερα το πρώτο χρόνο διακυβέρνησης, θα επιδιωχθεί η κατάργηση του ν.4269/2014, η 
επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης για το Ελληνικό και συνολικότερα της πολιτικής 
των ιδιωτικοποιήσεων. Οι προσπάθειες αυτές δεν θα οδηγήσουν σε μεγάλες 
αλλαγές. Ο λόγοι ήταν η άρνηση των θεσμών να ακολουθηθεί μια πολιτική πέρα από 
το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής αλλά και η σύγκρουση συμφερόντων με 
άλλους φορείς και τοπικά δρώντα υποκείμενα που έβλεπαν θετικά τις διαρθρωτικές 
αλλαγές που γινόταν στην ελληνική οικονομία και κοινωνία τα προηγούμενα χρόνια 
(Κλαμπατσέα 2018; Ζήφου 2018). Το αποτέλεσμα ήταν στα βασικά τους σημεία οι πολι-
τικές να παραμείνουν ίδιες και να ενταθούν. Το πρόγραμμα των μεγάλων ιδιωτικοποιή-

133. A.Samaras: ‘The invasion 
of the illegal people will end, but 
not by taking the law in our own 
hands’ (n.d.) SKAI.gr, Available 
from: http://www.skai.gr/news/
politics/article/205015/a-samaras-
i-eisvoli-ton-paranomon-tha-
teleiosei-alla-ohi-me-autodikies/ 
(accessed 11 April 2014). See 
also: Donadio R and Alderman 
L (2012) Greek Leader, Samaras, 
Sees Hope, if Europe Helps. The 
New York Times, 29th September, 
Available from: http://www.
nytimes.com/2012/09/29/world/
europe/greek-leader-samaras-
sees-hope-if-europe-helps.html 
(accessed 11 April 2014). 

134.  Smith H (2012) Greek 
crackdown on illegal immigrants 
leads to mass arrests. The Guardian, 
7th August,  Available from: 
http://www.theguardian.com/
world/2012/aug/07/greece-
crackdown-illegal-immigrants-
arrest (accessed 19 April 2014).

135. Dimitris Christopoulos, 
comment on the documentary 
“The Politics of Knives”. Available 
at: http://crisis-scape.net/video/
item/157-the-politics-of-knives
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ΠΛΑΙΣΙΟ 15. ΜΉΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΉΝΙΚΟΥ-ΑΓ.ΚΟΣΜΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΉΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΉΤΕΣ.

Η μεταφορά του Αερολιμένα Αθηνών από το Ελληνικό στο Σπάτα το 2001, θα εγκαινιάσει μια σειρά προτάσεων, 
ερευνητικών και μελετών για την αξιοποίηση του χώρου του πρώην Αεροδρομίου. Η μοναδική αυτή έκταση εντός 
του πυκνοδομημένου ιστού της Αθήνας θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για την αναζωογόνηση της πόλης 
με την δημιουργία χώρων πρασίνου αλλά και νέων προτύπων δόμησης. Από το 2006 όπου θα διεξαχθεί ο πρώ-
τος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός θα ξεκινήσουμε μια σειρά προτάσεων (πρόταση Acebillo το 2010, ΕΜΠ το 2011) 
που όμως δε θα οδηγήσουν σε κάποιο αποτέλεσμα. Η μεταφορά της έκτασης το 2011 στο ΤΑΙΠΕΔ θα αλλάξει τις 
κατευθύνσεις του μέχρι τότε σχεδιασμού ώστε να κάνουν την έκταση πιο θελκτική σε ιδιώτες επενδυτές. Το 2013 το 
διαγωνισμό παραχώρησης θα κερδίσει η Lamda Development, ενώ το 2018 θα εγκριθεί και το Σχέδιο της επένδυ-
σης (ΣΟΑ Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγ. Κοσμά). Το Σχέδιο προβλέπει την δημιουργία πάρκου 2.000στρ. 
και την δημιουργία νέων δομήσεων επιφανειών της τάξης των 3.000.000τμ, ενώ στο χώρο προβλέπεται να χωροθε-
τηθεί και Καζίνο. 

Εικόνα 49. To πρώτο βραβείο στον Ευρωπαϊκό αρχιτεκτονικό διαγωνι-
σμό του 2006 (Πηγή: Hellinikon S.A.)

Εικόνα 51. Η πρόταση ΕΜΠ για την δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου (Πηγή: ΕΜΠ)

Εικόνα 50. Η πρόταση Acebillo του 2010 (Πηγή: Hellinikon S.A.)
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Εικόνα 52. Η πρόταση της Lamda Development σε σχέδια του γραφείου 
Foster & Partners το 2013 (Πηγή: Hellinikon S.A.)
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σεων και επενδύσεων θα συνεχιστεί με την παραχώρηση του ΟΛΠ στην Cosco Group, 
και τη συνέχιση των μελετών γύρω από το Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγ. Κο-
σμά το 2016. 

Τα περιθώρια της ανεξαρτησίας ήταν περιορισμένα και όπου ήταν δυνατό επιδιώχθηκε 
μια πολιτική ενίσχυσης του ρόλου των Δήμων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά 
αυτό έγινε με ένα αποσπασματικό τρόπο και η αποτελεσματικότητα του εκτιμούμε ότι 
ήταν περιορισμένη. Το 2015 η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στην κατάργηση του νέου 
φορέα Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε., περισσότερο σε μια κατεύθυνση αναβάθμισης 
του ρόλου των τοπικών Δήμων, όπου θα τους παραχωρηθούν και οι εκτάσεις του Δη-
μοσίου. Παράλληλα, θα παραχωρηθούν στην Περιφέρεια Αττικής τα Προσφυγικά της 
Αλεξάνδρας και εκτάσεις στο Φαληρικό Όρμο, με τη λογική ότι θα προχωρήσει σε ανα-
πλάσεις. Το Μάρτιο το 2017 θα ανακοινωθεί από την κυβέρνηση το σχέδιο «Νέα Αθή-
να», ένα πρόγραμμα πέντε μεγάλων παρεμβάσεων στην πόλη που θα περιλαμβάνει: Την 
ανάπλαση της περιοχής των Προσφυγικών και Κουντουριωτικών, την αναβάθμιση της 
περιοχής του Βοτανικού, το Γουδί, τη δημιουργία νέου γηπέδου του ΠΑΟ, την ανάπλα-
ση του ιστορικού-εμπορικού τριγώνου της Αθήνας, καθώς και την παροχή κινήτρων για 
την ανάπτυξη επαγγελματικών χρήσεων. Από τις παραπάνω δράσεις η μόνη που θα έχει 
μια σχετική εφαρμογή θα αφορά το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα το πρόγραμμα 
αξιοποίησης ακινήτων φορέων του Δημοσίου. 

Η σημαντικότερη πρωτοβουλία θα έρθει ένα χρόνο μετά, με την ίδρυση της εταιρείας 
«Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.». Η νέα εταιρεία ειδικού σκοπού θα έρθει να καλύψει το κενό 
που άφησε πίσω η διάλυση οργανισμών όπως ο ΟΡΣΑ και η ΕΑΧΑ Α.Ε. και θα έχει 
ως στόχο να προχωρήσει σε μεγάλες παρεμβάσεις στο Δήμο Αθηναίων (Μπελαβίλας 
2019). Από την πρώτη στιγμή οι αντιδράσεις από τη μεριά του Δήμου Αθηναίων ήταν 
σφοδρές136, ενώ η διοικητική υπαγωγή και εποπτεία στο Υπουργείο Επικρατείας και το 
Υπουργείο Υποδομών, καθώς και ο περιορισμένος ρόλος του ΥΠ.ΕΝ (Κλαμπατσέα 
2018; Καμίνης 2019), θα δημιουργήσουν ασάφειες για το ρόλο και το σκοπό της δη-
μιουργίας του νέου οργανισμού, ο οποίος πράγματι περιόριζε τις δράσεις του στα όρια 
του Δήμου Αθηναίων. Η αποτελεσματικότητα του νέου οργανισμού θα είναι επίσης 
περιορισμένη καθώς το έργο που θα ανακοινώσει θα μείνει περισσότερο στο επίπεδο 
των προθέσεων και προτάσεων. 

Ένα βασικό συμπέρασμα που βγαίνει από την περίοδο 2011-2019 είναι ότι αρχίζει να 
διαμορφώνεται ένα πλαίσιο όπου, σε αντίθεση με το παρελθόν, η Κεντρική Κυβέρνηση 
δεν έχει πια το σημαντικότερο ρόλο στις πολιτικές γύρω από την Αθήνα.  

Αδιαμφισβήτητα, το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και η κρίση θα είναι το 
κέντρο γύρω από το νέο πλαίσιο. Σε μητροπολιτικό επίπεδο το σύστημα διακυ-
βέρνησης θα αναδιοργανωθεί πλήρως. Θεσμοί και πρωτοβουλίες προηγούμενων 
δεκαετιών όπως ο ΟΡΣΑ και η ΕΑΧΑ. ΑΕ θα καταργηθούν, ενώ οι νέες διευθύνσεις137 
και οι φορείς που θα δημιουργηθούν δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες 
απαιτήσεις. Το σημαντικότερο όμως στοιχείο είναι η αλλαγή προτεραιοτή-
των. Η κρίση θα φέρει την αναγκαιότητα προσέλκυσης επενδύσεων, της ανάπτυξης και 
της διευκόλυνσης της δράσης του ιδιωτικού τομέα. Οι νέες ιεραρχήσεις φέρνουν «νέους 
παίχτες» σε όλη τη διαδικασία παραγωγής τόσου του χώρου όσο και των πολιτικών 
γύρω από την πόλη. 

• Η Κεντρική Κυβέρνηση και τα Υπουργεία, χωρίς τυπικά να χάνουν την αρμο-
διότητα τους, αποκτούν ένα διαφορετικό ρόλο. Η έλλειψη πόρων και δυναμικού, 
η πρωτοκαθεδρία της στρατηγικής των αποκρατικοποιήσεων, με θεσμούς όπως το 
ΤΑΙΠΕΔ, θα διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα σε επίπεδο πολιτικών αλλά 
και δρώντων υποκειμένων. 

136. http://www.cityofathens.gr/
node/31396

137. Οι αρμοδιότητες του ΟΡΣΑ 
θα περάσουν στη Διεύθυνση 
Σχεδιασμού Μητροπολιτικών-Α-
στικών και Περιαστικών Περι-
οχών – Τμήμα Μητροπολιτικού 
Σχεδιασμού Αθήνας-Αττική στο 
ΥΠ.ΕΝ. 

http://www.cityofathens.gr/node/31396
http://www.cityofathens.gr/node/31396
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• Παράλληλα, θα αναβαθμιστεί και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκρι-
μένα των Δήμων. Αρχικά σαν μηχανισμός αντιμετώπισης των κοινωνικών επιπτώ-
σεων της κρίσης άλλα και σε ό,τι αφορά αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Στη συνέχεια 
θα επικεντρωθούμε στη δράση των δύο μεγαλύτερων Δήμων της Αττικής, του Δή-
μου Αθηναίων και του Δήμου Πειραιά. 

• Στο νέο περιβάλλον ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα, και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
γενικότερα, θα είναι κεντρικός. Αν και αυτό δεν είναι κάτι ξένο στην ιστορία εξέ-
λιξης των πολιτικών στην Αθήνα, την τελευταία δεκαετία εκτιμούμε ότι λαμβάνει 
άλλες διαστάσεις, γεγονός που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια σε διακριτή ενότητα. 

• Τέλος, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το ρόλο των κινημάτων πόλης, τις δράσεις 
πολιτών και οργανώσεων σε τοπικό επίπεδο και το πώς αυτές συνέβαλαν στη χά-
ραξη πολιτικών. 
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5.3.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ

5.3.3.1 ΝΕΟΙ ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Η περίοδος της ύφεσης θα φέρει συνολικά τους Δήμους και την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
αντιμέτωπους με μια σειρά νέων προκλήσεων. Η κρίση και οι επιπτώσεις της, οι αλ-
λαγές σε θέματα ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων καθώς και διεθνείς τάσεις σε θέματα 
τουρισμού, θα είναι κάποιοι από τους παράγοντες που θα οδηγήσουν σε μετασχηματισμό 
του ρόλου των Δήμων και αναβάθμιση της δράσης τους. Διακρίνουμε τα παρακάτω 
επίπεδα:

Όπως είδαμε και σε προηγούμενες ενότητες, η κρίση θα έχει σημαντικές επιπτώσεις που 
θα φανούν σε τοπικό επίπεδο. Μεγάλο βάρος της αντιμετώπισης αυτών των 
κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων έπεσε στους Δήμους. Αυτό 
ήταν ένα καινούργιο στοιχείο, καθώς ο ρόλος τους ήταν παραδοσιακά περιορισμένος σε 
θέματα κοινωνικής πολιτικής. Έτσι δημιουργήθηκαν σε όλους τους Δήμους της Αττι-
κής εκτεταμένα δίκτυα αλληλεγγύης με πρωταγωνιστικό ρόλο των φορέων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης αλλά, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και με τη σημαντική συμβολή των 
κοινωνικών κινημάτων. 

Η κρίση θα έχει και πολιτικές επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο. Η έλλειψη 
πολιτικής εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα θα οδηγήσει και σε διάλυση των 
δικτύων τους σε τοπικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα θα είναι η αυτονόμηση των τοπικών 
πολιτικών ελίτ (Μαυρής 2014), η συγκρότηση νέων πολιτικών συμμαχιών σε τοπικό 
επίπεδο και η αναβάθμιση του ρόλου των Δήμων και ιδιαίτερα της θέσης του Δημάρχου.

Αυτή η «πολιτική» ανεξαρτησία των Δήμων έρχεται μαζί και μια μεγαλύτερη οικο-
νομική ανεξαρτησία, λόγω αλλαγών στους τρόπους κατανομής των Ευρω-
παϊκών κονδυλίων μέσω του εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης 
(ΟΧΕ) (Ευμολπίδης 2018; Οικονόμου 2018). Το εργαλείο της ΟΧΕ αποτελεί έναν 
χρηματοδοτικό μηχανισμό ο οποίος δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης αξιοποίησης πόρων 
από πολλαπλά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. Το καινοτόμο στοιχείο της δι-
αδικασίας είναι η γεωγραφική-χωρική του διάσταση, καθώς εφαρμόζεται σε μια συγκε-
κριμένη περιοχή. Αυτή η αστική (μητροπολιτική) περιοχή έχει συγκεκριμένα όρια, που 
προσδιορίζονται από κοινωνικά, οικονομικά, δημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά. 
Με αυτόν τον τρόπο, οι Δήμοι για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν μια 
ανεξάρτητη χωρική στρατηγική, χωρίς να στηρίζονται σε εθνικούς πόρους. Γενικότερα, η 
ύφεση και η υποχρηματοδότηση θα αναγκάσουν τους Δήμους να αναζητήσουν πόρους  
εκτός της κρατικής χρηματοδότησης, μέσω της συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, 
και ενισχύοντας όπως θα δούμε στη συνέχεια και τη συνεργασία με τον ιδιωτικού τομέα. 
Οι μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις όπως αυτή της Cosco και της Dimand στον Πειραιά ή 
της Lamda Development στο Ελληνικό θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο με 
τον οποίο διαμορφώνονται τα πολιτικά δίκτυα σε τοπικό επίπεδο. 

Τέλος, όπως και στην περίπτωση της Βαρκελώνης, μια άλλη σειρά παραγόντων όπως 
οι νέες τάσεις στην βιομηχανία του Τουρισμού, το Airbnb, ο θεσμός της Golden Viza 
κ.α θα ενισχύσουν τη θέση της Αθήνας σαν τουριστικό προορισμό, γεγονός που θα έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά της κατοικίας και των ενοικίων. Το νέο αυτό στοιχείο 
θα αρχίζει να γίνεται εμφανές μετά το 2016-2017. 

Στη συνέχεια, θα δούμε πως αποτυπώνονται οι παραπάνω μετασχηματισμοί στους δύο 
μεγαλύτερους Δήμους της Αττικής, αρχικά στο Δήμο Αθηναίων και δευτερεύοντος στο 
Δήμο Πειραιά. 
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5.3.3.2 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Η περίπτωση του Δήμου Αθηναίων είναι, υποστηρίζουμε, ενδεικτική για την παρου-
σίαση των μετασχηματισμών που έλαβαν χώρα σε τοπικό επίπεδο και του αναβαθμι-
σμένου ρόλου των Δήμων μέσα στο περιβάλλον της κρίσης. Το 2011, μετά από σχεδόν 
εικοσιπέντε χρόνια διακυβέρνησης του Δήμου από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, 
τις εκλογές θα τις κερδίσει ένας συνδυασμός που θα προέρχεται από τον προοδευτικό 
χώρο,138 με επικεφαλής τον πρώην Συνήγορο του Πολίτη, Γιώργο Καμίνη, ο οποίος θα 
επανεκλεγεί για δεύτερη φορά το 2015. 

Ο ίδιος ο Δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, θα περιγράψει τη στρατηγική που 
προσπάθησε να εφαρμόσει ως εξής:

Το πρώτο θέμα ήταν η εξυγίανση […] Για αυτό έγινε η παρέμβαση 
στον 984, για αυτό έγινε όλη αυτή η εξοικονόμηση στα οικονομικά με 
τις συγχωνεύσεις νομικών προσώπων. Παράλληλα, έπρεπε ο Δήμος 
να στηρίξει ευρύτατα στρώματα του πληθυσμού που μεταπίπταν ξαφ-
νικά σε κατάσταση φτώχειας. Άρα στην πρώτη θητεία η στρατηγική 
είναι εξυγίανση, στήριξη των ανθρώπων που πλήττονται περισσότερο 
από την κρίση, διαφάνεια στα οικονομικά και σε όλα. Και επίσης μια 
πολιτική που προάγει το κράτος δικαίου, σεβασμός των δικαιωμάτων 
κτλ […]  Επίσης βασικός στόχος ήταν να φέρουμε ευρωπαϊκούς πό-
ρους και κάναμε την αναπτυξιακή εταιρεία ενδιάμεσο φορέα διαχεί-
ρισης. Και μετά το ΣΟΑΠ όλα αυτά είναι στρατηγικού χαρακτήρα 
παρέμβάσεις (Καμίνης 2019).

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ύφεσης θα έχει κεντρικό ρόλο στην στρατηγική 
του Δήμου. Προέκυψε πάνω από όλα και σαν αναγκαιότητα (Καμίνης 2019; Στρατη-
γάκη 2019; Ευμολπίδης 2018)

Το 2011, η κρίση θα έχει κάνει εμφανή τα σημάδια της και ο Δήμος έρχεται αντιμέτωπος 
με μια συνθήκη όπου «οι κοινωνικές ανάγκες μετατρέπονται πλέον από έκτακτες σε επιτακτικές και 
διαρκείας» (Δήμος Αθηναίων 2015, 9)139. Έτσι, η καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας, 
η αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης, οι πολιτικές ένταξης στην αγορά εργασίας, θέματα 
υγείας και φροντίδας βρίσκονται στο κέντρο των πολιτικών. Όπως σχολιάζει ο Γιάννης 
Ευμολπίδης, σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων: 

«Σε κοινωνικό επίπεδο έγιναν πάρα πολλά πράγματα […] Ξαφνικά 
μοιράζαμε 10.000 γεύματα κάθε μέρα ακόμα και σε δημοτικά σχολεία, 
κάτι που δεν έκανε ποτέ ο Δήμος. Ο Δήμος είχε ένα συσσίτιο στη Σω-
κράτους και είχε και το βρεφοκομείο που πηγαίνει στα παιδιά κάποια 
γεύματα που είναι για τους 80 σταθμούς που έχει. Αυτό επεκτάθη-
κε. Παράλληλα, έγινε ένας κόμβος αλληλεγγύης, κοινωνικά ιατρεία, 

138. Ο συνδυασμός «Δικαίωμα 
στη Πόλη» θα είναι μια συμμαχία 
του ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜΑΡ και 
των Οικολόγων Πράσινων 

139. Εδώ πρέπει να επισημά-
νουμε ότι από τη Μεταρρύθμιση 
του Καλλικράτη το 2010, στους 
Δήμους έχει μεταφερθεί ένα σημα-
ντικό κομμάτι αρμοδιοτήτων σε ό,τι 
αφορά την κοινωνική πολιτική.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΑΘΉΝΑΙΩΝ (2010-2019)
(ΠΉΓΉ: ΔΉΜΟΣ ΑΘΉΝΑΙΩΝ, ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)
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κοινωνικά παντοπωλεία ήταν μέτρα ανάγκης. Τα κοινωνικά ιατρεία 
έχουν επεκταθεί πολύ ο Δήμος έχει τώρα σε κάθε κοινότητα ένα ια-
τρείο με δέκα περίπου βασικές ειδικότητες. Τα δύο πάνε να γίνουν 
πολύ-ιατρεία» (Ευμολπίδης 2018)

Στην ίδια λογική ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει:

«Για αυτό διευρύναμε τις κοινωνικές δομές και τις εμπλουτίσαμε. 
Πριν απευθύνονταν σε περιφερειακά στρώματα του πληθυσμού αλλά 
έπρεπε να τις διευρύνουμε ώστε να εντάξουμε και τους ανθρώπους 
που πριν από λίγο καιρό είχαν δουλειά. Για αυτό φτιάξαμε τον κόμβο 
αλληλοβοήθειας στο σταθμό Λαρίσης που σήμερα στηρίζει 30.000 αν-
θρώπους» (Καμίνης 2019)

Οι πρωτοβουλίες και δράσεις αυτές θα γίνουν σε ένα πολύ ασφυκτικό πλαίσιο και με 
νέους περιορισμούς σε πόρους αλλά και δυναμικό που θα φέρουν οι πολιτικές λιτότητας. 
Για τη Μαρία Στρατηγάκη, τα προβλήματα προέκυπταν περισσότερο από τις νέες θεσμι-
κές δεσμεύσεις και περιορισμούς. Όπως αναφέρει:

Το capacity της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να αντιμετωπίσει το οτι-
δήποτε είναι πάρα πολύ μικρό. Και δεν μιλάω καθόλου για επίπεδο 
διαθεσιμότητας κονδυλίων γιατί τα δικά μας τα κοινωνικά αν κοιτάξεις 
όλο το προϋπολογισμό του Δήμου ήταν τόσο μικρός που δεν υπήρχε 
η περίπτωση ο Δήμος να μην είχε την δυνατότητα να προσλάβει 10 
γιατρούς και πέντε κοινωνικούς λειτουργούς. Όλες οι δυσκολίες και 
οι αντιστάσεις ήταν σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο. Για να ξοδέψεις 
οτιδήποτε έχεις ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο για τις δημόσιες δαπάνες το 
οποίο σε ακυρώνει[…] Αυτό ήταν απαγορευτικό. Το θέμα των προ-
σλήψεων επίσης ήταν απαγορευτικό ακόμη και αν είχες τα χρήματα, 
λόγω των μέτρων λιτότητας […] Τα μνημόνια επιβάρυναν τη γραφει-
οκρατία σε σχέση με τις δημόσιες δαπάνες και απαγόρευσαν τις προ-
σλήψεις. Οπότε πάει η πολιτική, τι να κάνεις. Κοινωνική Πολιτική 
χωρίς ανθρώπους δε γίνεται, είναι πολιτική «έντασης εργασίας» […] 
Προσέξτε τι έχει γίνει με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες. Πες ότι ο Δήμος 
είχε 20 Κοινωνικούς Λειτουργούς. Αυξηθήκαν οι ανάγκες, μειώθηκε 
δυσανάλογα το προσωπικό […] Οι κοινωνικές υπηρεσίες υπέστησαν 
διπλή μείωση. (Στρατηγάκη 2020) 

Η ένταση των προβλημάτων, η έλλειψη οικονομικών πόρων και οι θεσμικοί περιορι-
σμοί θα οδηγήσουν το Δήμο στο να στραφεί σε προγράμματα ευρωπαϊκών χρηματοδο-
τήσεων και να αναπτύξει συνεργασίες με διάφορους φορείς, μεταξύ των οποίων κινήσεις 
αλληλεγγύης, ΜΚΟ μέχρι και επιχειρήσεις140. Ο Δήμος θα προχωρήσει στη σύμπραξη 
«Αθήνα-Πρωτεύουσα Αλληλεγγύης»141 για τη συμμετοχή σε δράσεις του Ταμείου Ευ-
ρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ), ενώ  σημαντική θα είναι η δράση των ΜΚΟ 
σχεδόν σε όλα τα πεδία της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Γενικότερα, η ενεργο-
ποίηση της τοπικής κοινωνίας σαν μηχανισμός αλληλεγγύης και αντιμε-
τώπισης των επιπτώσεων της κρίσης θα έχει κεντρική θέση στις πολιτικές. 

Το 2013, ο Δήμος θα δημιουργήσει την πλατφόρμα «συνΑθηνά», ένα ψηφιακό χώρο 
δικτύωσης και παρουσίασης δράσεων ομάδων πολιτών που δραστηριοποιούνται στην 
Αθήνα. Περιγράφοντας το «συνΑθηνά» ο Γιώργος Καμίνης αναφέρει:

«Η Αθήνα έχει αναγνωρίσει το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και 
έχει δυναμικά αγκαλιάσει τις πρωτοβουλίες των πολιτών στη διαδι-
κασία λήψης αποφάσεων. Σε εποχές λιτότητας, θέλαμε να δημιουρ-
γήσουμε ένα μηχανισμό που συλλέγει τις δυνατότητες των πολιτών να 
συνεισφέρουν σε νέες λύσεις και τη βελτίωση της ζωής στην πόλη». 

Η πλατφόρμα θα φιλοξενήσει πάνω από 3000 δράσεις, ενώ για το «συνΑθηνά» ο Δή-

140. Στα πλαίσια προγραμμάτων 
δωρεών και κοινωνικής ευθύνης

141. Η Σύμπραξη θα αποτελείται 
από τους φορείς: ΚΥΑΔΑ, ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ, 
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ, 
και τις μη κυβερνητικές οργα-
νώσεις «Νόστος», «ΑΡΣΙΣ», 
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, 
ΑΜΚΕ Equal Society, «Διοτίμα», 
PRAKSIS, Θρυαλλίδα, ΚΕΘΕΑ 
MOSAIC, «Το Μυρμήγκι», 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 
Παιδικά Χωριά SOS, ΚΑΡΙΤΑΣ, 
Prolespis, ΕΛΙΞ, Δίκτυο για τα 
δικαιώματα του παιδιού, ΕΑΔΑΠ, 
Γιατροί του Κόσμου (Δήμος 
Αθηναίων 2015).
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ΑΞΟΝΑΣ 1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

ΑΞΟΝΑΣ 2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ– 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

ΑΞΟΝΑΣ 3 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΑΞΟΝΑΣ 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΑΣ.

ΑΞΟΝΑΣ 6 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ.

ΑΞΟΝΑΣ 7 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

ΑΞΟΝΑΣ 8 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

ΑΞΟΝΑΣ 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΣΗΜΩΝ.

ΑΞΟΝΑΣ 10 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΑΞΟΝΑΣ 11 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ BRANDING ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ.

ΑΞΟΝΑΣ 12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
(ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, 
ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ, GRAFFITI, 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ, ΚΛΠ.).

ΑΞΟΝΑΣ 13 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ.

ΠΛΑΙΣΙΟ 16. ΤΟ ΣΟΑΠ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΑΘΉΝΑΙΩΝ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΉΣ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΉΡΩΜΕΝΉΣ ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΉΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΉΜΟ

Χάρτης 7. Η Περιοχή Παρέμβασης του ΣΟΑΠ (Πηγή: ιδία επεξεργασία)

Εικόνα 53. Χάρτης Συγκεντρώσεων (Πηγή: Δήμος Αθηναίων-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

ΠΛΑΙΣΙΟ 16. ΤΟ ΣΟΑΠ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΑΘΉΝΑΙΩΝ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΉΣ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΉΡΩΜΕΝΉΣ ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΉΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΉΜΟ
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μος θα βραβευτεί με το Mayors Challenge Award το 2014142 από το Ίδρυμα Bloomberg143. 

Παράλληλα, η αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων βρισκόταν στο επίκεντρο, 
με το έλλειμα του προϋπολογισμού να φτάνει το 2010 στα 46 εκατ. €144, την ανάγκη 
περαιτέρω περιορισμού των εξόδων και τις πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής 
να έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση του προσωπικού του Δήμου. Ο προϋπολογι-
σμός την περίοδο 2010-2017 θα μειωθεί κατά 20% και το μόνιμο προσωπικό πάνω από 
30%145. Σε αυτές τις συνθήκες παίρνεται η πολιτική απόφαση για εξυγίανση των οικο-
νομικών, αποπληρωμή των χρεών και περιορισμό των δαπανών. Το γεγονός αυτό θα 
έχει σημαντική επίπτωση στο τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο θα περιοριστεί στα 10 εκατ. 
€ (από 60 εκατ. € το 2018) (Ευμολπίδης 2018). Το κενό σε επίπεδο ιδίων πόρων 
θα καλυφθεί από τα Ευρωπαϊκά κονδύλια, που δίνουν σημαντική ώθηση. 
Ο Δήμος από νωρίς θα αναλάβει πρωτοβουλίες για να εκμεταλλευτεί τους νέους όρους 
που έθετε η Ε.Ε για τις χρηματοδοτήσεις μέσω των ΟΧΕ, συγκροτώντας και νέους θε-
σμούς για την διαχείριση των πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΑΤΑ (Εταιρεία Ανάπτυξης 
και Τουριστικής Προβολής Αθηνών), από το 2012, με τον ν.4071/2012, θα λειτουργεί 
σαν Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΔΦ,) υπεύθυνος για δράσεις του ΠΕΠ Αττικής 
που υλοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων. Όπως σχολιάζει ο Γιάν-
νης Ευμολπίδης:

«Είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ευρώπη που πήραμε δι-
αχείριση δικών μας πόρων. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Το 2012 
βγήκε η ΥΑ. Είχε γίνει αρκετό λόμπινγκ και σε επίπεδο ΕΕ και του 
Υπουργείου. Οπότε ξεκινάει το πρόγραμμα αυτό από το 2012 με διά-
φορα έργα της τάξης των 60-70 εκατ €» (Ευμολπίδης 2018)

Με το δικό του ΕΔΦ ο Δήμος θα ολοκληρώσει μετά το 2012 το «Έργο Αθήνα» του 
ΕΣΠΑ 2007-2013, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες και για την επόμενη προγραμματική 
περίοδο. Η εκπόνηση του ΣΟΑΠ (Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης) 
για το εμπορικό και ιστορικό κέντρο της Αθήνας εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια 
διαμόρφωσης στρατηγικής και προγραμματισμού έργων. Το ΣΟΑΠ αποτελεί ένα ερ-
γαλείο-σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων κεντρικών περιο-
χών του Δήμου Αθηναίων που έχουν ενταθεί ιδιαίτερα μετά και την κρίση του 2008. Τα 
προβλήματα αυτά είναι κοινωνικά, πολεοδομικά, αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά. Τα 
ΣΟΑΠ προβλέπονται  και προδιαγράφονται από την 18150/2012 απόφαση του ΥΠΕ-
ΚΑ και από το ν.2742/1999, αλλά το εργαλείο μέχρι και τη χρήση του στην περίπτωση 
του Δήμου Αθηναίων δεν θα έχει εφαρμογή. Το ΣΟΑΠ της Αθήνας ήταν το πρώτο το 
οποίο εγκρίθηκε και αφορούσε δράσεις και στόχους για την περίοδο 2014-2020. Βάσει 
της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε μέσω του ΣΟΑΠ και της αναγνώρισης των προ-
βλημάτων και των δυνατοτήτων, ως περιοχή παρέμβασης καθορίστηκε μια ευρεία ζώνη 
στο κέντρο του Δήμου και μια σειρά ενεργειών, δράσεων και έργων. Οι στόχοι για την 
περιοχή παρέμβασης είναι:

• Στήριξη της οικονομικής βάσης.

• Ανάκτηση της κοινωνικής και πολιτισμικής συνοχής-Επανακατοίκηση.

• Αποκατάσταση συνθηκών ασφάλειας και νομιμότητας.

• Ανάκτηση και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. 

• Βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών και πολεοδομικής λειτουργίας. 

• Ενίσχυση της ταυτότητας και της εικόνας της πόλης. 

• Βελτίωση μηχανισμών διακυβέρνησης, σχεδιασμού και συμμετοχής.

Η υλοποίηση της παραπάνω στοχοθεσίας θα επιτευχθεί με τη διαμόρφωση 64 δράσεων, 

142. https://mayorschallenge.
bloomberg.org/ideas/synathina-
a-public-platform-for-engaged-
citizens/

143. Θα πρέπει βέβαια να επιση-
μάνουμε γενικότερα ότι η έννοια 
της συμμετοχής των πολιτών 
δεν έχει χαρακτηριστικά πολι-
τικής ουδετερότητας, και από τις 
εκατοντάδες κινήσεις πολιτών που 
δραστηριοποιούνταν στην πόλη 
μερικές ήταν αυτές που μπορούσαν 
να φιλοξενηθούν στην πλατφόρμα. 
Αναλυτικότερα τη δράση των 
κινήσεων πολιτών και των κοινω-
νικών κινημάτων παρουσιάζεται 
στο Κεφ. 5.2.5.

144. http://www.cityofathens.gr/
node/30617

145. Επεξεργασία στοιχείων από 
το Δήμο Αθηναίων. 

https://mayorschallenge.bloomberg.org/ideas/synathina-a-public-platform-for-engaged-citizens/
https://mayorschallenge.bloomberg.org/ideas/synathina-a-public-platform-for-engaged-citizens/
https://mayorschallenge.bloomberg.org/ideas/synathina-a-public-platform-for-engaged-citizens/
https://mayorschallenge.bloomberg.org/ideas/synathina-a-public-platform-for-engaged-citizens/
http://www.cityofathens.gr/node/30617
http://www.cityofathens.gr/node/30617
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ΠΛΑΙΣΙΟ 17. Ή ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΉ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΉΤΑΣ ΤΟΥ 

ΔΉΜΟΥ ΑΘΉΝΑΙΩΝ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΉ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ 

ΕΜΦΑΣΉ ΤΉΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΉΤΑ, 
ΤΉΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΉΤΑ, ΤΉΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉ ΚΑΙ ΤΉΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΉ ΚΡΙΣΕΩΝ. 



ΚΕΦ 5: ΑΘΉΝΑ-ΠΡΩΤΕΎΟΎΣΑ ΤΉΣ ΛΙΤΟΤΉΤΑΣΠΛΑΙΣΙΟ 18. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΚΑΒΉΤΤΟΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΉ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΉΣ ΠΟΛΉΣ

Εικόνα 54. Το τεύχος του Προγράμματος Λυκαβηττός (Πηγή: Δήμος Αθηναίων)

Εικόνα 55. Χάρτης των βασικών περιπατητικών διαδρομών και των περιοχών παρέμβασης. 
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ομαδοποιημένων σε 18 άξονες. Η σημασία του ΣΟΑΠ έγκειται στο γεγονός ότι πάνω 
σε αυτό θα στηριχθεί όλη η στρατηγική για την προσέλκυση ευρωπαϊκών πόρων τα 
επόμενα χρόνια. Σημαντικό στοιχείο για τις αστικές πολιτικές την περίοδο που εξετά-
ζουμε είναι η προσπάθεια εξωστρέφειας του Δήμου Αθηναίων. Η αναζήτηση διεθνών 
συνεργασιών καιτεχνογνωσίας, καθώς και η δικτύωση με άλλες πόλεις είχαν κεντρικό 
ρόλο στην πολιτική του Δήμου, ο οποίος μετά το 2011 θα συμμετέχει στο δίκτυο C40, 
Eurocities, ενώ το 2014 θα ενταχθεί στο δίκτυο των 100 Recilient Cities του ιδρύματος 
Bloomberg. 

Μετά το 2015, οι πολιτικές κατευθύνσεις που περιγράψαμε θα συνεχίσουν, ενώ η διορ-
γάνωση διεθνών γεγονότων όπως η Documenta 14 το 2016 θα αποτελέσουν καταλύτη 
για την προσέλκυση επισκεπτών στην πόλη και ιδιαίτερα το κέντρο της (Balampanidis 
κ.ά. 2019). 

5.3.3.3 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Η περίπτωση του Δήμου Πειραιά, του δεύτερου μεγαλύτερου Δήμου στην Αττική και 
του Δήμου όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας είναι ένα ακόμα παράδειγμα 
των νέων τάσεων που αποτυπώνονται την τελευταία δεκαετία. Η σημασία των μεγάλων 
επενδύσεων και των ιδιωτικοποιήσεων στην τοπική οικονομία της πόλης, η δραστηρι-
οποίηση και ενεργοποίηση των τοπικών επιχειρηματικών ελίτ και ο ρόλος της ηγεσίας 
του Δήμου, καθώς και η χρήση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως η ΟΧΕ αποτε-
λούν στοιχεία της διαμόρφωσης των αστικών πολιτικών στον Πειραιά. 

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Τσιατσιάμη, σύμβουλο του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη 
Μώραλη σε θέματα οικονομίας και ανάπτυξης, ο διάλογος γύρω από την ιδιωτικοποίη-
ση του λιμανιού ήταν κεντρικός στη διαμόρφωση πολιτικών γύρω από την πόλη καθώς 
«η επένδυση αυτή συνδεόταν με την επιχειρηματικότητα του Πειραιά, από το υψηλό επίπεδο μέχρι 
και την μικροεπιχειρηματικότητα, τις προμήθειες των πλοίων κ.α.» (Τσιατσιάμης 2019).  Όλα 
αυτά σε μια περίοδο όπου η κρίση είχε κάνει εμφανή τα σημάδια της στην πόλη, με 
σημαντική μείωση των εισοδημάτων, αυξημένη ανεργία και την ανάγκη για σημαντικές 
κοινωνικές υποδομές (Δήμος Πειραιά 2016). 

Για την νέα Δημοτική Αρχή μετά το 2014: 

Το concept της νέας στρατηγικής ήταν η πόλη λιμάνι, η πόλη που κοι-
τάει στη θάλασσα, πόλη που αξίζεις να ζεις και να δουλεύεις έτσι ώστε 
ο Πειραιάς να βγει από την παρακμή. Γιατί ο Πειραιάς πέρασε μια 
παρακμή και αυτό δεν οφείλεται μόνο στις λειτουργίες της πόλης αλλά 
φαίνεται και στην ψυχαγωγία, την εικόνα γενικά των αγορών. Αν συ-
νέχιζε αυτό θα περιθωριοποιούταν. Θα ήταν μια πόλη με μικρή αγορά 
που δεν θα ήθελες να πας μόνο αν είσαι Πειραιώτης. Αυτό είχε να κά-
νει με την κρίση, είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπήρχε Δήμαρχος 
που να μπορούσε να εμπνεύσει. (Τσιατσιάμης 2019)

Η διαμόρφωση της νέας αυτής στρατηγικής για το Δήμο σχετίζεται έμμεσα με την εκλο-
γή του Γιάννη Μώραλη το 2014, ενός ανεξάρτητου υποψηφίου, που είχε διασυνδέσεις 
με τον Ολυμπιακό και σημαντικούς επιχειρηματίες της πόλης. Η σχέση αυτή θα είναι 
κομβική για την επιτυχία του νέου πολιτικού σχήματος. 

[…]Στην πραγματικότητα χρειαζόταν leadership που το έδωσε ο Μώ-
ραλης. Βοήθησε ότι ήταν ανεξάρτητος, ότι ήταν συνδεδεμένος με τον 
Ολυμπιακό και τον Μαρινάκη που έδωσε δύναμη σε αυτό. Ο Μα-
ρινάκης είναι ένας επιχειρηματίας του Πειραιά, έχει τον Ολυμπιακό, 
ασχολείται με τα κοινά δια μέσου του Δήμου και συμμετέχει στην 
ομάδα του Μώραλη. Στην πραγματικότητα θάλασσα, Ολυμπιακός, 
επιχειρηματικότητα και πόλη, αυτό είναι το τρίπτυχο. Όλοι θεωρούν 
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ΠΛΑΙΣΙΟ 19. ΑΝΑΠΛΑΣΉ ΤΟΥ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΉΣ ΑΘΉΝΑΣ

Η Ανάπλαση του Αγ. Διονυσίου είναι ένα πρόγραμμα επανάχρησης βιομηχανικών κτιρίων στον πρώην βιομηχανική ζώνη 
του Αγ. Διονυσίου στο Πειραιά. Το έργο στο οποίο θα εμπλακεί ο Δήμος αλλά και ιδιώτες επενδυτές θα είναι χαρακτη-
ριστικό της αύξησης του ενδιαφέροντος για το λιμάνι της Αθήνας. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με την εκπόνηση Ειδικού 
Χωρικού Σχεδίου για την περιοχή το 2018. 

Εικόνα 56. Άποψη του Αγ. Διονυσία (Πηγή: Dimand)

Εικόνα 57. Χάρτης υφιστάμενων χρήσεων στην περιοχή (Πηγή: Δήμος Πειραιά)
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ότι αυτό είναι το κεντρικό στοιχείο για την ανάπτυξη της πόλης και με 
αυτό μπορούμε να πάμε μπροστά και ένα πολιτικό προσωπικό που 
είναι από όλες τις παρατάξεις (ΠΑΣΟΚ, Νεα Δημοκρατία, Ανανεω-
τική Αριστερά). (Τσιατσιάμης 2019)

Ο ρόλος του Ολυμπιακού και ιδιαίτερα του Μαρινάκη ως ενός ισχυρού τοπικού πα-
ράγοντα στην πόλη θα αποτελέσει και αντικείμενο πολιτικής διαπάλης. Καθώς για την 
αντιπολίτευση στο Δήμο αλλά και για ένα τμήμα της κοινωνίας θα είναι ένα παράδειγμά 
ελέγχου της πόλης από επιχειρηματικά συμφέροντα146, γεγονός που επηρεάζει τις διαδι-
κασίες λήψεις αποφάσεων. Όμως, όπως αποδείχθηκε και από τις πρόσφατες δημοτικές 
εκλογές η αποδοχή των συγκεκριμένων απόψεων θα είναι περιορισμένη και ο συνδυ-
ασμός του Γιάννη Μώραλη θα επανεκλεγεί. Ένα μέρος αυτής της επιτυχίας υποστηρί-
ζουμε ότι συνδέεται με την προσέλκυση κονδυλίων και επενδύσεων στο Δήμο, και με 
την προσπάθεια, για πρώτη φορά, διαμόρφωσης ενός συνεκτικού σχεδίου για την πόλη 
του Πειραιά. Αυτό θα φανεί μετά το 2015, όταν τα δεδομένα για τη χώρα θα αρχίζουν 
να αλλάζουν: η περίοδος έντονης πολιτικής αστάθειας θα τελειώσει μετά τις εκλογές του 
Σεπτεμβρίου του 2015, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα υιοθετήσει το σχέδιο ιδιωτικοποί-
ησης του λιμανιού και η επένδυση θα αρχίσει να προχωράει. Ταυτόχρονα, η Περιφέ-
ρεια Αττικής θα δηλώσει την πρόθεσή της χρηματοδοτήσει την επέκταση του λιμανιού 
της κρουαζιέρας. Το σημαντικότερο όμως στοιχείο θα είναι η προσέλκυση ευρωπαϊκών 
κονδυλίων μέσω του εργαλείου της ΟΧΕ. Το σχέδιο που θα υποβάλλει η πόλη του 
Πειραιά θα βγει πρώτο στις αξιολογήσεις και θα περιλαμβάνει ένα πακέτο έργων ανα-
πλάσεων, επιχειρηματικότητας, smartcity, αλλά και κοινωνικών παροχών συνολικού 
ύψους 80 εκατ. €. 

Όπως και στην περίπτωση του Δήμου Αθηναίων, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι 
πρωτοβουλίες αυτές φαίνεται να είναι περισσότερο αποτέλεσμα προσωπικών κινήσεων 
και μιας προσπάθειας να διαμορφωθεί μια διαφορετική στρατηγική για την πόλη στο 
περιβάλλον της κρίσης. Σύμφωνα με τον ίδιο τον σύμβουλο του Δημάρχου «θα μπορούσε 
αυτό να μην έχει γίνει ποτέ. Απλά βρέθηκαν οι κατάλληλοι άνθρωποι την κατάλληλη ώρα» (Τσια-
τσιάμης 2019).  

5.3.3.4 ΑΜΦΙΣΒΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
Όπως και στην περίπτωση του Δήμου της Βαρκελώνης, έτσι και σε αυτή του Δήμου 
Αθηναίων ή του Πειραιά, οι προσπάθειες ανασυγκρότησης και επαναπροσδιορισμού 
των κατευθύνσεων σε τοπικό επίπεδο δεν έγιναν σε ένα πεδίο όπου έλλειπε η κριτική ή 
δεν υπήρχαν συγκρούσεις. Στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο. 

Το «άνοιγμα» του Δήμου Αθηναίων για παράδειγμα σε κινήσεις πολιτών στο πλαίσιο 
μιας νέας στρατηγικής αντιμετώπισης της κρίσης και των επιπτώσεών της αφορούσε ένα 
μόνο τμήμα ενός τεράστιου δικτύου αλληλεγγύης που είχε και αρκετά ριζοσπαστικά χα-
ρακτηριστικά (Triantafyllopoulou και Sayas 2012; Poulios, Triantafyllopoulou, και Sayas 
2013). Η πολιτική των Δήμων γενικότερα απέναντι σε αυτό το ριζοσπαστικό τμήμα 
των κοινωνικών κινημάτων ήταν για πολλούς εχθρική και αρκετές ήταν οι φορές που 
έφτανε στο σημείο της σύγκρουσης, όπως στις περιπτώσεις των αυτοδιαχειριζόμενων και 
καταλλειμένων χώρων στο Δήμο (Αυτοδιαχειριζόμενη Αγορά Κυψέλης, Βίλα Αμαλίας, 
Κίνημα Πλατειών). Για τον Δήμαρχο Αθηναίων βέβαια ο τρόπος με τον οποίο αντιμε-
τωπίστηκαν οι καταλήψεις σχετίζεται με τη γενικότερη υπεράσπιση του κράτους δικαίου. 
Όπως αναφέρει: 

Εγώ είμαι καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου, ήμουνα στο Συ-
νήγορο του Πολίτη οκτώ χρόνια και μετά Δήμαρχος και διατηρώ την 
ίδια άποψη. Δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς να υπάρχει υπακοή στο 
νόμο και στο κράτος δικαίου και πρέπει να σεβόμαστε τους άλλους. 

146. http://avgi.gr/
article/9308591/9879027/n-
mpelabilas-kalo-ton-pragmatiko-
demarcho-peiraia-b-marinake-se-
ntimpeit-video-

http://avgi.gr/article/9308591/9879027/n-mpelabilas-kalo-ton-pragmatiko-demarcho-peiraia-b-marinake-se-ntimpeit-video-
http://avgi.gr/article/9308591/9879027/n-mpelabilas-kalo-ton-pragmatiko-demarcho-peiraia-b-marinake-se-ntimpeit-video-
http://avgi.gr/article/9308591/9879027/n-mpelabilas-kalo-ton-pragmatiko-demarcho-peiraia-b-marinake-se-ntimpeit-video-
http://avgi.gr/article/9308591/9879027/n-mpelabilas-kalo-ton-pragmatiko-demarcho-peiraia-b-marinake-se-ntimpeit-video-
http://avgi.gr/article/9308591/9879027/n-mpelabilas-kalo-ton-pragmatiko-demarcho-peiraia-b-marinake-se-ntimpeit-video-
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Δεν δέχομαι ότι κάποιος καταλαμβάνει το Πανεπιστήμιο και επιβάλει 
την αποψή του, δεν δέχομαι το φασίστα που δεν δέχεται τον άλλο επει-
δή έχει διαφορετικό χρώμα, δεν δέχομαι τον άλλο που καταλαμβάνει 
την Δημοτική Αγορά της Κυψέλης και δεν αφήνει το Δήμο να μπει 
μέσα. Δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς σεβασμό των δικαιωμάτων. Σε μια 
δημοκρατία, εξουσία χωρίς ευθύνη δεν υπάρχει. (Καμίνης 2019)

Η κριτική εστιαζόταν και σε θέματα στρατηγικής και αναπτυξιακών επιλογών. Οι πο-
λιτικές ενίσχυσης της ελκυστικότητας του Δήμου Αθηναίων και της ανταγωνιστικότη-
τάς του ως τουριστικού προορισμού θα αμφισβητηθούν έντονα, ιδιαίτερα μετά το 2017 
όπου η εξάπλωση του Airbnb και η σημαντική αύξηση των ενοικίων στο κέντρο της 
πόλης θα αναδείξουν σημαντικά προβλήματα σε σχέση με την πρόσβαση στην κατοικία 
(Balampanidis κ.ά. 2019). Η διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και η σύμπλευ-
ση με πολιτικές ενίσχυσης της ασφάλειας που ακολουθούσαν οι Ελληνικές Κυβερνήσεις 
θα αποτελέσει επίσης στοιχείο κριτικής. Ταυτόχρονα, ο ενισχυμένος ρόλος της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας σε θέματα αστικών παρεμβάσεων και η σχέση των Δήμων με τοπικά επι-
χειρηματικά συμφέροντα θα αποτελεί στοιχείο διαπάλης σε αρκετές περιπτώσεις (Μα-
λούτας κ.ά. 2013; Καλαντζοπούλου, Κουτρολίκου, και Πολυχρονιάδη 2011; Samarinis, 
Chatzikonstantinou, και Spanou 2011). 

Αυτό που υποστηρίζουμε ότι αναδεικνύεται και μέσα από αυτή την κριτική είναι η ενί-
σχυση του ρόλου της πολιτικής σε τοπικό επίπεδο και ο διαφορετικός ρόλος των πολλα-
πλών δρώντων υποκειμένων. Η πόλη ως πεδίο σύγκρουσης διαφορετικών ρευμάτων, 
απόψεων, συμφερόντων και ο καθοριστικός ρόλος των κοινωνικών κινημάτων είναι 
κάτι που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια.
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5.3.4 Ή ΠΟΛΉ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΉΣ: ΚΙΝΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΩΝΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΔΉΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΉΣ ΠΟΛΉΣ

5.3.4.1 Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
Η οικονομική κρίση, όπως είδαμε και στις προηγούμενες ενότητες, έφερε σημαντικές 
αλλαγές στην Ελληνική κοινωνία, και ιδιαίτερα στα δίκτυα κοινωνικής συνοχής και πο-
λιτικής αντιπροσώπευσης. Τους μετασχηματισμούς αυτούς μπορούμε να τους δούμε να 
αποτυπώνονται σε χωρικό επίπεδο ιδιαίτερα στην πόλη της Αθήνας και το Δήμο Αθη-
ναίων όπου το Αθηναϊκό τοπίο της παραδοσιακά υψηλής κοινωνικής συνοχής γίνεται 
πεδίο σύγκρουσης και αντιπαράθεσης (Maloutas 2011; Chatzikonstantinou, Samarinis, 
και Spanou 2011; Souliotis 2013; Hadjimichalis 2013; Καλαντζοπούλου, Κουτρολίκου, 
και Πολυχρονιάδη 2011). Για μια μεγάλη χρονική περίοδο οι γειτονιές της Αθήνας θα 
αποτελέσουν το χώρο όπου θα αναδιπλωθούν και θα εκφραστούν φαινόμενα κοινω-
νικής σύγκρουσης, ρατσιστικής βίας και ανασφάλειας (Kandylis, Maloutas, και Sayas 
2012; Kavoulakos και Kandylis 2011). Ο δημόσιος χώρος θα είναι το βασικό πεδίο σύ-
γκρουσης και αντιπαραθέσεων (Dragonas και Skiada 2012; Pettas 2017). Όπως παρα-
τηρούν οι Σκιαδά και Δραγώνας: 

Στα χρόνια που ακολουθούν, όπου κυριαρχεί το ξέσπασμα της κοινω-
νικής και οικονομικής κρίσης, ο αθηναϊκός δημόσιος χώρος κατακερ-
ματίζεται και διεκδικείται από διαφορετικές ομάδες: τη βιομηχανία της 
διασκέδασης, τα εγκληματικά κυκλώματα, τους νέους επενδυτές του 
realestate, τους άστεγους, τους εξαθλιωμένους μετανάστες, τις ακροδεξι-
ές οργανώσεις και, τέλος, τα πολυάριθμα κινήματα πόλης, τους ακτιβι-
στές και τις ομάδες πρωτοβουλίας για τη διάσωση ή, έστω, αναβάθμιση 
των προβληματικών ελεύθερων χώρων. Δεν υπάρχει πλέον καμία 
αμφιβολία ότι ο αθηναϊκός δημόσιος χώρος έχει ανακτήσει τη χαμένη 
πολιτική διάστασή του. (Dragonas και Skiada 2012, 12)

Όμως αυτή η επιστροφή της χαμένης πολιτικής διάστασης έρχεται με συγκεκριμένα χα-
ρακτηριστικά και το «δικαίωμα στη πόλη» δεν είναι ξεκάθαρα «the only game in town» 
(Mayer 2009). Ο διάλογος γύρω από την πόλη ήταν κεντρικό στοιχείο της πολιτικής 
διαπάλης από την αρχή της κρίσης. Ιδιαίτερα για την Αθήνα αυτό επικεντρωνόταν στο 
κέντρο της πόλης, στη μετανάστευση κ.α. Η πόλη βρισκόταν στην ατζέντα των κοινωνι-
κών κινημάτων και ακτιβιστών που εναντιωνόντουσαν στις πολιτικές λιτότητας, βασικό 
στοιχείο στη συζήτηση γύρω από τις ιδιωτικοποιήσεις και τις αναπτυξιακές πρωτοβουλί-
ες αλλά και στοιχείο της αντι-μεταναστευτικής και ρατσιστικής ρητορικής. Αυτό αποτελεί 
σύμφωνα με την έρευνα μια νέα συνθήκη, καθώς η πόλη και οι διεκδικήσεις γύρω από 
αυτήν, πλέον δεν αποτελούν προνομιακό πεδίο κινημάτων και κινήσεων πολιτών οι 
οποίες συνήθως στην Αθήνα είχαν σχέσεις με τα κόμματα της Aριστεράς, αλλά γίνεται 
αντικείμενο ευρύτερης διαπάλης με πολλαπλά δρώντα υποκείμενα διαφορετικών και 
αντικρουόμενων πολιτικών προελεύσεων147. 

Με βάση την παραπάνω λογική διακρίνουμε τρεις βασικές κατηγορίες κινημάτων: κι-
νήσεις αλληλεγγύης και αντίστασης, κινήσεις ενεργοποίησης πολιτών σε θέματα γύρω 
από την πόλη, αντι-μεταναστευτικές και αντιδραστικές κινήσεις148. Στις περισσότερες από 
τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν τα συγκεκριμένα κινήματα «κουβαλάνε» ένα διακριτό 
πολιτικό φορτίο και μια ανάλογη ταυτότητα.  

5.3.4.2 ΑΘΗΝΑ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ (2008-2015) 
Κινήσεις αλληλεγγύης και αντίστασης: Στο τοπίο έντασης της ύφεσης, των οικο-
νομικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, πολλές ήταν οι πρωτοβουλίες 
τόσο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης όσο και εναντίωσης στις επιβαλλόμε-
νες πολιτικές. Την περίοδο 2008-2015 το κέντρο της Αθήνας ήταν ο χώρος ανάπτυξης 

147. Ακόμη και η έννοια του 
κινήματος δε μπορεί να περιγράψει 
ακριβώς την πανσπερμία πρω-
τοβουλιών, κομμάτων, φορέων, 
οργανώσεων και κινήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην Αθήνα 
την περίοδο που εξετάζουμε. Στη 
δική μας περίπτωση, η έννοια 
του αστικού συνασπισμού [urban 
coalition], όπως τον εισήγαγαν 
οι Logan και Molotch (2007) θα 
ήταν ίσως ένας πιο δόκιμος όρος 
για να περιγράψει τις συμμαχίες 
που συγκροτήθηκαν στον Αθηναϊ-
κό χώρο.

148. Προσπάθεια ταξινόμησης 
των κινημάτων στο περιβάλλον 
της κρίσης έχει γίνει και από 
άλλους μελετητές που ακολου-
θούν παρόμοια προσέγγιση. Ο 
Κάρολος Ιωσήφ Καβουλάκος, 
για παράδειγμα, στην έρευνα του 
γύρω από τα κινήματα πόλης στην 
Αθήνα, αναφέρει τρεις κατηγορίες. 
Το κίνημα για τους δημόσιους 
χώρους, το κίνημα των πλατειών 
και το αντι-μεταναστευτικό κίνημα 
(Καβουλάκος 2013). 
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ενός ευρύτατου πολιτικού κινήματος. Η ελληνική εκδοχή των indignados, το Κίνημα των 
«Πλατειών», αποτέλεσε τον πυρήνα γύρω από τον οποίο πραγματοποιήθηκαν σημαντι-
κοί πολιτικοί μετασχηματισμοί στην ελληνική κοινωνία. Το Κίνημα των «Πλατειών» 
είχε «έδρα» του την Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, όπου για πάνω από δύο μή-
νες το καλοκαίρι του 2011 η πλατεία ήταν τόπος οργάνωσης, διαλόγου και συμμετοχής 
για χιλιάδες πολίτες που αναζητούσαν εναλλακτικές στις πολιτικές λιτότητας (Karaliotas 
2017; Arampatzi 2017). Παράλληλα, αναπτύσσεται ένα μεγάλο δίκτυο κινημάτων αλ-
ληλεγγύης σε γειτονιές της Αθήνας, ιδιαίτερα εκεί όπου τα σημάδια της κρίσης είναι πιο 
έντονα. Έτσι, συλλογικές κουζίνες, κοινωνικά ιατρεία, πολιτικές και πολιτιστικές λέσχες 
εμφανίζονται κατά δεκάδες στον Αθηναϊκό χώρο (Triantafyllopoulou και Sayas 2012; 
Kavoulakos και Gritzas 2015; Hadjimichalis 2013). 

Τα συγκεκριμένα κινήματα έχουν πολλές πλευρές, αλλά θα θέλαμε να αναφερθούμε 
σε κάποιες συγκεκριμένες πτυχές της δράσης τους: Αρχικά αναφερόμαστε σε πολλα-
πλές πρωτοβουλίες, μερικές από τις οποίες προσπάθησαν να καλύψουν το 
κενό της κατάρρευσης του κράτους πρόνοιας και των οικογενειακών ει-
σοδημάτων. Ένα παράδειγμα για το πως η κρίση των παραδοσιακών δικτύων οδηγεί 
στην επαν-εφεύρεση νέων, όπως κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία, αυτοδιαχειριζόμε-
νες αγορές προϊόντων, καταλυμένοι χώροι φιλοξενίας μεταναστών κ.α. Το Μητροπολιτικό 
Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση δομής που λειτουργεί 
με εθελοντές στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης στα νότια προάστεια της Αθήνας, 
καλύπτοντας κενά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε άλλες περιπτώσεις δίκτυα ανταλ-
λαγής προϊόντων και αγορές «χωρίς μεσάζοντες» προωθούν ένα διαφορετικό πρότυπο σε 
θέματα που σχετίζονται με την πρόσβαση σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Τα δεκάδες 
αστικά κινήματα και τοπικές πρωτοβουλίες πολιτών έχουν μια ισχυρή παρουσία στο 
χώρο σε θέματα που σχετίζονται με τους δημόσιους χώρους μέσω πολιτιστικών κέντρων, 
αυτοδιαχειριζόμενων πάρκων κ.α. Οι συγκεκριμένες δράσεις θα έρθουν πολλές φορές 
σε σύγκρουση με τους επίσημους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης149. Τέλος, θα πρέ-
πει να αναφερθούμε συνολικά στους γενικότερους κοινωνικούς και εργατικούς αγώνες 
ενάντια στις απολύσεις σε εργασιακούς χώρους και τις πολιτικές λιτότητας γενικότερα. 
(Dalakoglou 2012b). Στη Στρατηγική Ανθεκτικότητας της Αθήνας για το 2030 η «κοι-
νωνική αναταραχή» λόγω των επιπτώσεων της κρίσης θα αποτελεί μια από τις βασικές 
προκλήσεις για την πόλη150. 

Κινήσεις ενεργοποίησης των πολιτών. Αναφερόμαστε σε μια σειρά κινήσεων πο-
λιτών και εθελοντικών οργανώσεων που συνδέονται με δράσεις βελτίωσης της εικόνας 
της πόλης και ανάδειξή της. Παρά τις διαφοροποιήσεις, η γενική εικόνα των κινημά-
των θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως pro-act ή pro-growth. Όπως χαρακτηριστικά το 
αναφέρει σε σχετικό του άρθρο ο Νίκος Βατόπουλος, είναι κινήσεις «αισιόδοξων και 
ρεαλιστών» κόντρα στις κινήσεις των «αρνητών» και «απαισιόδοξων»151. Ένα από τα 
χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ομάδες όπως αυτή των Atenistas152. Χωρίς να έχουν 
σχέσεις με τα παραδοσιακά δίκτυα ακτιβιστών στην Αθήνα, οι Atenistas εμφανίζονται 
το 2010 ως μια ομάδα ενεργοποίησης πολιτών γύρω από την Αθήνα και στόχο, όπως 
σχολιάζει ο Θωμάς Δοξιάδης, να αναμετρηθούν «με την κυρίαρχη άποψη που ήθελε το κράτος 
πρωταγωνιστή των αστικών παρεμβάσεων» (Doxiadis 2012). Οι δράσεις τους σχετίζονταν με 
την αποκατάσταση, την καθαριότητα δημόσιων χώρων, θέματα πολιτισμού κ.α. Σε μια 
περίοδο όπου η οικονομική κρίση έκανε εμφανή τα σημάδια της στο δημόσιο χώρο, με 
τους Δήμους να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ακόμη και να συντηρήσουν πάρκα, πλατείες 
και άλλες υποδομές της πόλης, τέτοιες δράσεις που προσπαθούσαν να ανακτήσουν μια 
χαμένη Αθηναϊκή αστική ταυτότητα βρίσκονταν στο κέντρο της προσοχής. Όμως, για 
την αρχιτέκτονα Μαρία Θεοδώρου, η εμφάνιση τέτοιων ομάδων ήταν «η άλλη όψη της 

149. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 2012 
ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος 
Καμίνης θα δημοσιεύσει ένα 
άρθρο με τίτλο «Είμαι ενάντια στις 
καταλήψεις» στο τύπο. Αναφερό-
μενος στην Αγορά της Κυψέλης 
υποστήριξε την παρακάτω άποψη: 
«Νοείται άραγε σε μία δημοκρατία 
δικαίωμα κατάληψης δημόσιου χώρου; 
Η απάντηση είναι αρνητική. Αφού 
ο δημόσιος χώρος εξ ορισμού ανήκει 
στο σύνολο των πολιτών, τις επιμέρους 
ειδικότερες χρήσεις του τις αποφασίζει 
η εκάστοτε αρμόδια, άρα και δημοκρα-
τικά υπεύθυνη, εκλεγμένη, Αρχή. Ο 
κατειλημμένος από μια ομάδα χώρος 
αποβάλλει αυτομάτως τον δημόσιο 
χαρακτήρα του, καθώς περιέρχεται στη 
φυσική εξουσία μιας μειοψηφίας που 
δεν έχει καμιά δημοκρατική νομιμοποί-
ηση και δεν εγγυάται καμιά ελευθερία 
για κανέναν, προπάντων για τους δια-
φωνούντες». Με αυτή την δήλωση 
θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες 
του 2012 μια καμπάνια που θα 
οδηγήσει στο κλείσιμο διάφορων 
καταλυμένων χώρων, με την Αγο-
ρά της Κυψέλης να είναι η αρχή. 
(http://www.tanea.gr/opinions/all-
opinions/article/4749489/?iid=2)

150. Όπως αναφέρεται στη σχετι-
κή έκθεση «Οι διαδηλώσεις στην 
Αθήνα είναι μέρος της καθημερι-
νότητας μας. Αποτελούν μια από 
τις κύριες πολιτικές εκφράσεις 
των ανθρώπων της πόλης και 
οργανώνονται από συνδικαλιστι-
κές ενώσεις, πολιτικά κόμματα, 
αντιεξουσιαστικές και φοιτητικές 
ομάδες καθώς και άλλους συλλο-
γικούς και παραγωγικούς φορείς. 
Παρότι το μέγεθος και η ένταση 
των διαδηλώσεων δεν είναι 
πάντοτε η ίδια, διεξάγονται πάντα 
στο κέντρο της πόλης. Σε κάποιες 
περιπτώσεις εξελίσσονται σε βίαιες 
εξεγέρσεις που διαρκούν αρκετές 
ημέρες.»(City of Athens 2016, 28)

151. Βατόπουλος, Ν (2014) “Η 
Αθήνα της επόμενης μέρας”. 
H Kαθημερινή, 20ηΦεβρουα-
ρίου,  http://www.kathimerini.
gr/754760/opinion/epikairothta/
politikh/h-a8hna-ths-epomenhs-
meras (accessed 3 April 2014). 

152. www.atenistas.org

http://www.atenistas.org
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κρίσης»153(Theodorou 2013). Η νοσταλγία για μια χαμένη παλιά ταυτότητα της πόλης 
ήταν κυρίαρχη στις αφηγήσεις αυτών των κινήσεων, και αποτυπωνόταν με τη μορφή 
ενός «trendy νεωτεριστικού ακτιβισμού της αγάπης για μια καθαρή και ασφαλή πόλη» (Theodorou 
2013). Η συγκεκριμένη προσέγγιση είχε μεγάλη προβολή στα ΜΜΕ, ενώ αρκετοί θα 
κριτικάρουν154 την προνομιακή σχέση των συγκεκριμένων κινήσεων με θεσμικούς 
φορείς και την προσπάθεια απολιτικοποίησης των κινημάτων. Ο διάλογος αυτός ανα-
δεικνύει τη γενικότερη σημασία του δημόσιου χώρου και της δραστηριοποίησης εντός 
αυτού, στο περιβάλλον της κρίσης, καθώς και την πολλαπλότητα των δρώντων υποκεί-
μενων. Εκεί που θα γίνει αυτό ακόμα πιο διακριτό είναι με την εμφάνιση ακροδεξιών 
ομάδων και πολιτικών κινήσεων. 

Αντι-μεταναστευτικές, Ακροδεξιές κινήσεις. Οι συγκεκριμένες κινήσεις συν-
δέονται ευρύτερα με την ενίσχυση του εθνικισμού και του σωβινισμού στην ελληνική 
κοινωνία την περίοδο της ύφεσης. Αρχικά συνδεόμενες με ακροδεξιές ομάδες, οι συγκε-
κριμένες κινήσεις αναπτύχθηκαν σε πρώτη φάση ως αντίδραση στις συνθήκες υποβάθ-
μισης των γειτονιών του κέντρου της Αθήνας, κάτι που συνδέθηκε με την μετανάστευση. 
Η εμφάνιση νέο-ναζιστικών ομάδων και πολιτικών κομμάτων όπως η Χρυσή Αυγή 
είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα (Dalakoglou 2012a; Καβουλάκος 2013; Κανδύλης 
2013). Δεν είναι τυχαίο πως η εκλογική επιρροή της Χρυσής Αυγής βρίσκεται σε γει-
τονιές μεσοαστικές που χτυπήθηκαν ιδιαίτερα από την κρίση. Αυτό που έχει ενδιαφέρον 
είναι ότι οι συγκεκριμένες κινήσεις είχαν τα χαρακτηριστικά μαζικών κινημάτων βάσης 
που δρούσαν σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Όπως σχολιάζουν οι Κoronaiou και 
Sakellariou (2013, 332), η Χρυσή Αυγή εκμεταλλεύτηκε το κοινωνικό αντίκτυπο της 
κρίσης σε συγκεκριμένες γειτονιές του κέντρου, «προσαρμόζοντας τη δράση της στις μεθο-
δολογίες κινήσεων γειτονιάς, διατηρώντας όμως τους πολιτικούς και κοινωνικούς της στόχους». Σε 
αυτή την περίπτωση, η «πόλη μετατρέπεται σε ένα κύτταρο», όπου το δικαίωμα στην 
πόλη γίνεται αντιληπτό μέσα από το πρίσμα του αποκλεισμού, διακηρρύσοντας την ανά-
γκη επανακατάληψης της πόλης από «ξένες και εχθρικές δυνάμεις» (Hatzopoulos and 
Kampouri, 2012). 

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση δεν έχει τη μορφή ενός αυστηρού πλαισίου, είναι πα-
ρόλα αυτά μια προσπάθεια ταξινόμησης των τρόπων με τους οποίους διάφορα ρεύματα 
σκέψης δραστηριοποιούνταν στον Αθηναϊκό χώρο κατά την περίοδο της κρίσης, ανα-
δεικνύοντας το δημόσιο χώρο ως ένα πεδίο διαπάλης ανάμεσα σε ομάδες πολιτών, κι-
νήματα, κόμματα αλλά και θεσμικούς φορείς, όπως είδαμε στην περίπτωση του Δήμου 
Αθηναίων. Κεντρικής σημασίας θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση και ο ρόλος του ιδιω-
τικού τομέα και γενικότερα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

153. Με την εμφάνιση των νεο-
ναζιστικών οργανώσεων όπως η 
Χρυσή Αυγή να είναι το κεντρικό 
στοιχείο σύμφωνα με τη γνώμη 
της. 

154. https://left.gr/news/laos-kai-
kolonaki-i-ta-oria-ton-atenistas

https://left.gr/news/laos-kai-kolonaki-i-ta-oria-ton-atenistas
https://left.gr/news/laos-kai-kolonaki-i-ta-oria-ton-atenistas
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5.3.5 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

5.3.5.1 ΝΕΟΙ ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
Η κρίση θα αποτελέσει σημαντική καμπή και για τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει 
ο ιδιωτικός τομέας στο χώρο.Αν και αυτό το στοιχείο δεν είναι κάτι καινούργιο στην 
ιστορία εξέλιξης της Αθήνας155, υποστηρίζουμε ότι την τελευταία δεκαετία παίρνει νέες 
διαστάσεις. Ο βασικός λόγος είναι ότι η ύφεση δημιουργεί μια διπλή συνθήκη: Από τη 
μία πλευρά η προσέλκυση και η διευκόλυνση των επενδύσεων ανάγεται σε κεντρικό 
αναπτυξιακό στόχο, γεγονός που όπως είδαμε αποτυπώνεται σε πολλαπλά επίπεδα πο-
λιτικών (αναπτυξιακών, χωρικών, διακυβέρνησης κ.α.). Ταυτόχρονα, η ύφεση και οι πε-
ρικοπές θα μειώσουν δραματικά τις δημόσιες επενδύσεις και γενικότερα την οικονομική 
δυνατότητα του Κεντρικού Κράτους αλλά και των Δήμων να ανταποκριθούν σε βασικές 
τους αρμοδιότητες, γεγονός που θα τους αναγκάσει να στραφούν σε εναλλακτικές πηγές 
χρηματοδότησης και στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι 
σε τοπικό επίπεδο η ύφεση και η κρίση πολιτικής εκπροσώπησης δίνει χώρο για την 
ανάδυση και δραστηριοποίηση νέων δρώντων υποκειμένων που προέρχονται κυρίως 
από τον κόσμο των επιχειρήσεων (Μαυρής 2014).

Ο νέος ρόλος του ιδιωτικού τομέα156 αποτυπώνεται σε τρία επίπεδα: (α) Μέσα από τις 
Επενδύσεις και τις Αστικές Παρεμβάσεις (β) Τους νέους θεσμούς και το ρόλο τους σε 
επίπεδο διακυβέρνησης (γ) και, τέλος, στο επίπεδο της χρηματοδότησης μέσα από χορη-
γίες και δωρεές. 

5.3.5.2 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Παρατηρείται μια πρωτοκαθεδρία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε θέματα που αφορούν 
μεγάλες αστικές παρεμβάσεις και αυτό δεν αφορά μόνο ιδιωτικές αναπτύξεις, αλλά και 
μεγάλα έργα για τη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου, καθώς και πολιτιστικές υποδομές. 
Θα το εξετάσουμε αυτό μέσα από τις τρεις μεγαλύτερες, σύμφωνα με την έρευνα, παρεμ-
βάσεις που αφορούν την Αθήνα. Τις περιπτώσεις τoυ RethinkAthens και της πεζοδρόμη-
σης της Πανεπιστημίου, του Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) 
και της ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγ. Κοσμά. 

Rethink Athens – Πεζοδρόμηση Πανεπιστημίου: To Rethink Athens ήταν μια 
πρωτοβουλία χρηματοδοτούμενη από το κοινωφελές Ίδρυμα Ωνάση σε συνεργασία με 
Υπουργεία και φορείς του Δημοσίου, που στόχο είχε την ανάπλαση μιας ευρύτερης πε-
ριοχής του Αθηναϊκού κέντρου με άξονα τη Λεωφόρο Πανεπιστημίου, και θα ξεκινήσει 
το Μάρτιο του 2012. Η ιδέα για την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου υπήρχε στο Ρυθ-
μιστικό του 1985 και επανήλθε μετά το 2009 από το ΥΠΕΚΑ και τον ΟΡΣΑ μέσα από 
το Πρόγραμμα «Αθήνα-Αττική 2014» (Καλτσά 2015; 2019) και σχετικό ερευνητικό 
του ΕΜΠ. Επί της ουσίας, για το Ρυθμιστικό Σχέδιο που επεξεργαζόταν το Υπουρ-
γείο εκείνη την περίοδο, η ανάπλαση της Πανεπιστημίου ήταν ένα έργο στο πλαίσιο 
του ευρύτερου στόχου της ανασυγκρότησης του κέντρου της πόλης. Όμως η έλλειψη 
πόρων και η κρίση οδήγησαν τους φορείς του δημοσίου να αναζητήσουν χρηματοδο-
τήσεις για την ωρίμανση των αναγκαίων μελετών. Έτσι, προέκυψε η συνεργασία με το 
Ίδρυμα Ωνάση, το οποίο ανέλαβε εξολοκλήρου τη χρηματοδότηση πανευρωπαϊκού δι-
αγωνισμού και στη συνέχεια τις αναγκαίες μελέτες. Η συνθήκη αυτή, όπου ένας 
ιδιωτικός φορέας αναλαμβάνει να προχωρήσει σε ένα έργο με ξεκάθαρα 
δημόσιο χαρακτήρα, αποτελούσε ένα καινούργιο στοιχείο, γεγονός που 
αναγνώριζε και το ίδιο το Ίδρυμα. Όπως σχολίασε στη δημόσια παρουσίαση του 
έργου ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, κ. Αντώνης Παπαδημητρίου: 

«Θέλω να διευκρινίσω ότι έχουμε απόλυτη συνείδηση του δημόσιου 
χαρακτήρα του έργου. Αυτό εξαρχής απαιτεί τη σύμπραξη με το κράτος 

155. Βλ. Κεφ. 3.3.4

156. Με τον όρο (ιδιωτικός 
τομέας) αναφερόμαστε στη δράση 
διαφορετικών υποκειμένων από 
επιχειρήσεις, επαγγελματικούς 
φορείς μέχρι και κοινωφελή 
ιδρύματα.
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[…] Το ίδρυμα Ωνάση δεσμεύεται ότι θα ακουστούν όλες οι φωνές και 
οι μελέτες θα βγούνε σε διαβούλευση για όλους.»157

Παρόλες τις δεσμεύσεις, οι αντιδράσεις γύρω από το περιεχόμενο της ανάπλασης, η κα-
χυποψία γύρω από το ρόλο ενός ιδιωτικού ιδρύματος αλλά και οι αμφιβολίες γύρω από 
τη γενικότερη σκοπιμότητα του έργου θα είναι έντονες, ενώ θα ακολουθήσει ένας αρκετά 
πλούσιος διάλογος με πολέμιους και θερμούς υποστηρικτές. Η θελκτικότητα όμως της 
πρότασης παρέμενε ισχυρή, καθώς σύμφωνα με το Νίκο Σουλιώτη στηριζόταν «σε μια 
απλή ιδέα που δύσκολα μπορεί να αρνηθεί κανείς: οι πεζοί και το πράσινο είναι καλύτεροι από τα 
αυτοκίνητα και το τσιμέντο» (Σουλιώτης 2013). Παράλληλα, το Ίδρυμα θα πάρει πρωτο-
βουλίες για μελέτες σχετικά με τις κοινωνικές και θεσμικές επιπτώσεις του έργου. Όμως 
η αποτελεσματικότητα θα είναι περιορισμένη. Το έργο θα ακυρωθεί ουσιαστικά το 2014  
καθώς θα μείνει εκτός των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ, και τυπικά το 2015, όταν το 
ΣτΕ θα εγκρίνει σχετική προσφυγή πολιτών και του τέως προέδρου του ΤΕΕ. Το ση-
μαντικότερο όμως είναι ότι δεν υπήρχε η πολιτική συναίνεση και υποστήριξη ώστε να 
επανεκινηθεί η διαδικασία τα επόμενα χρόνια. 

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και ανάπλαση 
Φαληρικού Όρμου: Η περίπτωση του ΚΠΙΣΝ έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά με 
αυτή του RethinkAthens, όπου ένα κοινωφελές ίδρυμα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 
κάνει μια μεγάλη χορηγία για την μετεγκατάσταση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελ-
λάδας και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε νέα κτίρια στον Φαληρικό Όρμο και τη 
δημιουργία ενός νέου πάρκου 170στρ. Το έργο θα συνδεθεί με τη μετα-ολυμπιακή αξιο-
ποίηση του Φαλήρου αν και δε θα χαρακτηριστεί ως τέτοια. Θα ξεκινήσει μετά από σχε-
τική σύμβαση του Ιδρύματος με το Ελληνικό Δημόσιο το 2009, ενώ η εξασφάλιση των 
απαραίτητων κονδυλίων από το Ίδρυμα δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στο έργο, που 
θα ολοκληρωθεί το 2017 οπότε και ανοίγουν οι εγκαταστάσεις στο κοινό. Παράλληλα, 
το 2011 το Ίδρυμα θα χρηματοδοτήσει μελέτη για τη συνολική ανάπλαση του Φαληρι-
κού Όρμου και την σύνδεση με το ΚΠΙΣΝ158.

Η κριτική στο έργο εστιάζεται στο ρόλο του ιδρύματος στη διαχείριση του χώρου, σε θέ-
ματα αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών επιλογών (Κλουτσινιώτη 2016). Η μεταφορά 
δύο σημαντικών πολιτιστικών υποδομών μακριά από το κέντρο της πόλης θα θεωρη-
θεί για πολλούς ένα σημαντικό λάθος, ιδιαίτερα τη στιγμή όπου το κέντρο αντιμετώπιζε 
προβλήματα υποβάθμισης159. Παράλληλα, οι σημαντικές εξουσίες του Ιδρύματος στην 
νέα εταιρεία ειδικού σκοπού που θα συγκροτηθεί θα ενισχύσουν τις φωνές που έβλεπαν 
αρνητικά το ρόλο ιδιωτικών φορέων στη διαχείριση χώρων πολιτισμού160. 

Οι δύο περιπτώσεις που παρουσιάσαμε αναδεικνύουν τον ενισχυμένο ρόλο ιδιωτικών 
ιδρυμάτων και φορέων σε τομείς που παραδοσιακά ήταν αρμοδιότητα της Κεντρικής 
Κυβέρνησης ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το καινούργιο στοιχείο είναι ότι τα ιδρύ-
ματα δεν περιορίζονται σε θέματα χρηματοδότησης αλλά αναλαμβάνουν γενικότερα κα-
θήκοντα, από την υλοποίηση μελετών μέχρι και τη λειτουργία και διαχείριση χώρων με 
κοινόχρηστο και κοινωφελή χαρακτήρα. 

Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού-Αγ. Κοσμά:  Η περίπτωση της αξιοποί-
ησης του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού είναι ένα πιο «κλασικό» παράδειγμα, 
καθώς αποτελεί μια μεγάλη επένδυση στον τομέα της κτηματαγοράς. Το έργο αποτελεί 
τη «ναυαρχίδα» του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και είναι ενδεικτικό της νέας 
κλίμακας έργων που προωθούνται μέσω του θεσμικού πλαισίου που συγκροτήθηκε τα 
τελευταία χρόνια. Η επένδυση αφορά την υλοποίηση μιας μικτών χρήσεων ανάπτυξης 
στην περιοχή του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού και του παράκτιου μετώπου του 
Αγ. Κοσμά, και τη δημιουργία ενός πάρκου 2.000 στρ, σε μια συνολική έκταση που 
ξεπερνάει τα 6.000 στρ.

157. https://vimeo.com/39903271

158. Σήμερα η Ζώνη Ι του Φα-
ληρικού Όρμου κατασκευάζεται 
βάσει αυτών των μελετών. 

159. Όπως θα σχολιάσει χαρακτη-
ριστικά ο αρχιτέκτονας Γιώργος 
Τζιρτζιλάκης, «Το κτίριο αυτής της 
παραθαλάσσιας τεχνητής ακρό-
πολης, στην καλύτερη περίπτωση, 
γίνεται μια πλατφόρμα θέασης 
που αποσπά από το ερειπωμένο 
κέντρο της πόλης μια σειρά κρί-
σιμες πολιτιστικές δραστηριότητες 
(Βιβλιοθήκη και Λυρική Σκηνή), 
ενδίδοντας απερίσκεπτα σ' ένα 
από τα μείζονα ιδεολογήματα 
των περασμένων δεκαετιών, στην 
«αποκέντρωση» και την εξιδανί-
κευση της suburbia. Τις δραματικές 
επιπτώσεις μιας τέτοιας επιλογής 
τις μεγιστοποιεί σήμερα η κρίση 
στο κέντρο της πόλης.» https://
www.tanea.gr/2018/01/18/lifearts/
to-onoma-kai-i-xari/

160. https://thepressproject.gr/mia-
dorea-sto-niarxo/

https://vimeo.com/39903271
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https://www.tanea.gr/2018/01/18/lifearts/to-onoma-kai-i-xari/
https://thepressproject.gr/mia-dorea-sto-niarxo/
https://thepressproject.gr/mia-dorea-sto-niarxo/
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Οι προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής βρίσκονται στην πολιτική ατζέντα από τα τέλη 
της δεκαετίας του 1990, και ιδιαίτερα μετά την μεταφορά του Αεροδρομίου στο Σπάτα 
το 2001, οπότε και ο χώρος «απελευθερώνεται». Μέχρι και το 2011, όταν το ακίνητο 
μεταφέρεται στο ΤΑΙΠΕΔ, οι διάφορες μελέτες και τα ερευνητικά που εκπονήθηκαν 
προέβλεπαν τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου που ξεπερνούσε τα 4.000 στρ. 
και συνοδευόταν από περιοχές για ανάπτυξη161. Τα σχέδια αυτά δεν θα υλοποιηθούν, σε 
μεγάλο βαθμό λόγω των αντιδράσεων από τις τοπικές κοινωνίες (Ψυχογιός 2019). Η 
κρίση θα αλλάξει τα δεδομένα προς το χειρότερο: η έκταση θα ενταχθεί στο πρόγραμμα 
των αποκρατικοποιήσεων, θα θεσμοθετηθούν νέοι όροι για την αξιοποίηση του ακινή-
του, πιο ευνοϊκοί για μια ιδιωτική επένδυση, με ένα μητροπολιτικό πάρκο 2.000 στρ, 
υψηλούς ΣΔ, ένταξη υψηλών κτιρίων και δομήσιμη επιφάνεια πάνω από 3.000.0000 τμ. 

Η περίπτωση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγ. Κοσμά θα είναι η πρώτη 
όπου θα εφαρμοστεί όλη εκείνη η νέα εργαλειοθήκη του «κατ’ εξαίρεση» σχεδιασμού. 
Ενώ παράλληλα, τα στάδια υλοποίησης του έργου θα αποτελούν προαπαιτούμενα του 
συνολικού προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της ελληνικής κυβέρνησης. 
Συνδέοντας ως εκ τούτου μια ιδιωτική επένδυση σε τοπικό επίπεδο με 
αποφάσεις στο επίπεδο των Ευρωπαϊκών θεσμών. 

Η καινοτομία όμως των παραπάνω έργων σχετίζεται και με αλλαγές σε επίπεδο θεσμικό 
και διακυβέρνησης. 

5.3.5.3 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
Ήδη έχουμε κάνει εκτενή αναφορά στους μηχανισμούς και στους τρόπους με τους οποί-
ους διάφοροι φορείς του ιδιωτικού τομέα και επαγγελματικές οργανώσεις αναδείχθηκαν 
σαν βασικοί εταίροι στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής162 των 
Ελληνικών Κυβερνήσεων και στο πώς αυτό επηρέασε την χάραξη πολιτικών σε μια 
σειρά θεμάτων (Γιαννακούρου 2019; Κλαμπατσέα 2018; Ζήφου 2018). Παράλληλα, 
μέσα από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιου-
σίας, που συντονίζεται από θεσμούς όπως το ΤΑΙΠΕΔ, έχουμε μια σαφή ενίσχυση του 
ρόλου της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον χώρο και τη συγκρότηση ειδικών καθεστώτων 
γύρω από τις μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτές οι ειδικές συνθήκες και εξαιρέσεις δεν 
αφορούν μόνο το σύστημα σχεδιασμού αλλά και τη διαμόρφωση συστημάτων διακυβέρ-
νησης και διαχείρισης των περιοχών προς αξιοποίηση. Η εισαγωγή με τον ν.3986/2011 
του «δικαιώματος επιφανείας» για πρώτη φορά στην ελληνική νομοθεσία έφερε μια νέα 
μεθοδολογία στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, την οποία θα δούμε να εφαρμό-
ζεται πρώτη φορά στην περίπτωση της ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνι-
κού-Αγ. Κοσμά μαζί με μια άλλη σειρά θεσμικές καινοτομίες. Αναλυτικότερα:

• Στην περίπτωση της ανάπτυξης στο πρώην Αεροδρόμιο του Ελληνικού το θεσμικό 
πλαίσιο καθορίζει τρεις ειδικές ζώνες: Το Μητροπολιτικό Πάρκο, τις Ζώνες Πολεο-
δόμησης και τις Ζώνες Ανάπτυξης. Οι Ζώνες Ανάπτυξης είναι ένα καινούρ-
γιο πολεοδομικό εργαλείο που εισάγεται στην ελληνικό νομοθεσία με 
τον ν.4062/2012 και μέχρι στιγμής έχει χρησιμοποιηθεί μόνο στην περίπτωση της 
ανάπτυξης του Ελληνικού. Στις περιοχές αυτές ο επενδυτής έχει δικαίωμα αποκλει-
στικής χρήσης του συνόλου της επιφάνειας της ζώνης σε αντίθεση με τις περιοχές 
προς πολεοδόμηση όπου οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι αποδίδονται στο 
Δημόσιο και στην ουσία λειτουργούν σαν επεκτάσεις του σχεδίου πόλης. Οι περι-
οχές αυτές θα λειτουργούν σαν ιδιωτικές αναπτύξεις. 

• Αλλά ακόμα και στις Ζώνες Πολεοδόμησης εφαρμόζεται ένα ειδικό καθεστώς δι-
αχείρισης των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Σύμφωνα με τη σύμβαση 
παραχώρησης (ν.4422/2016), απαιτείται η συγκρότηση ειδικού φορέα «διαχείρισης 

161. Ανάλογα την μελέτη η 
έκταση αυτή κυμαινόταν από 300-
1.300 χιλ. τμ. 

162. Βλ. Κεφ. 5.2.3.1
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και λειτουργίας όλων των κοινόχρηστων χώρων, υποδομών, έργων και εξοπλισμού εντός του 
ακινήτου», ο οποίος θα εισπράττει και τα ανταποδοτικά τέλη. Ο Φορέας θα ιδρυθεί 
το 2018 με τον τίτλο Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μη-
τροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά. Σύμφωνα με τον ιδρυτι-
κό νόμο του φορέα, αυτός θα εξυπηρετεί «την ομαλή λειτουργία της επένδυσης για την 
αξιοποίηση του ακινήτου». Με αυτό τον τρόπο ο επενδυτής εξασφαλίζει μια «προνο-
μιακή» διαχείριση στις κοινόχρηστες και κοινωφελείς εκτάσεις (πλατείες, δρόμοι, 
πεζοδρόμια κ.α.) που βρίσκονται εντός των ορίων της επένδυσης. Ταυτόχρονα όμως 
αναδεικνύονται γενικότερα ζητήματα για τον τρόπο διάχυσης των οφελών από την 
επένδυση στην τοπική κοινωνία. Αυτή η αίσθηση έγινε ακόμη πιο έντονη όταν με 
πρόσφατη ρύθμιση οι συγκεκριμένες εκτάσεις παραμένουν στην κατοχή της ιδιωτι-
κής διαχειρίστριας εταιρείας, μέχρι να μεταφερθούν στον Φορέα, γεγονός που βρήκε 
την αντίδραση τόσο των Δήμων όσο και επιστημονικών φορέων163. 

Όμως ο ενισχυμένος ρόλος του ιδιωτικού τομέα σε θέματα διακυβέρνησης δεν αφορά 
μόνο τις επενδύσεις. Η γενικότερη έλλειψη χρηματοδότησης θα ανάγει την ιδιωτική 
πρωτοβουλία σε κεντρικό εταίρο της δημόσιας διοίκησης σε διάφορους τομείς, και αυτό 
θα γίνει εμφανές σε τοπικό επίπεδο, στους Δήμους. Στο Δήμο Αθηναίων, για παράδειγ-
μα, θα συγκροτηθεί η μη κερδοσκοπική εταιρεία Athens Partnership, ένας νέος θεσμός που 
στόχο έχει να ενισχύσει τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα γύρω από δράσεις 
στην Αθήνα. Από το 2014 που θα ιδρυθεί, θα συγκροτήσει ένα πλαίσιο με πάνω από 
270 συνεργαζόμενους φορείς από τον ιδιωτικό τομέα και 33 διευθύνσεις του Δήμου, 
γεγονός που θα αποτυπωθεί σε πάνω από 300 δράσεις, ενώ θα διαχειρίζεται και όλες τις 
δωρεές προς το Δήμο. 

Στο Athens Partnership βασικός χορηγός θα είναι το Ίδρυμα Στάυρος Νιάρχος γεγονός 
που μας φέρνει στο τελευταίο σχόλιο σχετικά με την δράση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
που σχετίζεται με το ρόλο της σαν χορηγό και δωρητή.  

5.3.5.4 ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
Η υποστήριξη των Δήμων και του Δημοσίου γενικότερα μέσω δωρεών και χορηγιών 
είναι ίσως ένας από τους πιο διακριτούς ρόλους που είχε η ιδιωτική πρωτοβουλία την πε-
ρίοδο που εξετάζουμε. Όπως παρουσιάσαμε και σε προηγούμενες ενότητες, οι χορηγίες 
αυτές παίρνουν διάφορες μορφές: από σημαντικές υποδομές στον τομέα του πολιτισμού, 
όπως το ΚΠΙΣΝ, προτάσεις για αστικές παρεμβάσεις όπως το Rethink Athens, μέχρι 
και μικρότερες χορηγίες για καθημερινά θέματα υποστήριξης των Δήμων. Την περίοδο 
της κρίσης οι πρωτοβουλίες αυτές θα γενικευτούν και θα αποτελέσουν σημαντικό τμή-
μα της δραστηριότητας Δήμων, όπως και του Δήμου Αθηναίων (Παπακωνσταντίνου 
2016). Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι χορηγίες στην πλειοψηφία τους έχουν μια χω-
ρική διάσταση, σχετίζονται με έργα, μελέτες, συντήρηση δημόσιων χώρων και αστικού 
εξοπλισμού, με ζητήματα καθαριότητας κ.α. Είναι, σε ένα βαθμό, είτε έργα προβολής, είτε 
έργα στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης και υποστήριξης. 

Την περίοδο της κρίσης το φαινόμενο αυτό γενικεύτηκε, καθώς κεντρική κυβέρνηση 
και τοπική αυτοδιοίκηση αδυνατούσαν να καλύψουν βασικές ανάγκες ή να πάρουν 
πρωτοβουλίες. Ως εκ τούτου, επιδιώχθηκε η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και κυρί-
ως με τα μεγάλα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Οι μελέτες και οι διαγωνισμοί για το έργο της 
ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου και της Πεζοδρόμησης της Πανεπιστημίου έγιναν 
με τις αποκλειστικές χρηματοδοτήσεις του Ιδρύματος Στάυρος Νιάρχος και του Ιδρύμα-
τος Ωνάση (Καλτσά 2019). Πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό δεν σχετίζεται απαραίτητα 
με μια «πολιτική» των ιδρυμάτων, στις περιπτώσεις που εξετάζουμε, και ιδιαίτερα στα 
μεγάλα αυτά έργα, η πρωτοβουλία ήρθε από την Κυβέρνηση ή από τους Δήμους που 
αναζητούσαν χρηματοδότες. Το ίδιο ισχύει και σε τοπικό επίπεδο. Για τη Μαρία Στρα-

163. https://www.kathimerini.
gr/1045458/article/epikairothta/
ellada/ellhniko-erwthmata-gia-
koinoxrhstoys-xwroys
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τηγάκη, η κρίση ανάγκασε πολλούς στην τοπική αυτοδιοίκηση να κάνουν αυτό που 
ονομάζει «θεσμικό ακτιβισμό», έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν πολιτική σε κρίσιμους 
τομείς. Όπως σχολιάζει: 

Δηλαδή να προσπαθήσεις να βρεις από όπου μπορείς χρήματα και 
από όπου μπορείς υπηρεσίες. Όχι να τα πάρεις μέσα στο Δήμο να τα 
ξοδέψεις, να στα δώσουνε σε είδος. Άρα έρχεται ο Νιάρχος, τους κάνεις 
project για το δημοτικό ιατρείο στην Κυψέλη και προχωράει και γίνε-
ται. Η λειτουργία είναι εκτός Δήμου. Είναι το ίδρυμα που ξοδεύει για 
λογαριασμό του Δήμου τα χρήματα του Νιάρχου. Έρχονται ιδιωτικές 
εταιρείες στο πλαίσιο της κοινωνικής τους ευθύνης και σου κάνουνε 
ό,τι νομίζεις και θέλεις και μπορούνε. Δηλαδή μας ανακαινίσανε κτί-
ριο που ανήκει στο Δήμο, η Procter n Gamble και να μας τα έδινε τα 
χρήματα δε πρόκειται εμείς να το κάναμε σε τρία χρόνια. Η British 
America Tobaco μας έφτιαξε το job center. Ιδιωτικός φορέας, ιδρύματα 
συν ΜΚΟ με τα οποία συνεργάζεσαι είναι ο τρόπος με τον οποίο κά-
νεις Κοινωνική Πολιτική. (Στρατηγάκη 2019)

Εκεί που γίνεται εμφανής η σημασία αυτών των χρηματοδοτήσεων είναι στο επίπεδο 
των Δήμων. Έτσι, αν και οι δωρεές και οι χορηγίες ήταν κάτι περιορισμένο ή μικρής ση-
μασίας για τη λειτουργία των Δήμων την μέχρι το 2010 (Παπακωνσταντίνου 2016), στη 
συνέχεια αυξάνονται σημαντικά. Στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 2011-2014 πάνω 
από 170 πράξεις164 συνδέονται με δωρεές και επιχορηγήσεις. Το Athens Partnership 
δημιουργείται μετά το 2014 ακριβώς για να διαχειριστεί με βέλτιστο τρόπο τον όγκο των 
χορηγιών, και μόνο τη διετία 2015-2017 ο προϋπολογισμός του θα είναι πάνω από 8 
εκατ. €. Η σημασία του συγκεκριμένου θεσμού ήταν μεγάλη για το Δήμο. Όπως ανα-
φέρει ο Γιώργος Καμίνης:

Το Athens Partnership είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο που κάνεις δύο πράγματα. Προ-
σελκύεις δωρεές, εξασφαλίζεις διαφάνεια για να ξέρει ο δωρητής πως ξοδεύονται τα λε-
φτά, και κατά δεύτερο λόγο παρακάμπτεις όλη τη γραφειοκρατία του Δήμου. Γιατί το 
Athens partnership έχει την δυνατότητα να παίρνει το έργο να το υλοποιεί και να το 
δωρίζει στο Δήμο έτοιμο. Αυτός είναι ένας τρόπος να ξεπεράσεις την αγκύλωση. Βέβαια 
το ζητούμενο μακροπρόθεσμα δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι να μεταρρυθμίσουμε 
τη δημόσια διοίκηση, αλλά μέχρι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση 
ένας δήμαρχος δε μπορεί να μένει με τα χέρια δεμένα. (Καμίνης 2019)

Στο Δήμο Πειραιά η εικόνα είναι αντίστοιχη. Οι χορηγίες μετά το 2011 θα αρχίσουν 
να αυξάνονται σημαντικά. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 138 πράξεις δωρεών και 
χορηγιών από το 2011-2019165, από τις οποίες 29 θα συνδέονται με δράσεις και πρωτο-
βουλίες της ΠΑΕ Ολυμπιακός. 

164. Δεδομένα από την ιστοσελίδα 
«διαύγεια» 

165. Ο.π
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5.4 ΕΠΙΣΚΟΠΉΣΉ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΚΡΙΣΉ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΣΤΉΝ ΑΘΉΝΑ (2008-2019)

5.4.1 ΛΙΤΟΤΉΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΉΝ ΑΘΉΝΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉ ΤΉΣ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΉΣ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ. 
Σύμφωνα με την έρευνα, η οικονομική ύφεση και η κρίση αποτέλεσε αδιαμφισβήτητα 
το σημαντικότερο παράγοντα μετασχηματισμού των αστικών πολιτικών στην περίπτωση 
της Αθήνας. Αναδιέταξε ισορροπίες, αναμόρφωσε το πολιτικό σύστημα και υπήρξε κα-
ταλύτης για την εισαγωγή διαρθρωτικών αλλαγών και πολιτικών σε μια σειρά πεδίων 
(διακυβέρνηση, διοίκηση, χωρικός σχεδιασμός, αναπτυξιακές στρατηγικές κ.α.).

Σε αντίθεση με τη Βαρκελώνη, στην περίπτωση της Αθήνας, η αξιολόγηση των πο-
λιτικών και των χαρακτηριστικών τους αφορούν σε μεγάλο βαθμό την «αστική» και 
«χωρική» διάσταση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής των ελληνικών 
κυβερνήσεων (2010-2018). 

Το πρόσημο των πολιτικών θα είναι πεδίο έντονου διαλόγου: Για μια μεγάλη μερί-
δα του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και ειδικών τα μέτρα ήταν σε θετική 
κατεύθυνση. Η επιτάχυνση των διαδικασιών, η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, της 
πολυνομίας, των πολλαπλών και συγκρουόμενων επιπέδων ήταν μια αναγκαιότητα με 
την οποία οι ελληνικές κυβερνήσεις θα έπρεπε κάποια στιγμή να αναμετρηθούν (Γιαν-
νακούρου 2019; Γιαννακούρου και Καυκαλάς 2014; Οικονόμου 2018). Από την 
άλλη, κυρίαρχη ήταν η άποψη που έβλεπε τις νέες αυτές πρωτοβουλίες 
σαν μια συνέχεια νεοφιλελεύθερων τομών που ήδη είχαν ξεκινήσει, μέσα 
από τη διοργάνωση των Ο.Α: Η θεσμοθέτηση του «κατ’ εξαίρεσιν» σχεδιασμού, 
η διευκόλυνση των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων, η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας 
περιουσίας και ο περιορισμός του δημοκρατικού ελέγχου από τις τοπικές κοινωνίες ήταν 
στοιχεία μιας ευρύτερης κριτικής πάνω στις προτεινόμενες πολιτικές (Κλαμπατσέα 2018; 
2011; Ζήφου 2018; Souliotis και Alexandri 2016; Souliotis 2013; Hadjimichalis 2017; 
2013).

Από την παρουσίαση των πολιτικών και την έρευνα, υποστηρίζουμε ότι προκύπτει 
πράγματι ένα πλαίσιο που ευνοεί μέσω διάφορων μηχανισμών και θεσμών τη δράση της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον χώρο. Η βασική κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων ήταν 
άλλωστε η προσέλκυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν 
υπήρχαν σημαντικά γραφειοκρατικά προβλήματα, καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες 
στο σύστημα διακυβέρνησης και χωρικού σχεδιασμού τα οποία έπρεπε να αντιμετωπι-
στούν. Όμως η ευελιξία αυτή είχε αποδέκτη σχεδόν αποκλειστικά τους ιδιώτες επενδυ-
τές. Μόνο μετά το 2015 θα δοθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν από τους Δήμους 
εργαλεία του «κατ’ εξαίρεση» σχεδιασμού σε θέματα αντιμετώπισης καταστροφών και 
αστικών αναπλάσεων (Κλαμπατσέα 2018; Ζήφου 2018). 

Πώς όμως κρίνεται η αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων πολιτικών;

Σχεδόν οχτώ χρόνια μετά το νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις κανένα έργο δεν έχει 
ξεκινήσει, ενώ στη διαδικασία του fast track είχαν ενταχθεί μέχρι το 2018 15 έργα, τα 
περισσότερα στους τομείς του τουρισμού166. Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια, παρά το μεγάλο 
ενδιαφέρον από τη μεριά της αγοράς (Οικονόμου 2018), έχουν προχωρήσει ελάχιστα, 
ενώ το ίδιο ισχύει και για την επένδυση της Lamda Development στο πρώην Αεροδρό-
μιο του Ελληνικού. Η χαμηλή αποτελεσματικότητα δείχνει ότι σε ένα βαθμό τα προ-
βλήματα για τις επενδύσεις δεν ήταν απλά η γραφειοκρατία και η έλλειψη ευέλικτων 
μηχανισμών (Ασπρογέρακας, 2019), ενώ για τη Γεωργία Γιαννακούρου δεν υπήρχε 
ούτε η διοικητική επάρκεια ούτε οι απαραίτητοι πόροι για να μπορεί να γίνει εφαρμογή 
των νέων εργαλείων (Γιαννακούρου 2019). Παρόλα όμως τα προβλήματα, το μοντέλο 
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θεωρείται μονόδρομος.  Και κανένα πρόγραμμα αμφισβήτησης των συγκεκριμένων πο-
λιτικών δεν κατάφερε να ηγεμονεύσει, ιδιαίτερα μετά την υιοθέτηση και εφαρμογή του 
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ την περίοδο 2015-2019. Εδώ κρίνεται ίσως 
και η επιτυχία των πολιτικών, καθώς ο στόχος να φτιαχτεί μια νέα κοινω-
νική συναίνεση γύρω από τον ενισχυμένο ρόλο του ιδιωτικού τομέα τόσο 
στις αστικές πολιτικές όσο και σε άλλα πεδία σε ένα βαθμό επιτεύχθηκε. 
Τις επιπτώσεις αυτής της διαδικασίας είναι ίσως πολύ νωρίς ακόμα για να τις αξιολογή-
σουμε, γεγονός όμως είναι πως αποτελεί μια ξεκάθαρη, διακριτή τάση που εκτιμούμε ότι 
ήρθε για να μείνει.

Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να επισημάνουμε ότι οι αλλαγές αυτές δε συνοδεύονταν 
από ένα ευρύτερο όραμα ανασυγκρότησηςτης πόλης. Οι διαρθρωτικές αλλαγές αφο-
ρούν σχεδόν αποκλειστικά θέματα αποκρατικοποιήσεων και ενίσχυσης των ιδιωτικών 
επενδύσεων. Στο επίπεδο της δημόσιας διοίκησης δεν γίνεται σχεδόν καμία σημαντική 
τομή. Οι όποιες αλλαγές, περισσότερο στόχευαν σε άμεσες περικοπές δαπανών και την 
ενίσχυση των εσόδων, ενώ απουσιάζει μια ευρύτερη στρατηγική γύρω από την πόλη. Οι 
μεταρρυθμίσεις σε θέματα δημόσιας διοίκησης, μητροπολιτικής διακυβέρνησης, τοπικής 
αυτοδιοίκησης κτλ. ήταν περιορισμένες, μικρής εμβέλειας ενώ δεν συνοδεύτηκαν ποτέ 
από τους απαραίτητους πόρους  (π.χ. Μεταρρύθμιση Καλλικράτη). Η διάλυση θεσμών 
όπως ο ΟΡΣΑ και η ΕΑΧΑ, υπεύθυνων για θέματα μητροπολιτικού σχεδιασμού και 
δημόσιων χώρων στην Αθήνα, έγινε στο πλαίσιο περικοπών δίχως να υπολογίζονται οι 
ευρύτερες επιπτώσεις. 

Το θύμα σε όλη αυτήν τη διαδικασία ήταν η ίδια η Αθήνα. Η μοναδική στρα-
τηγική γύρω από την πόλη συνδέεται με την επιτυχία μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων 
σε προνομιακές περιοχές της πόλης και την ενίσχυση του τουρισμού, ενώ απουσιάζει 
οποιαδήποτε άλλη διάσταση. Παραδοσιακά χαρακτηριστικά του τρόπου ανάπτυξης της 
πόλης όπως ο κατακερματισμός, ο σημαντικός ρόλος της κτηματαγοράς και η έλλειψη 
στρατηγικής για την πόλη παραμένουν κυρίαρχα. Η ύφεση θα κλονίσει και την κοι-
νωνική συνοχή στις γειτονιές της Αθήνας, η μείωση των εισοδημάτων, η αύξηση της 
φτώχειας, η μετανάστευση θα συγκροτήσουν ένα κλίμα πόλωσης που όπως είδαμε θα 
φέρει και την άνοδο της ακροδεξιάς. Ταυτόχρονα, η ενίσχυση του τουρισμού και οι πο-
λιτικές προσέλκυσης επενδυτών θα φέρουν μια νέα κινητικότητα στην κατασκευή, αλλά 
με σημαντικό κόστος σε θέματα πρόσβασης στην κατοικία στο κέντρο της πόλης. 



ΚΕΦ 5: ΑΘΉΝΑ-ΠΡΩΤΕΎΟΎΣΑ ΤΉΣ ΛΙΤΟΤΉΤΑΣ

5.4.2 ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΉΣ ΚΡΙΣΉΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΉΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Συνολικά, η κρίση θα έχει επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα τα οποία προσεγγίζει η έρευνα: 
στους ρόλους της υπερεθνικής κλίμακας και του δομικού πλαισίου, στους θεσμούς και 
στις κουλτούρες διακυβέρνησης και στο ρόλο των δρώντων πολιτικών υποκειμένων. 
Αυτό προκύπτει από τις συνεντεύξεις στην Αθήνα, όπου η οικονομική 
κρίση γίνεται αντιληπτή σχεδόν από το σύνολο των προνομιακών πληρο-
φορητών ως τομή, η οποία επηρεάζει με πολλαπλό τρόπο τη διαμόρφωση 
των αστικών πολιτικών. Από την ανάλυση των συνεντεύξεων γίνονται διακριτά τα 
παρακάτω: 

• Η κρίση ως ένα παγκόσμιο φαινόμενο γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή σε τοπικό 
επίπεδο και ειδικότερα στην Αθήνα ως κοινωνική κρίση, όπου για πολλούς την πε-
ρίοδο 2009-2011 η πόλη βρισκόταν υπό καθεστώς ανθρωπιστικής κρίσης με έντο-
να οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Η πολιτική διάσταση της κρίσης 
θα έρθει μέσω των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής της ΕΕ και την 
επιβολής πολιτικών λιτότητας. Εδώ παρατηρείται μια νέα σχέση και ένας νέος ρόλος 
της ΕΕ ως ενός μηχανισμού επιβολής πολιτικών ενάντια ακόμη και 
στη θέληση των εθνικών και τοπικών κυβερνήσεων. Το γεγονός αυτό 
είναι σημαντικό, καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση η υπερεθνική 
κλίμακα αποκτά κεντρική σημασία αναφορικά με τη χάραξη πολιτι-
κών κατευθύνσεων σε τοπικό επίπεδο. Ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί 
η λιτότητα και θα πάρουν χαρακτηριστικά οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις, θα επη-
ρεαστεί από τις τοπικές θεσμικές παραδόσεις και το ρόλο των διάφορων πολιτικών 
δρώντων υποκειμένων. Παρά όμως τη σημαντική τους συμβολή, θα έχουν δευτε-
ρεύοντα ρόλο και θα κινούνται μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων που παίρνονται 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

• Θα υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε επίπεδο θεσμών και νομοθεσίας σε τομείς 
όπως η διακυβέρνηση, ο χωρικός σχεδιασμός, η αναπτυξιακή πολιτική κ.α. Η πλει-
οψηφία των ερωτηθέντων συγκλίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε 
προσπάθεια εισαγωγής καινοτομιών, όμως επικρατεί μια διάσταση απόψεων 
για τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων πολιτικών που βασικό τους χαρακτηρι-
στικό είναι η ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα. Ταυτόχρονα όμως η αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της κρίσης, η έλλειψη πόρων, θα οδηγήσει στη δραστηριοποίηση και 
άλλων φορέων όπως οι Δήμοι, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Δήμο Αθηναίων 
και το Δήμο Πειραιά. Θα πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε ότι σχεδόν για όλους τους 
προνομιακούς πληροφορητές δεν έχουμε μια ριζική αλλαγή μοντέλου στο, τρόπο με 
τον οποίο διαμορφώνονται οι αστικές πολιτικές και εξελίσσονται οι πόλεις. 

• Η κρίση, και ύφεση συνολικά, θα αναδιατάξει το πολιτικό σύστημα και γενικό-
τερα τον τρόπο με τον οποίο δρώντα υποκείμενα παρεμβαίνουν και 
διεκδικούν τον δικό τους χώρο στην πόλη. Από τις συνεντεύξεις και την 
έρευνα γίνεται διακριτό ότι μια σειρά δρώντων υποκειμένων με συγκρουόμενα 
συμφέροντα και στόχους προσπαθούν να αρθρώσουν λόγο γύρω από την πόλη και 
να επηρεάσουν τις αστικές πολιτικές: Από το Δήμο μέχρι τις δομές αλληλεγγύης και 
τα κοινωνικά κινήματα, από τη Χρυσή Αυγή μέχρι και τα διάφορα επιχειρηματικά 
συμφέροντα, ΜΚΟ και ιδρύματα.
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ)

Πολιτικές ανασυγκρότησης-
αναβάθμισης του αστικού 
περιβάλλοντος, των κοινόχρηστων-
κοινωφελών υποδομών και του 
κέντρου των πόλεων. 

• Ανανέωση-Αναθεώρηση των Χρήσεων Γης σε Μητροπολιτικό και Περιφερειακό Επίπεδο 
(Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας)

• Στρατηγικός Σχεδιασμός (ΣΟΑΠ Αθήνας-Πειραια, ΟΧΕ)

• Αναπλάσεις στους δημόσιους χώρους της πόλης (Τρίγωνο κ.α.) 

• Δημιουργία νέων μητροπολιτικών πόλων 

• Ανάκτηση Παράκτιου Μετώπου Αττικής

• Δημιουργία νέων εργαλείων σχεδιασμού για την διευκόλυνση επενδύσεων (ΕΣΧΑΔΑ, 
ΕΣΧΑΣΕ, ΕΧΣ) 

Πολιτικές ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου 
των πόλεων.

• Δημιουργία χώρων υποδοχής νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων (Μητροπολιτικός Πόλος 
Ελληνικού-Αγ. Κοσμά).

• Ανάπλαση ΟΛΠ 
Πολιτικές αναδιάρθρωσης της 
οικονομικής βάσης των πόλεων και των 
περιφερειών τους, ανασυγκρότηση του 
παραγωγικού ιστού. 

• Ενίσχυση των δυνατοτήτων της τοπικής κοινωνίας (Κέντρα Κοινότητας)

• Ενίσχυση του Τουρισμού

• Δημιουργία δομών προώθησης των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών της τοπικής 
οικονομίας και προσέλκυσης επενδύσεων (αποκρατικοποιήσεις-ιδιωτικοποιήσεις)  

Πολιτικές ενίσχυσης και 
εκσυγχρονισμού των μεταφορικών 
υποδομών και δικτύων κινητικότητας. 

• Αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών της πόλης (ΟΛΠ)

• Προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

Πολιτικές ενίσχυσης της κοινωνικής 
συνοχής. 

• Πολιτικές αντιμετώπισης του κοινωνικού διαχωρισμού και της οικονομικής κρίσης 

• Πολιτικές αντιμετώπισης της μεταναστευτικής κρίσης

• Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών της πόλης
Πολιτικές προστασίας του 
περιβάλλοντος και της περιαστικής γης. 

• Προστασία και αναβάθμιση των ορεινών όγκων της πόλης (ΠΔ Υμηττού) 

• Πολιτικές αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής (Στρατηγική Ανθεκτικότητας)
Πολιτικές ανάδειξης της πολιτισμικής 
κληρονομιάς και ενίσχυσης της 
πολιτισμικής ταυτότητας των πόλεων. 

• Προστασία και ανάδειξη του ιστορικού ιστού της πόλης και της ταυτότητάς του. 

• Δημιουργία νέων χώρων πολιτισμού και ενίσχυση της πολιτισμικής βιομηχανίας (ΚΠΙΣΝ)

• Ενίσχυση και προβολή της ταυτότητας της πόλης. 
Πολιτικές εκσυγχρονισμού των 
συστημάτων διακυβέρνησης και 
χωρικού σχεδιασμού, ανασυγκρότησης 
και ενίσχυσης των δυνατοτήτων της 
δημόσιας διοίκησης. 

• Εκσυγχρονισμού και ανασυγκρότηση των Δημοτικών δομών (Γραφείο Ανθεκτικότητας κ.α.)

• Εκσυγχονισμός και δημιουργία νέων δομών διακυβέρνησης για την διευκόλυνση 
επενδύσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (ΣΧΕΔΙΑ, ΕΡΓΑ, 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ) (2008-2018) (ΠΉΓΉ: ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)



ΚΕΦ 6: ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΉΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΉΣ ΎΦΕΣΉΣ ΣΤΉΝ ΑΘΉΝΑ ΚΑΙ ΤΉΝ ΒΑΡΚΕΛΏΝΉ (2008-2018)

6.1 ΚΡΙΣΉ, ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΦΉΓΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΉ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Στις δύο προηγούμενες ενότητες αναλύσαμε τους τρόπους με τους οποίους η κρίση κλό-
νισε τα πολιτικά συστήματα και επηρέασε την διαμόρφωση των πολιτικών στην Αθήνα 
και την Βαρκελώνη. Τι συμπεράσματα όμως μπορούμε να εξάγουμε από τις δύο περι-
πτώσεις; Ποια η σχέση πολιτικής και πολιτικών; Και πώς όποια καινοτομία σε επίπεδο 
πολιτικής διαμορφώνει ένα διαφορετικό πλαίσιο πολιτικών; 

Για να δούμε όλα τα παραπάνω πρέπει αρχικά να δούμε (α)  ποια είναι τα κοινά και οι 
διαφοροποιήσεις από τους πολιτικούς μετασχηματισμούς στις δύο περιπτώσεις (β) και 
πως αυτές επηρεάζουν την χάραξη πολιτικής για τις πόλεις. 

6.1.1 ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΠΟΛΑ 
Η κρίση όπως είδαμε θα αναδιατάξει συνολικά την πολιτική σκηνή στην Ισπανία και 
την Ελλάδα και θα φέρει στο προσκήνιο νέα πολιτικά δίπολα. Στις ισχυρές παραδοσι-
ακές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στην Αριστερά και τη Δεξιά θα έρθουν να προστεθούν 
νέες «χωρικές» διαφοροποιήσεις. 

Στην Ελλάδα η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τις πολιτικές που πρόκρινε η ΕΕ 
θα κλονίσει συνολικά την πίστη μεγάλου μέρους της κοινωνίας προς τους Ευρωπαϊκούς 
θεσμούς και την πορεία «σύγκλισης» της χώρας με την Ε.Ε. Έτσι ο πολιτικός λόγος γύρω 
από τα οικονομικά θέματα θα στραφεί γρήγορα σε ένα λόγο υπερ ή κατά της Ε.Ε. Ο 
αντι-Ευρωπαϊκός λόγος ξεπερνούσε τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην Αριστέρα 
και τη Δεξιά και είχε διαφορετικές εκφάνσεις. Για τις δυνάμεις της Αριστεράς και ενός 
ισχυρού τμήματος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια πατριωτική γραμμή, που σχετιζόταν με την 
εθνική υπερηφάνεια και την δυνατότητα συγκρότησης ενός διαφορετικού παραγωγικού 
μοντέλου για τη χώρα λιγότερο εξαρτημένο από την ΕΕ. Για την Δεξιά και Ακροδεξιά 
η ΕΕ ήταν επιπλέον ένας φορέας ενός εκσυγχρονισμού που έθετε σε κίνδυνο τις εθνικές 
ταυτότητες με την μετανάστευση να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στην Ισπανία το ζή-
τημα της Καταλανικής Κρίσης είναι υποστηρίζουμε μια αντίστοιχη περίπτωση, όπου μια 
παραδοσιακή διαχωριστική πολιτική γραμμή που σχετιζόταν με το ρόλο των αυτόνομων 
κοινοτήτων μέσα στη κρίση λαμβάνει χαρακτηριστικά συνολικής ρήξης. Η άνοδος του 
κινήματος της Καταλανικής Ανεξαρτησίας θα φέρει και εδώ αναδιάταξή των πολιτικών 
κομμάτων και ανασυγκρότηση των συμμαχιών, που δε στηριζόταν πλέον απαραίτητα 
στις σταθερές του παρελθόντος. 

Πίσω βέβαια από όλες αυτές τις πολιτικές αλλαγές ήταν η οικονομική κρίση, η ανεργία, 
η βαθιά υποχώρηση αγοραστικής δύναμης των μεσαίων στρωμάτων που έβλεπαν τις 
οικονομικές τους προοπτικές να γκρεμίζονται υπό την πίεση της ύφεσης. Η κρίση και η 
ύφεση θα είναι η κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση των παραπάνω πολιτικών αντιθέ-
σεων ενώ ο «εχθρος» ήταν συνήθως ο φορέας επιβολής της λιτότητας. Στην Καταλονία, 
η κυβέρνηση της Ισπανίας θεωρήθηκε ότι εμποδίζει την οικονομική άνθηση της πιο 
ισχυρής οικονομικά περιφέρεια της χώρας. Παράλληλα η κυβέρνηση της Καταλονίας 
ήταν ο βασικός φορέας των πολιτικών λιτότητας στο επίπεδο της περιφέρειας. Στην Ελ-
λάδα η αντίθεση θα είναι με την Ε.Ε φθάνοντας στα όρια της σύγκρουσης το καλοκαίρι 
του 2015. Στην πράξη όμως οι πολιτικές συγκρούσεις διαπερνούν όλες τις 

6. ΠΌΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΌΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΌΔΌ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (2008-2018): ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΌΝ 
ΡΙΖΌΣΠΑΣΤΙΣΜΌ ΚΑΙ ΤΌΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΌ:
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κλίμακες: από το υπερεθνικό, το εθνικό και το τοπικό, και επηρεάζουν την 
πολιτική και τις πολιτικές με ένα διαφορετικό τρόπο. Την ίδια στιγμή και 
τα δρώντα πολιτικά υποκείμενα αναγκάζονται να λάβουν υπόψη αυτά τα 
πολλαπλά επίπεδα και κλίμακες στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.  

6.1.2 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΉΣΉ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
Η ταυτόχρονη άνοδος του ριζοσπαστισμού και του εθνικισμού θα είναι 
σύμφωνα με την διατριβή κεντρικό στοιχείο στην διαμόρφωση των πολιτι-
κών σε μια εποχή δυναμικής επιστροφής της πολιτικής αντιπαράθεσης και 
ανασυγκρότησης των ταυτοτήτων στις δύο πόλεις. Τόσο στην Αθήνα όσο και 
στην Βαρκελώνη αυτό υποστηρίζουμε ότι θα φανεί με ένα τριπλό τρόπο: Την άνοδο του 
αριστερού ριζοσπαστισμού και των αριστερών πολιτικών σχηματισμών, την συγκρότηση 
μιας νέας δεξιάς και ακροδεξιάς, την προσπάθεια αναδιάταξης του πολιτικού «κέντρου». 
Αναλυτικότερα:

A.Ριζοσπαστισμός και άνοδος της Αριστεράς: Η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελ-
λάδα και των Podemos-Barcelona en Comú θα είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα ανόδου ενός αριστερού ριζοσπαστικού πολιτικού λόγου στη Νότια Ευρώπη και μια 
προσπάθεια διαμόρφωσης μια ατζέντας με περισσότερο κοινωνικό πρόσημα. Η αντινε-
οφιλελεύθερη ρητορική, η κριτική στις πολιτικές ελιτ και στη λιτότητα και η κατασκευή 
μιας νέας αφήγησης γύρω από την δημοκρατία και το «λαό» θα αποτελούν στοιχεία 
ενός πολιτικού λόγου και προγράμματος που έπαιξε σημαντικό ρόλο όλη την περίοδο 
που εξετάζουμε. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και οι Podemos θα καταφέρουν να εκφράσουν το 
«φαντασιακό» του κινήματος των πλατειών την περίοδο 2010-2011, οι πρώτοι θα είναι 
το μόνο κοινοβουλευτικό κόμμα στην Ελλάδα που ανοιχτά θα υποστηρίξει τα αιτήματα 
του κινήματος και οι δεύτεροι θα ξεπηδήσουν μέσα από αυτό. 

Η διαδρομή αυτή δεν ήταν χωρίς δυσκολίες. Οι πολιτικές συγκρούσεις και οι συνθήκες 
της κρίσης θα δημιουργήσουν σημαντικά εμπόδια στην εφαρμογή ριζικά διαφορετικών 
πολιτικών σχεδίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει στην εξουσία το 2015, θα αναγκαστεί πολύ 
σύντομα σε «συνθηκολόγηση» και θα εφαρμόσει ένα τρίτο πακέτο λιτότητας την πε-
ρίοδο 2015-2018. Η κυβερνητική θητεία θα φέρει και ένα μετασχηματισμό στο ίδιο 
το κόμμα και θα το απομακρύνει από το ριζοσπαστισμό της περιόδου πριν το 2015. Οι 
Podemos πότε δε θα καταφέρουν να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο και μετά το 2015 η δυνα-
μική τους θα αρχίσει να υποχωρεί. Στην περίπτωση του Barcelona en Comú όπως είδαμε 
η υλοποίηση μιας διαφορετικής πολιτικής ατζέντας για την πόλη της Βαρκελώνης θα 
αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα. Όμως παρά τα εμπόδια, τις αδυναμίες και 
τις υποχωρήσεις, οι συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις θα καταφέρουν να 
σταθεροποιήσουν τη θέση τους στη πολιτική σκηνή των δύο χωρών. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ παρά την ήττα στις εκλογές του 2019 θα εγκαθιδρυθεί σαν ο δεύτερος εναλ-
λακτικός κυβερνητικός πόλος στη χώρα, προσπαθώντας πλέον να παίξει μια περισσότε-
ρα κεντρο-αριστερή ατζέντα. Οι Podemos μετά τις εκλογές του 2019 θα είναι εταίροι σε 
έναν κυβερνητικό συνασπισμό μαζί με το PSOE. Ενώ το Barcelona en Comú και η Ada 
Colau θα συνεχίσουν να διατηρούν τον έλεγχο της πόλης παρά την ήττα τους το 2019. 
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Η ισχυροποίηση όμως κομμάτων όπως ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούμε ότι προέρχεται και από 
την υιοθέτηση ενός ιδιαίτερου ριζοσπαστικού πατριωτικού λόγου. Η σύγκρουση με τις 
ελιτ της ΕΕ ήταν ταυτόχρονα μια ιδιαίτερη μάχη «ανεξαρτησίας» και εθνικής υπερηφά-
νειας. Στην περίπτωση του κινήματος της Καταλανικής Ανεξαρτησίας οι Podemos και 
το Barcelona en Comú δε θα υιοθετήσουν μια αντίστοιχή λογική και το πολιτικό κενό ένος 
ριζοσπαστικού πατριωτικού-εθνικιστικού λόγου θα τον καλύψουν κόμματα όπως το 
ERC και σε μικρότερο βαθμό το CUP. Η σημασίας του θα είναι κομβική στη συγκρότη-
ση νέων ηγεμονικών πολιτικών προτάσεων τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό επίπε-
δο. Στην περίπτωση της Βαρκελώνης αυτό θα είναι χαρακτηριστικό με το ERC, όπου το 
αριστερό αυτονομιστικό κόμμα θα διπλασιάζει τα ποσοστά του την περίοδο 2015-2019. 

B. Δεξιά και Ακροδεξιά: Η άλλη πτυχή της κρίσης θα είναι η άνοδος μια νέας δεξιάς 
και σε πολλές περιπτώσεις ακροδεξιάς ατζέντας με την ταυτόχρονη άνοδο του εθνικι-
σμού. Οι ρίζες του συγκεκριμένου φαινομένου εμφανίζονται από τα μέσα της δεκαε-
τίας του 2000, και συνδέεται με την ρητορική ενάντια στην πολυπολιτισμικότητα, την 
μετανάστευση κ.α. Ήταν η αντίδραση των «χαμένων» της παγκοσμιοποίησης (Kriesi 
2008) που έφερνε νέους πολιτικούς διαχωρισμούς και συγκρότησε μια νέα συντηρητική 
πολιτική αφήγηση. 

Η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων και της φτώχειας μετά το 2006 θα συνδυαστεί 
τόσο στην Αθήνα όσο και στη Βαρκελώνη με μια σημαντική αύξηση των μεταναστευ-
τικών ροών. O φόβος του ανταγωνισμού γύρω από την απασχόληση, η ανεργία, το αί-
σθημα ανασφάλειας και η ξενοφοβία θα ενισχύσουν το συντηρητισμό και την άνοδο της 
ακροδεξιάς. 

Στην Αθήνα οι πρώτες αντιμεταναστευτικές συγκεντρώσεις θα αρχίσουν στις υποβαθ-
μισμένες περιοχές του κέντρου ήδη από το 2008. Στην Καταλονία οι πολιτικές έντα-
ξης των μεταναστών του tripartite θα οδηγήσουν σε σημαντικές αντιδράσεις (Manolo 
Garcia 2017). Οι νέες τάσεις θα εκφραστούν με την σημαντική άνοδο της ακροδεξιάς. 
Στην Καταλονία η ακροδεξιά Plataforma per Catalunya του Josep Anglada θα φτάσει 
το 2010 σε ποσοστό 2.40%, πολύ κοντά στο να εκλέξει αντιπροσώπους στο Καταλανικό 
Κοινοβούλιο. Το 2019 θα ενταχθεί στο Vox που θα αναδειχθεί στον βασικό ακροδεξιά 
πολιτικό φορέα σε πανεθνικό επίπεδο. Στην Αθήνα η Χρυσή Αυγή, ένα περιθωριακό 
νέο ναζιστικό κόμμα που στις εκλογές του 2009 είχε ποσοστό 0.29%, θα φτάσει 6.97% το 
2012 και θα αναδειχθεί τρίτο κόμμα το 2015 με ποσοστό 6.99%. Ακόμα πιο σημαντικές 
ήταν οι επιδόσεις του σε τοπικό επίπεδο στην Αθήνα και την Αττική. 

Όμως γενικότερα ή ενίσχυση του συντηρητισμού και του εθνικισμού θα επηρεάσουν και 
πιο μετριοπαθή κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία μετά την εκλογική ήττα του 2015 θα συ-
γκροτήσει ένα φιλελεύθερο προφίλ με στοιχεία όμως ενός συντηρητικού λόγου επικοι-
νωνώντας σημαντικά με ακροατήρια και ψηφοφόρους της ακροδεξιάς. Στην Καταλονία 
του CiU θα ριζοσπαστικοποιηθεί επίσης και από μια ήπια υποστήριξη της ανεξαρτησίας 
θα γίνει ένας από τους βασικούς πολιτικούς φορείς ενός πλάνου ανεξαρτησίας. 

Γ. Ένα «ανίσχυρο» κέντρο. Η πολιτική ένταση και η δυσχερής οικονομική κατά-
σταση με τις σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις δε βοήθησαν γενικότερα πιο κεντρώες 
και μετριοπαθείς λύσεις. Αν και στις δύο περιπτώσεις που εξετάσαμε η αποτοίχιση από 
τα παραδοσιακά κόμματα θα συγκροτήσει ένα εν δυνάμει κεντρώο πόλο που δεν ήθελε 
να ταυτίζετε με τα «παλιά» δίπολα της Αριστεράς-Δεξιάς, η επιτυχίες του θα είναι περι-
ορισμένες. Στην Ελλάδα το ΠΟΤΑΜΙ παρά την δυναμική εμφάνιση στις εκλογές του 
2015  θα εξαφανιστεί μέσα στην επόμενη τετραετία και δε θα κατέβει καν στις εκλογές 
του 2019. Οι Ciudadanos θα έχουν επίσης μια πορεία πτώσης, αναγκαζόμενοι να τοπο-
θετούνται όλο και πιο δεξιά στο πολιτικό φάσμα στην προσπάθεια να κερδίσουν πολιτικά 
ακροατήρια. 
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Το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα σε αντίθεση με το PSOE δε θα καταφέρει να επανακάμψει 
και στο χώρο της κεντρο-αριστερας θα κυριαρχεί πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ. 

6.1.3 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΉΤΕΣ ΚΑΙ Ή ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΉ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
H ανασυγκρότηση του πολιτικού συστήματος θα είναι ένα δείγμα του γενικότερου μετα-
σχηματισμού των πολιτικών ταυτοτήτων και αφηγήσεων που θα επηρεάσουν τις αστικές 
πολιτικές. Δε θα είναι όμως το μοναδικό. Από την έρευνα είναι διακριτό ότι η κρίση θα 
ενεργοποιήσει μια σειρά τοπικών δρώντων υποκειμένων: Κινήσεις πολιτών, κοινωνικά 
κινήματα, οργανώσεις εργαζομένων, οργανώσεις εργοδοτών-επιμελητήρια, επιχειρή-
σεις, Δήμαρχοι και ακτιβιστές θα είναι κάποια από τα δρώντα υποκείμενα που μαζί με 
τους παλιούς και νέους κομματικούς μετασχηματισμούς θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη 
χάραξη των πολιτικών. Οι πολιτικές προωθούνται από αυτές τις «αστικές συμμαχίες» 
[urban coalitions], δανειζόμενοι τον όρο των Logan και Molotch (2007), που προωθούν 
συγκεκριμένες ατζέντες:  

• Η άνοδος του ριζοσπαστισμού και της αριστεράς θα φέρει στο προσκήνιο και μια 
αντι-νεοφιλελεύθερη ατζέντα που εναντιωνόταν τις πολιτικές λιτότητας, και επιδί-
ωκε την επιστροφή σε ένα μοντέλο κράτους πρόνοιας. Οι συγκεκριμένες πολιτικές 
λύσεις θα συνοδευτούν και από «εθνικές» αφηγήσεις αποδέσμευσης και ανεξαρ-
τησίας από θεσμούς που προωθούν την λιτότητα. Ταυτόχρονα θα προσπαθήσουν 
να ενισχύσουν και να επαναφέρουν ένα κοινωνικό πρόσημο στις πολιτικές, με την 
ενίσχυση του κράτους πρόνοιας και την επικέντρωση σε πολιτικές ενίσχυσης της 
κοινωνικής συνοχής. 

• Η συντηρητική και ακροδεξιά στροφή θα έχει στο κέντρο της μια πολιτική στηρι-
ζόμενη στον τοπικισμό και την ασφάλεια. Η αντι-μεταναστευτική κατεύθυνση είναι 
στο κέντρο των συγκεκριμένων πολιτικών, ενώ θα εμπεριέχεται και μια ιδιαίτερη 
μορφή «αλληλεγγύης» που στηρίζεται στον αποκλεισμό των «ξένων». 

• Τέλος έχουμε την προώθηση των ίδιων των πολιτικών λιτότητας και αναδιάρθρω-
σης, όπου για ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας και κυρίως των ελίτ αποτελούσε 
μια «εκσυγχρονιστική» τομή. Οι ιδιωτικοποιήσεις, ο περιορισμός των δαπανών και 
ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης ήταν ένα μοντέλο πολιτικών που έβλεπε 
τις δυνάμεις της αγοράς σαν μια δύναμη καινοτομίας. 

Βασικό συμπέρασμα όλης της περιόδου που εξετάσαμε είναι ότι η παραγωγή «καινο-
τομίας» στο επίπεδο της πολιτικής θα φέρει με τη σειρά της σημαντικές αλλαγές και 
μετασχηματισμούς στο επίπεδο των πολιτικών. Αυτή η σχέση πολιτικής και πολιτικών 
αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα. 

Οι συγκεκριμένες αφηγήσεις όμως θα αναμορφωθούν μέσα από τις πολιτικές συγκρού-
σεις της περιόδου, και η τελική εικόνα των πολιτικών δε θα είναι τόσο ξεκάθαρη. Η 
κρίση και η λιτότητα θα είναι στο κέντρο του πολιτικού διαλόγου και των πολιτικών 
στην Αθήνα και την Βαρκελώνη. 
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6.2 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΉΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΉ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΉΝ ΑΘΉΝΑ ΚΑΙ 
ΤΉ ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ (2008-2018)
Η παρουσίαση των πολιτικών μετασχηματισμών μας φέρνει με τη σειρά της στις ίδιες 
τις αστικές πολιτικές. Αυτό που παρατηρείτε από την έρευνα είναι ότι οι αλλαγές στο 
επίπεδο της πολιτικής θα οδηγήσουν σε ένα βαθμό καινοτομίας σε επίπεδο πολιτικών, με 
την κρίση να είναι καταλύτης και αφορμή για την επιβολή και την υιοθέτηση αλλαγών. 

6.2.1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΉΝ ΑΘΉΝΑ ΚΑΙ ΤΉΝ 
ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ (2008-2018)
Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από την αξιολόγηση των πολιτικών που 
εφαρμόστηκαν στην Αθήνα και την Βαρκελώνη την περίοδο εστίασης της έρευνας πε-
δίου; Ποιες ήταν οι βασικές πολιτικές κατευθύνσεις; Τι αλλάζει από την προηγούμενη 
περίοδο ανάπτυξης των πόλεων;

Στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάσαμε με αναλυτικό τρόπο τις πολιτικές στις δύο 
πόλεις. Συνολικά η διατριβή μελέτησε και αξιολόγησε πάνω από 100 πολιτικές (δράσεις, 
έργα, θεσμικές τομές, σχέδια κ.α.) στις δύο πόλεις την περίοδο 2008-2018. Μια πρώτη 
συγκριτική προσέγγιση αναδεικνύει τους βασικούς άξονες πολιτικής στις οποίες επικε-
ντρώθηκαν οι πόλεις:

Αθήνα: Από τις δράσεις που εξετάστηκαν το μεγαλύτερο ποσοστό (38%) αφορούσε πο-
λιτικές ανασυγκρότησης του αστικού περιβάλλοντος (Α1) ενώ αντίστοιχα σημαντικές 
ήταν και οι περιπτώσεις που σχετιζόταν με τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης 
(Α8) με ποσοστό 34%. Ενοποιητικό στοιχείο στους δύο αυτούς άξονες πολιτικής είναι 
η προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων και ιδιωτικοποιήσεων, χαρακτηριστικό των 
Αστικών Πολιτικών στην Αθήνα την περίοδο 2008-2018. Η Χωροταξική και Πο-
λεοδομική Μεταρρύθμιση, η εισαγωγή νέων εργαλείων χωρικού σχεδιασμού, η δημι-
ουργία φορέων όπως το ΤΑΙΠΕΔ κ.α. έχουν στον πυρήνα της τη λογική ενίσχυσης της 
ευελιξίας με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων. 

Βαρκελώνη: Στην Βαρκελώνη επίσης έχουμε ένα μεγάλο αριθμό πολιτικών που στο-
χεύει στην ανασυγκρότηση του αστικού περιβάλλοντος (26%), αυτό θα συμπληρωθεί 
με ένα μεγάλο ποσοστό πολιτικών ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής (24%). Οι πο-
λιτικές γύρω από την κατοικία θα βρίσκεται στο κέντρο των προσπαθειών όλων των 
διοικήσεων. Παράλληλα η οικονομική βάση της πόλης θα βρεθεί στο επίκεντρο σειράς 
πολιτικών που στόχο είχαν την προσέλκυση επενδύσεων και εταιρειών σε τομείς αιχμής. 
Σε αυτή την προσπάθεια θα στραφούν και οι πολιτικές ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου 
της Βαρκελώνης με δράσεις όπως το Smart City Expo και το World Mobile Congress.

Πώς όμως αξιολογούνται οι πολιτικές; Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης δε παρουσι-
άζονται σημαντικές τομές από την προηγούμενη περίοδο. Θα πρέπει να σημειώσουμε 
ότι το κριτήριο της Ανατροφοδότησης δεν έχει ληφθεί υπόψη καθώς δε μπορεί να γίνει 
εύκολα ex-post αξιολόγηση πολιτικών που ακόμη βρίσκονται εν εξελίξει. 

(Κ1) Συνάφεια: Το κριτήριο της Συνάφειας συνεχίζει παίρνει υψηλή βαθμολογία και 
στις δύο περιπτώσεις. Οι προτάσεις πολιτικής αναγνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τα προ-
βλήματα που αντιμετώπιζαν οι πόλεις και οι λύσεις στις περισσότερες περιπτώσεις βασι-
ζόταν στα διεθνή πρότυπα της περιόδου. Βέβαια η βαθμολογία είναι υποκειμενική και 
υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τις λύσεις που προτάθηκαν την περίοδο 
που εξέταζε η διατριβή.  

(Κ2) Διαβούλευση: Η κρίση και οι πολιτικές συγκρούσεις της περιόδου επηρέασαν 
το βαθμό επίτευξης συναινέσεων τόσο στην Αθήνα όσο και στην Βαρκελώνη. Παρόλα 
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αυτά η κατάσταση παραμένει πολύ χειρότερη στην Αθήνα και το πρόγραμμα δημοσιο-
νομικής προσαρμογής περιόρισαν τις δυνατότητες κοινωνικής διαβούλευσης. Σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις, όπως στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων δεν υπήρχε καν η δυνατότητα. 
Αντίθετα βλέπουμε μια τομή σε θέματα εμπλοκής πολιτών σε τοπικό επίπεδο με πολλές 
δράσεις των Δήμων να συμπεριλαμβάνουν συμμετοχικές διαδικασίες. 

Στην Βαρκελώνη οι συμμετοχικές διαδικασίες θα βρούνε μια νέα «άνθηση» ιδιαίτε-
ρα την περίοδο διακυβέρνηση του BeC με την εισαγωγή νέων εργαλείων συμμετοχής 
(Ανοιχτός Προϋπολογισμός κ.α.). 

(Κ3) Διοικητική Επάρκεια: Στην Αθήνα η κρίση και οι μεταρρυθμίσεις θα φέρουν 
μια μικρή ενίσχυση της διοικητικής επάρκειας σε ορισμένους τομείς (ιδιαίτερα σε όσους 
σχετίζονται με το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων), όμως η γενική εικόνα παραμένει 
προβληματική. Ιδιαίτερα σε θέματα χωρικού σχεδιασμού και αναπλάσεων οι θεσμοί 
αστικής διακυβέρνησης βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από την περίοδο πριν την 
κρίση. Η κατάργηση του ΟΡΣΑ και της ΕΑΧΑ Α.Ε. θα είναι ένα σημαντικό κενό που 
δε θα καλυφθεί από τις νέες πρωτοβουλίες. Συνολικά η κρίση θα αποδυναμώσει όλους 
τους δημόσιους οργανισμούς. 

Στην Βαρκελώνη αν και δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές η επάρκεια της διοίκησης 
θα επηρεαστεί περισσότερο από τις αλλαγές στην πολιτική ηγεσία του Δήμου. Μια νέα 
«γενιά» συμβούλων θα αντικαταστήσει τους προηγούμενους και θα οδηγήσει σε μια 
περίοδο «προσαρμογής» αλλά και καθυστερήσεων. 

(Κ4) Πολιτική νομιμοποίηση: Η έλλειψη πολιτικής ηγεσίας ικανή να εξασφαλίσει 
τις απαραίτητες συναινέσεις είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό τόσο στην Αθήνα όσο και 
στην Βαρκελώνη. Η «αυτονόμηση» των τοπικών δρώντων υποκειμένων θα οδηγήσει 
σε μια νέα περίοδο τα αποτελέσματα της οποίας θα κριθούν στο μέλλον. Τομεακά βλέ-
πουμε ότι εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συναινέσεις (σε θέματα Κατοικίας στην Βαρκε-
λώνη, στα ζητήματα των ιδιωτικοποιήσεων στην Ελληνική περίπτωση) γεγονός που 
καθορίζει και τα αποτελέσματα των πολιτικών. 

(Κ5) Αποδοτικότητα: Η ενεργοποίηση των απαραίτητων πόρων για την επιτυχία 
των πολιτικών παραμένει στα ίδια επίπεδα στην Βαρκελώνη και την Αθήνα. Στη δεύ-
τερη περίπτωση ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα έρχεται να καλύψει το κενό αποδοτικότητας 
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Α1. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗ-
ΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗ-
ΣΤΩΝ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. 

Α3. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΝΑ-
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΙΣΤΟΥ. 

Α5. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ. 

Α7. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

Α2. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. 

Α4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟ-
ΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

Α6. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΑ-
ΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ. 

Α8. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 ΣΥΓΚΡΙΣΉ ΑΞΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΘΉΝΑ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ (2008-2018)

ΑΘΉΝΑ 

ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ
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Α1. ΠΌΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΌΥ ΑΣΤΙΚΌΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝΤΌΣ, 
ΤΩΝ ΚΌΙΝΌΧΡΗΣΤΩΝ-ΚΌΙΝΩΦΕΛΩΝ ΥΠΌΔΌΜΩΝ ΚΑΙ ΤΌΥ ΚΕΝΤΡΌΥ ΤΩΝ ΠΌΛΕΩΝ. 

Α3. ΠΌΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΌΛΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΌΥΣ, ΑΝΑΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΤΌΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΥ ΙΣΤΌΥ. 

Α5. ΠΌΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΌΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΌΧΗΣ. 

Α7. ΠΌΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΌΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΌΝΌΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙ-
ΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΌΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΌΛΕΩΝ.

Α2. ΠΌΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΌΥ ΔΙΕΘΝΌΥΣ ΡΌΛΌΥ ΤΩΝ ΠΌΛΕΩΝ. 

Α4. ΠΌΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΌΝΙΣΜΌΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΌΡΙΚΩΝ 
ΥΠΌΔΌΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ. 

Α6. ΠΌΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑΣ ΤΌΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝΤΌΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ. 

Α8. ΠΌΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΌΝΙΣΜΌΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΌΥ ΣΧΕΔΙΑ-
ΣΜΌΥ, ΑΝΑΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΔΙΌΙΚΗΣΗΣ. 
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Κ6

Κ6

Κ6

Κ6

Κ6

Κ6

Κ6

Κ6

ΣΥΝΌΛΌ

ΣΥΝΌΛΌ

ΣΥΝΌΛΌ

ΣΥΝΌΛΌ

ΣΥΝΌΛΌ

ΣΥΝΌΛΌ

ΣΥΝΌΛΌ

ΣΥΝΌΛΌ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1970-2008

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1970-2008

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1970-2008

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1970-2008

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1970-2008

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1970-2008

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1970-2008

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1970-2008

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 ΣΥΓΚΡΙΣΉ ΑΞΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΘΉΝΑ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ (2008-2018)

N/A

Κ1 ΣΥΝΆΦΈΙΆ
Κ2 ΔΙΆΒΟΥΛΈΥΣΗ
Κ3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΈΠΆΡΚΈΙΆ
Κ4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Κ5 ΆΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΆ
Κ6 ΆΠΟΤΈΛΈΣΜΆΤΙΚΟΤΗΤΆ
Κ7 ΆΝΆΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
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της δημόσιας διοίκησης. Αυτό γίνεται μέσω του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων αλλά 
κυρίως μέσα από ένα ευρύτατο πρόγραμμα δωρεών σε πολλαπλά επίπεδα. 

(Κ6) Αποτελεσματικότητα: Η χαμηλή αποτελεσματικότητα των Πολιτικών θα είναι 
ίσως το καινούργιο στοιχείο της περιόδου της κρίσης. Η έλλειψη αναγκαίων πόρων 
και χρηματοδοτήσεων καθώς και η πολιτική αστάθεια δεν θα ευνοήσουν την επιτυχία 
των πολιτικών. Όμως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες: Η έννοια του χρόνου είναι ση-
μαντική για τη αξιολόγηση πολιτικών σε τομείς όπως η κατοικία. Η ίδιες οι επιλογές 
είναι επίσης στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη: Είναι για παράδειγμά η επιλογή 
ιδιωτικοποιήσεων η βέλτιστη επιλογή στην προσπάθεια αξιοποίησης της δημόσιας περι-
ουσίας; Τα συγκεκριμένα ερωτήματα θα μας απασχολήσουν και στη συνέχεια167. 

167. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
παραθέτουμε μια αναλυτική αξι-
ολόγηση πολιτικών και δράσεων 
στις δύο πόλεις.
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6.2.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΉΡΕΑΣΑΝ ΤΉ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΉ ΚΑΙ ΤΉΝ ΕΞΕΛΙΞΉ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ. 
Στην συνέχεια προσεγγίζουμε συγκριτικά τις πολιτικές στις δύο περιπτώσεις που εξετά-
στηκαν βάση των παρακάτω επίπεδών:  

• Το υπερεθνικό όπου καθορίζεται από την οικονομική κρίση και τις σχέσεις με υπε-
ρεθνικούς οργανισμούς όπως η ΕΕ, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ευρύτεροι 
οικονομικοί μετασχηματισμοί μεταφέρονται σε τοπικό επίπεδο. 

• Το εγχώριο επίπεδο (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) όπου είναι το κατεξοχήν πλαί-
σιο διαμόρφωσης των πολιτικών, των θεσμικών καινοτομιών και των νέων νομο-
θετικών πλαισίων.

• Τις ιδιαίτερες πτυχές σχετικά με το ρόλο των διάφορων τοπικών δρώντων πολιτι-
κών υποκειμένων που με τη σειρά τους επηρεάζουν την κατεύθυνση των πολιτικών. 

Στόχος είναι να ανιχνεύσουμε τους τρόπους με τους οποίους επηρεάστηκε η χάραξη και 
η εξέλιξη των πολιτικών. 

6.2.2.1 ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΟΙ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ
Η διεθνής οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της σε τοπικό επίπεδο θα είναι κομβι-
κός παράγοντας στη διαμόρφωση των πολιτικών και στις δύο περιπτώσεις. Βέβαια οι 
επιπτώσεις της ύφεσης στην Αθήνα και τη Βαρκελώνη θα εμφανιστούν με διαφορετική 
ένταση και άλλα χαρακτηριστικά. Η Βαρκελώνη θα είναι πολύ πιο ανθεκτική στους 
οικονομικούς μετασχηματισμούς που θα φέρει η κρίση, με την οικονομία της να ανακά-
μπτει ταχύτατα σε σχέση με την Καταλονία και την υπόλοιπη Ισπανία, και τις επιπτώσεις 
της ύφεσης να είναι γενικότερα πιο ήπιες. Η Αθήνα αντίθετα, θα αντιμετωπίσει μια γε-
νικευμένη και μακράς διάρκειας ύφεση, με έντονα κοινωνικά και οικονομικά προβλή-
ματα που εντοπίζονται μέχρι και σήμερα. 

Η κρίση στη Βαρκελώνη θα εμφανιστεί μέσα από την σημαντική αύξηση της ανεργίας, 
της φτώχιας και τον κοινωνικών ανισοτήτων. Πτυχή αυτών των επιπτώσεων θα είναι 
και η κρίση στην πρόσβαση στην κατοικία που θα ακολουθήσει την Φούσκα Ακινήτων 
του 2007, με την χρηματιστικοποίηση της αγοράς κατοικίας να είναι κεντρικό χαρακτη-
ριστικό168. Η αδυναμία αποπληρωμής των δανείων λόγω της πτώσης των εισοδημάτων 
και η ευελιξία του Τραπεζικού Συστήματος στην Ισπανία θα επιτρέψει στις τράπεζες να 
προχωρήσουν σε χιλιάδες εξώσεις. Μόνο το 2018 στην Ισπανία θα πραγματοποιηθούν 
59.671 εξώσεις από τις οποίες οι 8.877 θα είναι στην Καταλονία. Στην Ελλάδα και την 
Αθήνα, οι συνθήκες θα είναι διαφορετικές λόγω της ύπαρξης θεσμικών εργαλείων που 
έδιναν ένα βαθμό προστασίας και κυρίως τον σχετικά χαμηλό βαθμό χρήσης τραπεζικού 
δανεισμού για την αγορά νέας κατοικίας169. Από τη σύγκριση των δύο πόλεων γίνεται 
διακριτό ότι ο βαθμός χρηματιστικοποίησης της αγοράς κατοικίας έχει σημαντικές επι-
πτώσεις συνολικά στην αγορά κατοικίας. Ή, διαφορετικά, η μεγαλύτερη εξάρτηση από 
τις αγορές δανείων στερεί τα νοικοκυριά από ένα πλαίσιο προστασίας. Αυτή είναι μια 
από τις βασικές διαφορές ανάμεσα στην Αθήνα και τη Βαρκελώνη. 

Εντούτοις, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο διεθνή χρη-
ματιστηριακά κεφάλαια, νέες τεχνολογίες και τάσεις στον τουρισμό (sharing 
economy) επηρεάζουν και ασκούν πιέσεις στις κτηματαγορές σε τοπικό επίπεδο. Για 
πόλεις που αποτελούν προορισμούς, όπως η Βαρκελώνη -και λιγότερο η Αθήνα-, οι 
πιέσεις αυτές είναι ακόμα μεγαλύτερες. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο παράγοντες και 
τάσεις που δύσκολα πλέον μπορούν να ελεγχθούν και να ρυθμιστούν σε τοπικά και 

168. Τα νοικοκυριά που αγόρασαν 
το σπίτι τους μέσω δανεισμού, από 
12% το 1991 θα φτάσουν στο 22% 
το 2011. 

169. Στην Ελλάδα το ποσοστό 
αυτό ήταν στο 15% το 2009, ένα 
από τα χαμηλότερα σε όλη την 
Ευρώπη, σε αντίθεση με το 32% 
στην Ισπανία. 
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εθνικά πλαίσια, να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις τοπικές κτηματαγορές. Αυτό απο-
τελεί ένα νέο, κοινό φαινόμενο ανάμεσα στις δύο πόλεις. 

Εδώ, η περίπτωση της Βαρκελώνης είναι ενδεικτική: Η χρήση πλατφορμών όπως αυτή 
του Airbnb θα φέρει ραγδαία ανάπτυξη στα τουριστικά καταλύματα, εις βάρος των χρή-
σεων κατοικίας, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των τιμών. Παράλληλα, η τοπική 
αγορά θα αποτελέσει ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις στην κτηματαγορά. Έτσι, το 
πρόβλημα ελέγχου της αγοράς κατοικίας στην πόλη, αρχίζει να συνδέεται όλο και πε-
ρισσότερο με τη ρύθμιση μιας διεθνοποιημένης αγοράς. Αυτή η διαπίστωση αλλάζει και 
τον τρόπο χάραξης πολιτικών. Το βασικό πρόβλημα, θα παρατηρήσει ο David Bravo, θα 
είναι: 

«πως να αναμετρηθούμε με ένα τόσο μεγάλο θέμα, ένα παγκόσμιο 
πρόβλημα που ενισχύεται όλο και περισσότερο από τις νέες τεχνολο-
γίες, όπως το AirBnB, από τη σκοπιά της τοπικής κυβέρνησης. Εδώ 
έχουμε δει πως μια αφηρημένη έννοια όπως η παγκοσμιοποίηση 
παίρνει υλική μορφή στο τοπικό επίπεδο.» (Bravo 2018).

Πέρα από τις επιπτώσεις κομβικές θα είναι αλλαγές όσο αφορά το ρόλο που θα παίξουν 
υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως η ΕΕ στην επιβολή πολιτικών λιτότητας. Οι διαφοροποι-
ήσεις όμως ανάμεσα στην Αθήνα και την Βαρκελώνη είναι και εδώ σημαντικές. Αρχικά 
πρέπει να επισημάνουμε πως, μέσω των συνεντεύξεων στις δύο πόλεις, παρουσιάζονται 
διαφορετικές εκτιμήσεις για τους υπερεθνικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αστικές 
πολιτικές σε τοπικό επίπεδο. Στην περίπτωση της Βαρκελώνης τα προβλήματα της ύφε-
σης εντοπίζονται από τους προνομιακούς πληροφορητές σε πρώτο βαθμό στις πολιτικές 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ΙΣΠΑΝΙΑ 100% 96% 97% 96% 93% 92% 93% 97% 100% 105% 108%

ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ 100% 96% 97% 97% 94% 93% 95% 99% 104% 108% 112%

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 100% 95% 96% 100% 100% 101% 101% 102% 105% 110%

ΕΛΛΑΔΑ 100% 98% 93% 86% 79% 75% 74% 73% 73% 74% 76%

ΑΤΤΙΚΗ 100% 99% 95% 87% 79% 75% 74% 72% 72% 73%

ΠΙΝΑΚΑΣ 20 ΑΤΤΙΚΉ-ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΤΟΥ ΑΕΠ (2008-2018)[2008=100]
(ΠΉΓΉ: ΕΛΣΤΑΤ, IDESCAT, ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 21 ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΉΜΑΤΙΣΤΙΚΟΠΟΙΉΣΉΣ ΤΉΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
(ΠΉΓΉ: EUROSTAT, ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)
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ΚΕΦ 6: ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΉΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΉΣ ΎΦΕΣΉΣ ΣΤΉΝ ΑΘΉΝΑ ΚΑΙ ΤΉΝ ΒΑΡΚΕΛΏΝΉ (2008-2018)

λιτότητας της Ισπανικής και της Καταλανικής κυβέρνησης και δευτερεύοντος στη χρη-
ματιστικοποίηση, την τουριστική έκρηξη και τη φούσκα ακινήτων. Αντίθετα, στην Αθή-
να, τα μνημόνια και οι πολιτικές της ΕΕ έχουν έναν πολύ πιο κεντρικό ρόλο. Έτσι, αυτό 
που ορίσαμε στην έρευνα ως υπερεθνική πίεση και εξάρτηση την περίοδο της ύφεσης δε 
σχετίζεται στην περίπτωση της Βαρκελώνης τόσο με την ΕΕ και το ρόλο. Αντίθετα, στην 
περίπτωση της Αθήνας υπάρχει μια πιο θεσμική διάσταση, η οποία αφορά στις σχέσεις 
της ελληνικής κυβέρνησης με την Ε.Ε και το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. 

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε ως μηχανισμού επιβολής πολιτικών λιτότητας 
είτε   ως μηχανισμού προώθησης διαρθρωτικών αλλαγών, θα είναι κυρίαρχος στις τοπο-
θετήσεις των προνομιακών πληροφορητών στην περίπτωση της Αθήνας. Αυτό δεν είναι 
περίεργο, καθώς οι πολιτικές καθορίζονται για μια μεγάλη περίοδο, από το 2011-2018, 
μέσα από το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής των ελληνικών κυβερνήσεων 
και της Ε.Ε. Αντίθετα, στην περίπτωση της Βαρκελώνης οι αναφορές θα είναι ελάχιστες. 
Εκεί, και γενικότερα στην περίπτωση της Ισπανίας, αν και υπάρχουν κοινά χαρακτηρι-
στικά, οι πολιτικές λιτότητας θα συνδεθούν περισσότερο με την πολιτική των εθνικών 
κυβερνήσεων και της Καταλανικής κυβέρνησης σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό βέβαια 
δεν αναιρεί τον σημαντικό ρόλο της Ε.Ε στη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων και 
το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις παρουσιάζονται σημαντικές τάσεις συγκεντρω-
τισμού στη χάραξη πολιτικών, γεγονός που θα οδηγήσει, ιδιαίτερα στην περίπτωση της 
Καταλονίας, σε γενικευμένη πολιτική και συνταγματική κρίση. 

Η περίπτωση της Ελλάδας και του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της 
ελληνικής κυβέρνησης παραμένει χαρακτηριστική, και θα αναδείξει τον κομβικό ρόλο 
των υπερεθνικών οργανισμών την περίοδο που εξετάζουμε. Ο βασικός κορμός και επι-
λογές του προγράμματος αποφασίστηκαν και τέθηκαν σε διαπραγμάτευση σε υπερεθνι-
κό επίπεδο, ενώ η υλοποίησή τους βρισκόταν υπό την εποπτεία θεσμών όπως η ΕΕ, η 
ΕΚΤ και το ΔΝΤ για όλη την περίοδο από το 2010 μέχρι και το 2018. Αν και, όπως 
αναδείχθηκε από την έρευνα, ο ρόλος των τοπικών ομάδων συμφερόντων και δρώντων 
υποκειμένων ήταν σημαντικός στη τελική διαμόρφωση των πολιτικών, αυτό δεν αλλάζει 
το γεγονός ότι οι κύριες κατευθύνσεις και στρατηγικές, όπως για παράδειγμα η ανάγκη 
αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας (Γιαννακούρου 2019), 
έρχονταν κατευθείαν από τους θεσμούς. 

Αυτό είναι, υποστηρίζουμε, ένα νέο χαρακτηριστικό στις σχέσεις μεταξύ των διαφο-
ρετικών επιπέδων διακυβέρνησης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον τρόπο με τον 
οποίο μεταφέρονται οι πολιτικές, συγκροτώντας ένα ασφυκτικό και ιεραρχικό πλαίσιο. 
Στο επίπεδο των αστικών πολιτικών αυτό σήμαινε στην πράξη μια άτυπη 
μεταφορά αρμοδιοτήτων στην υπερεθνική κλίμακα και την παράκαμψη 
των τοπικών και εθνικών διοικήσεων σε μια σειρά θεμάτων. Αυτό γίνεται 
διακριτό σε μια σειρά περιπτώσεων. Το ΥΠ.ΕΝ, που παραδοσιακά είχε την αρμοδιό-
τητα σε θέματα χάραξης στρατηγικής σε Μητροπολιτικό επίπεδο, παρακάμπτεται ή ο 
ρόλος του περιορίζεται (Κλαμπατσέα 2018; Καλτσά 2019; Πολύζος 2019; Ζήφου 2018). 
Ταυτόχρονα, το Υπ. Οικονομικών. που έχει μια πιο άμεση σχέση με το πρόγραμμα των 
μνημονίων, αναλαμβάνει νέες αρμοδιότητες και έχει τον κεντρικό ρόλο στην αξιοποίηση 
της δημόσιας περιουσίας (Γιαννακούρου 2019; ΤΑΙΠΕΔ 2019). Ο ρόλος της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης είναι επίσης μικρός, ιδιαίτερα σε θέματα που σχετίζονται με τις μεγάλες 
επενδύσεις και το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Επί της ουσίας, μέσω των πολιτι-
κών που προωθήθηκαν από την Ε.Ε. θα λάβει χώρα, τρόπον τινά, ένα «θεσμικό κλείδω-
μα» κάποιων πολιτικών, πέραν των οποίων δεν υπήρχε δυνατότητα διαπραγμάτευσης. 
Η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ και η αποτυχημένη προσπάθεια προώθησης μιας πολιτικής 
αντίθετης με τα όρια που έθεταν οι θεσμοί είναι δείγμα της νέας αυτής συνθήκης.  
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Παράλληλα, όπως και στην περίπτωση της Βαρκελώνης, βλέπουμε πως η στρατηγική 
της προσέλκυσης επενδύσεων και η ενίσχυση της παρέμβασης της ιδιωτικής πρωτοβου-
λίας, ιδιαίτερα σε τομείς όπως ο τουρισμός και η κτηματαγορά, θα δημιουργήσουν νέα 
δεδομένα και νέες δυσκολίες σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή ακόμα και του κε-
ντρικού κράτους αναφορικά με τον έλεγχο και τη ρύθμιση πτυχών των αστικών πολιτι-
κών και της ανάπτυξης της πόλης. Αυτό θα γίνει εμφανές με τις μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις 
υποδομών της πόλης, την ανάπτυξη των πλατφορμών όπως το Airbnb, καθώς και το νέο 
ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές για την αθηναϊκή κτηματαγορά. 

6.2.2.2 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΛΙΤΟΤΗΤΑ, ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
Την περίοδο που εξετάζουμε θα υπάρξουν και στις δύο πόλεις αρκετές τομές που σχετίζο-
νται με γενικότερες αλλαγές που προέρχονται από τις εθνικές και περιφερειακές κυβερ-
νήσεις όπου έχουμε σημαντικούς μετασχηματισμούς σε θεσμικό επίπεδο και στο επίπεδο 
κατευθύνσεις πολιτικών. Πολλές αλλαγές θα επηρεαστούν έμμεσα , αλλά  και πιο άμεσα, 
από το νέο πλαίσιο που θα φέρει η κρίση, ενώ άλλες εντάσσονται περισσότερο σε τοπικές 
κουλτούρες διακυβέρνησης ή είχαν δρομολογηθεί ήδη πριν την κρίση. Τέλος, υπάρχουν 
εκείνες οι αλλαγές που σχετίζονται με νέες διεθνείς τάσεις και μετασχηματισμούς. 

Η ύφεση και η λιτότητα είναι βέβαια το κυρίαρχο ενοποιητικό χαρακτηριστικό όλης αυ-
τής της διαδικασίας. Παρά την σημασία των υπερεθνικών οργανισμών οι τελικές απο-
φάσεις σχετικά με τις πολιτικές λιτότητας θα παίρνονται σε εθνικό ή και περιφερειακό 
επίπεδο. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική καθώς η μορφή που θα πάρει η 
λιτότητα έχουν να κάνουν με «εθνικές» πολιτικές επιλογές. 

Στην περίπτωση της Καταλονίας το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε κλονισμό των σχέ-
σεων μεταξύ κέντρου και περιφέρειας στο ισπανικό σύστημα διακυβέρνησης. Αν και 
δεν υπήρχαν διοικητικές μεταρρυθμίσεις, μέσα από την επιβολή πολιτικών λιτότητας 
στο πλαίσιο του προγράμματος διάσωσης των τραπεζών από την ΕΕ, επί της ουσίας θα 
έχουμε μια διαδικασία ανακλιμάκωσης και «δημοσιονομικής συγκεντροποίησης» (Davies 
και Blanco 2017; Eizaguirre, Pradel-Miquel, και García 2017; Suarez 2010), όπου το 
Κεντρικό Ισπανικό Κράτος ανάγκαζε τις Αυτόνομες Κοινότητες να προχωρήσουν σε 
περικοπές στους προϋπολογισμούς και έλεγχο των εξόδων. Αυτό αποτελεί μια νέα συν-
θήκη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Καταλονία. Όπως αναφέρε ο Trullén, η νέα 
νομοθεσία, τα επίπεδα χρέους και οι πολιτικές τις ΕΕ, οδήγησαν στο να χάσουν οι Αυ-
τόνομες Κοινότητες «τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτήσουν τις αναγκαιότητες που προκύπτουν 
από το Κράτος Πρόνοιας [...] και συνολικά τη δυνατότητά τους να δράσουν» (Trullén Thomas 
2018). Βέβαια στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλουν και οι πολιτικές επιλογές των κυ-
βερνήσεων του CiU που υιοθέτησαν πλήρως την λογική της λιτότητας και του περι-
ορισμού των δαπανών. Σε κάθε περίπτωση γεγονός αυτό κλόνισε το αποκεντρωμένο 
μοντέλο διακυβέρνησης και συνέβαλε στη συνολικότερη πολιτική κρίση ανάμεσα στην 
Καταλανική και την Ισπανική Κυβέρνηση. 

Αυτή η αλλαγή των σχέσεων δεν αφορά μόνο τα επίπεδα διακυβέρνησης (κεντρικό 
κράτος, περιφέρειες και δήμοι) αλλά και τις σχέσεις συνολικά εντός της ενότητας που 
συγκροτεί το πολύ-επίπεδο σύστημα διακυβέρνησης και όπου πλέον παρουσιάζονται 
συγκρούσεις ανάμεσα στις επιλεγμένες στρατηγικές διάφορων φορέων διακυβέρνησης. 
Αυτό γίνεται εμφανές στη Βαρκελώνη και τις σχέσεις ανάμεσα στο Δήμο και φορείς 
όπως το Λιμάνι ή το Αεροδρόμιο (Arias 2018).

Η περίοδος που εξετάζει η έρευνα θα χαρακτηριστεί από σημαντικές θεσμικές και νο-
μοθετικές τομές. Σε αρκετές περιπτώσεις οι τομές δεν έχουν άμεση σχέση με το υφεσιακό 
πλαίσιο.  
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Για παράδειγμα, η ίδρυση της AMB στη Βαρκελώνη το 2010 συνδέεται περισσότερο 
με την ενίσχυση μιας παράδοσης μητροπολιτικού σχεδιασμού στην πόλη και όχι με την 
ύφεση. O νέος θεσμός θα αποτελέσει τομή στο σύστημα διακυβέρνησης συνολικά της 
Καταλονίας. Η δημιουργία Μητροπολιτικού Επιπέδου διακυβέρνησης αναδεικνύει τη 
σημασία της συγκεκριμένης κλίμακας για το σχεδιασμό συνολικά της Βαρκελώνης, ενώ, 
σύμφωνα με τον Josep Bohigas (2018), η δημιουργία του μπορεί να φέρει νέες ανακατα-
τάξεις καθώς καθιστά οργανισμούς όπως η Barcelona Regional περιττούς. Ταυτόχρονα, 
επιβεβαιώνει την πεποίθηση πολλών ότι η αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων της 
πόλης, όπως οι δημόσιες μεταφορές (Sisternas 2019), θέματα κατοικίας (Xavier 2019) 
και ανάπτυξης (Bohigas 2019), θα πρέπει να λυθούν σε Μητροπολιτικό Επίπεδο. 

Την ίδια στιγμή, σημαντικές θα είναι οι αναδιαρθρώσεις στο επίπεδο του Δήμου, με τον 
εκσυγχρονισμό του συστήματος των υπηρεσιών ώστε να ανταποκριθούν σε νέες απαι-
τήσεις του σχεδιασμού. H δημιουργία του Urban Habitat, με τη συνένωση διαφόρων δι-
ευθύνσεων που δραστηριοποιούνται από το χωρικό σχεδιασμό μέχρι τις νέες τεχνολογίες 
και τη κινητικότητα, συγκρότησε ένα νέο οργανισμό εντός της διοικητικής δομής του 
Δήμου, ο οποίος προσέγγιζε την πόλη με έναν ολοκληρωμένο τρόπο (Sisternas 2019; 
Vives Tomàs 2017). Η συγκεκριμένη δομή, αν και με διαφορετική ονομασία, συνεχί-
στηκε και από την Ada Colau. Για τη Maria Sisternas (2019): 

«η νέα δομή επιτάχυνε την καινοτομία […] και η απόδειξη της επιτυ-
χίας της είναι ότι λειτουργεί μέχρι σήμερα. Η Διεύθυνση του Urban 
Habitat δεν λέγεται Urban Planning, αλλά Urban Ecology and Mobility. 
Έτσι, όλα αυτά ακόμη λειτουργούν ενιαία αναδεικνύοντας ότι δεν είναι 
μια πολεοδομική επιλογή ή σχετική με την κινητικότητα, αλλά κάτι 
πιο πολύπλοκο.» (Sisternas 2019)

Στην περίπτωση της Αθήνας οι αλλαγές έχουν άμεση σχέση με την κρίση, καθώς ση-
μαντικές θεσμικές τομές συνδέονται με το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της 
Ε.Ε. Η κατάργηση οργανισμών όπως ο ΟΡΣΑ και η ΕΑΧΑ. ΑΕ, η δημιουργία νέων 
θεσμών όπως η Ελληνικό Α.Ε, το ΤΑΙΠΕΔ, το ΕΕΣΙΠ κ.α., υπεύθυνων για τις ιδιω-
τικοποιήσεις και την προσέλκυση επενδύσεων στην Αθήνα και την υπόλοιπη χώρα, 
αποτελούν σημαντικές θεσμικές τομές της περιόδου. Σε τοπικό επίπεδο, η δυνατότητα 
συγκρότησης Ειδικών Φορέων Διαχείρισης σε επίπεδο Δήμων (Αθήνα-Πειραιάς) για 
τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι επίσης ένα νέο στοιχείο που περισσότε-
ρο έχει να κάνει με αλλαγές στον τρόπο παροχής ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων παρά 
με τις πολιτικές λιτότητας ή τη δημοσιονομική προσαρμογή. 

Τέλος, και στις δύο περιπτώσεις που επικεντρώθηκε η έρευνα, είναι εμφανείς οι προσπά-
θειες εισαγωγής καινοτομιών στις κατευθύνσεις και τα πρότυπα πολιτικής. Αυτό απο-
τυπώνεται σε πολλαπλά επίπεδα και καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων, με τις έν-
νοιες της λιτότητας και της ανθεκτικότητας να αποκτούν κεντρική σημασία. Και στις δύο 
περιπτώσεις, νέες τάσεις στη διαχείριση των πόλεων, επηρεασμένες από ρεύματα όπως 
αυτό της ανθεκτικότητας και του αστικού μεταβολισμού στο σχεδιασμό170, θα εισαχθούν 
στη λογική και στην πολιτική της δημόσιας διοίκησης, ιδιαίτερα στη τοπική κλίμακα. Η 
συγκρότηση τμημάτων όπως το Urban Habitat στην Βαρκελώνη και η Στρατηγική Αν-
θεκτικότητας του Δήμου Αθηναίων δείχνουν πως η στρατηγική των Δήμων προσπαθεί 
να συνομιλήσει με διεθνή ρεύματα και τάσεις. 

Ταυτόχρονα, η ίδια η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της κρίσης θα φέρει μια σει-
ρά «καινοτομιών» και τομών σε πτυχές των αστικών πολιτικών. Εδώ οι κατευθύνσεις 
βέβαια είναι διαφορετικές. Στην Ελλάδα, θεσμικές τομές και μεταρρυθμίσεις στο χωρι-
κό και αναπτυξιακό σχεδιασμό θα έχουν ως στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και 
γενικότερα την ευελιξία παρέμβασης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον χώρο. Αυτή η 170. Βλ. Κεφ. 2.4.3.2 για μια ποιο 

αναλυτική καταγραφή 
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λογική θα ενισχυθεί συνολικά από τις πολιτικές λιτότητας που προωθούσαν ένα μοντέλο 
ιδιωτικοποιήσεων της δημόσιας περιουσίας. Οι κατευθύνσεις αυτές θα συνυπάρχουν με 
ένα πλαίσιο όπου για πρώτη φορά, θεσμοί όπως οι Δήμοι αναγκάζονται να κάνουν κοι-
νωνική πολιτική, ως η πρώτη γραμμή άμυνας για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
των πόλεων. Στη Βαρκελώνη, θα έχουμε μια προσπάθεια επιστροφής σε πολιτικές που 
έχουν ως κέντρο τους την κοινωνική συνοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του 
δικαιώματος στη στέγη, τη διαμόρφωση πολιτικών γύρω από την κοινωνική κατοικία 
και την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του υπερ-τουρισμού. Αν και τα αποτελέσματά 
τους θα είναι περιορισμένα. 

6.2.2.3 ΝΕΑ ΔΡΩΝΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Τόσο στην Αθήνα όσο και στη Βαρκελώνη, ο ρόλος των τοπικών δρώντων 
υποκειμένων θα είναι σημαντικός στη χάραξη πολιτικών. Εδώ η κρίση θα 
είναι καταλύτης και θα συμβάλει στη συνολική αποδιοργάνωση του πολιτικού συστή-
ματος και την ανάδυση νέων πολιτικών υποκειμένων από το τοπικό μέχρι και το εθνικό 
επίπεδο. Νέα κόμματα και πολιτικοί σχηματισμοί θα δημιουργηθούν, ιδεολογίες που 
βρίσκονταν στο πολιτικό περιθώριο θα ανακάμψουν και τμήματα της κοινωνίας θα ρι-
ζοσπαστικοποιηθούν. Αυτή η νέα πολιτικοποίηση θα επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο 
άσκησης πολιτικής στις πόλεις που επικεντρώνεται η έρευνα, με την δραστηριοποίηση 
πολλαπλών πολιτικών δρώντων υποκειμένων. Οι γειτονιές των πόλεων ήταν άλλωστε 
ο χώρος όπου τα αποτελέσματα της λιτότητας, της ανεργίας και της φτώχειας θα είναι εμ-
φανή. Οι έκτακτες αυτές συνθήκες θα αναγκάσουν τους Δήμους να λάβουν 
νέους ρόλους, να πάρουν πρωτοβουλίες αντιμετώπισης των αρνητικών 
επιπτώσεων και διαμόρφωσης λύσεων στα έντονα κοινωνικά προβλήμα-
τα. Αυτό γίνεται διακριτό μέσα από την έρευνα τόσο στην Αθήνα (μέσω του Δήμου 
Αθηναίων και το Δήμο Πειραιά) όσο και στη Βαρκελώνη με τον κεντρικό ρόλο του 
Δήμου στη διαμόρφωση πολιτικών γύρω από θέματα όπως η κατοικία, ο τουρισμός κ.α. 

Η αναβάθμιση του ρόλου των Δήμων και των ηγεσιών τους θα είναι ένα 
κοινό χαρακτηριστικό και στις δύο πόλεις που εξετάστηκαν. Στο νέο υφεσι-
ακό περιβάλλον, θεσμοί όπως αυτοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα έρθουν άμεσα αντι-
μέτωποι με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης (φτώχεια, ανισότητες), γεγονός που θα 
τους αναγκάσει να παίξουν ένα νέο αναβαθμισμένο ρόλο, να πάρουν πρωτοβουλίες και 
να διαμορφώσουν στρατηγική, εκμεταλλευόμενοι και το νέο πλαίσιο χρηματοδοτήσεων 
που τους έδινε η ΕΕ. Στους μεγάλους Δήμους της Αθήνας (Δήμο Αθηναίων, Δήμο 
Πειραιά) αυτό θα έρθει μέσα από τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων, την ανάπτυξη 
συνεργασιών με ΜΚΟ και με τον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που θα έχει σημαντικά απο-
τελέσματα. 

Επομένως, η κρίση αναγκάζει τους Δήμους να κάνουν αναβαθμισμένη κοινωνική πο-
λιτική και να διαμορφώσουν μια αυτόνομη αναπτυξιακή στρατηγική. Αυτό θα είναι 
κάτι που για πρώτη φορά θα γίνει στους μεγάλους Δήμους της Αθήνας αλλά και στην 
Βαρκελώνη η κοινωνική πολιτική θα είναι στο επίκεντρο των πολιτικών με σημαντική 
αύξηση των χρηματοδοτήσεων. 

Πρέπει εδώ όμως να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της Αθήνας οι πρωτοβουλίες αυ-
τές δεν αφορούν το σύνολο των Δήμων, στηρίζονται σε προσωπικές πρωτοβουλίες και 
δεν υπάρχει προσπάθεια συνολικών διαρθρωτικών αλλαγών στο επίπεδο της δημόσιας 
διοίκησης. Τα πάγια προβλήματα του σχεδιασμού της Αθήνας παραμένουν. Στην Ελ-
λάδα, τα οργανογράμματα των Δήμων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ίδια, και ο βαθμός 
καινοτομίας είναι μικρός. Οι πρωτοβουλίες συνδέονται περισσότερο με προσωπικές επι-
λογές και δράσεις και όχι τόσο με την προσπάθεια εισαγωγής θεσμικών καινοτομιών. 
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Στην περίπτωση της Βαρκελώνης οι πολιτικές έχουν επίσης συγκεκριμένα όρια. Παρά 
όμως τις αδυναμίες οι Δήμοι εμφανίζονται να διεκδικούν και να απαιτούν νέους ρό-
λους. Στην κατεύθυνση αυτή για αρκετούς η κρίση και παραδείγματα όπως το Barcelona 
en Comú ανανεώνουν το διάλογο για το τι θα μπορούσε να είναι αυτό που ονομάζεται 
«urban citizenship agenda»(Blanco, Salazar, και Bianchi 2019; Eizaguirre, Pradel-Miquel, 
και García 2017) και γενικότερα ο ρόλος των πόλεων σε ένα όλο και περισσότερο πα-
γκοσμιοποιημένο περιβάλλον (Bravo 2018). 

Στην περίοδο αυτής της έντονης κοινωνικής πόλωσης, ο ρόλος των κοινωνικών κινη-
μάτων θα είναι επίσης σημαντικός, είτε σαν ένας μηχανισμός αντιπολίτευσης στις πολι-
τικές λιτότητας, είτε μέσω των δικτύων αλληλεγγύης που αναπτύχθηκαν και στις δύο 
πόλεις. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες θα προκύψει γενικότερα ένα νέο κύμα πολιτικο-
ποίησης, που στη Βαρκελώνη θα γεννήσει πολιτικούς σχηματισμούς όπως το Barcelona 
en Comu και τους Podemos στο εθνικό επίπεδο, ενώ αδιαμφισβήτητα ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
ενισχυθεί με τον ίδιο τρόπο. Συνολικότερα όμως, οι πόλεις και οι γειτονιές έγιναν πεδίο 
ενεργοποίησης και δραστηριοποίησης των τοπικών κοινωνιών, γεγονός που θα έχει και 
μια αρνητική πτυχή όπως έδειξε η άνοδος και η δράση κομμάτων όπως η Χρυσή Αυγή 
στην Αθήνα. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούμε και στο σημαντικό ρόλο των ιδιωτών και γενικότερα 
των τοπικών ελίτ ως παραγόντων που διεκδικούν μια θέση στο υπο διαμόρφωση νέο 
πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό μετά το 2008. Στην Βαρκελώνη οι τοπικές επιχειρη-
ματικές ελιτ θα υποστηρίξουν πρωτοβουλίες διατήρησης της ανταγωνιστικότητας της 
πόλης. Αυτό σήμαινε εναντίωση σε όσους προσπαθούσαν να εισάγουν πολιτικές που 
έρχονται σε αντίθεση με σημαντικούς τομείς δραστηριότητας, όπως στην περίπτωση του 
Barcelona en Comu και την πολιτική του γύρω από τον Τουρισμό. Μπορεί όμως να 
σήμαινε και υπεράσπιση του κινήματος της ανεξαρτησίας, αν και στην πράξη υπήρχε 
έντονος διχασμός γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.  

Στην Αθήνα, από τις μεγάλες επενδύσεις μέχρι και τη χρηματοδότηση της κοινωνικής 
πολιτικής, ο ιδιωτικός τομέας θα έχει ένα νέο αναβαθμισμένο ρόλο στην πόλη. Ταυτόχρο-
να, η περίπτωση του Δήμου Πειραιά δείχνει ότι τοπικοί παράγοντες του επιχειρηματικού 
κόσμου θα έχουν ενεργό συμμετοχή και σε επίπεδο διοίκησης των Δήμων. Παράλληλα 
ο ισχυρός ρόλος του ιδιωτικού τομέα στο σύστημα διακυβέρνησης της πόλης θα ενισχυ-
θεί ακόμη περισσότερο τόσο μέσα από τις πολιτικές των μνημονίων (ιδιωτικοποιήσεις, 
προσέλκυση επενδύσεων) όσο και μέσα από την δραστηριοποίηση επιχειρηματιών και 
ιδρυμάτων. Αυτό θα φανεί ιδιαίτερα στην Αθήνα όπου σημαντικές πρωτοβουλίες και 
αναπτύξεις (ΚΠΙΣΝ, Rethink Athens, Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού Αγ. Κο-
σμά) είναι αποτέλεσμα ιδιωτικών επενδύσεων και δωρεών. 

Γενικότερα, υποστηρίζουμε ότι το «παραδοσιακό» actor based σύστημα διακυβέρνησης 
της Αθήνας και της Ελλάδας θα συνεχίσει να είναι το βασικό χαρακτηριστικό του συ-
στήματος διακυβέρνησης και διαμόρφωσης πολιτικών. Από την έρευνα προκύπτει ότι 
όποια καινοτομία παρήχθη σε επίπεδο πολιτικής ήταν σχεδόν αποκλειστικά αποτέλεσμα 
δράσης συγκεκριμένων προσώπων που βρισκόταν την περίοδο που εξετάζουμε σε θέ-
σεις ευθύνης.
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6.3 ΧΑΡΑΞΉ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ 
ΣΤΕΝΟΤΉΤΑΣ, ΔΉΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ 
ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ. 

6.3.1 ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΉΣ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
Στις προηγούμενες ενότητες παρουσιάσαμε τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν οι 
πολιτικές στην Αθήνα και την Βαρκελώνη και τη σχέση πολιτικής και πολιτικών. Τι 
συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε για τις κατευθύνσεις που ακολου-
θήθηκαν; Που οδήγησε όλη αυτή η περίοδος έξαρσης του ριζοσπαστισμού 
και πολιτικών μετασχηματισμών; 

Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι παρόλες τις τομές που παρατηρούνται η 
έννοια του path-dependency   παραμένει καθοριστική. Οι τοπικές συνθήκες, 
τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος των τοπικών δρώντων υποκειμένων και οι συγκεκρι-
μένες κουλτούρες στη χάραξη πολιτικής παίζουν κεντρικό ρόλο. Τα καθεστώτα διακυ-
βέρνησης που έχουν διαμορφωθεί εδώ και δεκαετίες στις δύο πόλεις προσαρμόζουν τις 
διεθνείς τάσεις και πολιτικές στα δικά τους δεδομένα και δείχνουν μεγάλη ανθεκτικότη-
τα, παρά τους κλονισμούς που υπάρχουν από ένα διεθνές γεγονός όπως η κρίση. Έτσι, οι 
πολιτικές δεν εφαρμόζονται ούτε μεταφέρονται με έναν «καθαρό» τρόπο, και ο εντοπι-
σμός σημαντικών καινοτομιών και ριζικών μετασχηματισμών είναι κάτι 
δύσκολο. Οι μετασχηματισμοί σε επίπεδο πολιτικών δεν σημαίνουν και 
συνολική ρήξη με τα μοντέλα πάνω στα οποία αναπτύχθηκαν οι δύο πό-
λεις. Στη Βαρκελώνη η πόλη συνεχίζει να βαδίζει σε ένα μοντέλο που στηρίζεται στην 
ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή, με μια ιδιαίτερη προσήλωση στη δεύτε-
ρη, στην προσπάθεια αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων που έφερε η κρίση. 
Στην Αθήνα οι πολιτικές λιτότητας οδήγησαν στην ενίσχυση του ρόλου της αγοράς και 
γενικότερα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Σε αντίθεση όμως με την αρχική 
ερευνητική υπόθεση της παρούσας διατριβής και στις δύο περιπτώσεις η 
κρίση δεν έφερε ένα συνολικά «νέο» μοντέλο, μια γενικευμένη εμβάθυν-
ση ενός νεοφιλελεύθερου προτύπου, ενώ η συνέχεια σε επίπεδο χάρα-
ξης πολιτικών για την πόλη αποτελεί κοινό τόπο και σε μια άλλη σειρά 
ερευνών την ίδια περίοδο (González κ.ά. 2018; Bayırbağ, Davies, και Münch 2017; 
Davies και Blanco 2017; Peck, Theodore, και Brenner 2013; Oosterlynck και González 
2013). Σε ένα βαθμό ισχύει αυτό που χαρακτηριστικά σχολιάζουν οι Peck, Theodore και 
Brenner: 

«Υπάρχει σίγουρα μια αίσθηση ότι ο μετα-κρισιακός κόσμος παραγω-
γής αστικών πολιτικών μοιάζει με ένα θαλάμο με ηχώ, όπου αντηχούν 
τόσες πολλές από τις ίδιες παλιές φόρμες, από την δημιουργικότητα 
και τα clusters μέχρι και τον ανταγωνισμό των πόλεων. Αλλά αυτό 
το κοκτέιλ ρηχότητας των κυρίαρχων εκδηλώσεων αστικής πολιτικής, 
παρόλη αυτή την Οργουελιανή κλώση «καινοτομίας» και «καλών 
πρακτικών», απαιτεί μια εξήγηση.» (Peck, Theodore, και Brenner 
2013, 1094)

Που μπορεί να αναζητηθεί αυτή η εξήγηση; 

Αρχικά, η ίδια η έννοια της αναζήτησης του «νέου» στις αστικές πολιτικές με εκκίνηση 
ένα παγκόσμιο γεγονός όπως η οικονομική κρίση του 2008171, ή μόνο με βάση τις αλλα-
γές στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, έχει συγκεκριμένα όρια. Όπως είδαμε με αναλυτικό 
τρόπο στην παρούσα έρευνα, στην Αθήνα και τη Βαρκελώνη, τόσο μετά το 2008 όσο και 
πριν, οι πολιτικές διαμορφώνονται από μια σειρά παραγόντων που στις πιο πολλές περι-
πτώσεις σχετίζονται με τοπικές συνθήκες και κουλτούρες, με τη δράση τοπικών υποκει-
μένων και τον τρόπο με τον οποίο διεθνείς τάσεις αλληλοεπιδρούν με αυτές. Πράγματι, 

171. Γεγονός που αποτελεί 
ερευνητική αφετηρία για όσους 
μελέτησαν την κρίση στηριζόμενοι 
στους θεωρητικούς του νεοφιλε-
λευθερισμού. 
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σε περιπτώσεις όπως αυτή της Αθήνας το νεοφιλελεύθερο στοιχείο έχει μια πιο κεντρική 
θέση, δεν ισχύει όμως το ίδιο και στη Βαρκελώνη.

Αλλά κατά τη γνώμη μας ακόμη και η νεοφιλελεύθερη καινοτομία είναι 
δύσκολο να στοιχειοθετηθεί. Στην Ελλάδα η Χωροταξική και Πολεοδομική Με-
ταρρύθμιση και η εισαγωγή εργαλείων όπως τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια αναγνωρίζο-
νται από αρκετούς ως μια νεοφιλελεύθερη τομή (Κλαμπατσέα 2011; 2018; Ζήφου 2018; 
Πολύζος 2019; Ζέικου 2015). Στην Ισπανία τα συγκεκριμένα εργαλεία υπάρχουν από 
τη δεκαετία του 1950 στο σύστημα σχεδιασμού και στη Βαρκελώνη αξιοποιήθηκαν και 
αξιοποιούνται εκτενώς για τη δημιουργία χώρων δημόσιας χρήσης. Η όποια τροποποί-
ηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας μετά το 1985 θεωρούνταν μια αρνητική πο-
λιτική απορρύθμισης του σχεδιασμού. Στη Βαρκελώνη το Plan General Metropolitano του 
1976 θα εξειδικευτεί με 451 τοπικά σχέδια και 2623 ειδικά σχέδια και θα έχει πάνω από 
χίλιες τροποποιήσεις (Parcerisa 2013, 12). Γίνεται έτσι ακόμη και πιο δύσκολο 
να βγάλουμε γενικά συμπεράσματα για τις αστικές πολιτικές, όταν οι τοπι-
κές συνθήκες δημιουργούν διαφορετικές αναγνώσεις. Ενώ παράλληλα τα 
στοιχεία «νεωτερισμού» αποκτούν μια κάποια σχετικότητα ανάλογα την 
περίπτωση που εξετάζεται. 

Στην πραγματικότητα, όπως κατά τη γνώμη μας πολύ σωστά σχολιάζει ο Le Galès 
(2016), οι αστικές πολιτικές πολύ σπάνια είναι καινούργιες και συχνά δεν αλλάζουν 
λόγω του νεοφιλελευθερισμού. Όπως παρατηρεί:

Οι Αστικές Πολιτικές πολύ συχνότερα αλλάζουν χωρίς τον νεοφιλε-
λευθερισμό. Ένας αριθμός αστικών πολιτικών αλλάζει λόγω λύσεων 
που έχουν εφεύρει τοπικοί παράγοντες για να λύσουν προβλήματα, 
λόγω πολιτικών συγκρούσεων και συμφερόντων (συμπεριλαμβανο-
μένων αυτών των ιδιωτών επενδυτών και άλλων εντός των αστικών 
αναπτυξιακών συνασπισμών [urban growth coalitions]), λόγω νέα 
νομοθεσίας, πολιτικών ή νόμων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, λόγω 
ιδιαίτερων θεσμικών αλλαγών ή λόγω του ρόλου ταλαντούχων κοι-
νωνικών υποκειμένων στο να παράγουν νέες ιδέες. Οι αστικές πολι-
τικές αλλάζουν για πολλούς λόγους που μπορεί ή και δεν μπορεί να 
σχετίζονται με το νεοφιλελευθερισμό […] Η εστίαση στο νεοφιλε-
λευθερισμό είναι κάτι που μερικές φορές δίνει μια μεγάλη 
έμφαση στο «νέο». Αλλά οι αστικές πολιτικές είναι σπάνια 
νέες και, όπως πολύ καλά γνωρίζουν ερευνητές των δημό-
σιων πολιτικών, οι πολιτικές σπάνια πεθαίνουν, οργανώ-
νονται ξανά και ξανά σε νέους συνδυασμούς και με νέες 
ταυτότητες συνεχώς.(Le Galès 2016, 14)

Υπό αυτό το πρίσμα, αυτή η ανακύκλωση πολιτικών (Jones και Ward 2002), η με-
ταφορά «καλών πρακτικών» από αλλού και προώθησή τους ως καινούργιες αποτελεί 
ένα γενικότερο χαρακτηριστικό της εξέλιξης των πολιτικών γενικά και των αστικών 
πολιτικών ιδιαίτερα. Για τον Burton, αυτός ο «μύθος της προόδου στις αστικές πολιτικές που 
περιλαμβάνει την έννοια της αλλαγής και της διαφορετικότητας» είναι κεντρικό στοιχείο στη δι-
αμόρφωση των πολιτικών «που πολλές φορές μας κάνει να συμπεριφερόμαστε λες και ξεκινάμε 
από την αρχή» (Burton 1997, 467), κάτι που δε συμβαίνει όμως συχνά. 

Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι οι έντονοι πολιτικοί μετασχηματισμοί και η αστάθεια 
δεν ευνοούν απαραίτητα τις ριζικές τομές. Σε πολιτικό επίπεδο η πολιτική αστάθεια θα 
είναι ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό και στις δύο πόλεις. Στην Αθήνα, ένας συνδυασμός 
της κεντρο-αριστεράς θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της πόλης, ενώ σε κεντρικό επί-
πεδο ένα μικρό κόμμα της αριστεράς με ποσοστά της τάξης του 5% το 2008, μέσα σε μια 
επταετία θα αναδειχθεί ως η κυβερνώσα παράταξη της χώρας. Ταυτόχρονα, ακόμη και 
νεοναζιστικά κόμματα θα έρθουν στο προσκήνιο. Στη Βαρκελώνη, η τριακονταετή κυ-
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ριαρχία του Σοσιαλιστικού Κόμματος θα φέρει δύο νέες διοικήσεις στην πόλη, μία των 
Καταλανών εθνικιστών του CiU και αυτή του αριστερού BComu, γέννημα το ίδιο της 
πολιτικοποίησης και των κοινωνικών αγώνων μετά το 2008. Ενώ στην κυβέρνηση της 
Καταλονίας το μετριοπαθές μέχρι τότε CiU θα προχωρήσει σε μια πολιτική ανοιχτής 
ρήξης με την Ισπανική Κυβέρνηση. Ενώ οι εκλογές του 2019 θα αναδείξουν νέους συ-
σχετισμούς. Οι παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές και στις δύο περιπτώσεις που εξε-
τάστηκαν ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά θα συμπληρωθούν από νέες «χωρικές» 
διαφοροποιήσεις γύρω από «εθνικά» θέματα. Όλα τα παραπάνω δείχνουν τη ρευστή 
πολιτική κατάσταση που έφερε η οικονομική κρίση μετά το 2008, κάτι που είναι εμφανές 
μέχρι και σήμερα. 

Η εναλλαγή κυβερνήσεων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, η συγκρότηση αδύναμων 
κυβερνητικών σχημάτων και το σπάσιμο των παραδοσιακών πολιτικών συμμαχιών δε 
θα είναι ένα πρόσφορο έδαφος στη διαδικασία χάραξης πολιτικής. Όμως απουσία 
μιας συνολικά διαφορετικής πολιτικής ατζέντας για τις πόλεις σχετίζεται 
και με την αποτυχία διαμόρφωσης εναλλακτικών πολιτικών σχεδίων: Οι 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές, πάρα τους αρχικούς κλονισμούς, απέδειξαν ότι είχαν μεγάλο 
βαθμό ανθεκτικότητας και παρέμειναν ηγεμονικές (Harvey 2010), Η λιτότητα και η 
δημοσιονομική προσαρμογή αποτέλεσαν την κυρίαρχη ατζέντα για μια μεγάλη περίο-
δο και ο «παράξενος μη-θάνατος του νεοφιλελευθερισμού», για να δανειστούμε εδώ τον τίτλο 
του βιβλίου του Colin Crouch (2011), ήταν το χαρακτηριστικό της περιόδου της κρίσης. 
Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου υπήρξε όντως πολιτική αλλαγή και θα μπορούσε να 
υποστηριχθεί μια άλλη κατεύθυνση, τα αποτελέσματα ήταν είτε ίδια, είτε μικρής εμβέ-
λειας. Στην Ελληνική περίπτωση, ο αρχικός ριζοσπαστισμός οδήγησε σε μετριοπαθείς 
αλλαγές και στη συνέχιση των πολιτικών λιτότητας, ενώ ακόμη και στο πεδίο των αστι-
κών πολιτικών που θα μπορούσε να υπάρξει ένας βαθμός ευελιξίας πέρα από το «θεσμικό 
κλείδωμα» των μνημονίων, υπήρξε αδυναμία διαμόρφωσης διαφορετικών κατευθύνσε-
ων. Στη Βαρκελώνη, αν και το παράδειγμα του BComu έδειξε μεγαλύτερη συνέπεια, η 
μετάβαση από τον ακτιβισμό στον κυβερνητισμό ήταν μια πορεία με πολλά εμπόδια και 
αδυναμίες, και με τα προβλήματα της πόλης διατηρούν την έντασή τους.

Κατά τη γνώμη μας οι συγκεκριμένες αδυναμίες αντικατοπτρίζουν και θεωρητικά κενά 
στο επίπεδο της κριτικής σκέψης στις αστικές πολιτικές. Όπως σωστά σχολιάζει ο LeGales 
(2016), οι θεωρητικοί του νεοφιλελευθερισμού, πάρα τη σημαντική συμβολή τους στην 
σφαίρα των ιδεών και στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται ο σύγχρονος καπιτα-
λισμός, είχαν μικρή επιρροή στο επίπεδο των πολιτικών. Σε ένα βαθμό, μπορούμε να 
πούμε πως η κριτική σκέψη δεν στοχάστηκε πάνω στη διαμόρφωση αρχών και θέσεων 
πολιτικής.  Για τους Pinson και Morel Journel (2016), πέρα από κάποιες εξαιρέσεις, η 
συμβατική σκέψη στη βιβλιογραφία γύρω από τον νεοφιλελευθερισμό δεν αναμετρήθη-
κε με την ίδια τη διαδικασία παραγωγής αστικών πολιτικών. Όπως αναφέρουν, «αυτή 
η απουσία εξειδίκευσης σε εναλλακτικά σενάρια θεσμικών αλλαγών συχνά οδηγεί τον αναγνώστη να 
πιστεύει ότι οι θεωρητικοί του νεοφιλελευθερισμού νοσταλγούν τις παλιές καλές ημέρες του Φορντι-
κού Καπιταλισμού» (Pinson και Journel 2016, 148). Αλλά ακόμη και αν δεν συμβαίνει 
ακριβώς αυτό, σίγουρα είναι κυρίαρχη η χρήση φορντικών εργαλείων για την αντιμετώ-
πιση σύγχρονων προβλημάτων, όπως παρατηρούσε ο Luis Falcon στην περίπτωση των 
πολιτικών διαχείρισης του Τουρισμού στην Βαρκελώνη. 

Όμως υπάρχει και ένα ζήτημα μεθοδολογίας, καθώς ο μεγάλος βαθμός αφαίρεσης που 
χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα ρεύματα σκέψης, η προσπάθεια γενίκευσης και η εμμονή 
με την παγκόσμια κλίμακα, στρέφει συχνά την έρευνα μακριά από το τοπικό επίπεδο, εκεί 
όπου τελικά διαμορφώνονται οι πολιτικές, όπως έδειξε και η παρούσα διατριβή. Είναι 
χαρακτηριστικό πως για θεωρητικούς όπως ο Neil Brenner, η επιστημολογία του αστι-
κού δεν είναι πλέον «αγκυρωμένη» σε αυτό που αναγνωρίζαμε σαν πόλη ή οικισμό, και 
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οι νέες τάσεις θα πρέπει να αναζητηθούν σε ένα «κόσμο γενικευμένης αστικότητας» (Brenner 
και Schmid 2015, 155). Τα τελευταία χρόνια μια σειρά νέων μελετητών αρχίζει να αμ-
φισβητεί τις συγκεκριμένες λογικές και προσπαθεί να εισαγάγει την έννοια του τοπικού 
στη μελέτη γύρω από το νεοφιλελευθερισμό, κάτω και από την εμπειρία των διαφόρων 
κινημάτων και δρώντων πολιτικών υποκειμένων που αναδύθηκαν μέσα στην κρίση 
(Blanco, Griggs, και Sullivan 2014; D. Featherstone, Strauss, και MacKinnon 2015). 

6.3.2 ΑΘΉΝΑ ΚΑΙ ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ «ΜΕΤΑ» ΤΉΝ ΚΡΙΣΉ
Η έλλειψη ριζικών τομών και αλλαγών δε συνεπάγεται ότι οι πόλεις μένουν στάσιμες, 
αντίθετα η περίοδος της κρίσης ήταν μια περίοδο εξέλιξης τόσο των πολιτικών όσο και 
των ίδιων των πόλεων.

Στη Βαρκελώνη, το δίπολο ανταγωνιστικότητα-κοινωνική συνοχή παραμένει το βασικό 
πεδίο διαπάλης και στοιχείο διαμόρφωσης του μοντέλου εξέλιξης της πόλης. Η στροφή 
προς τις κοινωνικές πολιτικές (αντιμετώπιση ανισοτήτων, πρόσβαση στην κατοικία) εί-
ναι ένα νέο στοιχείο, σε μια πόλη όμως που δε θέλει να θυσιάσει τα στοιχεία αυτά που την 
έκαναν ανταγωνιστική. Το πώς θα βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στα δύο αποτελεί ένα 
στοίχημα για την πόλη και τη διοίκησής της. 

Στην Αθήνα, ο παραδοσιακά σημαντικός ρόλος της ιδιωτικής πρωτοβου-
λίας ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Οι τομές εξυπηρετούν την ταχύτητα και δι-
ευκόλυνση των επενδύσεων, ενώ λείπει μια συνολική προσπάθεια μεταρρύθμισης και 
αναβάθμισης του δημόσιου τομέα και των δράσεων του. Οι περιπτώσεις όπου παρουσι-
άζονται κάποια στοιχεία καινοτομίας συνδέονται περισσότερο με την προσωπική δρά-
ση πολιτικών παραγόντων και στελεχών της διοίκησης, παρά με την προώθηση ενός 
νέου μοντέλου. Τα πάγια προβλήματα της πόλης, η απουσία μιας συνεκτικής 
στρατηγικής για τον αστικό χώρο και ο κατακερματισμός παραμένουν κε-
ντρικό στοιχείο. Η μόνη διακριτή στρατηγική είναι γύρω από την προώθηση ιδιω-
τικοποιήσεων, που αφορά και τις δεσμεύσεις της χώρας με τους δανειστές της καθώς τα 
κέρδη των αποκρατικοποιήσεων πηγαίνουν απευθείας στην αποπληρωμή του δημόσι-
ου χρέους.  

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές και σε αυτό 
που περιγράψαμε ως τα βασικά στοιχεία του μοντέλου ανάπτυξης στον Ευρωπαϊκό 
Νότο172. Όμως οι διαφοροποιήσεις σε θέματα πρόσβασης στην κατοικία, η άνοδος των 
ανισοτήτων, οι οικονομικές δυσκολίες συντήρησης ενός μοντέλου στηριζόμενου στην 
ιδιοκατοίκηση, η ανεργία και οι συνθήκες εργασίας, καθώς και οι τουριστικές πιέσεις 
δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον για την ανάπτυξη του Νοτιοευρωπαϊκού μοντέλου. 
Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε πόλεις που αναπτύσσονται πάνω στα ίδια 
χαρακτηριστικά, αλλά σαφέστατα πιο άνισες και φτωχές.  

Στο νέο αυτό πλαίσιο, οι δύο πόλεις προσπαθούν να ιεραρχήσουν τις νέες τους προτε-
ραιότητες και να διαμορφώσουν μια στρατηγική σε ένα περιβάλλον που διατηρεί ακόμη 
στοιχεία της κρίσης. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο πόλεις, όπως αποτυπώ-
θηκαν από τις συνεντεύξεις, παρουσιάζουν και αυτές σημαντικές διαφοροποιήσεις, αντι-
κατοπτρίζοντας τις πολύ διαφορετικές ταχύτητες στη χάραξη πολιτικών και τη διακυβέρ-
νηση της πόλης.

Το ζήτημα της Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης αναδεικνύεται ως σημα-
ντικός παράγοντας και στις δύο περιπτώσεις. Στην Αθήνα με τη λογική αναγκαι-
ότητας και εκκίνησης ενός διαλόγου γύρω από την πόλη (Καμίνης 2019; Ζήφου 2018; 
Κλαμπατσέα 2018; Ασπρογέρακας 2019; Πυργιώτης 2019), στη Βαρκελώνη, στην κα-
τεύθυνση της εμβάθυνσης μιας πολιτικής δεκαετιών (Bohigas 2019; Buron 2019; Xavier 
2019; Recio 2019; Falcon 2019; Sisternas 2019).  172. Βλ. Κεφ. 3.1
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Η Μητροπολιτική διάσταση στην Βαρκελώνη, η οποία ενισχύεται σημαντικά 
από την ίδρυση της AMB, αφορά ζητήματα διακυβέρνησης, κυκλοφοριακών υποδομών 
της πόλης, ταυτότητας, πρόσβασης στην κατοικία, αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 
κ.α. Η πόλη, σύμφωνα με τον Luis Falcon (2019), «θα πρέπει να συνεχίσει να μεγαλώνει», 
οπότε θα πρέπει να στρέψει την προσοχή της στη Μητροπολιτική κλίμακα. Τα στοιχή-
ματα όμως σε αυτό το επίπεδο είναι πολλά. Για τον Xavier Tiana, το πρώτο ερώτημα 
αφορά στο ποια είναι η «πραγματική Μητρόπολη». Όπως αναφέρει:

Το ερώτημα είναι αν πρέπει να μεγαλώσουμε τη Μητροπολιτική πε-
ριοχή στην πραγματική Μητροπολιτική Περιφέρεια […] Αυτό είναι 
το ερώτημα για την πραγματική Μητρόπολη. Αν θέλουμε να ανα-
πτύξουμε τις μεταφορές και τα θέματα κινητικότητας δε μπορούμε να 
το κάνουμε με τους 36 Δήμους. Υπάρχει ένας μεγαλύτερος δακτύλιος 
σε πολλές πόλεις που θα πρέπει να αναμειχθεί με την Μητροπολιτική 
πραγματικότητα. Αυτό δεν είναι εύκολο. Πως θα το κάνουμε και ποιος 
θα πληρώσει» (Xavier 2019)

Η νέα Μητροπολιτική πραγματικότητα για αρκετούς περιλαμβάνει και σημαντικές το-
μές σε θέματα πολιτικής αντιπροσώπευσης. Η εκλογή Μητροπολιτικού Δημάρχου και 
το «άνοιγμα» της διοίκησης της Μητρόπολης  είναι για πολλούς η επόμενη τομή που 
θα πρέπει να γίνει στη διακυβέρνηση της πόλης (Sisternas 2019; Recio 2019; Xavier 
2019). H τελευταία οφείλει να είναι περισσότερο «επίκαιρη και δημόσια», όπως σχολιάζει η 
Maria Sisternas, και λιγότερο θολή και αδιαφανής (Sisternas 2019). Το ζήτημα αυτό εί-
ναι βέβαια ευαίσθητο πολιτικά, καθώς η εκλογή Δημάρχου σε Μητροπολιτικό επίπεδο 
σημαίνει λιγότερες εξουσίες για τον Δήμαρχο της Βαρκελώνης (Xavier 2019), όμως θα 
αναβαθμίσει την ποιότητα και το ρόλο της AMB. Παράλληλα η Μητροπολιτική περι-
οχή συνδέεται με την αντιμετώπιση μιας σειράς προβλημάτων στην πόλη, τα οποία για 
αρκετούς δε μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους μεμονωμένους Δήμους. Η πρόκλη-
ση της αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων, και ιδιαίτερα της πρόσβασης στην 
κατοικία, για τον Javier Buron είναι θέμα Μητροπολιτικό. Όπως τονίζει: «Είναι αδύνατο 
να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στην κατοικία στη Βαρκελώνη έχοντας στην σκέψη μας μόνο τα 
σημερινά όρια της πόλης. Είναι ένα Μητροπολιτικό πρόβλημα και υπάρχει η ανάγκη για λύσεις σε 
Μητροπολιτικό επίπεδο» (Buron 2019). Το ίδιο ισχύει και για τα θέματα των μεταφορών, 
όπου οι πολλαπλές αρμοδιότητες εμποδίζουν την εξεύρεση λύσεων (Font Ferrer 2017; 
Sisternas 2019).

Το ζήτημα της Μητρόπολης είναι ταυτόχρονα ζήτημα συγκρότησης μιας νέας σχέσης 
ανάμεσα στην πόλη και την περιφέρειά της. Αυτό απαιτεί τη συγκρότηση μιας ενιαίας 
ταυτότητας, μιας «Μητροπολιτικής ταυτότητας» (Recio 2019), τόσο στους πολίτες όσο και 
στους πολιτικούς. Για τον Albet Civit, η πόλη έχει δουλέψει αρκετά σε αυτή την κατεύ-
θυνση, όμως χρειάζονται επιπλέον βήματα(Civit 2019). Η όποια επιτυχία της Βαρκελώ-
νης, όπως σχολιάζει, βρίσκεται στην καλή σχέση με την περιφέρειά της, και αν «φαντα-
στούμε την σχέση της Βαρκελώνης με την Καταλονία μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα» 
(Civit 2019). 

Στην Αθήνα, η Μητροπολιτική διάσταση του σχεδιασμού έρχεται ως αίτημα από τη δε-
καετία του 1980, όμως ελάχιστα πράγματα έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση. Η κρίση, 
σύμφωνα με το Δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη, ανέδειξε για ακόμη μια φορά αυτό 
το κενό στη διακυβέρνηση της πόλης (Καμίνης 2019). Η συγκεκριμένη διαπίστωση, 
όσα χαρακτηριστικά κοινοτυπίας και αν έχει, είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της 
έρευνας. Η περίοδος της ύφεσης και οι συνθήκες έκτακτης ανάγκης που δημιούργησε, 
υποστηρίζουμε ότι συνέβαλε αρνητικά στην υπόθεση του Μητροπολιτικού Σχεδιασμού 
της πόλης. Ο συγκεντρωτισμός και η αποσπασματικότητα θα παραμείνουν τα βασικά χα-
ρακτηριστικά του συστήματος διακυβέρνησης της Αθήνας (Καμίνης 2019; Στρατηγάκη 
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2019; Ζήφου 2018; Ευμολπίδης 2018). Για τη Μαρία Ζήφου:

Η κατάργηση του ΟΡΣΑ και η ενσωμάτωση του στο Υπουργείο έχει 
απαξιώσει τελείως το Μητροπολιτικό Ρόλο, την έννοια της Αθήνας ως 
Μητρόπολη. Οπότε τώρα έχεις την Περιφέρεια που έχει τα χρήματα, 
έχει το ΕΣΠΑ, αλλά δεν ξέρω αν εντάσσονται σε μια ενιαία λογική, 
βέβαια αντλούν κάτι από το Ρυθμιστικό. Και φυσικά όλες οι δράσεις 
που γίνονται μέσα από τις ΟΧΕ. Που είναι πάλι αποσπασματικά. Χω-
ρίς να είναι κάπου ενταγμένα.(Ζήφου 2018)

Η απουσία της Μητροπολιτικής διάστασης του σχεδιασμού και της διακυβέρνησης ση-
μαίνει παράλληλα και απουσία ενός οράματος για την πόλη, με την τελευταία προσπά-
θεια να γίνεται το 2010 με τις 10+1 παρεμβάσεις του Ρυθμιστικού για την Αθήνα (Ζήφου 
2018). Πέρα από την περιοχή του Φαληρικού Όρμου, καμιά άλλη δημόσια παρέμβαση 
μητροπολιτικής εμβέλειας δεν προχωρά. Ταυτόχρονα, σημαντικοί πόροι της πόλης όπως 
ο Ελαιώνας, οι ακτές και οι ορεινοί όγκοι της Αττικής δείχνουν σημάδια εγκατάλειψης. 
Για τη Ρένα Κλαμπατσέα, τέτοιες περιοχές πρέπει να «ξανα-αντιμετωπιστούν με σύγχρονους 
όρους» (Κλαμπατσέα 2018). 

Το στοίχημα για την πόλη βρίσκεται για πολλούς στον τρόπο με τον οποίο η ιδιωτι-
κή πρωτοβουλία θα δράσει και θα παρέμβει στη πόλη (Οικονόμου 2018; Τσιατσιάμης 
2019; ΤΑΙΠΕΔ 2019). Όμως και εκεί τα προβλήματα και τα εμπόδια είναι σημαντικά. 
Οι Στρατηγικές Επενδύσεις, όπως αυτή του Ελληνικού, προχωράνε με αργά βήματα. Η 
εντύπωση ότι η δημιουργία ενός ευέλικτου συστήματος σε επίπεδο χωρικού και αναπτυ-
ξιακού σχεδιασμού θα άνοιγε μια νέα αγορά δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται σχεδόν μια 
δεκαετία από την εισαγωγή τέτοιων τομών στο θεσμικό πλαίσιο. Υπάρχει μια διστακτι-
κότητα και από την μεριά των ιδιωτών. Για τον Αλέξανδρο Τσιατσιάμη: 

«Θα πρέπει να δούμε πως ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συνεισφέρει 
ουσιαστικά στην ωρίμανση έργων και διαδικασιών. Αυτό ακόμα δεν 
γίνεται όχι μόνο με ευθύνη του δημοσίου αλλά και με ευθύνη του ιδι-
ωτικού τομέα ο οποίος δεν λαμβάνει βαριές ευθύνες.» (Τσιατσιάμης 
2019)

Εκεί που πράγματι φαίνεται ένας τέτοιος μετασχηματισμός, μέσω πρωτοβουλιών ιδιω-
τών, είναι σε θέματα υποδομών. Η επέκταση του Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος (ΤΑΙ-
ΠΕΔ 2019), οι σημαντικές αλλαγές στο λιμάνι του Πειραιά δείχνουν νέες τάσεις (Οι-
κονόμου 2018). Όπως παρατηρεί η Ράνια Κλουτσινιώτη, εκεί βλέπουμε «τις νέες δομές 
στο έπακρο», εκεί γίνονται οι «άγριες παρεμβάσεις» στο τοπίο της Αττικής (Κλουτσινιώτη 
2016). Ταυτόχρονα, έντονη είναι η δραστηριότητα κοινωφελών ιδρυμάτων στο χώρο 
των πολιτιστικών υποδομών της πόλης. 

Η αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, οι οποίες εντάθηκαν λόγω της ύφεσης, 
είναι προτεραιότητα στη Βαρκελώνη αλλά και στην Αθήνα. Οι πόλεις αναγκάστηκαν 
να καινοτομήσουν ώστε να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις (Buron 2019; Στρατη-
γάκη 2019; Καμίνης 2019; Καλτσά 2019). Ο Δήμος Αθηναίων για πρώτη φορά ήρθε 
αντιμέτωπος με μια μεγάλων διαστάσεων κοινωνική κρίση. Για τη Μαρία Στρατηγά-
κη, «όλα τα θέματα της κοινωνικής πολιτικής ήταν καινοτόμα για το Δήμο. Το να δουλεύεις με 
project, με φορείς συνεργαζόμενους, με εκδηλώσεις προς το κοινό ήταν μια νέα εμπειρία. Αυτά δεν τα 
είχανε στο παρελθόν» (Στρατηγάκη 2019). Στη Βαρκελώνη, τα θέματα των ανισοτήτων, 
και ιδιαίτερα τα ζητήματα πρόσβασης στην κατοικία, είναι στο κέντρο της ατζέντας τόσο 
του Δήμου όσο και κοινωνικών φορέων της πόλης. Ακόμη όμως τα προβλήματα είναι 
πολύ έντονα και λύσεις δεν έχουν βρεθεί (Sisternas 2019; Buron 2019; Bohigas 2019; 
Palomera 2018). όμως, σύμφωνα με τον Javier Buron, έχουν γίνει σημαντικά βήματα και 
έχει υπάρξει μια κομβική αλλαγή: «Την κεντρική ιδέα ότι έχουμε κενό σε κοινωνική κατοικία για 
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ενοικίαση και πρέπει να την αναπτύξουμε» (Buron 2019). Για ένα σύστημα που στηριζόταν 
πάνω στην ιδιοκτησία αυτό είναι μια μεγάλη τομή. Ταυτόχρονα, η πόλη προσπαθεί να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα ενός ολοένα και περισσότερο γερασμένου πληθυσμού, γεγο-
νός που για πολλούς θα επιβαρύνει τις κοινωνικές δομές των Δήμων (Torrens Mèlich 
2018; Font Ferrer 2017). Όμως το στοίχημα της πόλης είναι πώς θα δώσει ξανά ευκαι-
ρίες στους νέους, θα αντιμετωπίσει την ανεργία των νέων και θα δώσει μια νέα ώθηση 
στην πόλη. Το πώς μια πόλη θα συνεχίζει να αναπτύσσεται προστατεύοντας ταυτόχρονα 
τα δικαιώματα των πολιτών είναι για τον Font Ferrer (2017) η σημαντικότερη πρόκλη-
ση. Όπως σχολιάζει:

«Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να καθορίσουμε το δικαίωμα 
στην πόλη και το δικαίωμα της πόλης […] Πως προστατεύουμε τα δι-
καιώματα των πολιτών και την ίδια στιγμή το δικαίωμα της πόλης να 
καινοτομεί και να εξελίσσεται» (Font Ferrer 2017)

Στην περίπτωση της Αθήνας, η καινοτομία αφορούσε και την ενασχόληση των Δήμων 
με ένα νέο πλαίσιο εξεύρεσης πόρων ώστε να καλυφθούν τα κενά από τις μειωμένες 
κρατικές χρηματοδοτήσεις. Η Μαρία Στρατηγάκη υποστηρίζει ότι πριν την κρίση δεν 
υπήρχε καθόλου η κουλτούρα του ΕΣΠΑ. Χαρακτηριστικά αναφέρει τα εξής:

Στην υπηρεσία όταν πήγα υπήρχε μόνο ένα ΕΣΠΑ ο ξενώνας κακο-
ποιημένων γυναικών το οποίο το είχαν πάρει το 2012 και το ανοίξανε 
το 2014, δύο χρόνια τους πήρε. Σιγά σιγά αναπτυχθήκανε προγράμ-
ματα διαφόρων τύπων, έγιναν πιο active όλο αυτό το πράγμα […] Το 
να κάνεις κάτι plus για να προσφέρεις στον πολίτη δεν υπήρχε σαν 
λογική επειδή όπως είπαμε τα κοινωνικά δεν υπήρχαν και στο θεσμι-
κό πλαίσιο. (Στρατηγάκη 2019)

Στην ίδια λογική ο Δημήτρης Οικονόμου αναφέρεται στην τομή των ΟΧΕ-ΣΒΑΑ:

Αυτά ήταν κονδύλια του ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα αυτό θα το διαχειρί-
ζεται σε σημαντικό βαθμό ο Δήμος. Δηλαδή οι δήμοι κάνουν πράγμα-
τα που δε τα κάνανε έως τώρα. Κάνουν επιλογές έργων, θα τρέχουν το 
πρόγραμμα. Μόνο ο Δήμος Αθηναίων το είχε κάνει στο προηγούμενο 
πρόγραμμα που είχε και διαχειριστική αρχή […] Για πρώτη φορά συ-
σχετίζονται κονδύλια του ΕΣΠΑ με αναπλάσεις. Οι αναπλάσεις έχουν 
ταυτόχρονα και κοινωνικές και αναπτυξιακές κατευθύνσεις. Αυτή η 
λογική είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι καινούργια. (Οικονόμου 
2018)

Το τελευταίο σημείο όμως είναι και χαρακτηριστικό των διαφορετικών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι δύο πόλεις. Στη Βαρκελώνη η θεσμική 
καινοτομία, η προσπάθεια μετασχηματισμού των πολιτικών και της δομής της πόλης, η 
σύγκλιση με οτιδήποτε έχει κεντρικό ρόλο στη διεθνή συζήτηση γύρω από το μέλλον 
των πόλεων, είναι στην ατζέντα της ίδιας της πόλης, των φορέων της και των Πολιτικών 
της. Η Αθήνα αντίθετα ακόμη προσπαθεί να «προλάβει», και οι προκλήσεις της πόλης 
έχουν μια πιο υλική διάσταση. Η κρίση, για τους περισσότερους προνομιακούς πληρο-
φορητές δεν έλυσε τα πάγια προβλήματα της πόλης ή τα βασικά χαρακτηριστικά ενός 
αναπτυξιακού προτύπου. Για τον Δήμαρχο Αθηναίων:

Η κρίση έφερε στην επιφάνεια όλα μαζί τα χρόνια προβλήματα. Αυτό 
έκανε η κρίση, τα όξυνε, δν δημιούργησε κανένα καινούργιο πρόβλη-
μα. Ούτε το πως είναι χτισμένη η Αθήνα, χωρίς υποδομές με στενούς 
δρόμους. Ούτε το μεταναστευτικό δημιούργησε, ούτε την πολιτική βία. 
Ούτε την εγκληματικότητα. Αλλά υπήρχε και μια κακή διαχείριση. 
(Καμίνης 2019)

Η Ρανια Κλουτσινιώτη θα υποστηρίξει ότι υπάρχει ένα γενικότερο κενό για το τι είναι 
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ανάπλαση και πώς παρεμβαίνουμε στον ιστό της πόλης:

«Νομίζω αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Δε θέλησε όλη αυτή τη 
περίοδο που συζητάμε, τη μεταπολιτευτική τουλάχιστον, κανείς πολι-
τικός, πολιτειακός ή και μικρότερος παράγοντας να καταλάβει τι ση-
μαίνει ανάπλαση. Ανάπλαση δεν είναι ότι κάνεις ένα σχέδιο και πα-
ράγεται κάτι. Ανάπλαση σημαίνει ότι δημιουργείς ένα φορέα, κάνεις 
ένα πρόγραμμα δράσης, ότι για μια μεγάλη περίοδο παρακολουθείς, 
χρηματοδοτείς, ελέγχεις. Είναι ένα πρόγραμμα παρέμβασης στο χώρο. 
Κάναμε λέει μια μελέτη ανάπλασης μιας περιοχής και μετά δεν έγινε 
τίποτα. Η Αθήνα είναι θύμα αυτής της διαδικασίας».(Κλουτσινιώτη 
2016)

Το αποτέλεσμα θα είναι μια δυστοκία και μια έλλειψη ενός γενικότερου οράματος για 
την εξέλιξη της Αθήνας. Όπως αναφέρει η Μαρία Ζήφου: 

Οι προθέσεις δεν είναι απαραίτητα κακές, υπήρχε ένα σύστημα που 
δεν είχε διαφάνεια, είχε αλληλοεπικαλύψεις, πολλαπλότητα επίπεδων 
που δυσχέραιναν τις αποφάσεις. Ίσως η δική μας η διοίκηση δεν μπο-
ρούσε να αντιπροτείνει κάτι […] Αυτό είναι η υλοποίηση μιας νομο-
θεσίας, δεν υπάρχουν οράματα, υπάρχει μια δυστοκία. Ίσως και δεν 
υπήρχε ο χρόνος να σκεφτούμε κάτι παραπάνω. (Ζήφου 2018)

Η Αθήνα αποτυπώνεται στην έρευνα σαν μια φτωχή πόλη με σημαντικά θεσμικά κενά, 
συγκεντροποίηση, απουσία κάθε έννοιας μητροπολιτικού σχεδιασμού και διακυβέρνη-
σης, όπου κέντρο των αστικών πολιτικών είναι σε μεγάλο βαθμό η εξεύρεση πόρων, 
η προσέλκυση επενδυτών και επισκεπτών. Την ίδια στιγμή, η Βαρκελώνη έχει πολύ 
διαφορετικές προτεραιότητες. Όταν η Αθήνα ακολουθεί μια στρατηγική προσέλκυσης 
τουριστών, η Βαρκελώνη προσπαθεί να ρυθμίσει τις τουριστικές ροές. Στη Βαρκελώ-
νη γίνονται σημαντικά βήματα στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας, στην Αθήνα δεν 
υπάρχει αυτή η στοχοθεσία. Είναι ακόμη ενδεικτικό ότι τα θέματα της βιωσιμότητας 
ή της κλιματικής αλλαγής δεν αναφέρθηκαν σαν πρόκληση για το μέλλον της πόλης 
της Αθήνας από τους προνομιακούς πληροφορητές. Αντίθετα, από την έρευνα πεδίου 
στην Βαρκελώνη το ζήτημα αυτό θεωρούταν ο σημαντικότερος μακροπρόθεσμος στόχος 
της πόλης (Font Ferrer 2017; Civit 2019; Estela Barnet 2019; Sisternas 2019; Torrens 
Mèlich 2018; Falcon 2019). 

Για τον Luis Falcon, η πρόκληση της Κλιματικής Αλλαγής και της βιωσιμότητας είναι 
σε συνδυασμό με την ψηφιακή πρόκληση οι βασικοί στόχοι που πρέπει να έχει η Βαρ-
κελώνη και κάθε πόλη:

Η Κλιματική Αλλαγή και η βιωσιμότητα είναι must, πρέπει να το 
αντιμετωπίσουμε. Δεν θεωρώ ότι η βιωσιμότητα είναι στόχος, είναι ένα 
χαρακτηριστικό της πόλης. Είσαι βιώσιμος ή δεν είσαι. Δεν είναι κάτι 
που τίθεται προς διαπραγμάτευση. Η βιωσιμότητα είναι must και η τε-
χνολογία είναι το εργαλείο. Πρέπει να αλλάξουμε και να σχεδιάζουμε 
πρωτόκολλα, να αναλύουμε την πόλη σε πραγματικό χρόνο […] Πρέ-
πει να έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε την πόλη σε πραγματικό 
χρόνο. (Falcon 2019)

Αυτό δε σημαίνει ότι η Βαρκελώνη είναι ένα ιδανικό «πρότυπο». Αντίθετα, αν κάτι φαί-
νεται από την έρευνα είναι ότι ακόμα και πόλεις που αποτελούσαν best practice, όπως η 
Βαρκελώνη, δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν εύκολα στις πιέσεις της ύφεσης. Η κρίση 
στον τομέα της κατοικίας, οι τουριστικές πιέσεις, οι κοινωνικές ανισότητες και η πολιτική 
σύγκρουση ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης (Καταλονία-Ισπανικό 
Κράτος), είναι μόνο κάποια παραδείγματα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πόλη 
της Βαρκελώνης και γενικότερα η Καταλονία. Σύμφωνα με τον Albet Civit, μια από τις 
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σημαντικότερες προκλήσεις είναι ακριβώς η επαναχάραξη των ρόλων και σχέσεων των 
διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης. Όπως σχολιάζει:

«Μια σημαντική πρόκληση είναι το πώς θα συνεργαστούν τα διά-
φορα επίπεδα διακυβέρνησης. Χρειάζεσαι μια εθνική κυβέρνηση, μια 
περιφερειακή κυβέρνηση και μια τοπική κυβέρνηση. Είναι βασικό να 
δούμε τους ρόλους. Κάθε επίπεδο πρέπει να έχει το δικό του διακριτό 
πεδίο εξουσιών» (Civit 2019)

Όμως για τον Joaquim Sabaté, τα προβλήματα της Βαρκελώνης συνδέονται γενικότερα 
με την έλλειψη ενός οράματος για τη γενικότερη στρατηγική της πόλης. Χαρακτηριστικά 
αναφέρει:

«Η πόλη έχει πολλούς στόχους, προφανή ερωτήματα όπως η κατοι-
κία, η φτώχεια και τα θέματα κινητικότητας. Υπάρχουν πολλά πράγ-
ματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και απαιτούν ισχυρές ηγετικές 
αποφάσεις. Πιστεύω ότι τώρα που μιλάμε κάποιοι επαγγελματίες με 
πολύ καλές προθέσεις μέσα στην κυβέρνηση δουλεύουν για να βρούνε 
εναλλακτικές. Όμως από την πόλη απουσιάζει ένα γενικότερο όραμα 
γύρω από την αστικότητά της [urbanism]. Ακόμα πορευόμαστε με τις 
ιδέες της δεκαετίας του 1980 και 1990 […] Θα έλεγα ότι η οικονομική 
κρίση είναι μέρος αυτού του ερωτήματος αλλά δεν είναι ο βασικός λό-
γος γύρω από την απουσία ιδεών γύρω από την πόλη. Το πρόβλημα 
είναι η διανοητική ένδεια, το να μη θες να δεις βαθύτερα.» (Sabaté 
2018)
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ΚΕΦ 7: ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΆΤΆ ΚΆΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΆ ΠΕΡΆΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΆ

7.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΉ ΤΉΣ ΔΙΑΤΡΙΒΉΣ
Η παρούσα διατριβή είναι μια προσπάθεια συμβολής στον ευρύτερο διάλογο γύρω από 
τις πολιτικές και τους μετασχηματισμούς των πόλεων στο περιβάλλον της ύφεσης και της 
οικονομικής κρίσης. Αντικείμενο της έρευνας είναι η μελέτη της εξέλιξης των πολιτικών 
στο περιβάλλον της ύφεσης (χωρικών πολιτικών, διακυβέρνηση, αναπτυξιακών κατευ-
θύνσεων κ.α.) και της σχέσης πολιτικής και πολιτικών, μετά την έκρηξη της οικονομική 
κρίσης του 2008. Η έρευνα συγκρίνει τις πόλεις της Βαρκελώνης και της Αθήνας στο-
χεύοντας στην ανάδειξη και ερμηνεία των παραγόντων που επηρεάζουν και καθορίζουν 
τη χάραξη πολιτικών και στρατηγικών μετά το 2008. Η αρχική υπόθεση ήταν ότι η 
κρίση ήταν παράγοντας σημαντικών μετασχηματισμών σε επίπεδο πολι-
τικών. Για να μπορεί να δοθεί απάντηση στην παραπάνω υπόθεση η διατριβή εξετάζει 
και μελετά:

• τα μεθοδολογικά εργαλεία και τα θεωρητικά ρεύματα που ασχολούνται με το πεδίο 
των Αστικών Πολιτικών (Urban Political Theory) και ιδιαίτερα των τρόπων με 
τους οποίους πραγματοποιείται συγκριτική μελέτη στο συγκεκριμένο πεδίο. 

• τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές διαμορφώθηκαν στις δύο πόλεις πριν την κρίση 
του 2008 και συγκεκριμένα την περίοδο μετά την μετάβαση στη δημοκρατία την 
δεκαετία του 1970. 

• την περίοδο της ύφεσης (2008-2018) και στις δύο περιπτώσεις, παρουσιάζοντας τους 
πολιτικούς μετασχηματισμούς και ιδιαίτερα τις εφαρμοζόμενες πολιτικές.  

Η διατριβή ακολουθεί ποιοτική μέθοδο στην έρευνα και βασίζεται: στις συνεντεύξεις 
που πραγματοποιήθηκαν στο πεδίο, στη διερεύνηση θεσμικού πλαισίου, στρατηγικών 
σχεδίων και μελετών. Δευτερευόντως, στη διερεύνηση βιβλιογραφικών πηγών, έντυπου 
και ηλεκτρονικού τύπου.  

Οι συνεντεύξεις αποτελούν το βασικό κορμό της έρευνας. Πραγματοποιήθηκαν 40 μη- 
δομημένες συνεντεύξεις το διάστημα 2016-2019 στην Αθήνα και τη Βαρκελώνη. Βασι-
κός στόχος ήταν να παρουσιάσουν οι συνεντευξιαζόμενοι τους παράγοντες που επηρεά-
ζουν τη χάραξη των πολιτικών την περίοδο ενδιαφέροντος της έρευνας και ιδιαίτερα την 
περίοδο μετά το 2008. Ανάλογα με την ειδικότητα του κάθε συνεντευξιαζόμενου γινόταν 
και εμβάθυνση σε επιμέρους θέματα. 

Η προετοιμασία των συνεντεύξεων και η επιλογή των προνομιακών πληροφορητών 
στηρίχθηκε στην εκτενή διερεύνηση του θεωρητικού πλαισίου στο πεδίο των Αστικών 
Πολιτικών καθώς και συγκεκριμένα των μελετών περίπτωσης (Αθήνα-Βαρκελώνη). 
Μέσα από την επεξεργασία των συνεντεύξεων, την ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου 
και των πηγών προέκυψε το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας και η κατηγοριοποίηση 
των βασικών πεδίων και παραγόντων που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των αστικών 
πολιτικών καθώς και ενός πρώτου πλαισίου αξιολόγησης. 

Υπό αυτό το πρίσμα, οι παράγοντες που επηρέαζαν τη διαμόρφωση των πολιτικών κα-
τηγοριοποιήθηκαν βάσει των παρακάτω επιπέδων:

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ
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• Στο δομικό πλαίσιο της περιόδου και τις υπερ-εθνικές πιέσεις (πχ. Οικονομική κρί-
ση, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Μετασχηματισμοί στην παραγωγή και την οικονομία 
κ.α.). 

• Στο εγχώριο (εθνικό-περιφερειακό) επίπεδο. Στις θεσμικές «παραδόσεις» και τις 
κουλτούρες διακυβέρνησης της κάθε χώρας και πόλης (σύστημα διακυβέρνησης, 
βαθμός αποκέντρωσης, κουλτούρες και χαρακτηριστικά σχεδιασμού κ.α.) και τους 
τρόπους με τους οποίους επηρεάστηκαν τις νέες συνθήκες. 

• Στο ρόλο των τοπικών δρώντων υποκειμένων (actors) όπως τοπικές κυβερνήσεις, 
πολιτικά κόμματα, κινήματα, ρόλος του ιδιωτικού τομέα κ.α. 

Οι πολιτικές σε μεγάλο βαθμό προκέκυπταν από την αλληλεπίδραση όλων των παρα-
πάνω επίπεδων.

Η έρευνα διακρίνεται σε τρεις ενότητες: 

• Στην πρώτη γίνεται αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά των Αστικών Πολιτικών 
και της εξέλιξης των πόλεων από την περίοδο μετάβασης στη δημοκρατία (δεκαετία 
του 1970) μέχρι και το 2008 όπου ξεκινάει η ύφεση. Από τη συγκεκριμένη ανάλυση 
προκύπτει μια πρώτη σειρά συμπερασμάτων που αφορά το σύστημα διακυβέρνησης 
των πόλεων, τον χαρακτήρα της αστικοποίησης, τον ρόλο των θεσμών και των δρώ-
ντων υποκειμένων καθώς και του ευρύτερου οικονομικού και πολιτικού πλαισίου 
υπό το οποίο αναπτύχθηκαν οι δύο πόλεις. 

• Στη δεύτερη η έρευνα επικεντρώνεται στην τελευταία δεκαετία (2008-2018) όπου 
εξετάζονται οι μετασχηματισμοί που λαμβάνουν χώρα λόγω της κρίσης, κάνοντας 
συγκρίσεις και με την προηγούμενη περίοδο. Συγκεκριμένα, η έρευνα εξετάζει τις 
νέες σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρ-
νησης (υπερεθνικό-εθνικό-περιφερειακό-τοπικό), τις τομές σε επίπεδο θεσμών και 
παραδόσεων χάραξης πολιτικής, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στους ρόλους των δια-
φόρων πολιτικών δρώντων υποκειμένων και τη δράση τους.  

• Στην τρίτη ενότητα η διατριβή βλέπει με μια συγκριτική ματιά την σχέση πολιτικής 
και πολιτικών στις δύο πόλεις. Προσπαθεί να βρει συνδέσεις και κοινά στοιχεία, 
αλλά και τα σημεία διαφοροποιήσεων. 
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7.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΉ ΧΑΡΑΞΉ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΉΝ ΑΘΉΝΑ ΚΑΙ 
ΤΉΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ: ΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ 
Σε αυτό το σημείο είναι σκόπιμο να επιστρέψουμε στην αρχική υπόθεση εργασίας και τα 
ερευνητικά ερωτήματα: Αποτελεί η κρίση τομή για τις αστικές πολιτικές στις δύο πόλεις; 
Ή έχουμε μια πολιτική που στηρίζεται στη συνέχεια μοντέλων που διαμορφώθηκαν και 
εξελίχθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες (path-dependency  ); Τι συμπεράσματα βγάζου-
με συνολικότερα για τη θεωρία και τον τρόπο που προσεγγίζουμε τις θεωρίες Αστικών 
Πολιτικών;

Στην προσπάθεια απάντησης αυτών των ερωτημάτων η έρευνα μελέτησε με αναλυτικό 
τρόπο τις αστικές πολιτικές όπως αυτές εξελίχθηκαν στη Βαρκελώνη και την Αθήνα 
την τελευταία δεκαετία, τους παράγοντες που τις επηρέασαν και τα αποτελέσματά τους. 
Τα συμπεράσματα όμως δεν οδηγούν απαραίτητα σε συγκλίσεις. Από την 
έρευνα προκύπτουν τα εξής:

Α. Η κρίση του 2008 ήταν ένα σημαντικό γεγονός και για τις δύο περιπτώσεις που εξε-
τάστηκαν. Αλλά η τομή που έφερε έχει περισσότερο τα χαρακτηριστικά ενός ποιοτικού 
μετασχηματισμού, όπως παρατηρεί ο Harvey (2011), και όχι τόσο μιας συνολικής ρήξης 
με προηγούμενα μοντέλα. Ένα βασικό συμπέρασμα είναι ότι η κρίση θα αποτυπωθεί 
με άνισο τρόπο στις δύο πόλεις173. Η λιτότητα μπορεί να είναι ένα κοινό στοιχείο που 
χτύπησε διευρυμένα κοινωνικά στρώματα, όμως επηρέασε και εκφράστηκε με πολύ δι-
αφορετικό τρόπο στην Αθήνα και τη Βαρκελώνη. 

Β. Ο τρόπος με τον οποίο οι πόλεις και οι κυβερνήσεις απάντησαν στις προκλήσεις της 
κρίσης ήταν επίσης διαφορετικός. Αντίθετα με μια σειρά ερευνών που τονίζουν την 
ένταση και ενίσχυση νεοφιλελεύθερων κατευθύνσεων (Bayırbağ, Davies, και Münch 
2017; González κ.ά. 2018; Kunkel και Mayer 2011; Peck, Theodore, και Brenner 2013), 
από την έρευνα προκύπτει ότι σε περιπτώσεις όπως αυτή της Βαρκελώνης οι πολιτικές 
προσπάθησαν να έχουν ένα ξεκάθαρα κοινωνικό πρόσημο174. Στην Αθήνα πράγμα-
τι μπορεί να υποστηριχθεί ότι έχουμε μια εμβάθυνση των φιλικών προς την ελεύθερη 
αγορά πολιτικών και μια σαφή υποχώρηση του κράτους πρόνοιας. Οι πολιτικές αυτές 
συνδέονται και με μια νεοφιλελεύθερη ατζέντα σε διάφορους τομείς, η οποία προωθού-
νταν και από την Ε.Ε. 

Γ. Η ύφεση οδήγησε σύμφωνα με την έρευνα σε τομές σε θέματα διακυβέρνησης, με 
την υιοθέτηση πιο ιεραρχικών μοντέλων (top-down) και μια αναδιάταξη των σχέσεων 
ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης (υπερεθνικό-εθνικό-περιφερειακό-το-
πικό). Τόσο στην Αθήνα όσο και στη Βαρκελώνη, η κρίση αποτέλεσε μια διαδικασία 
ανακλιμάκωσης. 

Δ. Η κρίση θα «ενεργοποιήσει» με διαφορετικό τρόπο δρώντα πολιτικά υποκείμενα 
στις δύο πόλεις. Στη Βαρκελώνη τα κοινωνικά κινήματα θα παίξουν σημαντικό στη δη-
μιουργία μια νέα πολιτικής ηγεμονίας στο Δήμο, ενώ στην Αθήνα αναβαθμισμένο ρόλο 
θα έχει η ιδιωτική πρωτοβουλία (επιχειρηματίες, ιδρύματα, ΜΚΟ). 

Το βασικότερο συμπέρασμα είναι ότι παρατηρείται μια συνέχεια στα γενι-
κότερα μοντέλα με τα οποία οι δύο πόλεις αναπτύχθηκαν. Παρά την έντονη 
αμφισβήτηση, οι αστικές πολιτικές διατηρούν τα βασικά τους χαρακτηριστικά και κα-
τευθύνσεις, δεν υπάρχει ριζική αλλαγή σε επίπεδο θεσμών, ενώ οι ιεραρχίες σε επίπεδο 
πολιτικών υποκειμένων σε τοπικό επίπεδο παραμένουν ίδιες. Θα μπορούσαμε να υπο-
στηρίξουμε ότι παρατηρείται μια ενίσχυση και αναβάθμιση υφιστάμενων μοντέλων και 
καθεστώτων διακυβέρνησης των πόλεων. 

Αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, αλλά 
ότι δεν κλονίζονται οι «παραδοσιακές» μηχανές ανάπτυξης των πόλεων. 

173. Σε αυτό το συμπέρασμα κατα-
λήγει και μια άλλη σειρά μελετών 
και ερευνών την ίδια περίοδο 
(Bayırbağ, Davies, και Münch 
2017; Davies και Blanco 2017; 
González κ.ά. 2018)

174. Βλ. για μια αντίστοιχη 
προσέγγιση (Blanco, Salazar, και 
Bianchi 2019; Cano, Pradel, και 
Garcia 2016)



294

Εντούτοις, όπως σημειώθηκε παραπάνω, οι αλλαγές αυτές αποτυπώνονται άνισα και με 
διαφοροποιήσεις στις δύο πόλεις, με τις τομές στην Βαρκελώνη να είναι σχετικά περιο-
ρισμένες και να μην έχουν όλες άμεση σχέση με την ύφεση. Στην Αθήνα, αντίθετα, οι 
μετασχηματισμοί είναι πολύ πιο έντονοι. 

Στη Βαρκελώνη:

• Οι πολιτικές λιτότητας μετασχηματίζουν τόσο τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με την Ισπανική Κυβέρνηση, όσο και της Ισπανικής Κυβέρνησης με την Κυβέρ-
νηση της Καταλονίας, η οποία θα είναι ο βασικός φορέας επιβολής λιτότητας. Το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής θα οδηγήσει, εντός της τελευταίας δεκαετίας, και 
στην Καταλανική Κρίση. 

• Στο επίπεδο της μητροπολιτικής διακυβέρνησης η δημιουργία της AMB εί-
ναι μια σημαντική τομή που σχετίζεται με μια γενικότερη παράδοση γύρω από 
τον μητροπολιτικό και στρατηγικό σχεδιασμό στην πόλη. 

• Οι πολιτικές ενίσχυσης του τουρισμού θα προσελκύσουν διεθνείς επενδυτές και θα 
κάνουν την πόλη πεδίο για την ανάπτυξη πλατφορμών όπως το Airbnb που με τη 
σειρά τους θα επηρεάσουν συνολικά την αγορά ακινήτων στην πόλη και τον τομέα 
κατοικίας. 

• Στις νέες αυτές συνθήκες ο Δήμος αναγκάζεται να πάρει πρωτοβουλίες και να δι-
αμορφώσει πολιτικές ενάντια σε ένα «παγκόσμιο» φαινόμενο, γεγονός που είναι 
πέραν των θεσμικών του ορίων. 

• Γενικότερα, το πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης της πόλης, αν και δεν κλο-
νίζεται, φαίνεται να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στις ανάγκες 
των τοπικών κοινωνιών, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στα αποτελέσματα των 
εκλογικών αναμετρήσεων την τελευταία δεκαετία. 

Στην Αθήνα η εικόνα είναι διαφορετική και αυτό οφείλεται σε ένα βαθμό στην ένταξη 
συνολικά της χώρας στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. 

• Την περίοδο 2010-2018 οι θεσμοί της ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ συγκροτούν ένα νέο επίπε-
δο στο σύστημα διακυβέρνησης της χώρας που διαταράσσει τις ιεραρχίες και επηρε-
άζει τις πολιτικές μέχρι και στο τοπικό επίπεδο (Δήμοι). 

• Ο ρόλος της Κεντρικής Κυβέρνησης και των Υπουργείων παραμένει ισχυρός, αλλά 
δημιουργούνται διάφοροι νέοι θεσμοί, όπως το ΤΑΙΠΕΔ, που συγκροτούν ένα πα-
ράλληλο σύστημα με στόχο της αποκρατικοποιήσεις.

• Ενισχύεται συνολικά ο ρόλος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, λόγω της συνολικής πο-
λιτικής προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων, χορηγιών κ.α.  

• Οι Δήμοι αποκτούν ένα σημαντικό ρόλο ως μηχανισμός αντιμετώπισης των επιπτώ-
σεων της κρίσης αλλά και μέσω της αλλαγής του τρόπου κατανομής των ευρωπαϊ-
κών χρηματοδοτήσεων, γεγονός που τους δίνει ένα μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας. 

Οι παραπάνω μετασχηματισμοί υποστηρίζουμε ότι αποτυπώνονται μέσα από αλλαγές 
στο σύστημα διακυβέρνησης και στα δίκτυα παραγωγής πολιτικής και είναι αποτέλεσμα 
των σημαντικών πολιτικών αλλαγών που θα διαδραματιστούν την περίοδο που εξετάζει 
η έρευνα. 

Αυτό είναι και ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της διατριβής: Οι αλ-
λαγές και οι μετασχηματισμοί στο πολιτικό επίπεδο είναι αυτές που παράγουν καινοτο-
μία σε επίπεδο πολιτικών. Είναι αμφίβολο αν θα υπήρχε στη Βαρκελώνη μια προσήλω-
ση στα θέματα πρόσβασης στην κατοικία χωρίς τις πιέσεις από τα κοινωνικά κινήματα, 
πολιτικούς σχηματισμούς σαν το Barcelona en Comu ή ηγέτιδες όπως η Ada Colau που 
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προσωπικά προώθησε μια τέτοια ατζέντα. Στην Αθήνα δε θα υπήρχε αυτή η σημαντι-
κή ενεργοποίηση των Δήμων, με την αναζήτηση πόρων, αναπτυξιακών σχεδίων και 
μια στροφή σε μια υποτυπώδη κοινωνική πολιτική χωρίς την «αυτόνομηση» πολιτικών 
δρώντων υποκείμενων σε τοπικό επίπεδο. Αλλά και στο επίπεδο της εθνικής κλίμακας 
και των κεντρικών κυβερνήσεων (Ισπανία-Ελλαδα) οι σημαντικοί πολιτικοί μετασχη-
ματισμοί θα αναδείξουν νέες ατζέντες που θα επηρεάσουν με τη σειρά τους τις πόλεις. Οι 
πολιτικές θα προκύψουν μέσα από τις συγκρούσεις σε διάφορα επίπεδα, και τις επιλογές 
που έκαναν τα δρώντα πολιτικά υποκείμενα. Η έννοια της πολιτικής σχετίζεται επι-
πλέον και με τις κουλτούρες διακυβέρνησης των πόλεων, τις σχέσεις ανά-
μεσα στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Μπορεί έτσι στο σύγχρονο παγκο-
σμιοποιημένο πλαίσιο οι τοπικές κοινωνίες να είναι όλο και πιο ευάλωτες στους διεθνείς 
μετασχηματισμούς, όμως η έννοια του path-dependency (Marisol Garcia 2017b) παραμένει 
σημαντική και οι πολιτικές συνεχίζουν να είναι αποτέλεσμα της σχέσης διεθνικού - τοπι-
κού (Aalbers 2009a). Για αυτό το λόγο ένα παγκόσμιο γεγονός όπως η κρίση του 2008 
αποτυπώθηκε με τόσο διαφορετικό τρόπο στην Αθήνα και τη Βαρκελώνη και οδήγησε 
και σε διαφορετικές απαντήσεις. 

Τι συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν όμως γενικότερα για τις θεωρίες αστικών πολι-
τικών μέσα από το παράδειγμα των δύο πόλεων. Τι σηματοδοτεί η κρίση στη διαδικασία 
αυτή; Πού εντοπίζονται – αν εντοπίζονται - στοιχεία καινοτομίας;

Από την έρευνα μπορούμε να διακρίνουμε τα παρακάτω:

• Στο ρόλο των υπερεθνικών οργανισμών όπως η ΕΕ και στην ένταση της χρηματι-
στικοποίησης της κτηματαγοράς. 

• Στους τρόπους με τους οποίους οι έννοιες της λιτότητας και της ανθεκτικότητας λαμ-
βάνουν θεσμική διάσταση και επηρεάζουν νέες κουλτούρες σε θέματα σχεδιασμού 
ή διακυβέρνησης. 

• Στο νέο ρόλο των πολιτικών ελίτ, των κοινωνικών κινημάτων και γενικότερα των 
πολιτικών δρώντων υποκειμένων. 
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ΤΟΠΙΚΉ ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ-ΔΉΜΟΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΔΙΟΙΚΉΣΉ

ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΝΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΚΙΝΉΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΙΤ κ.α

ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΑ ΔΡΩΝΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
π.χ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, HEDGE FUNDS 

ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ

ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 π.χ ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΉ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΥΠΕΝ, ΥΠΕΣ κ.α ΕΤΑΔ ΑΕ, ΟΡΣΑ κ.α

ΧΡΉΜ
ΑΤΟΔΟΤΉΣΕΙΣ ΤΉΣ ΕΕ

ΠΡΙΝ ΤΟ 2008

ΑΘΉΝΑ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΡΡΟΉΣ ΣΤΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΑΡΑΞΉΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΑΤΥΠΕΣ ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ (LOBBYING)

ΑΛΛΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ
AJUNTAMIENTO DE BARCELONA

KOINOTHTΕΣ

ΣΔΙΤ, ΔΉΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΉ ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ ΚΑΤΑΛΟΝΙΑΣ
GENERALITAT

ΣΔΙΤ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΉΝ ΙΣΠΑΝΙΚΉ 

ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ
ΣΙΔΉΡΟΔΡΟΜΟΙ, ΛΙΜΑΝΙ, 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΜΉΤΡΟΠΟΛΉΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΝΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΚΙΝΉΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΙΤ κ.α

ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΑ ΔΡΩΝΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
π.χ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, HEDGE FUNDS 

ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ

ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 π.χ ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΉ

DIPUTACION
ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 ΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΉΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΉΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΉΣΉΣ ΣΤΉΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΉΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΉΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2018
(ΠΉΓΉ:ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)
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 ΧΡ

ΉΜΑΤ
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ΙΚΑ

 ΕΡ
ΓΑ

ΛΕ
ΙΑ

ΑΘΉΝΑ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΉ

ΜΕΤΑ ΤΟ 2010 (ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2018)

ΤΟΠΙΚΉ ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ
ΔΉΜΟΣ ΑΘΉΝΑΙΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΔΙΟΙΚΉΣΉ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΉΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΝΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΚΙΝΉΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΙΤ κ.α

ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 π.χ ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΉ

ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ

ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 π.χ ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΉ

ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
HELLINIKON REDEVELOPMENT

ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΥΠΕΝ, ΥΠΕΣ κ.α

ΤΑΙΠΕΔ

ΟΧ
Ε-

ΣΒ
ΑΑ

ΑΛΛΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ
AJUNTAMIENTO DE BARCELONA

KOINOTHTΕΣ

ΣΔΙΤ, ΔΉΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΉ ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ ΚΑΤΑΛΟΝΙΑΣ
GENERALITAT

ΣΔΙΤ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΉΝ ΙΣΠΑΝΙΚΉ 

ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ
ΣΙΔΉΡΟΔΡΟΜΟΙ, ΛΙΜΑΝΙ, 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

AREA METROPOLITANA BARCELONA
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΝΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΚΙΝΉΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΙΤ κ.α

ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΑ ΔΡΩΝΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
π.χ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, HEDGE FUNDS 

ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ

ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 π.χ ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΉ

DIPUTACION
ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ 

ΔΙΟΙΚΉΣΉ
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7.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΉ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ 
ΒΑΣΉ ΤΙΣ ΔΥΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΉΣ 

7.3.1 Ή ΚΡΙΣΉ ΣΑΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΜΑΚΩΣΉΣ, ΜΕΤΑΣΧΉΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΝΙΣΉ ΑΝΑΠΤΥΞΉ ΚΑΙ ΧΡΉΜΑΤΙΣΤΙΚΟΠΟΙΉΣΉ
Κοινό στοιχείο, όπως προκύπτει από την έρευνα, τόσο στην περίπτωση της Αθήνας όσο 
και της Βαρκελώνης είναι ότι η δεκαετία της ύφεσης και των πολιτικών αλλαγών θα εί-
ναι μια περίοδος έντονων μετασχηματισμών του κράτους και των σχέσεων ανάμεσα στα 
διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Όπως συμπεραίνουν και άλλοι μελετητές, η κρίση θα 
αποτελέσει μια διαδικασία ανακλιμάκωσης και κλονισμού του μοντέλου πολύ-επίπεδης 
διακυβέρνησης που είχε διαμορφωθεί στην Ε.Ε τις προηγούμενες δεκαετίες (King και 
Le Galès 2017; Souliotis και Alexandri 2016; Souliotis 2013; Wissel και Wolff 2017; 
Martí-Costa και Tomàs 2017; Bayırbağ, Davies, και Münch 2017).

Η κρίση χρέους στην Ελλάδα και στην Ισπανία θα αναδείξει τον ισχυρό ρόλο των υπερε-
θνικών οργανισμών στη διαμόρφωση και επιβολή πολιτικών, οι οποίες έρχονται πολλές 
φορές σε αντίθεση με τις επιδιώξεις των εθνικών κυβερνήσεων (Mair 2013; Genschel 
και Zangl 2014; Klatzer και Schlager 2014; Wissel και Wolff 2017). Η ύφεση οδή-
γησε σε μεγάλο περιορισμό της δυνατότητας των κρατών να δρουν και να λαμβάνουν 
πολιτικές αποφάσεις διαφορετικές από αυτές που επιβάλλονται από υπερεθνικούς σχη-
ματισμούς όπως η ΕΕ ή το ΔΝΤ (King και Le Galès 2017). Η ενίσχυση των διαφόρων 
«μη-κρατικών παραγόντων» (Genschel και Zangl 2014) θα είναι το σημαντικότερο στοιχείο 
της περιόδου που εξετάσαμε.  

Οι μετασχηματισμοί αυτοί θα γίνουν διακριτοί σε τοπικό επίπεδο και θα κλονίσουν γε-
νικότερα τα εθνικά συστήματα διακυβέρνησης. Στην Ελλάδα ο ρόλος της Ε.Ε θα είναι 
κομβικός στη διαμόρφωση στρατηγικών επιλογών των κυβερνητικών προγραμμάτων 
την τελευταία δεκαετία (αποκρατικοποιήσεις, νέοι θεσμοί κ.α.) με κυρίαρχο στοιχείο 
την λίτοτητα. Στην Ισπανία πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει η Ισπανική Κυβέρνηση, σε 
συνδυασμό με την πίεση που θα ασκήσει η Ε.Ε (Martí-Costa και Tomàs 2017). Το 
αποτέλεσμα θα είναι ένα πιο συγκεντρωτικό μοντέλο, το οποίο οι Blanco και Davies θα 
το ονομάσουν «new fiscal centralisation» (Davies και Blanco 2017, 1521), περιγράφοντας 
αυτό που αρκετοί αναγνωρίζουν ως ένα πιο ιεραρχικό και αυταρχικό πρότυπο (Suarez 
2010; Eizaguirre, Pradel-Miquel, και García 2017), γεγονός που θα συμβάλλει και στην 
Καταλανική κρίση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και «πετυχημένες» περιφέρειες 
όπως η Καταλονία δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από αυτό το πλαίσιο της λιτότητας και της 
πολιτικής κρίσης. 

Δείχνει αυτό το γεγονός τα γενικότερα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης; Ότι 
μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες σύγκλισης του Ευρωπαϊκού Νότου, οι ανισότητες 
παραμένουν; Για αρκετούς αυτή η  Άνιση Ανάπτυξη, ένα ενδημικό χαρακτηριστικό 
του σύγχρονου καπιταλισμού (Harvey 2010), είναι στοιχείο ταυτότητας της συγκρότη-
σης της ίδιας της Ε.Ε και της ένταξης των Νοτιο-Ευρωπαϊκών χωρών στις δομές της 
(Hadjimichalis 2011; Hadjimichalis και Hudson 2014; Charnock, Purcell, και Ribera-
Fumaz 2014b; González κ.ά. 2018). Για τον Κωστή Χατζημιχάλη, η χωρική ανισότητα 
είναι θεμελιακή στην κοινωνικο χωρική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και «μια από 
τις βάσεις της παρούσας κρίσης» (Hadjimichalis 2011, 264). Όπως σχολιάζει, λίγοι στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαν δώσει προσοχή «σε υπάρχουσες ανισότητες των περιφερειακών 
παραγωγικών συστημάτων και τις εξειδικεύσεις, τις δομικά διαφορετικές αγορές εργασίας και την άνιση 
πρόσβαση στις αγορές σε αντίθεση με τον κορμό της ευρωζώνης» (Hadjimichalis 2011, 259). 

Όμως, αν οι πολιτικές λιτότητας, οι μετασχηματισμοί των σχέσεων μεταξύ κρατών, πό-
λεων, περιφερειών και υπερεθνικών οργανισμών είναι μια πτυχή της κρίσης, η άλλη 
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είναι η μεγαλύτερη εξάρτηση των πόλεων από διεθνείς τάσεις στους τομείς 
της οικονομίας, της κτηματαγοράς,του τουρισμού κ.α. Η χρηματιστικοποίηση θα 
γίνει εμφανής στη Βαρκελώνη και την Ισπανία με τη μεγάλη εξάρτηση τόσο των νοι-
κοκυριών όσο και τις κτηματαγοράς από το τραπεζικό δανεισμό. Μία από τις βασικές 
αιτίες της φούσκας και κατάρρευσης της αγοράς ακινήτων το 2008 (Garcia Lamarca 
2018; Charnock, Purcell, και Ribera-Fumaz 2014b; Palomera 2014). Ταυτόχρονα όμως, 
η διεθνοποίηση της πόλης και οι πολιτικές προσέλκυσης επισκεπτών τις προηγούμενες 
δεκαετίες θα οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση των τουριστικών ροών, ενώ η χρήση 
ιντερνετικών πλατφορμών θα κάνει την διαδικασία ελέγχου και διαχείρισης από δύ-
σκολη έως αδύνατη (Falcon 2019; Bravo 2018; Buron 2019). Σημαντικές θα είναι οι 
επιπτώσεις στην αγορά ενοικίων στη Βαρκελώνη, κάνοντας την πρόσβαση στην κατοι-
κία ένα από το σημαντικότερα προβλήματα της πόλης, ιδιαίτερα σε συνθήκες απουσίας 
μαζικών προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας (Buron 2019). Αντίστοιχα προβλήματα 
θα αρχίσει να αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια και η Αθήνα (Balampanidis κ.ά. 2019). 

Η παρούσα διατριβή παρουσίαση πτυχές αυτών των μετασχηματισμών με βάση τα πα-
ραδείγματα της Αθήνας και της Βαρκελώνης όμως περαιτέρω έρευνα και εμβάθυνση 
στα συγκεκριμένα πεδία κρίνεται απαραίτητη: 

• Η εμβάθυνση της έρευνας γύρω από την εξέλιξη της σχέσης υπερεθνικών οργα-
νισμών σαν την ΕΕ με τα κράτη μέλη, οι θεσμικές προεκτάσεις των διαδικασιών 
ενοποίησης και οι ρόλοι τέτοιων θεσμών κρίνεται αναγκαία σε μια περίοδο που χα-
ρακτηρίζεται από συνεχή κρισιακά φαινόμενα. Η πρόσφατη πανδημία έδειξε πως ο 
διάλογος γύρω από τα θέματα αυτά παραμένει ανοιχτός και επίκαιρος. 

• Παράλληλα οι τρόποι με τους οποίους παγκόσμιες τάσεις όπως η χρηματιστικοποί-
ηση της κτηματαγοράς, οι εξελίξεις στην τουριστική βιομηχανία θα πρέπει να συνε-
χίσουν να είναι κόμματι της ερευνών, κάτι που το βλέπουμε έντονα την τελευταία 
περίοδο με σημαντικές έρευνές τόσο για την περίπτωση της Αθήνας όσο και της 
Βαρκελώνης. 
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7.3.2 ΤΟ ΝΟΤΙΟ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΉ; ΝΕΕΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΉΣΉΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΉΜΑ ΤΉΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΉΤΑΣ
Οι νέες συνθήκες και οι υπερεθνικές πιέσεις θα επηρεάσουν, σύμφωνα με την έρευνα, 
τον παραδοσιακό τρόπο ανάπτυξης των πόλεων και θα εισάγουν ένα σημαντικό βαθμό 
καινοτομίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε εγκατάλειψη των υφιστάμενων μοντέλων, 
καθώς, όπως υποστηρίζουν και άλλες έρευνες, οι Νότιο-Ευρωπαϊκές δομές έδειξαν με-
γάλη ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια της κρίσης (Marisol Garcia 2017b; Emmanuel 
2014). Όμως η οικονομική ύφεση θα κλονίσει σημαντικά τα μοντέλα κοινωνικής συνο-
χής που είχαν αναπτυχθεί τις προηγούμενες δεκαετίες, με την αύξηση της ανεργίας των 
νέων, τις κοινωνικές ανισότητες και την πρόσβαση στην κατοικία να είναι στο κέντρο 
της νέας προβληματικής (Μαλούτας 2011; Marisol Garcia 2010). Αυτό θα οδηγήσει τις 
πόλεις στη λήψη μέτρων και την εισαγωγή νέων πολιτικών. Το πλαίσιο των κατευ-
θύνσεων όμως είναι διαφορετικό:

• Στην Αθήνα λαμβάνεται η επιλογή ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας με μέτρα 
φιλικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, υπό 
την πίεση τόσο Ευρωπαϊκών κατευθύνσεων όσο και τοπικών δρώντων υποκειμέ-
νων. Όποιες θεσμικές τομές πραγματοποιούνται είναι προς αυτή την κατεύθυνση. 
Η κρίση θα φέρει και νέους ρόλους σε τοπικούς θεσμούς όπως οι Δήμοι, οι οποίοι 
για πρώτη φορά θα αναγκαστούν να κάνουν κοινωνική πολιτική για να αντιμετω-
πίσουν τις άμεσες ανάγκες που έφερε η ύφεση. 

• Στη Βαρκελώνη θα έχουμε μια ανεμική επιστροφή πολιτικών που στοχεύουν στην 
κοινωνική συνοχή και τη μείωση των ανισοτήτων, ενώ η ανταγωνιστικότητα της 
πόλης θα έρθει σε ένα δεύτερο επίπεδο. Υπό αυτό το πρίσμα, η πόλη θα προχωρήσει 
σε πολιτικές διαχείρισης των τουριστικών ροών και όχι προσέλκυσης επισκεπτών. 
Στο πεδίο της κατοικίας για πρώτη φορά επιδιώκεται η δημιουργία ενός σημαντικού 
προγράμματος και πολιτικών για την ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας και συ-
γκεκριμένα των ενοικιαστών. Τα αποτελέσματα βέβαια αυτών των πολιτικών είναι 
ακόμα περιορισμένα.  

Εκεί όμως που γίνεται ίσως η σημαντικότερη τομή είναι ότι έννοιες όπως η αστική δια-
κυβέρνηση αρχίζουν και δίνουν τη θέση τους στις πολιτικές διαχείρισης κρίσεων. 

Η οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή, η 
αύξηση των μεταναστευτικών ροών, οι κοινωνικές αναταραχές κ.α., θα κλονίσουν συνο-
λικότερα τις πόλεις: τους δεσμούς μεταξύ θεσμών, τις σχέσεις κυβερνήσεων και πολιτών. 
Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ανάπτυξης και ευημερίας, οι πόλεις 
έρχονται μετά το 2008 σε εποχή παρατεταμένων κρίσεων και έννοιες όπως 
η ανθεκτικότητα και ο αστικός μεταβολισμός έρχονται να αποτελέσουν 
ένα νέο πρότυπο διοίκησης των πόλεων, διαχείρισης κρίσεων και πολι-
τικών (Pendall, Foster, και Cowell 2010; Foster, χ.χ.; Holling 1973; Adger 
2000). Οι πόλεις γίνονται αντιληπτές σαν ζωντανοί οργανισμοί, σαν οικοσυστήματα που 
πρέπει να αντέξουν στις νέες συνθήκες και να αποκτήσουν ένα μεγάλο βαθμό αυτονομί-
ας. Αυτή είναι μια πτυχή του mantra της αυτάρκειας που εισήγαγαν οι Guallart και Vives 
στη Βαρκελώνη μετά το 2012, ως απάντηση στις προκλήσεις της νέας εποχής. Ενώ ίδια 
είναι η λογική της Στρατηγικής Ανθεκτικότητας του Δήμου Αθηναίων το 2016. 

Στο νέο αυτό πλαίσιο τα κοινωνικά προβλήματα γίνονται αντιληπτά ως φυσικά φαινόμε-
να (Slater 2014) ενώ οι προκλήσεις οφείλουν να απορροφήσουν προτού γίνει αναγκαία 
οποιαδήποτε αλλαγή. Έτσι η βεβαιότητα της προόδου και της ανάπτυξης των αρχών του 
2000 δίνει τη θέση της στην αβεβαιότητα, και η πρόνοια σε ένα μοντέλο προσαρμογής 
στις συνθήκες. 
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Η πανδημία του COVID-19 και οι πολιτικές περιορισμού και ελέγχου της εξάπλωσης 
του ιού είναι τμήμα υποστηρίζουμε αυτού του διαλόγου, που θα πρέπει να εξελιχθεί. Ήδη 
οι τρόπου με τους οποίους οι πόλεις αντιμετωπίζουν έκτακτες καταστάσεις, με αφορμή τον 
COVID-19, βρίσκεται στο κέντρο του ερευνητικού προβληματισμού175 όμως περαιτέρω 
έρευνα χρειάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Τα ερωτήματα είναι ανοιχτά:

• Πως οι πόλεις θα μπορέσουν να είναι ανθεκτικές, διατηρώντας ένα επίπεδο κοινω-
νικής συνοχής;

• Τι αλλαγές φέρνουν οι νέες συνθήκες (οικονομική κρίση, κλιματική αλλαγή, παν-
δημίες κ.α.) στις μοντέλα εξέλιξης των πόλεων και των πολιτικών;

175. https://
leidenanthropologyblog.nl/
articles/introduction-leiden-
anthropologists-reflect-on-the-
covid-19-pandemic
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7.3.3 ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΉΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΉΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΝΕΑ 
ΔΙΠΟΛΑ ΚΑΙ Ή ΑΝΑΔΥΣΉ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ
Οι επιπτώσεις της ύφεσης και οι πολιτικές λιτότητας δημιούργησαν συνθήκες πόλωσης 
και κρίσης του πολιτικού συστήματος στην Ισπανία και την Ελλάδα, τόσο σε εθνικό όσο 
και τοπικό επίπεδο, γεγονός που ενεργοποίησε τις τοπικές κοινωνίες, πολιτικά κόμματα 
και κοινωνικά κινήματα και τα οδήγησε να πάρουν νέες πρωτοβουλίες. Το πολιτικό 
σύστημα ανασυγκροτήθηκε, δημιουργήθηκαν νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, ενώ γενικό-
τερα η πολιτική αστάθεια εντός ενός περιβάλλοντος μαζικών κινητοποιήσεων αποτέλεσε 
χαρακτηριστικό όλης της περιόδου που εξετάστηκε. 

Οι περιπτώσεις της Αθήνας και της Βαρκελώνης είναι ενδεικτικές μιας περιόδου παγκό-
σμιων «αναταραχών» (Rodgers, Barnett, και Cochrane 2014; Eckardt και Ruiz Sanchez 
2015b; D. Featherstone 2015; Wissel και Wolff 2017; Hadjimichalis 2011; Arampatzi 
2017; Walliser και Andrés 2013) που οδήγησαν σε αλλαγές στο πολιτικό τοπίο στην 
Ευρώπη και αλλού, ακόμη και σε χώρες όπου η κρίση δεν εμφανίστηκε με την ίδια 
ένταση όπως στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου (Eckardt και Ruiz Sanchez 2015b, 7). 
Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η ανάδυση ενός «νέου ακτιβισμού», όπως ανα-
φέρουν οι Walliser και Andres (2013), ο οποίος προσπάθησε να αποτελέσει το βασικό 
δίκτυο ενάντια στις πολιτικές λιτότητας, χτίζοντας ταυτόχρονα δομές αλληλεγγύης και 
προκρίνοντας ένα διαφορετικό πρότυπο ζωής στις πόλεις (Bayırbağ, Davies, και Münch 
2017; Walliser και Andrés 2013; D. Featherstone, Strauss, και MacKinnon 2015), ενώ 
στην περίπτωση της Βαρκελώνης μια συμμαχία ακτιβιστών κατάφερε να αναλάβει την 
εξουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή όμως η επιστροφή της πολιτικής αφο-
ρούσε πολλαπλές ταυτότητες και δρώντα υποκείμενα. Ιδιαίτερα στην Αθήνα, 
η κρίση ήταν μια ευκαιρία για επιχειρηματίες και πολιτικές ελίτ να διεκδικήσουν έναν 
πιο ισχυρό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών γύρω από την πόλη, πατώντας πάνω 
και στις αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης. Τέλος, η άνοδος της ακροδεξιάς έδειξε ότι 
οι απαντήσεις του κόσμου στα κοινωνικά προβλήματα μπορούν να έχουν και αντιδρα-
στικές και αντιδημοκρατικές πτυχές. Σε όλες τις περιπτώσεις φαίνεται ότι η κρί-
ση έφερε μια νέα περίοδο συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων στις πόλεις, 
γεγονός που επηρέασε και τις πολιτικές. Το γεγονός αυτό για τον Featherstone 
κ.α. (2015) είναι σημαντικό, καθώς η μελέτη της δράσης των συγκεκριμένων δρώντων 
πολιτικών υποκειμένων είναι κομβική στην κατανόηση γενικότερα του τρόπου με τον 
οποίο διαμορφώθηκαν οι πολιτικές την περίοδο της κρίσης. 

Ιδιαίτερα η εξέλιξη των κινημάτων σε περιπτώσεις όπως η Βαρκελώνη, δείχνει για αρ-
κετούς ότι μπορεί να διαμορφωθεί ένα «νέος πολιτικός πολιτισμός» μέσα από την κοινωνική 
δράση (Eizaguirre, Pradel-Miquel, και García 2017; Blanco, Salazar, και Bianchi 2019). 
Οι όποιες αδυναμίες αυτών των εγχειρημάτων και τα όριά τους δείχνουν αυτό που υπο-
στηρίζουν οι Eizaguirre κ.α. (2017): ότι η σημαντικότερη πρόκληση είναι πως διαμορ-
φώνεις μιας νέα ατζέντας για τους κάτοικους των πόλεων (urban citizenship agenda) «σε 
μια παγκόσμια πόλη όπου οι πόροι ελέγχονται από οπουδήποτε» (Eizaguirre, Pradel-Miquel, και 
García 2017, 426). 

Η σχέση οικονομικής κρίσης και πολιτικών μετασχηματισμών θα βρεθεί ευρύτερα στο 
επίκεντρο της έρευνας τα προηγούμενα χρόνια, με την κρίση να παίρνει μια έντονα «πο-
λιτική» διάσταση (Kriesi 2008; Hutter, Kriesi, και Vidal 2018; Vidal 2018; Kioupkiolis 
και Katsambekis 2018). Παρά όμως το σημαντικό συγγραφικό έργο περαιτέρω έρευνα 
χρειάζεται για τους τρόπους με τους οποίους οι ευρύτεροι μετασχηματισμοί παίρνουν συ-
γκεκριμένα χαρακτηριστικά και επηρεάζουν τις πολιτικές σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτή τη 
λογική κινούνται πρόσφατες μελέτες γύρω από την περίπτωση της Καταλονίας-Βαρκε-
λώνης και αυτή την προσπάθεια έκανε και η παρούσα έρευνα.  
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7.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑ-ΥΦΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΚΡΙΣΕΩΝ, ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΑΞΙΩΝ», 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΉΣΉ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ 
Πέρα όμως από τις προτάσεις για περαιτέρω έρευνα, μπορούμε να ιχνηλατήσουμε ένα 
πλαίσιο προτάσεων πολιτικής (policy suggestions) βάσει των συμπερασμάτων της πα-
ρούσας διατριβής; Ποιοι θα μπορούσαν να είναι κάποιοι άξονες πολιτικής, κομβικοί 
για την εξέλιξη των πόλεων την επόμενη περίοδο; Ποιες πολιτικές θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στην αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων όπως η ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής ή η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Οι απαντήσεις είναι κάτι περισσότερο από σύνθετες και όπως στις περισσότερες έρευνες 
γύρω από τα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα της εποχής μας οι ερευνητές 
εύκολα θα συγκλίνουμε στα ερωτήματα παρά στις πρακτικές τους λύσεις. Χωρίς να υπο-
στηρίζουμε ότι η παρούσα διατριβή μπορεί να ξεφύγει από αυτή την λογική θα προσπα-
θήσουμε να περιγράψουμε κάποιες κατευθύνσεις στηριζόμενοι στα συμπεράσματα της 
διατριβής, και σαν παράδειγμα το ζήτημα των πολιτικών αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής. Θα σταθούμε στα εξής:

• Την ανάγκη διαμόρφωσης νέων οραμάτων και νέων κατευθύνσεων αναγκαίων 
για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής. 

• Τη σημασία ανανέωσης και ανασυγκρότησης του συστήματος διακυβέρνησης που 
αφορά την υλοποίηση πολιτικών

7.4.1 ΝΕΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΉ ΧΑΡΑΞΉ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
Οι πόλεις την δεκαετία που χαρακτηρίστηκε από την οικονομική ύφεση, όπως έδειξε 
η έρευνα πεδίου στην Βαρκελώνη και την Αθήνα, έρχονται αντιμέτωπες με μια σειρά 
μεγάλες προκλήσεις πολύ διαφορετικές από την περίοδο της αστικής μεγέθυνσης των 
προηγούμενων δεκαετιών. Η διαχείριση κρίσεων - περιβαλλοντικών όπως η κλιματική 
αλλαγή, οικονομικών όπως η κρίση του 2008, κοινωνικών όπως η άνοδος των κοινωνι-
κών ανισοτήτων και τέλος υγειονομικών όπως δείχνει η παρούσα πανδημία -  βρίσκεται 
στο πυρήνα της χάραξης πολιτικής για τις πόλεις. Οι κρίσεις αυτές δεν αποτελούν τοπικές 
υποθέσεις και όπως είδαμε δε μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από τις πόλεις, σαν 
θεσμούς διακυβερνήσεις. Απαιτούν συνέργειες μεταξύ τοπικών, περιφερειακών, εθνι-
κών και υπερεθνικών φορέων χάραξης πολιτικής. Το ζήτημα πρόσβασης στη κατοικία 
στη Βαρκελώνη, αλλά και στην Αθήνα σε λιγότερο βαθμό, έφερε αντιμέτωπο το Δήμο 
με έναν υπερεθνικό κολοσσό όπως το Airbnb, και ανάγκασε το Δήμο της πόλης να 
συγκροτήσει δίκτυο συνεργασίας με άλλους Δήμους της Ευρώπης καθώς και να απευ-
θυνθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα η διαχείριση της κρίσης χρέους στην Ελ-
λάδα, με τις έντονες επιπτώσεις στη πόλη της Αθήνας, ήταν επίσης ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμά της αναβαθμισμένης σχέσης τοπικού-διεθνικού. Όμως ταυτόχρονα παρόλη 
τη διεθνή διάσταση των προβλημάτων και των διεθνών εξαρτήσεων η σημασία των 
τοπικών-εθνικών πρωτοβουλιών, όπως είδαμε, έχουν κεντρική σημασία, καθώς είναι 
στο τοπικό επίπεδο όπου οι πολιτικές έχουν πρακτική εφαρμογή και παίρνουν συγκε-
κριμένη μορφή. 

Το σημαντικότερο όμως στοιχείο στην διαδικασία αναζήτησης λύσεων είναι να αντιλη-
φθούμε ότι τα σύγχρονα προβλήματα δεν απαιτούν απλά τεχνοκρατικές λύσεις αλλά μια 
συνολική επανανοημαδοτήση αξιών και κατευθύνσεων πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η 
ανάπτυξη των κοινωνιών και των πόλεων τις τελευταίες δεκαετίες. Ο διάλογος, για πα-
ράδειγμα, γύρω από την πρόσβαση στην κατοικία θέτει σε αμφισβήτηση συνολικά ένα 
μοντέλο στηριζόμενο στην αυτοστέγαση και την ιδιοκατοίκηση, ιδιαίτερο χαρακτηριστι-
κό των πόλεων στη Νότια Ευρώπη. Στην Βαρκελώνη και σε άλλες ισπανικές πόλεις 
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η στροφή της κοινωνικής κατοικίας στην αγορά ενοικίων είναι μια τομή που έφερε η 
κρίση. Σε μια αντίστοιχη κατεύθυνση, η πανδημία αναμορφώνει τις πεποιθήσεις γύρω 
από την παρέμβαση του κράτους και το ρόλο των  δημοσίων συστημάτων υγείας. 

Αλλά εκεί που παρουσιάζεται περισσότερο η αναγκαιότητα αλλαγής φιλοσοφίας και 
ιεραρχήσεων, είναι το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Όπως εύστοχα σχολιάζει η 
Mariana Mazzucato: 

Ο διάλογος για το ρόλο των υποδομών και τη σχέση του με τους μεγά-
λους κοινωνικούς στόχους είναι αρκετά παρωχημένος […] Το πρώτο 
βήμα είναι να σκεφτούμε σοβαρά το πρόβλημα που τίθεται. Οι πράσι-
νες υποδομές δεν απαιτούν μόνο υποδομές αλλά ένα ξεκάθαρο όραμα 
για το τι σημαίνει πράσινή ζωή […] Για να αναστρέψουμε την παρέμ-
βαση του ανθρώπου στο περιβάλλον δεν είναι αρκετή η επένδυση στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – αν και ήδη αυτό είναι μια σημαντική 
πρόσκληση – αλλά απαιτεί ευρύτερες κοινωνικές δεσμεύσεις σε ένα 
νέο λιγότερο υλιστικό τρόπο ζωής. (Mazzucato 2019, 208)

Η παραπάνω τοποθέτηση είναι σημαντική. Η επιτυχία των πολιτικών – οποιονδήπο-
τε πολιτικών – συνδέεται άμεσα με την συστράτευση γύρω από ένα κοινό όραμα, που 
μπορεί να απαιτήσει ευρύτερους μετασχηματισμούς στην οικονομία, στις παραγωγικές 
διαδικασίες και στην κατανάλωση. Αυτό δεν είναι πάντα κάτι δεδομένο. Ο στόχος της 
πράσινης μετάβασης μπορεί να είναι δημοφιλής στους Ευρωπαϊους νομοθέτες, αλλά στις 
ΗΠΑ επικρατεί μια αντίθετη κατεύθυνση.  

Αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της διατριβής οι προσεγ-
γίσεις είναι επίσης διαφορετικές176. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στη Βαρκε-
λώνη ιεραρχούταν πολύ υψηλότερα στην πολιτική ατζέντα, είχε υιοθετηθεί σαν κατεύ-
θυνση από το δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα με σημαντικά αποτελέσματα. Στην 
Αθήνα οι συνεντευξιαζόμενοι έβλεπαν αλλού τις προτεραιότητες στη χάραξη πολιτικών. 

Αλλά αν κάνουμε την υπόθεση ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων και προσήλωση στην 
αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης πρόκλησης, ποια είναι τα βήματα ώστε να έχουμε το 
επιθυμητό αποτέλεσμα; Τι μπορούν να κάνουν οι πόλεις; Και τι μπορεί να «μάθει» η 
μία από την άλλη; 

Δύο είναι κατά τη γνώμη της διατριβής τα βασικά στοιχεία: (α) η συγκρότηση ενός δια-
φορετικού συστήματος διακυβέρνησης (β) η συγκρότηση μηχανισμών αξιολόγησης των 
πολιτικών. 

7.4.2 ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΉΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΉΣΉΣ 
Κεντρικό ρόλο έχει υποστηρίζουμε το θέμα της διακυβέρνησης (governance) 
σε αυτή τη διαδικασία. Η συγκρότηση ενός πλαισίου διακυβέρνησης είναι κομβικό 
στην κατεύθυνση υλοποίησης στόχων και πολιτικών, και ιδιαίτερα στόχων όπως η πρά-
σινη μετάβαση για την οποία χρειάζεται κινητοποίηση και ενεργοποίηση πολλαπλών 
φορέων και τομέων της οικονομίας. 

Ποια θα ήταν τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος διακυβέρνησης για την κλιματική 
αλλαγή; Θα επικεντρωθούμε σε δύο βασικά θέματα: Την ανάγκη ενίσχυσης της συμμε-
τοχικότητας στο σύστημα διακυβέρνησης και την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα με 
άξονα την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του στην υλοποίηση πολιτικών.  

7.4.2.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 
Η συμμετοχή και ενεργοποίηση της κοινωνικής βάσης στη διαδικασία αντιμετώπισης 
της κλιματικής αλλαγής είναι πρωταρχικό ζήτημα. Ο διάλογος γύρω από τη συμμε-
τοχή των πολιτών δεν είναι μια κουβέντα γύρω από την ενίσχυση των δημοκρατικών 176. Βλ. 6.3.2
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θεσμών, αλλά αφορά την ίδια διαδικασία παραγωγής πολιτικών. Ιδιαίτερα σε ένα τόσο 
σημαντικό θέμα όπως η πράσινη μετάβαση, όπου πρέπει να προχωρήσουμε σε πολιτικές 
όπου θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο ζωής εκατ. ανθρώπων, η σύμφωνη γνώμη των κοι-
νωνιών είναι προϋπόθεση για την επιτυχία όλης της διαδικασίας. Διαφορετικά υπάρχει 
ο κίνδυνός κοινωνικές ομάδες να αντιμετωπίσουν εχθρικά τις προτεινόμενες πολιτικές177.  

Έτσι η ένταξη διαδικασιών διαβούλευσης, εμπλοκής και άμεσης συμμετοχής ομάδων 
πολιτών, κοινωνικών κινημάτων, επαγγελματικών ομάδων κ.α. σε όλες τις διαδικασίες 
που σχετίζονται με την παραγωγή πολιτικών για την κλιματική αλλαγή. Επί της ουσίας 
αναφερόμαστε στην αναδιάταξη των συστημάτων διακυβέρνησης σε μια πιο αντι-ιε-
ραρχική και αποκεντρωμένη βάση. Για περιπτώσεις όπως αυτές τις Βαρκελώνης και 
της Ισπανίας όπου η αποκέντρωση και η συμμετοχή των κοινωνικών κινημάτων βρί-
σκονται στις παραδόσεις διακυβέρνησης η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι πιο εύκολη. 
Στην Ελλάδα απαιτούνται όμως σημαντικότερες τομές καθώς ο συγκεντρωτισμός πα-
ραμένει το βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος διακυβέρνησης, ενώ οι έννοιες της 
συμμετοχής περιορίζονται μόνο σε ισχυρές ομάδες συμφερόντων. Πέρα από την έννοια 
της διαβούλευσης σε όλη τη νομοθετική διαδικασία, που έχει ρόλο συμβουλευτικό και μη 
δεσμευτικό απουσιάζουν συμμετοχικές διαδικασίες τόσο στην διαδικασία χάραξης όσο 
και υλοποίησης θεσμικών πρωτοβουλιών. Τα τελευταία χρόνια σε θέματα που σχετίζο-
νται με την βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες αλλά 
είναι αποσπασματικές και δεν έχουν συνέχεια.178

Η ενίσχυση της συμμετοχής και εμπλοκής της κοινωνίας φέρνει και μια μεταφορά 
ευθύνης όσο αφορά την υλοποίηση των πολιτικών που σημαίνει και νέ-
ους ρόλους των δρώντων πολιτικών υποκειμένων. Για παράδειγμα ο ρόλος του 
ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση πράσινων πολιτικών είναι καθοριστικός. Θα πρέπει 
να συγκροτηθούν μηχανισμοί συμμόρφωσης με τι πολιτικές, μηχανισμοί βράβευσης και 
ενίσχυσης φορέων που λειτουργούν υποδειγματικά αλλά και τιμωρίας σε φορείς που 
ακολουθούν μια διαφορετική κατεύθυνση. Προφανώς και εδώ ο ρόλος της πολιτικής 
είναι καθοριστικός, και ο τρόπος με τον οποίο φορείς και οργανωμένα οικονομικά συμ-
φέροντα λειτουργούν είναι πολλοί διαφορετικός179. 

Ταυτόχρονα η έννοια της συμμετοχής, η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων σημαίνει και μια 
διαφορετική ιεραρχία στο σύστημα διακυβέρνησης και κατ΄επέκταση νέους ρόλους για 
όλα τα τοπικά δρώντα πολιτικά υποκείμενα που σχετίζονται με αυτή. Κέντρο σε αυτή τη 
διαδικασία είναι μια νέα δημόσια διοίκηση. 

7.4.2.2 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΙΕΡΑΡΧΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. 
Το ζήτημα της διακυβέρνησης της κλιματικής αλλαγής μας φέρνει αντιμέτωπους γενικό-
τερα με θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση της δημόσιας διοίκησης. Ποια δημόσια 
διοίκηση είναι αναγκαία να συγκροτήσει στρατηγικές, και να υλοποιήσει πολιτικές στην 
κατεύθυνση αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής; Ποια η σχέση δημόσιου και ιδιω-
τικού τομέα; κ.α. 

Τα παραπάνω ερωτήματα δε σχετίζονται αποκλειστικά με την κλιματική αλλαγή. Κάθε 
μεγάλη πρόκληση που αντιμετώπισαν οι πόλεις και οι τοπικές κοινωνίες τα τελευταία 
χρόνια απαιτούσε τόσο νέα οράματα όσο και νέες διοικητικές δομές υποστήρι-
ξης και υλοποίησης των πολιτικών. Το ζήτημα της ενίσχυσης της πρόσβασης στην 
κατοικία στην Βαρκελώνη έφερε μαζί του και μια νέα οργανωτική δομή για το Δήμο, 
μια ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο Μητροπολιτικής Διοίκησης και Καταλανικής 
Κυβέρνησης, νέες σχέσεις μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα καθώς και νέες 
σχέσεις με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Στην Αθήνα αντίστοιχα οι πολιτι-

177. Το κίνημα των «κίτρινων 
γιλέκων» στη Γαλλία είναι ίσως 
το πιο πρόσφατο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αντίδρασης, πέρα 
από όλα τα άλλα, σε μια πορεία 
πράσινης μετάβασης που δεν θε-
ωρήθηκε δίκαιη για τα φτωχότερα 
στρώματα. 

178. Συμμετοχικές διαδικασίες 
εφαρμόστηκαν κατά την εκπόνηση 
των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας και στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων του Γραφεί-
ου Ανθεκτικότητας του Δήμου 
Αθηναίων. 

179. Από την έρευνα πεδίου 
προκύπτουν παραδείγματα και για 
τις δύο περιπτώσεις. Ο όμιλος της 
Inditex στην Ισπανία, γνωστός για 
τα καταστήματα Zara, ακολουθεί 
πρωτοπόρες και ιδιαίτερα καινοτό-
μες στρατηγικές στην κατεύθυνση 
μετασχηματισμού της εταιρείας σε 
«πράσινη». Αυτό σημαίνει κατα-
στήματα «μηδενικών ρίπων», υι-
οθέτηση πράσινων πρωτοκόλλων 
σε διάφορα στάδια της παραγωγής 
κ.α. Στην Ελλάδα αντίστοιχα μια 
σειρά επενδυτικών ομίλων στο 
τομέα της κατασκευής προσπαθούν 
να υιοθετήσουν νέα πρότυπα στη 
κατασκευή κτιριακών συνόλων.  
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κές των αποκρατικοποιήσεων συγκρότησαν και ένα νέο σύστημα διακυβέρνησης. 

Έτσι και στην περίπτωση της κλιματικής αλλαγής χρειάζεται να εφευρεθεί ένα νέο σύστη-
μα διοίκησης που θα μπορέσει να υποστηρίξει τη πράσινη μετάβαση. Πρώτο βήμα στη 
διαδικασία αυτή είναι να κατανοήσουμε ότι χρειάζονται δια-τμηματικές (cross-sectoral) 
προσεγγίσεις που θα περιλαμβάνουν ένα πλήθος φορέων, υπηρεσιών και τμημάτων σε 
όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (από το επίπεδο της εθνικής κυβέρνησης σε αυτό της το-
πικής αυτοδιοίκησης). Ο συντονισμός όλων αυτών των προσπαθειών πρέπει να γίνεται 
σε ανώτερα κλιμάκια της διοίκησης ώστε να μπορεί να εξασφαλίζεται ο μεγαλύτερος 
έλεγχος καθώς και ένα πλαίσιο αξιολόγησης. 

Προφανώς οι παραδόσεις της διακυβέρνησης κάθε χώρας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθ-
μό την διαδικασία αυτή. Στην περίπτωση της Βαρκελώνης υπάρχει μια πολύ μεγάλη 
ευελιξία σε ζητήματα ανασυγκρότησης της διοίκησης γεγονός κομβικό στην εξέλιξη της 
πόλης τις τελευταίες δεκαετίες. Στην Αθήνα υπάρχει μια πολύ διαφορετική λογική. Αν 
και θέματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή βρίσκονται στην ατζέντα των κυβερνήσε-
ων τα τελευταία χρόνια, επικρατεί κατακερματισμός, συγκρουόμενες κατευθύνσεις και 
έλλειψη συντονισμού. Η «πράσινη» ατζέντα εφαρμόζεται κατ’ αποκοπή και επιλεκτι-
κά. Έτσι η πολιτική απολιγνιτοποίησης στην ενέργεια συνυπάρχει με αυτή της εξόρυξης 
υδρογονανθράκων. Οι πολιτικές ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας προωθούνται 
ταυτόχρονα με πολιτικές αστικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης180. 

Σε κάθε περίπτωση η κλιματική αλλαγή απαιτεί νέες δομές διακυβέρνησης, νέες διαδι-
κασίες που βοηθούν την κινητικότητα προσωπικού μεταξύ διαφορετικών τμημάτων και 
υπηρεσιών και γενικότερα διοικητικούς πειραματισμούς. 

Η διαδικασία πειραματισμών θα φέρει μια νέα σχέση και με το ιδιωτικό τομέα, αλλά 
όχι με τη λογική ιδιωτικοποίησεων και του outsourcing που στερεί σε μεγάλο βαθμό τη 
δημόσια διοίκηση από τεχνογνωσία. Ο θεσμικός πειραματισμός και «ακτιβισμός» μπο-
ρεί να δώσει νέα ώθηση τόσο στη παραγωγή πολιτικών όσο και στους μηχανισμούς 
υλοποίησης. 

Τέλος η συγκρότηση ενός πλαισίου πολιτικών γύρω από την κλιματική αλλαγή απαιτεί 
ένα αποτελεσματικό μηχανισμό αξιολόγησης της εφαρμογής των πολιτικών. Ιδιαίτερα σε 
ένα θέμα όπως η κλιματική αλλαγή όπου τα αποτελέσματα των πολιτικών δε μπορούν 
να αξιολογηθούν άμεσα, η δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής 
των πολιτικών κρίνεται απαραίτητος για την επιτυχία του εγχειρήματος. 

Για να μπορεί να επιτευχθεί αυτό οι πολιτικές οφείλουν να έχουν ένα σαφή και ξεκά-
θαρο στόχο ή να μπορούν να είναι με κάποιο τρόπο μετρήσιμες. Θα πρέπει να έχουν 
ένα διακριτό χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένα βήματα. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα 
πρέπει να είναι αρκετά ευρύ ώστε να υπάρχει χώρος για ελιγμούς, ανάπτυξη συνεργειών 
μεταξύ των διαφορετικών υποκειμένων και φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίη-
ση των πολιτικών181. Τέλος πρέπει να εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση ή οι μηχανισμοί 
χρηματοδότησης των πολιτικών.

180. Στην Αθήνα η πολιτική 
ανασυγκρότησης του κέντρου με 
πεζοδρομήσεις και ποδηλατοδρό-
μους συμπληρώνεται με μεγάλες 
αναπτύξεις όπως αυτή του Ελληνι-
κού. Στη συγκεκριμένη μελλο-
ντική επένδυση αν και υπήρχαν 
προτάσεις για υιοθέτηση πράσινων 
πρωτόκολλων στην κατασκευή 
των σχεδόν 2.500.000εκατ. τετρ. 
κτιρίων αυτό τελικά απορρίφθηκε 
με το φόβο ότι δε θα είναι ελκυ-
στική η τελική πρόταση για τους 
επενδυτές. 

181. Η Ελληνική Κυβέρνηση 
έθεσε ένα πολύ φιλόδοξο στόχο 
πρόσφατα για αντικατάσταση του 
1/3 των ΙΧ με ηλεκτρικά αυτοκί-
νητα μέχρι το 2030 μέσα κυρίως 
από πολιτικές επιδοτήσεων. 
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1 Llei 18/2007 del dret a l'habitatge 2007 Generalitat de Catalunya Κατοικία 5 5 1 5 1 1 3.0
2 Pacte Nacional peral’Habitatge 

2007-2016
2007 Generalitat de Catalunya Κατοικία 5 5 1 5 1 2 3.2

3 Hotel W 2008 Port de Barcelona Τουρισμός 3 2 5 5 5 5 4.2
4 El Prat T1 Terminal 2009 Aena Υποδομές 5 2 5 5 5 5 4.5
5 Barcelona Vision 2020 2010 Plan Estratégico Metropolitano de 

Barcelona (PEMB)
Στρατηγικός Σχεδιασμός 2 4 3 1 3 1 2.3

6 Ίδρυση Area Metropolitanα de 
Barcelona (AMB)

2010 Generalitat de Catalunya Αστική Διακυβέρνηση 5 5 3 3 5 5 4.3

7 Pla territorial metropolità de 
Barcelona

2010 Generalitat de Catalunya Χωρικός Σχεδιασμός 5 5 3 5 4 2 4.0

8 Reforma de la Diagonal 2010 Ajuntament de Barcelona Ανάπλαση 3 5 5 1 3 0 2.8

9 Pla Estratègic de Turisme 2010-2015 2010 Ajuntament de Barcelona Τουρισμός 3 3 2 2 3 1 2.3

10 Placa de les Glories 2011 Ajuntament de Barcelona Δημόσιος Χώρος 5 5 5 5 5 3 4.7

11 tinènciad'alcaldia d 'Hàbitat Urbà 2012 Ajuntament de Barcelona Αστική Διακυβέρνηση 5 3 5 5 5 5 4.7
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Capital

2012 Ajuntament de Barcelona Διεθνές Γεγονός 5 3 5 5 5 5 4.7
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Protocol

2012 Ajuntament de Barcelona Αστική Διακυβέρνηση 3 2 5 3 5 5 3.8

14 Smart City Expo World Congress 2012 Fira de Barcelona Αστική Διακυβέρνηση 5 2 5 5 3 2 3.7
15 Blau@Ictinea 2012 Ajuntament de Barcelona Αστική Ανάπτυξη 1 1 5 1 1 0 1.5

16 Pla Empenta 2012 Ajuntament de Barcelona Κατοικία 5 2 3 1 3 3 2.8
17 Pla 100X1000 2012 Ajuntament de Barcelona Κατοικία 5 3 5 3 4 2 3.7
18 Pla de Microurbanizations 2012 Ajuntament de Barcelona Δημόσιος Χώρος 5 5 5 5 3 4 4.5

19 Pla BUITS 2012 Ajuntament de Barcelona Δημόσιος Χώρος 5 3 5 4 3 4 4.0

20 Pla del Verd i de la Biodiversitat 
2012-2020

2012 Ajuntament de Barcelona Πράσινο 5 5 5 5 3 4 4.5

21 Pla Director de les TIC 2012 Ajuntament de Barcelona Εξυπνες Υποδομές 5 3 5 3 3 4 3.8

22 Disseny Hub Barcelona Museo i 
Museo del Disseny

2012 Ajuntament de Barcelona Κοινωνικές Υποδομές 3 4 4 5 3 5 4.0

Α/Α ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ* HM. ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ K1 K2 Κ3 Κ4 Κ5 Κ6 ΒΑΘΜ.
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Κ1 ΣΥΝΆΦΈΙΆ
Κ2 ΔΙΆΒΟΥΛΈΥΣΗ
Κ3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΈΠΆΡΚΈΙΆ
Κ4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Κ5 ΆΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΆ
Κ6 ΆΠΟΤΈΛΈΣΜΆΤΙΚΟΤΗΤΆ

*Ώς Πολιτικες ορίζονται έργα, 
νομοσχεδια, μελετες, προγραμματα, 
στρατηγικα σχέδια κ.α. που έχουν 
χωρική διασταση ή επηρεάζουν τους 
θεσμούς διακυβέρνησης



23 Marina del Prat Vermell 2012 Ajuntament de Barcelona Αστική Ανάπτυξη 4 2 3 3 3 3 3.0

24 Smart City Campus στην @22 2013 Ajuntament de Barcelona Αστική Ανάπτυξη 2 2 3 3 3 2 2.5
25 ίδρυση Barcelona Global 2013 ιδιωτικός τομέας Αστική Διακυβέρνηση 5 1 5 3 3 4 3.5
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27 Plan de Usos de Ciutat Vella 2013 Ajuntament de Barcelona Τουρισμός 3 4 5 1 2 2 2.8

28 Ordenanca de Terraces 2013 Ajuntament de Barcelona Δημόσιος Χώρος 3 4 5 3 3 3 3.5

29 Regulació habitatges d'ús turístic 2014 Ajuntament de Barcelona Τουρισμός 5 4 2 3 3 3 3.3
30 Superilles 2014 Ajuntament de Barcelona Δημόσιος Χώρος 5 5 5 5 4 5 4.8

31 Pla de Foment de la Bicicleta 2014 Ajuntament de Barcelona Κινητικότητα 5 4 5 5 4 3 4.3

32 Nova Xarxa d' Autobus 2014 Ajuntament de Barcelona Κινητικότητα 5 3 5 5 3 4 4.2

33 Corredor Verd Ciutadella-Collserola 2014 Ajuntament de Barcelona Πράσινο 5 3 3 4 3 1 3.2
34 Projecte Vincles 2014 Ajuntament de Barcelona Εξυπνες Υποδομές 5 3 5 3 5 4 4.2

35 Xarxa d'Ateneus de Fabricacio 2014 Ajuntament de Barcelona Εξυπνες Υποδομές 5 5 3 3 3 5 4.0

36 Pla d'Energies Centralizades 2014 Ajuntament de Barcelona Εξυπνες Υποδομές 5 3 3 2 3 3 3.2

37 Born Centre Cultural 2014 Ajuntament de Barcelona Κοινωνικές Υποδομές 5 3 5 5 5 5 4.7

38 Estudi dels impactes del canvi 
climàtic a Barcelona

2015 Barcelona Regional Πράσινο 5 5 3 5 4 2 4.0

39 Pla el Dret a l'Habitatge de 
Barcelona 2016-2025 

2016 Ajuntament de Barcelona Κατοίκα 5 5 3 5 2 3 3.8

40 Pla director Urbanístic Metropolità 
(PDU)

2016 ΑΜΒ Χωρικός Σχεδιασμός 5 5 5 5 3 5 4.7

41 Agenda Besòs 2016 Barcelona Regional Χωρικός Σχεδιασμός 5 5 5 5 3 3 4.3

42 Pla Turisme 2020 2017 Ajuntament de Barcelona Τουρισμός 5 5 4 5 3 3 4.2

43 Pla Especial Urbanísticd’Allotjaments 
Turístics (PEUAT)

2017 Ajuntament de Barcelona Τουρισμός 5 5 5 5 2 1 3.8

44 Συγκρότηση Unitat Contra l’Exclusió 
Residencial (UCER)

2017 Ajuntament de Barcelona Κατοίκα 5 5 5 3 3 2 3.8

45 Observatori Metropolità de 
l’Habitatge de Barcelona (Ο-ΗΒ)

2017 Ajuntament de Barcelona Κατοίκα 5 5 5 5 5 5 5.0

46 PEMB 2030 2017 PEMB Οικονομία 3 5 3 5 3 3 3.7

Α/Α ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ HM. ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ K1 K2 Κ3 Κ4 Κ5 Κ6 ΒΑΘΜ.



23 Marina del Prat Vermell 2012 Ajuntament de Barcelona Αστική Ανάπτυξη 4 2 3 3 3 3 3.0

24 Smart City Campus στην @22 2013 Ajuntament de Barcelona Αστική Ανάπτυξη 2 2 3 3 3 2 2.5
25 ίδρυση Barcelona Global 2013 ιδιωτικός τομέας Αστική Διακυβέρνηση 5 1 5 3 3 4 3.5
26 One Ocean Port Vell 2013 Ajuntament de Barcelona Τουρισμός 2 1 5 1 3 3 2.5

27 Plan de Usos de Ciutat Vella 2013 Ajuntament de Barcelona Τουρισμός 3 4 5 1 2 2 2.8

28 Ordenanca de Terraces 2013 Ajuntament de Barcelona Δημόσιος Χώρος 3 4 5 3 3 3 3.5

29 Regulació habitatges d'ús turístic 2014 Ajuntament de Barcelona Τουρισμός 5 4 2 3 3 3 3.3
30 Superilles 2014 Ajuntament de Barcelona Δημόσιος Χώρος 5 5 5 5 4 5 4.8

31 Pla de Foment de la Bicicleta 2014 Ajuntament de Barcelona Κινητικότητα 5 4 5 5 4 3 4.3

32 Nova Xarxa d' Autobus 2014 Ajuntament de Barcelona Κινητικότητα 5 3 5 5 3 4 4.2

33 Corredor Verd Ciutadella-Collserola 2014 Ajuntament de Barcelona Πράσινο 5 3 3 4 3 1 3.2
34 Projecte Vincles 2014 Ajuntament de Barcelona Εξυπνες Υποδομές 5 3 5 3 5 4 4.2

35 Xarxa d'Ateneus de Fabricacio 2014 Ajuntament de Barcelona Εξυπνες Υποδομές 5 5 3 3 3 5 4.0

36 Pla d'Energies Centralizades 2014 Ajuntament de Barcelona Εξυπνες Υποδομές 5 3 3 2 3 3 3.2

37 Born Centre Cultural 2014 Ajuntament de Barcelona Κοινωνικές Υποδομές 5 3 5 5 5 5 4.7

38 Estudi dels impactes del canvi 
climàtic a Barcelona

2015 Barcelona Regional Πράσινο 5 5 3 5 4 2 4.0

39 Pla el Dret a l'Habitatge de 
Barcelona 2016-2025 

2016 Ajuntament de Barcelona Κατοίκα 5 5 3 5 2 3 3.8

40 Pla director Urbanístic Metropolità 
(PDU)

2016 ΑΜΒ Χωρικός Σχεδιασμός 5 5 5 5 3 5 4.7

41 Agenda Besòs 2016 Barcelona Regional Χωρικός Σχεδιασμός 5 5 5 5 3 3 4.3

42 Pla Turisme 2020 2017 Ajuntament de Barcelona Τουρισμός 5 5 4 5 3 3 4.2

43 Pla Especial Urbanísticd’Allotjaments 
Turístics (PEUAT)

2017 Ajuntament de Barcelona Τουρισμός 5 5 5 5 2 1 3.8

44 Συγκρότηση Unitat Contra l’Exclusió 
Residencial (UCER)

2017 Ajuntament de Barcelona Κατοίκα 5 5 5 3 3 2 3.8

45 Observatori Metropolità de 
l’Habitatge de Barcelona (Ο-ΗΒ)

2017 Ajuntament de Barcelona Κατοίκα 5 5 5 5 5 5 5.0

46 PEMB 2030 2017 PEMB Οικονομία 3 5 3 5 3 3 3.7

Α/Α ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ HM. ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ K1 K2 Κ3 Κ4 Κ5 Κ6 ΒΑΘΜ.

342



47 Pla Litoral 2017 Barcelona Regional Χωρικός Σχεδιασμός 5 4 3 4 3 3 3.7

48 Ίδρυση Housing Metròpolis 
Barcelona SA

2018 Ajuntament de Barcelona Κατοίκα 5 5 3 5 2 2 3.7

49 Pla dels Barris de Barcelona 2018 Ajuntament de Barcelona Αστική Ανάπτυξη 5 3 4 5 5 5 4.5
50 Rondes Barcelona. Present i futur 2019 Barcelona Regional Χωρικός Σχεδιασμός 5 4 5 5 3 2 4.0
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1 ίδρυση Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  
(ΥΠΕΚΑ) 2876/7.10.2009 

2009 Ελληνική Κυβέρνηση Αστική Διακυβέρνηση 5 2 3 5 3 4 3.7

2 Πρόγραμμα διπλής ανάπλασης 
στις περιοχές του Βοτανικού και της 
Λεωφόρου Αλεξάνδρας

2010 Δήμος Αθηναίων Αστική Ανάπτυξη 3 2 2 2 2 0 1.8

3 Μελέτη – Έρευνα της υφιστάμενης 
κατάστασης στην περιοχή Γεράνι

2010 ΥΠΕΚΑ Δημόσιος Χώρος 4 3 2 2 1 0 2.0

4 «Προγράμματος Καλλικράτης» 
ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2010 Yπουργειο Εσωτερικών Αστική Διακυβέρνηση 5 2 2 5 2 3 3.2

5 ίδρυση Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε. 
(Invest in Greece) ν.3894/2010

2010 ΥΠ. ΟΙΚ Αστική Διακυβέρνηση 5 2 3 5 2 2 3.2

6 Ίδρυση Πράσινου Ταμείου 
ν.3894/2010

2010 ΥΠΕΝ Αστική Διακυβέρνηση 5 2 2 5 2 3 3.2

7 Αθήνα-Αττική 2014 2010 ΥΠΕΚΑ Χωρικός Σχεδιασμός 5 4 2 2 2 2 2.8
8 Πρόγραμμα Αθήνα Χ4 2010 ΥΠΕΝ Δημόσιος Χώρος 5 4 2 5 2 0 3.0
9 Πρόγραμμα 

ΣτρατηγικώνΑναπλάσεων σε 
πυκνοδομημένες περιοχές κατοικίας / 
μικτών χρήσεων

2011 ΥΠΕΚΑ - ΟΡΣΑ Δημόσιος Χώρος 5 2 2 2 2 0 2.2

10 Προεδρικό Διάταγμα για την 
προστασία του Υμηττού και των 
Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – 
Ιλισίων

2011 ΥΠΕΝ Πράσινο 5 3 1 2 2 1 2.3

11 Ίδρυση Ελληνικό Α.Ε 2011 ΥΠ. ΟΙΚ Αστική Ανάπτυξη 3 1 3 3 3 2 2.5
12 Ίδρυση Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου 

Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) 
Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011

2011 ΥΠ. ΟΙΚ Αστική Ανάπτυξη 5 2 3 3 2 3 3.0

13 ίδρυση Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 
(ΤΑΙΠΕΔ)

2011 ΥΠ. ΟΙΚ Αστική Διακυβέρνηση 5 1 3 4 4 3 3.3
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ΑΘΉΝΑ

1 ίδρυση Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  
(ΥΠΕΚΑ) 2876/7.10.2009 

2009 Ελληνική Κυβέρνηση Αστική Διακυβέρνηση 5 2 3 5 3 4 3.7

2 Πρόγραμμα διπλής ανάπλασης 
στις περιοχές του Βοτανικού και της 
Λεωφόρου Αλεξάνδρας

2010 Δήμος Αθηναίων Αστική Ανάπτυξη 3 2 2 2 2 0 1.8
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2010 ΥΠΕΚΑ Δημόσιος Χώρος 4 3 2 2 1 0 2.0
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(Invest in Greece) ν.3894/2010

2010 ΥΠ. ΟΙΚ Αστική Διακυβέρνηση 5 2 3 5 2 2 3.2
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8 Πρόγραμμα Αθήνα Χ4 2010 ΥΠΕΝ Δημόσιος Χώρος 5 4 2 5 2 0 3.0
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ΣτρατηγικώνΑναπλάσεων σε 
πυκνοδομημένες περιοχές κατοικίας / 
μικτών χρήσεων

2011 ΥΠΕΚΑ - ΟΡΣΑ Δημόσιος Χώρος 5 2 2 2 2 0 2.2

10 Προεδρικό Διάταγμα για την 
προστασία του Υμηττού και των 
Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – 
Ιλισίων

2011 ΥΠΕΝ Πράσινο 5 3 1 2 2 1 2.3

11 Ίδρυση Ελληνικό Α.Ε 2011 ΥΠ. ΟΙΚ Αστική Ανάπτυξη 3 1 3 3 3 2 2.5
12 Ίδρυση Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου 

Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) 
Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011

2011 ΥΠ. ΟΙΚ Αστική Ανάπτυξη 5 2 3 3 2 3 3.0

13 ίδρυση Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 
(ΤΑΙΠΕΔ)
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14 Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης 
Δημόσιων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) / 
Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης 
Στρατηγικών Επενδύσεων 
(Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) ν.3986/2011

2011 ΥΠ. ΟΙΚ Αστική Διακυβέρνηση 5 1 3 5 2 4 3.3

15 Ανάπλαση-Διαμόρφωση Λεωφόρου 
Βασιλίσσης Όλγας

2012 ΕΑΧΑ. Α.Ε Αστική Ανάπτυξη 5 2 2 2 2 0 2.2

16 Πρόγραμμα Rethink Athens 2012 Ίδρυμα Ωνάση Αστική Ανάπτυξη 5 3 1 1 3 1 2.3
17 Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 

(ΕΔΦ) ν.4071/2012
2012 Δήμος Αθηναίων Αστική Διακυβέρνηση 4 2 3 4 3 4 3.3

18 Ίδρυση Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε. 2013 ΥΠ. ΟΙΚ Αστική Διακυβέρνηση 5 2 2 1 2 0 2.0
19 Πρόγραμμα συνΑθηνά 2013 Δήμος Αθηναίων Κοινωνική Συνοχή 5 4 3 5 3 4 4.0
20 Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας 

Αττικής ν.4277/2014
2014 ΥΠΕΚΑ Χωρικός Σχεδιασμός 3 2 2 3 2 2 2.3

21 Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου 2014 Περιφέρεια Αττικής Αστική Ανάπτυξη 5 2 2 2 3 2 2.7
22 Κατάργηση ΟΡΣΑ, ΕΑΧΑ Α.Ε ν. 

4250/2014
2014 ΥΠΕΣ Αστική Διακυβέρνηση 1 1 1 3 3 2 1.8

23 Χωροταξική και πολεοδομική 
μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη 
ν.4269/2014

2014 ΥΠΕΚΑ Χωρικός Σχεδιασμός 4 3 3 3 3 2 3.0

24 ίδρυση Athens Partnership 2014 Δήμος Αθηναίων Αστική Διακυβέρνηση 5 1 4 5 2 4 3.5
25 σύμπραξη «Αθήνα-Πρωτεύουσα 

Αλληλεγγύης»
2015 Δήμος Αθηναίων Κοινωνική Συνοχή 5 3 4 5 3 4 4.0

26 Αναβάθμιση και Προβολή 
του Πάρκου Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης "Αντώνης 
Τρίτσης"

2016 Αστική Ανάπτυξη 5 2 2 2 2 0 2.2

27 Διαγωνισμός ανάπλαση της 
περιοχής των «Λιπασμάτων» στη 
Δραπετσώνα 

2016 Περιφέρεια Αττικής Αστική Ανάπτυξη 5 3 2 2 2 0 2.3

28 Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις 
ν.4447/2016 

2016 ΥΠΕΚΑ Χωρικός Σχεδιασμός 2 3 3 2 2 1 2.2

29 Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων 
εντός του Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού-Αγίου Κοσμά

2016 ΥΠ. ΟΙΚ Αστική Διακυβέρνηση 5 2 3 3 3 3 3.2

30 Ίδρυση Ελληνικής Εταιρείας 
Συμμετοχών και Περιουσίας 
(ΕΕΣΥΠ) ν.4389/2016

2016 ΥΠ. ΟΙΚ Αστική Ανάπτυξη 5 2 3 3 3 4 3.3

31 Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής 
Παρέμβασης Δήμου Αθηναίων

2016 Δήμος Αθηναίων Αστική Ανάπτυξη 5 1 3 5 3 4 3.5

32 Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής 
Παρέμβασης Δήμου Πειραιά

2016 Δήμος Πειραιά Αστική Ανάπτυξη 5 1 3 5 3 4 3.5

33 Πρόγραμμα «Νέα Αθήνα» 2017 Ελληνική Κυβέρνηση Αστική Ανάπτυξη 5 0 1 2 1 0 1.5
34 Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου 

Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης
2017 Δήμος Αθηναίων Κοινωνικές Υποδομές 5 1 3 2 3 3 2.8
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Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης
2017 Δήμος Αθηναίων Κοινωνικές Υποδομές 5 1 3 2 3 3 2.8
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35 Ανάπλαση-Επανάχρηση Πύργου 
Πειραιά

2017 Αστική Ανάπτυξη 5 2 2 5 3 3 3.3

36 Σεράφειο Κολυμβητήριο – Αθλητικό 
και Πολιτιστικό Κέντρο   

2017 Δήμος Αθηναίων Κοινωνικές Υποδομές 5 1 2 4 4 5 3.5

37 Στρατηγική Ανθεκτικότητας Δήμου 
Αθηναίων

2017 Δήμος Αθηναίων Αστική Διακυβέρνηση 5 5 3 3 3 2 3.5

38 Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

2017 ΙΣΝ Εθνική Βιβλιοθηκη, Εθνική Λυρική 
Σκήνη

Υποδομές 5 2 4 5 3 5 4.0

39 Ανάδειξη κοίτης Ιλισσού 2018 Ανάπλαση Α.Ε. Αστική Ανάπτυξη 1 2 1 1 1 0 1.0
40 Επανάχρηση προσφυγικών Λ. 

Αλεξάνδρας
2018 Ανάπλαση Α.Ε. Αστική Ανάπτυξη 4 2 1 2 2 0 1.8

41 Πιλοτικό Πρόγραμμα «Ανάκτηση 
των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου 
της Αθήνας- Αξιοποίηση με όρους 
κοινωνικής ανταπόδοσης»

2018 Υπ. Εργασίας Κοινωνικές Υποδομές 5 2 2 3 3 2 2.8

42 ΣΟΑ Μητροπολιτικό Πόλο 
Ελληνικού-Αγ. Κοσμά 

2018 ΥΠΕΝ Αστική Ανάπτυξη 5 1 3 3 3 2 2.8

43 Master Plan ΟΛΠ 2018 ΟΛΠ Cosco Group Υποδομες 4 1 3 3 2 4 2.8
44 Πρόγραμμα "Κλεισθένης" 2018 Υπ. Εσ Αστική Διακυβέρνηση 3 3 2 2 2 2 2.3
45 Πρόγραμμα Ανάπλασης Αγ. 

Διονυσίου Πειραία
2018 Δήμος Πειραιά Αστική Ανάπτυξη 5 1 4 5 3 4 3.7

46 Πρόγραμμα Λυκαβηττός 2018 Δήμος Αθηναίων Πράσινο 4 4 3 5 3 3 3.7
47 ίδρυση «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.».  

ν. 4539/2018
2018 ΥΠΕΝ Αστική Διακυβέρνηση 5 2 3 3 2 1 2.7

48 Δράση «Παρεμβάσεις στην Πόλη» 2018 Δήμος Αθηναίων Αστική Ανάπτυξη 5 5 2 5 2 5 4.0
49 Athens Trigono - 

Πρόγραμμα Πιλοτικής Αναβάθμισης 
του Εμπορικού Τριγώνου του δήμου 
Αθηναίων

2018 Δήμος Αθηναίων Αστική Ανάπτυξη 5 4 3 5 3 5 4.2

50 Ίδρυση Κέντρων Κοινότητας στους 
ΟΤΑ

2019 Υπ. Εργ. Αστική Ανάπτυξη 5 2 2 2 1 1 2.2
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