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Περίληψη 
      Στο κείμενο αυτό επιχειρείται να κατανοηθεί η ιστορική συνάφεια μεταξύ κρίσης 

εξυπηρέτησης χρέους και χωροταξικής πολιτικής. Πως συμβάλλει στην κρίση του 

μεταπολιτευτικού μοντέλου εθνικής και κοινωνικής αναπαραγωγής, η χωροταξική 

διάρθρωση, η οποία χαρακτηρίζεται  από μια πρωτοφανή  δημογραφική, οικονομική και 

πολιτικοδιοικητική ανισορροπία. Η απάντηση στο ερώτημα ανασύρει καταρχήν στη μνήμη 

μια σημαντική πτυχή του τρόπου συγκρότησης του ελληνικού κράτους·  το δημόσιο χρέος  

προηγήθηκε της δημιουργίας του. Η εξυπηρέτησή του και όχι η ισορροπία του 

ελλείμματος και το εμπορικό ισοζύγιο ήταν το κριτήριο οργάνωσης και αξιοποίησης των 

πλουτοπαραγωγικών πόρων της χώρας. 

       Ο πλέον υπαρκτός συγκεντρωτισμός στην Ευρώπη φαίνεται να οικοδομήθηκε στα 

πλαίσια μιας ιδιαίτερης ιδεολογικής πρόσληψης του εκδυτικισμού/εξευρωπαϊσμού, που 

οδήγησε σε αναπτυξιακούς και χωροταξικούς αναχρονισμούς/δογματισμούς που 

συνέτειναν  σε μια εθνική αναπαραγωγή με βάση τους επαχθείς δανεισμούς. 

      Η ελληνική κρίση εξετάζεται εδώ υπό το πρίσμα μιας εθνοποιητικής ιδεολογίας με το 

βλέμμα εστραμμένο στην πρωτεύουσα. ∆ιερευνάται η μεταψυχροπολεμική φάση του 

αθηνοκεντρισμού, με επίκεντρο την Ολυμπιάδα του 2004, ως μια διαδικασία ένταξης της 

Αθήνας στο δίκτυo των παγκοσμιουπόλεων και ως επιλογή υπονόμευσης των 

μεταδιπολικών ευκαιριών ανάπτυξης των πόλεων και περιφερειών της χώρας. Η 

μετάβαση από τη βιομηχανική και χρηματιστηριακή οικονομία, στην εδαφική και 

πολιτισμική, που εμπεριέχεται στις δυναμικές αντιφάσεις της παγκοσμιοποίησης, 

καθορίζει το σύγχρονο βλέμμα μας. ∆ιερευνάται κατά πόσο οι ιστορικές πόλεις και οι 

απωθημένοι από τον αθηνοκεντρισμό τοπικισμοί μπορούν να συγκροτήσουν μια άλλη 

εθνική και αναπτυξιακή οπτική  πέρα από αυτή  που εγκλωβίζει, ακόμη μια φορά, το 

βλέμμα μας στο τρίγωνο: κέντρο Αθήνας-αεροδρόμιο Ελληνικού-Μεσόγεια. 

Λέξεις κλειδιά: ∆ημόσιο Χρέος, Αθηναϊσμός, Τοπικισμός, Εδαφική-Πολιτισμική Οικονομία. 
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1. Το δημόσιο χρέος ως εργαλείο  εθνικοποίησης  

                                                     «Ο Ηγεμών της Ελλάδος και το Ελληνικόν κράτος  

                                        υποχρεούνται να αφιερώσει προ παντός άλλον έξοδον  

                                        εις την πληρωμήν των τόκων και  των χρεωλυσίων του 

                                        δανείου τας πρώτας εισπράξεις του δημοσίου ταμείου»  
                                                         Συνθήκη Λονδίνου, Φεβρουάριος1830 

     Αυτή η Συνθήκη δημιουργίας του Ελληνικού κράτους υπονοεί τόσο ένα  θεσμό  

διεθνούς ελέγχου της χώρας όσο και το πλαίσιο οργάνωσης της σε δομές εξυπηρέτησης 

των δανείων. Το δημόσιο χρέος είναι η μαμή του ελληνικού κράτους· προηγήθηκε της 

δημιουργίας του. Το πρώτο δάνειο που δόθηκε το 1824, με εγγύηση του αγγλικού 

κράτους, ονομαστικής αξίας 2.800.000 λιρών, κινητοποίησε, σε μεγάλο βαθμό, και τη 

δημιουργία κράτους ελληνικού, προφανώς για να μπορεί αυτό το δάνειο να καταλογισθεί 

και να εξυπηρετηθεί. Από τότε μέχρι και τις δανειακές συμβάσεις των δύο τελευταίων ετών 

οι εξωτερικοί δανεισμοί εξασφάλισαν μια εθνοποιητική διαδικασία επιτηρούμενη από τις 

μεγάλες δυνάμεις της ∆ύσης. Η Γερουσία σε υπόμνημά της, τον Οκτώβριο του 1847, 

δήλωνε ότι η οικονομία και η διοίκηση πρέπει να οργανωθούν έτσι ώστε «να πηγάσει η 

τακτική πληρωμή του δανείου» και να γίνει δυνατή «η ικανοποίησις των απαιτήσεων μιας 

των Προστάτιδων δυνάμεων (εν.Αγγλία)» (Αίολος:1847:167).  

     Γι’ αυτό στην Ελλάδα όλα σχεδόν στήθηκαν σε δυσαρμονία1 με τους ανθρώπινους  

φυσικούς και ιστορικούς πόρους· επιπλέον στήθηκαν σε παράκαιρο χρόνο. Ο χρόνος 

απουσιάζει σαν αναπτυξιακή παράμετρος. Τα έργα γίνονται σε χρόνο εξωχωρικών 

δυνάμεων. Έτσι, το βασικό κοινωνικό αίτημα της επανάστασης του 1821, που ήταν η 

διανομή της αγροτικής γης, μπλοκαρίστηκε κατά τον 19ο αιώνα λόγω της απαίτησης των 

ξένων δανειστών να λειτουργήσει αυτή σαν υποθήκη στα δάνεια που έδωσαν. Η 

κρατικοποίηση της γης οδήγησε στην καθυστέρηση της αγροτικής μεταρρύθμισης και 

επόμενα στη στρεβλή και καθυστερημένη εκβιομηχάνιση, με συνέπειες ακόμη και σήμερα 

που διακρίνονται στη γραφειοκρατική αφομοίωση των νέων τεχνολογιών.  

     Η παραγωγική στασιμότητα στον πρωτογενή τομέα διόγκωνε  το δημοσιονομικό 

έλλειμμα καθ’ όλο το 19ο αιώνα και οδηγούσε, στη συνέχεια, σε επαχθείς εσωτερικούς και 

_____________________________________ 
 1. Συνήθως αποδίδεται η αποτυχία της αναπτυξιακής διαδικασίας στη φύση των εγχώριων θεσμών και όχι 

στη λογική του αποικιοκρατικού προγράμματος. Οι Βαυαροί εισήγαγαν ένα πλέγμα θεσμών σε πλήρη 

αναντιστοιχία με τους υπάρχοντες τοπικούς θεσμούς και σχέσεις, όπως: κοινότητες, μοναστήρια,  “άτακτους”, 

εμπορικό, παραγωγικό και οικιστικό δίκτυο, θέση  πρωτεύουσας.  
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εξωτερικούς δανεισμούς, οι οποίοι επιτείνονταν λόγω των τρόπων αστικοποίησης της 

χώρας. Οι τελευταίες εμπειρίες των ‘‘μνημονίων’’ και των εφαρμοστικών τους νόμων δεν 

συνιστά μια απροσδόκητη αλλαγή στις σχέσεις με τις μεγάλες δυνάμεις της ∆ύσης αλλά 

ανασύσταση δομικών στοιχείων αναπαραγωγής του ελληνικού κράτους, τα οποία 

απορυθμίστηκαν, κάπως, τη δεκαετία του 1980. Η αναδιάρθρωση των μηχανισμών 

εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους συμβάδιζε πάντοτε με την υποθήκευση του 

εδάφους2  και του δημόσιου πλούτου της χώρας3.    

     Η καθιέρωση της κεντρικής διοίκησης  βασίστηκε στην πολιτική ισχύ των δανείων, των 

οποίων τη διανομή καθόριζε, αρχικά, η αυλή του μονάρχη. Τα δάνεια δημιούργησαν μια 

αγορά εργασίας γύρω από τις μισθολογικά υπέρτερες θέσεις του ∆ημοσίου και επιπλέον 

δημιούργησαν μια έλξη στο χώρο της πρωτεύουσας. Η δημιουργία του πελατειακού 

κράτους είναι κληρονομιά κυρίως της αυλοκολακείας που εισήγαγαν οι Βαυαροί και οι 

ξένοι μονάρχες και όχι τόσο κληρονομιά της τουρκοκρατίας ή του χαρακτήρα των 

Ελλήνων. Οι δυσλειτουργικές, σπάταλες και παρασιτικές δομές αυτού του κράτους 

στήθηκαν με δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα και με το προσωνύμιο του «νεωτερισμού» χωρίς 

οργανική σχέση με τους φυσικούς, ιστορικούς και ανθρώπινους πόρους της χώρας. 

Παράδειγμα ανορθολογισμού είναι τα εντυπωσιακά δασαρχειακά οργανογράμματα των 

Βαυαρών4 που από το 1833 εφαρμόζονταν σε νησιά χωρίς δάση.  

      Μπορούμε να θεωρήσουμε, υπό το φως των διεθνών σχέσεων, ότι το ελληνικό κράτος 

δημιουργήθηκε ως εργαλείο σταθερότητας στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου για 

την εξασφάλιση των εμπορικών/αυτοκρατορικών δρόμων των Μεγάλων ∆υνάμεων 

Αγγλίας, Ρωσίας, Γαλλίας, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση των δανείων που δόθηκαν 

γι’ αυτόν τον σκοπό. ∆ηλαδή, τα δημοσιονομικά προβλήματα δεν είναι απλά προέκταση 

της ατελούς και ανισόρροπης ελληνικής παραγωγικής δομής (Χεκίμογλου 2011) αλλά και 

_____________________________________ 
2. Η απόφαση της 25/4/2012 της ∆ιυπουργικής Επιτροπής, για τη μεταβίβαση 92,7% των μετοχών της ΑΤΕ 

στο ΤΑΙΠΕ∆, συνιστά μεταφορά της υποθήκης των αγροτικών ακινήτων στους ξένους δανειστές και επιτρέπει 

την απώλεια εθνικού ελέγχου στο 1/4 της αγροτικής γης. 

3. Η σημαντικότερη διάταξη από το «Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο ∆ημοσιονομικής Στρατηγικής» του 2010 είναι το 

άρθρο 1: «Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ‘’Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

∆ημοσίου Α.Ε’’. Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημόσιου 

χρέους της χώρας».      

4. Η οργανωτική δομή μιας υπηρεσίας προσιδίαζε σ’ ένα ιδανικό σχήμα παρά στις ανάγκες μιας τοπικής 

κοινωνίας. Οι Βαυαροί επάνδρωσαν, πχ το ∆ασαρχείο της Σύρου, με ανέργους από τη Γερμανία, με 

δασάρχη, δασονόμους, διευθυντές, αρχιδασοφύλακες, δασοφύλακες χωρίς αντίστοιχο αντικείμενο. Οι υψηλοί 

μισθοί τους πληρώνονταν από τα κρατικά έσοδα (Μάρτος 2005: 445).       
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της συνάρθρωσης τους με τις εξωτερικές σχέσεις και την πολιτική ισχύ αυτών των σχέσεων. 

       Οι δανειστικές ανάγκες διευκόλυναν την παρέμβαση των ξένων στη διαμόρφωση 

των χαρακτηριστικών του νέου κράτους-έθνους. Αυτοί πρόβαλλαν την ιδέα της 

οργάνωσης ενός γεωπολιτικού υβριδίου, ως «πρότυπου κράτους στην Ανατολή»5,  

υποκινούμενοι κυρίως από την ανάγκη σύνθλιψης μιας επαναστατικής ιδεολογίας, η 

οποία προσέδιδε στις πολιτειακές φιλοδοξίες του ελληνισμού αυτοπροσδιοριζόμενες 

διαστάσεις και δημιουργούσε έτσι γεωγραφικές/γεωπολιτικές ασυνέχειες στην 

αποικιοκρατική/ ιμπεριαλιστική επέκταση των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης6.  

2. Κατασκευάζοντας τη νέα «βασιλεύουσα» του ελληνισμού. 
    Ο ανορθολογισμός του αποικιοκρατικού προγράμματος 

      «Το να υψωθή πάλιν η πόλις αύτη και να γίνη κέντρον της  

                                                     Κυβερνήσεως και της παιδείας, των εθνικών συνελεύσεων 

      και εορτών πρέπει να είναι ο πόθος των Ελλήνων καθώς 

      είναι και η ευχή του φωτισμένου κόσμου»  
                                                                                «Άρθρο Φιλελλήνων υπέρ Αθηνών» (Αθηνά 1833:116)  

      Μια από τις θεμελιώδεις  πράξεις του πολιτικού και ιδεολογικού ελέγχου από τις 

δανειστικές δυνάμεις ήταν ο καθορισμός της πρωτεύουσας του κράτους. Η πρωτεύουσα 

είναι μια έννοια που εκφράζει εξ ορισμού μια αντιδημοκρατική σχέση. Όταν μια 

ανερχόμενη πολιτικοοικονομική τάξη θέλει να κυριαρχήσει σ’ ένα δοσμένο αστικό δίκτυο, 

επιλέγει πρώτα τη θέση απ’ όπου θα εκπορεύεται και θα επαληθεύεται η ηγεμονία της στη 

διαμόρφωση των εθνικών χαρακτηριστικών ενός λαού.  

       Η Αθήνα δεν υποδείχτηκε ως πρωτεύουσα από τις εγχώριες πολιτικές, κοινωνικές και 

οικονομικές δυνάμεις αλλά από εξωχωρικές: Φιλέλληνες και Βαυαρούς. Τα κείμενα που 

δημοσιεύτηκαν τo 1833 στα πλαίσια της συζήτησης για την επιλογή της πρωτεύουσας 

αποκαλύπτουν τα χαρακτηριστικά της ιδεολογίας του 1830. Οι Έλληνες αντιμετώπιζαν  τα 

___________________________________ 
5. Ο Θείρσιος (Friedrich Thiersch) πρόκρινε το 1832, την οργάνωση του κράτους  ως «πρότυπου κράτους εν 

τη Ανατολή…προγεφύρωμα της ευρωπαϊκής πολιτικής που νάναι κοντά στις κλυδωνιζόμενες αυτοκρατορίες 

της Ασίας»  Ο Γεώργιος Α’ το 1963 οραματιζόταν να κάνει την Ελλάδα «πρότυπον βασίλειον εν τη Ανατολή».  

6. Ο Εωθινός Ταχυδρόμος του Λονδίνου, το 1853, θεωρεί τη δημιουργία της Ελλάδος ως ευεργεσία των 

τριών δυνάμεων, γι’ αυτό απαιτεί από τους Έλληνες ευγνωμοσύνη και υποταγή: «...αι ∆υνάμεις αύται 

προυστάτευσαν την Ελλάδα κατά την επίπονον πάλην αυτής, εγγυήθησαν δάνειον υπέρ αυτής και…ένεκα 

τούτου λοιπόν συμφέρει εις μίαν τόσω μικράν χώραν, όπως μη προσκρούη εις την πολιτικήν της ∆ύσεως και 

όπως ουδέν πράττη το μη εν αρμονία διατελούν προς την γενικήν ισορροπίαν του ευρωπαϊκού συστήματος». 
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ζητήματα της οργάνωσης του κράτους με προωθημένα, για την εποχή εκείνη, κριτήρια, με 

ορθολογική σκέψη. Η επιχειρηματολογία τους, βασιζόταν περισσότερο σε μια σύνδεση της 

προσωρινά επιλεγμένης θέσης του Ισθμού με τις ανάγκες οικοδόμησης μιας 

φιλελεύθερης, εμπορικής και αγροτοβιομηχανικής οικονομίας, ενώ η επιχειρηματολογία 

των ξένων πρόκρινε περισσότερο τον ιδεολογικό και αντεπαναστατικό ρόλο του κράτους. 

Τελικά την Αθήνα δεν την επιβάλουν ως πρωτεύουσα τα πραγματικά της πλεονεκτήματα 

(γεωγραφική θέση, οδικό, παραγωγικό και οικιστικό δίκτυο, διατοπικές και πολιτικές 

σχέσεις) αλλά τα συμβολικά της.Η επιλογή της αντανακλά την κυριαρχία των 

δυτικοευρωπαϊκών διευθυντηρίων στους κόσμους του ελληνισμού (Μάρτος 2005: 300).  

      Όχι μόνον η επιλογή αλλά και η εσπευσμένη μεταφορά της από το Ναύπλιο, τον 

∆εκέμβριο του 1834, επιβεβαιώνουν τη σημαντική θέση που κατείχε η Αθήνα στο πλέγμα 

των Βαυαρικών/∆υτικών παρεμβάσεων. Γιατί, η μεταφορά του χωρικού πεδίου της 

διαμάχης με τις εγχώριες εξουσίες σε μια θέση που η παρουσία των γηγενών ήταν 

αδύναμη, κατέγραφε ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα για τους Βαυαρούς/∆υτικούς. Και αυτό 

που καθιστούσε την Αθήνα ένα χώρο που έκανε ευδιάκριτη την ηγεμονία τους ήταν το 

γεγονός ότι αυτή κατείχε κεντρική θέση στο πλέγμα των επεξεργασιών τους για την ένταξη 

της ελληνικής αρχαιότητας στον πυρήνα της παράδοσης των ∆υτικών κοινωνιών ως 

ιδεώδους (Γουργουρής 2007) και ως πλαισίου ορθού προσανατολισμού της 

εθνικοποίησής τους7.  

      Η ανοικοδόμηση της Αθήνας καθίσταται μια «υψηλή ιδέα» που υπερκαλύπτει τόσο την 

ανασυγκροτησιακή διαδικασία στο βασίλειο όσο και τις απελευθερωτικές προτεραιότητες 

στους κόσμους του ελληνισμού. Ορίστηκε ως το απόλυτο και νόμιμο σημείο από το οποίο 

εκπορεύεται και επαληθεύεται η νέα εθνική ιδεολογία. Εντός αυτού του πλαισίου 

συγκρότησης του νέου κράτους τα δάνεια δεν διοχετεύονταν ορθολογικά στην οικονομία 

αλλά σε προτεραιότητες που όριζαν τα ξένα διευθυντήρια, όπως ήταν  η ισχυροποίηση 

________________________________________  
7. Η ιδεατοποίηση της ελληνικής αρχαιότητας έγινε από τα κινήματα του νεοκλασικισμού και φιλελληνισμού. 

Αρχικά αυτά δεν συμπεριλάμβαναν την εθνική πραγματικότητα των σύγχρονων Ελλήνων. Οι αφηγήσεις/ 
απεικονίσεις των περιηγητών παρήγαγαν κυρίως μια περιθωριοποίηση και παρασιτισμό τους. Η επανάσταση 

του 1821 επανακαθόρισε το περιεχόμενο του φιλελληνισμού. Ανάγκασε να εξετασθεί και το ανθρώπινο 

υπόλειμμα αυτού του ιδεώδους κόσμου, οι σύγχρονοι Έλληνες, οι οποίοι όμως δεν αναγνωρίστηκαν ως 

πολιτισμικοί κληρονόμοι. Η έντονη, λόγω των εθιμικών, αστικών, αισθητικών και γλωσσικών συνδέσμων, 

βιωματική σχέση σύγχρονων Ελλήνων με τους αρχαίους απωθήθηκε από τον αθηναϊσμό στο όνομα μιας 

ιδανικοποίησης της αρχαιότητας κατά το πρότυπο της ∆ύσης. Οι Έλληνες έπρεπε να προσεγγίσουν τον 

προγονικό τους πολιτισμό εξ αντανακλάσεως μέσω των αναγκών και των τρόπων  των ∆υτικών.  
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του συγκριτικού τους πλεονεκτήματος στους κόσμους του ελληνισμού. Αυτή ήταν η 

βασική αιτία που κινητοποίησε την ιδεολογική και υλική διόγκωση της Αθήνας.  

       Συνήθως, οι μελετητές θεωρούν τον γιγαντισμό της Αθήνα ως επακόλουθο της 
νεοελληνικής ιδεολογίας, που είναι ο κρατισμός, θεωρώντας τον ως εσωτερικό παράγωγο 

της ελληνικής κοινωνίας. Μια αρτιότερη εκτίμηση είναι ότι εισήχθη από τα ευρωπαϊκή 

αποικιοκρατία και σχετίζεται με τις διαδικασίες επιλογής, ανοικοδόμησης και επιβολής της 

Αθήνας ως πρωτεύουσας και νέου κέντρου του ελληνισμού. Αυτό που σηματοδοτεί την 

ιδιαιτερότητα του νεοελληνικού κρατισμού είναι ο τρόπος συγκρότησης της νέας άρχουσας 

τάξης.  Η επιλογή των μελών της  καθοριζόταν πρωτίστως από το βαθμό προσπέλασης 

στην Αυλή, δηλαδή από τις δημόσιες σχέσεις και την κολακεία. Επειδή η Αυλή ρύθμιζε τη 

διανομή του παραγόμενου ή δανειζόμενου πλούτου καθίστατο  η εγκατάσταση στην 

Αθήνα ένας απαραίτητος όρος ανέλιξης στην κοινωνική ιεραρχία. Έτσι η συγκρότηση της 

άρχουσας τάξης δεν γίνεται σε συνάρτηση με τη βιομηχανική αναδιοργάνωση της χώρας, 

όπως αποκαλύπτεται από την αποτυχία των σχεδίων εκβιομηχάνισης και αποικισμών τον 

19ο αιώνα αλλά σε συνάρτηση με τις διαδικασίες στελέχωσης της ∆ιοίκησης (Μάρτος 

2005: 440). Βασικό κριτήριο της στελέχωσης ήταν η αποδοχή του ρόλου και της 

ιδεολογίας του νέου κράτους, του αθηναϊσμού, η προθυμία τους να υιοθετήσουν τα 

πρότυπα της ∆υτικής ζωής και να καταστείλουν τις τάσεις ανυπακοής των τοπικών 

κοινωνιών και των αγροτικών πληθυσμών8. Ο αθηναϊσμός είναι πλέγμα θεσμών, 

αισθητικής, γεωγραφίας, κεντρικότητας που κάνει ευκρινή την ηγεμονία της ∆ύσης επί του 

ιστορικού χώρου του ελληνισμού· είναι η ∆υτική ελληνικότητα. Η εσωτερίκευσή της στην 

εθνική ταυτότητα των Ελλήνων θα γίνει μια διαδικασία συνεχούς ιδεολογικής και υλικής 

διόγκωσης της Αθήνας στο σώμα του ελληνισμού.    

      Από κει και ύστερα η αναπαραγωγή και η διόγκωση της άρχουσας αθηναϊκής τάξης 

γίνεται με βάση τον ιδιαίτερο κατασταλτικό και ιδεολογικό ρόλο του κράτους. Η 

κρατικοποίηση κινητοποιεί καταρχήν  τους μηχανισμούς της ισχύος της  Αθήνας ως προς 

την επικράτεια και τον έξω ελληνισμό, δηλαδή τους κατασταλτικούς (Στρατό/Αστυνομία, 

∆ιοίκηση, ∆ικαιοσύνη) και ιδεολογικούς (Εκκλησία, Πανεπιστήμιο Αθηνών). Η  οργάνωση/ 

προαγωγή αυτών των μηχανισμών δημιουργεί μια αγορά εργασίας με τριτογενή,  κρατικο- 

_______________________________________ 
8. Η διαδικασία παγίωσης μιας νέας εθνικής ταυτότητας είναι ουσιαστικά μια διαδικασία εξάλειψης των 

ανταγωνιστικών τοπικών ταυτοτήτων. Η σχέση του νέου εθνικού κέντρου απέναντι στις τοπικές ομάδες 

διαμορφωνόταν  με παρεμφερείς τρόπους με εκείνους που εφάρμοζαν οι αποικιοκράτες στους λαούς των 

αποικιών, δηλαδή σαν να επρόκειτο για «οντότητες που έπρεπε να επιτηρούνται, να ρυθμίζονται και να 

επανακαθορίζονται», όπως  παρατηρεί και  ο Peckham (2008: ΧVΙΙΙ).  
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υπαλληλικά και παρασιτικά χαρακτηριστικά. Οι  οικονομικές αξίες που θα στηρίξουν την 

αναπαραγωγή της άρχουσας αθηναϊκής τάξης δεν θα συνδεθούν με τη  δημιουργία 

εσωτερικών αξιών στην πόλη, όπως συμβαίνει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εκείνη την 

περίοδο, αλλά με την απόσπαση αξιών α) από την κρατική επικράτεια μέσω του 

φορολογικού συστήματος, β) από τους κόσμους του ελληνισμού μέσω των δωρεών και 

των επενδύσεων της ομογένειας και  γ) από τους κόσμους της Ευρώπης μέσω δανείων. 

     Ο αθηναϊκός μεγαλοϊδεατισμός, αυτό που αποκαλούνταν «υψηλή ιδέα»9, κινητοποιεί 

νέες αστεοποιητικές διαδικασίες. Στόχος του ήταν ν’ αποκτήσει η Αθήνα ένα υλικό μέγεθος 

(δημογραφικό, κτιριακού εξοπλισμού) ικανό να την συγκρίνει με τα άλλα μεγάλα αστικά 

κέντρα του υπόδουλου ελληνισμού και μακροπρόθεσμα με την «αληθινή πρωτεύουσα» 

του, την Κωνσταντινούπολη. ∆ηλαδή, η βασική αιτία, ιστορικά, της υπερμεγέθυνσης της 

Αθήνας πρέπει να αναζητηθεί στην αδήριτη εσωτερική ανάγκη της άρχουσας αθηναϊκής 

τάξης να την καταστήσει «νέα βασιλεύουσα» του ελληνισμού. Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο δύο 

ακόμη αιτίες θα καθορίσουν το μέγεθός της. Η πρώτη αφορά τον σχεδιασμό της σε  

συνάρτηση με κάποια ευρωπαϊκά πρότυπα, για να ικανοποιήσει την εξιδανικευμένη εικόνα 

που είχαν διαμορφώσει για αυτήν οι Ευρωπαίοι Νεοκλασικιστές/Φιλέλληνες. Η δεύτερη 

αφορά το σχεδιασμό της ως έδρας της κεντρικής διοίκησης και ως καθέδρας του μονάρχη.  

     Έτσι, γύρω από την Αθήνα οργανώνεται μια νέα αστική κοινωνία με κρατικά  

γνωρίσματα, αντιπαραγωγική και παρασιτική, ενώ οι παλαιές αστικές τάξεις εξακολουθούν 

να βρίσκονται σε μερικά κέντρα όπως: Ερμούπολη, Πάτρα, Ναύπλιο, Καλαμάτα κλπ, 

χωρίς κρατική υποστήριξη και  επόμενα  σε  βάθος  χρόνου  σε  καθεστώς «φθίσης» 

(Μάρτος 2005: 495). Από τότε τα πάντα στην Ελλάδα αρχίζουν από το κράτος και όχι την 

οικονομία (∆ρίτσα 1990: 33), αρχίζουν από την Αθήνα και όχι τα παραδοσιακά αστικά 

κέντρα. Η γεωγραφία της άνισης ανάπτυξης στην Ελλάδα δεν στηρίζεται τόσο σε 

οικονομικές ρυθμίσεις της χρηματιστικής αξίας του κέντρου-περιφέρειας  όσο στην 

πολιτική πυγμής των ξένων διευθυντηρίων που είχε σαν αποτέλεσμα ασυνέχειες και 

μπλοκαρίσματα στην κίνηση του κεφαλαίου10. Το ξένο κεφάλαιο, είτε με τη μορφή 

δανεισμού είτε άμεσων επενδύσεων, επέφερε μια αποδιάρθρωση της περιφέρειας, λόγω  

του ότι προτιμούσε τη “∆υτική” Αθήνα, για να διαμορφωθεί μια συγκεντρωμένη αγορά 

εργασίας και κατανάλωσης ως απαραίτητος όρος της προσέλκυσης. Το κεφάλαιο δεν 

_____________________________________ 
9. Σκωπτική προσέγγιση του συντάκτη της  Αθηνά, φ. 200, 28-10-1834, του λόγου του νομαρχεύοντος Ι. 

Κλεομένη, ο οποίος εκθείαζε την επιλογή της Αθήνας ως πρωτεύουσας με υπερβολική έπαρση: «Ακούτε: εις 

τας Αθήνας θα τρώγομεν το ψωμί πρωτού το έχουμεν». Και ο συντάκτης: «Να μιαν φοράν υψηλή ιδέα! … Να 

ζήση ο ∆ιευθυντής ο οποίος θα μας μάθει εις τας Αθήνας να αναλίσκωμε προτού να προμηθεύσωμε»  
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συγκεντρώθηκε στην Αθήνα εξαιτίας κάποιων φυσικών ή γεωγραφικών πλεονεκτημάτων, 

αλλά λόγω απαγόρευσής του να πάει αλλού· λόγω μιας ανορθολογικής οργάνωσης των 

οικονομικών σχέσεων και λόγω των πολιτικών πιέσεων που μεταφράζονταν σε 

διαχειριστικές μεροληψίες.   

      Στην πραγματικότητα ίσχυε ένα προνομιακό καθεστώς όσον αφορά τον ισοσκελισμό 

των εσόδων και εξόδων. Ενώ αυτά  ισοσκελίζονταν σε επίπεδο επαρχίας ή νομού, η 

Αττική τα ισοσκέλιζε επί του συνόλου της επικράτειας. Με νόμο, από το 1839, 

αντιμετωπιζόταν σαν μια  συνεχώς χρεωμένη επαρχία, η οποία  κάλυπτε τα χρέη της από 

τα έσοδα των άλλων επαρχιών11. Η προνομιακή μεταχείριση του ισολογισμού της 

πρωτεύουσας εξασφαλιζόταν με διάφορα τεχνάσματα, που συγκαλύπτονταν ανάμεσα 

από τον σύνθετο χαρακτήρα του ισολογισμού δημοσίων λογαριασμών και τις σκόπιμες 

συσκοτίσεις των προβλημάτων από τους λογιστές του κράτους. Παράδειγμα αποτελεί η 

λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμών, μετά το 1960. Η μεταφορά των δημοσίων 

οικονομικών στον ισολογισμό της πρωτεύουσας διευκόλυνε την κάλυψη της ανισορροπίας 

των δημοσίων εισπράξεων και δαπανών υπέρ των πολιτκοοικονομικών ελίτ της Αθήνας. 

Σήμερα χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές ανακατανομής των οικονομικών πόρων, 

όπως είναι η μεταφορά από έργα που προγραμματίστηκαν στην περιφέρεια και 

αδυνατούν να υλοποιηθούν σ’ αυτήν, όπως επίσης οι εγγραφές για προμήθεια 

καταναλωτικών αγαθών στους προϋπολογισμούς των περιφερειών που επιστρέφουν 

στην Αθήνα με τη μορφή παραγγελιών σε αθηναϊκές επιχειρήσεις καθώς και η 

συγκέντρωση πόρων μέσω του τραπεζικού δικτύου ή της κερδοσκοπίας στα ακίνητα 

(Burgel: 1973: 345). 

       Χρησιμοποιείται όμως και μια ποιο νομιμοφανής προνομιακή μεταχείριση της Αθήνας 

μέσω της κατανομής των δημόσιων πόρων στα διοικητικά επίπεδα. Έτσι, πχ, από το 

1999 έως το 2008, οι φορείς της τοπικής διοίκησης (∆ήμοι, Νομαρχίες, Περιφέρειες) 

έπαιρναν το 8-10% των πόρων ενώ η κεντρική διοίκηση (υπουργεία) το 90-92% 

(Παπαδανιήλ-Πετράκος 2009). Η μεγάλη αυτή ανισοκατανομή, σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι οι κατανομές  των υπουργείων στηρίζονταν περισσότερο στις προθέσεις της. 

κυβέρνησης (πελατειακές σχέσεις) παρά σε αυστηρούς νόμους, διευκόλυνε  τις αθηναϊκές 
_______________________________________________ 
10. Η αποικιοκρατία ήταν ένας θεσμός σκανδάλων όπως σημειώνει ο Γουργουρής (2005:102). Από τα 

παρκερικά ως τη Ζήμενς σε κάθε επιχειρηματική παρέμβαση της κατέγραφε υπεξαιρέσεις και  καταχρήσεις. 

11. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 24/4/1839: «Τα χρέη της Οικονομικής Επιτροπής Αττικής ανατίθενται εις ένα 

υπουργικό γραμματέα, εργαζόμενον εντός του γραφείου της επί των οικονομικών γραμματείας και 

προσηρημένου εις διάφορα τμήματα. Η θέσις του Οικονομικού Επιτρόπου Αττικής καταργείται»  
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πολιτικοοικονομικές ελίτ/συντεχνίες  να ελέγξουν τη ροή των πόρων προς όφελός τους.   

       Ιστορικά, οι χρεωκοπίες του 1843, 1893, 1932, και 2010 οφείλονταν  στον δημόσιο 

δανεισμό που απαιτούσαν οι έκτακτες δαπάνες για να υποστηριχθεί μια αστικοποιητική 

διαδικασία που ήταν σε συνάρτηση με την κυριαρχία των ισχυρών ευρωπαϊκών κρατών. 

Η αποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση του χρέους ταυτίστηκε με μια διαδικασία 

αθηνοποίησης των δημοσίων επενδύσεων. Έτσι, πχ, από την επιλογή της πρωτεύουσας, 

μέχρι το Γ’ΚΠΣ, την δεκαετία του 2000, δεν άλλαξε ουσιαστικά η  γεωγραφική κατανομή 

των δημοσίων δαπανών: 80% (Αττική), 20% (επαρχίες)12. Προέκυψε έτσι μια 

παρεκκλίνουσα από τα ευρωπαϊκά και διεθνή standards χωροταξική δομή, με τη 

συγκέντρωση στο 3% του εδάφους (Αττική) του μισού σχεδόν πληθυσμού της χώρας13.  

       Επειδή η πρώτιστη λειτουργία του Ελληνικού κράτους είναι η εξασφάλιση των 

μηχανισμών εξυπηρέτησης του χρέους, η σχέση του με τις δανειστικές δυνάμεις είναι 

σχέση αυξανόμενης κυριαρχίας και σαν τέτοια εσωτερικεύεται στην σχέση  κράτους και 

ελληνικής κοινωνίας. Χωροταξικά αυτό αντιστοιχεί στη σχέση Αθήνας και κόσμων/τόπων 

του ελληνισμού. Το κράτος-Αθήνα γίνεται το εργαλείο ελέγχου της Ελληνικής κοινωνίας 

και των πόρων της. Γι’ αυτό, για παράδειγμα, το 1898, οι ξένοι δανειστές μέσω της 

Επιτροπής ∆ιεθνούς Οικονομικού Ελέγχου, προέκριναν την ενίσχυση όχι μόνο του 

κατασταλτικού αλλά και του οικονομικού ρόλου του κράτους, γιατί μπορούσαν να 

εξυπηρετήσουν έτσι καλλίτερα τα δάνειά τους, δεσμεύοντας τα έσοδα των κρατικών 

μονοπωλίων (άλατος, τσιγαρόχαρτου, πυρείων, παιγνιόχαρτων, πετρελαίου, σμυρίδας 

Νάξου) και τα έσοδα από φόρους καπνού, χαρτόσημου και τελωνείων (Χεκίμογλου 2012). 

.         

3. Ο αθηναϊσμός ως  πολιτική και  ιδεολογία  εξυπηρέτησης των δανείων  

  «Η άρνησης εγγυήσεως…θα επέτρεπεν εις άλλην 

    ∆ύναμιν να εγγυηθή μόνη το δάνειον και  να  

    αποκτήση  αποκλειστικήν  επιρροήν  εν Ελλάδι»  
                                                                                                             Ανδρέας Ανδρεάδης 1904: 79 

      Αυτό το απόσπασμα απαντάει στο ερώτημα: γιατί οι δανειστικές δυνάμεις ενέκριναν 

δάνεια σε μια χώρα η οποία δεν φαίνεται να είχε τις προϋποθέσεις να τα εξυπηρετήσει; Το  

________________________________________ 

12. Το 1840-43 το ύψος των δημοσίων δαπανών για τα έργα στην Αθήνα ήταν 663.652 δρχ ( 83%) ενώ για 

την επαρχία 111.777δρχ (17%) (Μάρτος 2005: 470 ).  

13. Στην Αττική είναι συγκεντρωμένο πάνω από το μισό της βιομηχανικής και τριτογενούς απασχόλησης,  

95% του εξωτερικού εμπορίου και των διεθνών εταιρειών και  56% του εσωτερικού  εμπορίου . 
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πρωταρχικό κίνητρο ήταν ο πολιτικός έλεγχος. Η εξασφάλιση της επιρροής στην  Ελλάδα 

άμβλυνε πολλές φορές την πίεση για την εξυπηρέτησή τους, όπως έγινε, πχ, μετά τον 

Κριμαϊκό πόλεμο, ενώ πριν από αυτόν οι πιέσεις οδήγησαν ακόμη και σε στρατιωτική 

επέμβαση, (“παρκερικά”1850). Το ότι τα δάνεια γίνονταν απαιτητά δεν αποδυναμώνουν 

την πρωτοκαθεδρία των πολιτικών στόχων. Σε βαθύτερη ανάλυση υπάρχει μεταξύ 

πολιτικών και οικονομικών στόχων μια αμοιβαιότητα προοπτικών. Έτσι, τα ισχυρά 

ευρωπαϊκά κράτη παρείχαν εγγυήσεις στους πιστωτές νέων χωρών στην Ανατολική 

Μεσόγειο ή τη Λατινική Αμερική προκειμένου να ελέγξουν τα δημοσιονομικά έσοδα της 

δανειζόμενης χώρας για  να κάνουν ευρύτερες γεωπολιτικές παρεμβάσεις.  

     Γι’ αυτό οι ιστορικές «επιτυχίες» του ελληνικού κράτους δεν θα προέλθουν από μια 

εσωτερική συγκρότηση/δυναμική της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή από την 

εξισορρόπηση του ελλείμματος και του εμπορικού ισοζυγίου αλλά, μάλλον, από μια 

επιτήδεια πολιτική εκμετάλλευσης των γεωπολιτικών αντιθέσεων των Μεγάλων ∆υνάμεων 

στο Ανατολικό Ζήτημα· από μια πολιτική «οπορτουνισμού». Ο Βενιζέλος, για παράδειγμα, 

στήριξε τις εθνικές και αναπτυξιακές «επιτυχίες» του, τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, 

στις μεσιτείες που πρόσφερε στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, Αγγλία και Γαλλία να 

ελέγξουν, σε μια φάση σύγκρουσης με τη Ρωσία και τη Γερμανία, το χώρο των 

Βαλκανίων. Αντιλαμβανόμενος το ρόλο της Ελλάδας στις γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις 

υποστήριξε το πρόγραμμα των Αγγλογάλλων για την «λύση» του Ανατολικού Ζητήματος. 

Η λύση ήταν ένα μίγμα εθνικών επεκτάσεων, εθνικών εκκαθαρίσεων και 

προσφυγοποιήσεων. Η συμμετοχή στα ιμπεριαλιστικά σχέδια καθόρισε και τα οικονομικά 

υλοποίησης αυτών των σχεδίων όπως ήταν, πχ, τα μεγάλα δάνεια14, τα οποία 

περιλάμβαναν και την υποχρέωση της Ελλάδας να καλύψει τα έξοδα συντήρησης της 

Στρατιάς της Ανατολής που ήταν εγκατεστημένη στη Μακεδονία15. Οι εθνικές «επιτυχίες» 

του Βενιζέλου θεωρήθηκαν έκτοτε μοντέλο σχέσεων με τις Μεγάλες ∆υνάμεις: να 

προβλέπεις ποιοι θα είναι οι νικητές και να αποσπάς την εύνοιά τους. Γι’ αυτό σε 

περιόδους κρίσης εντός αυτού του μοντέλου ο τρόπος διαχείρισης του χρέους 

περιοριζόταν στην επέκταση, στην αναδιάρθρωση ή στο κούρεμά του, στην 

_____________________________________ 
14. Για τον διχασμό του 1916 δεν είναι άμοιρα και τα δάνεια  των 850 εκ. φρ. που πήρε ο Βενιζέλος  από τις 

δυνάμεις της ΑΝΤΑΝΤ και την άρνηση του γερμανόφιλου Βασιλιά να τα εξυπηρετήσει. Ο Βενιζέλος, 

υποστήριξε, μετά το 1923, σαν απάντηση στις βασιλικές αρνήσεις, την πολιτική της εξυπηρέτησης τους, που 

οδήγησε σε δυσμενέστερες συνθήκες δανεισμού,  με αποτέλεσμα την χρεοκοπία του 1932. 
15. Η υποχρέωση ήταν απόρροια του Κανονισμού της Χάγης (1907), που παραχωρούσε το δικαίωμα σ’ έναν 

κατακτητικό στρατό να δεσμεύει τους πόρους της κατεχόμενης χώρας για την συντήρησή του 
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αναχρηματοδότηση ή στις ανταλλαγές ομολόγων. Σπάνια προκρίνονταν μια πολιτική 

καταγγελίας, παραγραφής ή σεισάχθειας του γιατί εκτός των άλλων θα υπονόμευε τους 

μηχανισμούς αναπαραγωγής του αθηνοκεντρικού κράτους. 

                                                            «Πρέπει να νομοθετήσουμε ότι θα πληρώνουμε 

                                                                           τις υποχρεώσεις μας στους πιστωτές» 
                                                                                            Υπουργός Οικονομικών Ε. Βενιζέλος 2011 

     Μ’ αυτόν τον δραματικό τρόπο δήλωνε ο Έλληνας αξιωματούχος την πίστη του στην 

εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Ακόμη μια φορά η εξυπηρέτηση του θα γίνει ένα φετίχ 

των πολιτικοϊδεολογικών μηχανισμών του κράτους. Πράγματι, ένα μεγάλο κομμάτι του 

δανεισμού πήγαινε στη χρηματοδότηση του πολιτικού, προπαγανδιστικού και 

κρατικοϋπαλληλικού δυναμικού, που ως αντάλλαγμα των  αμοιβών του εξασφάλιζε/ 

προήγαγε την εσωτερίκευση της δυτικής ηγεμονίας. Αυτό είναι έντονο, για παράδειγμα, 

στα χρόνια του Κριμαϊκού πολέμου (1854-1856) και αργότερα του ψυχρού πολέμου 

(1948-1989), όπου οι δυτικές δυνάμεις «βοηθούν» το ελληνικό κράτος να ανασυγκροτήσει 

την κοινωνική βάση του εκδυτικισμού, σε μια κοινωνία που μεγάλο τμήμα της έρεπε 

ιδεολογικά προς τον ρωσοφιλία, μέχρι τον Κριμαϊκό πόλεμο και προς τον 

φιλοκομμουνισμό, μετά τον  Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Οι πολιτικοί ταγοί των δανειακών 

μηχανισμών, για να απορροφήσουν ή να εκφυλίσουν αυτές τις ροπές, χρηματοδοτούσαν 

προγράμματα επανένταξης στον δυτικισμό όπως έγινε με τη «βοήθεια» Μάρσαλ. Το 

πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από μια δανειστική έξαρση, με παραχώρηση στρατηγικών 

τομέων της εθνικής οικονομίας στους δανειστές όπως: τηλεπικοινωνίες-ΟΤΕ, ορυκτοί και 

ενεργειακοί πόροι-∆ΕΗ, αερομεταφορέας Σπάτων, τσιμέντα, λιμάνια, κλπ.  

     Και μετά την πτώση του διπολισμού (1989), η Ελλάδα έπρεπε να επανασυστήσει 

την κοινωνική βάση του εκδυτικισμού, η οποία είχε αποσταθεροποιηθεί τα χρόνια της      

μεταπολίτευσης. Ο ψυχρός πόλεμος, η δικτατορία και η κυπριακή τραγωδία διαμόρφωσαν 

ένα κίνημα αντιαμερικανισμού, αντιδυτικισμού και ριζικής κοινωνικοπολιτικής αλλαγής. 

Επιπλέον, οι ανακατατάξεις στην Ανατολική Ευρώπη δημιούργησαν νέους ιδεολογικούς 

ορίζοντες, οι οποίοι έτειναν να ανατρέψουν την εσωτερική περιφερειακή γεωγραφία, αφού 

η Ελλάδα επανασυνδέονταν με απαγορευμένους, μέχρι τότε, χώρους: τα Βαλκάνια και τον 

Εύξεινο Πόντο. Ιδεολογική ατμομηχανή επανενσωμάτωσης μιας αποκλίνουσας από τον 

∆υτικισμό κοινωνίας αποτέλεσε η Ολυμπιάδα του 2004. Η διοργάνωση των αγώνων 

παραχωρήθηκε στην Ελλάδα σε μια φάση, που οι μεγάλες δυνάμεις της ∆ύσης είχαν 

ανάγκη να μεταφέρουν το μέτωπο της σύγκρουσης με την Ανατολή σ’ ένα 
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αμφισβητούμενο πολιτστικό όριο· στο όριο όπου επανέρχονταν οι προβληματισμοί για μια 

άλλη αντιμετώπιση της Ανατολής, πέραν από τους κώδικες του οριενταλισμού και του 

ιμπεριαλισμού, δηλαδή επανέρχονταν οι κώδικες της «καθ’ ημάς Ανατολής» και η 

Ανατολή ως  εμπειρία του ελληνισμού16. Για τους ∆υτικούς αντίθετα έπρεπε και μπορούσε 

η Ελλάδα να ξαναπαίξει το ρόλο του «πρότυπου κράτους στην Ανατολή». Επόμενα, η 

ανάληψη των αγώνων επαναβεβαίωνε την ηγεμονία του αθηναϊσμού στην εθνική 

ταυτότητα. Ακύρωνε την δυνατότητα αναζήτησης μιας νέας διάρθρωσης των ιστορικών 

παραμέτρων του ελληνικού εθνισμού. Ερχόταν δηλαδή να διευθετήσει τις αμφισβητήσεις 

ως προς τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά του ελληνικού κράτους και να επανατοποθετήσει 

την Ελλάδα επί των προοπτικών του νέου οριενταλισμού της ∆ύσης (ισλαμοφοβία), του 

προγεφυρώματος, δηλαδή, στις κλυδωνιζόμενες (“τρομοκρατικές”) κοινωνίες τις Ανατολής 

(Μάρτος 2008).       

      Ιστορικά, οι χρεοκοπίες οδηγούσαν σε δυσφημήσεις της Ελλάδας στους ξένους, που 

με τη σειρά τους οδηγούσαν σε δυσπραγίες δανεισμού και  αποκλεισμό από την διεθνή 

κεφαλαιαγορά. Οι αποκλεισμοί εκβίαζαν σ’ έναν αναπροσανατολισμό των ιδεολογικών 

παραμέτρων της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι, πχ, οι χρεωκοπίες του 19ου αιώνα και οι 

ανάγκες δανεισμού πίεζαν σε μια απώθηση από την εθνική ταυτότητα των  

βυζαντινορθόδοξων κληρονομιών γιατί παρέπεμπαν σε σχέσεις φιλίας με τους 

Σλάβους/Ρώσους, τον εχθρό της ∆ύσης. Η πολιτική σκοπιμότητα, που επέβαλλαν οι 

δανειακές ανάγκες οδήγησαν τους κρατικούς διανοούμενους να ανασκευάσουν όλο τον 

επαναστατικό  εθνισμό, προβάλλοντας, στη βάση ενός καιροσκοπισμού,  τη θέση  που 

αποδόθηκε καλλίτερα από τη φράση του τραπεζίτη Μάρκου Ρενιέρη (1998: 54) «η Ελλάς 

είναι  ∆ύσις…αυτό μας συμφέρει να είμαστε». Για τον Ρενιέρη η εθνική ταυτότητα είναι 

ζητούμενο στην πραγματικότητα της Ελλάδας γιατί αυτή που υπάρχει είναι μια 

εκφυλισμένη εκδοχή της λόγω της ισχυρής επίδρασης ανατολίτικων στοιχειών. Ο 

ιδεολογικός καιροσκοπισμός απωθεί έτσι τα στοιχεία μιας μνήμης που την τροφοδοτούν οι 

τόποι, τα βιώματα, οι κοινοτικοί και συλλογικοί θεσμοί και η ιστορική γεωγραφία, γιατί 

πρέπει ν’ αναδειχθεί η δυτική «φύσις» του ελληνικού σώματος. Συμπερασματικά, τα 

δάνεια και οι χρεοκοπίες θα προέλθουν από μια ιστορική προσπάθεια μετάλλαξης της 

εθνοποιητικής δυναμικής του ελληνισμού μέσω της οικοδόμησης μιας ιδεολογικής 

αποικίας των ∆υτικών που γύρω της μετά συγκροτήθηκε μια νέα εθνική ενδοχώρα. 

__________________________________ 

16. Η Ανατολή για τους Έλληνες δεν είχε  σχέση με το ιδεολογικό σχήμα που δημιούργησαν οι ∆υτικοί και στο 

οποίο η ∆ύση ενείχε μια ηγεμονική θέση . Γι' αυτούς  ήταν  «η καθ’ ημάς Ανατολή», συνετή και σοφή.  
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4. Με το βλέμμα εστραμμένο στην Αθήνα 

                                                                                               «Θ’ αναγγείλω μια νέα ελπίδα... 

                                                                          Χαρίζω στην πόλη το πολύτιμο βλέμμα μου»   
                                                                                        Νίκος Καρούζος: «Στιγμές της Αθήνας»   

     Οι  γεωπολιτικές στοχεύσεις των ∆υτικών κινητοποιούν και οργανώνουν μέσω μιας 

εγχώριας πολιτικής τάξης και διανόησης μια εθνοποιητική/αναπτυξιακή διαδικασία με το 

βλέμμα εστραμμένο στην Αθήνα. Το βασικό κεφάλαιο  εκκίνησης γίνεται το έδαφος-νόημα 

της Αθήνας που πηγάζει από τον συμβολισμό της στη ∆υτική κουλτούρα. Είναι η 

οικονομική και πολιτική αξιοποίηση του αρχαιοελληνικού ιδεώδους. Στην πραγματικότητα 

το έδαφος-νόημα της Αθήνας λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια ως υπερτιμημένη διαφορική 

γαιοπρόσοδος σε σχέση με τον υπόλοιπο εθνικό χώρο, γιατί σ’ αυτήν έχουν επενδυθεί όχι 

μόνον οι εσωτερικές προσδοκίες αλλά και συναρθρώνονται οι μηχανισμοί εξυπηρέτησης 

του δημόσιου χρέους, δηλαδή, το πλέγμα των οικονομικών, πολιτικών και ιδεολογικών 

παραμέτρων της δυτικής ηγεμονίας. Στα πλαίσια όμως των αντιφάσεων της 

παγκοσμιοποίησης μπορεί τέτοια σημασία να αποκτήσουν και άλλα εδάφη στην Ελλάδα, 

ανακαλώντας την κεντρικότητά τους με μια ηγεμονική και όχι ιεραρχική πρόσληψη που 

είχε επιβάλλει ο αθηναϊσμός. Και αυτό γιατί ο βασικότερος συντελεστής παραγωγής 

αναδεικνύεται το έδαφος ως τόπος (=έδαφος με νόημα) και όχι το εργοστάσιο ή το χρήμα.   

      Ενώ στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης ο αναπτυξιακός σχεδιασμός τέθηκε, μετά 

το 1980, στην υπηρεσία του τοπικισμού, δηλαδή της εδαφικής συνοχής, του ελέγχου της 

αστικής διάχυσης, την πολυκεντρική ανάπτυξη και των διεπαφών αστικής-αγροτικής 

ζώνης (Παπαϊωάννου 2009), στην Ελλάδα, ο εθνικός σχεδιασμός με την «Ολυμπιάδα» 

και σήμερα με την «προτεραιότητα της διάσωσης του κέντρου της Αθήνας» που εξήγγειλε 

ο πρώην πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, τέθηκε, στην υπηρεσία της διεθνοποίησης 

του εδάφους της Αττικής. Η στρατηγική της «προώθησης του διεθνούς ρόλου της Αθήνας 

σε μείζονα στόχο του προγραμματισμού τόσο σε επίπεδο Αθήνας/Αττικής όσο και εθνικό» 

εκτιμάται από την επίσημη χωροταξική άποψη ότι «θα οδηγήσει σε διάχυση 

πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων στην υπόλοιπη επικράτεια» (Οικονόμου...2001:145, 

ΥΠΕΧΩ∆Ε 2008). Η άποψη αυτή εγκλωβίζει ακόμη μια φορά τον εθνικό χώρο και χρόνο, 

στην ιδέα της εξ αντανακλάσεως ανάπτυξης της περιφέρειας, βασιζόμενη στην δυναμική 

που συγκεντρώθηκε στην Αττική λόγω ενός ιστορικού καιροσκοπισμού του αθηναϊκού 

συγκροτήματος εξουσίας. Παραβλέπει δηλαδή τον τρόπο που διαμορφώθηκαν ιστορικά 

τα λεγόμενα συγκριτικά πλεονεκτήματα του εδάφους της Αττικής. Ότι η εμπορευματική της 

αξία δεν αναδύθηκε λόγω κάποιων πραγματικών πλεονεκτημάτων αλλά λόγω τόσο της 
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ιδιαίτερης αντιμετώπισης που απολάμβανε στα πλαίσια του οριενταλισμού της ∆ύσης όσο 

και μιας αποδέσμευσης των υποχρεώσεών της από τις ανταγωνιστικές επιδόσεις, σε 

συνδυασμό με την εμπόδιση των τόπων και των περιφερειών να συμμετάσχουν με τις 

δικές τους ιδιαιτερότητες και ιστορικούς συμβολισμούς στην εθνική ανταγωνιστικότητα 

      Η τάση που αναδύεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η κοινωνική αλληλεγγύη και η 

προστασία του ατόμου πρέπει να συμπεριλάβει και την προστασία των διαφόρων 

εδαφικών ενοτήτων (Γιαννακούρου 2009), στην Ελλάδα δεν βρίσκει έδαφος εξαιτίας των 

παγιωμένων αθηνοκεντρικών οπτικών. Τα τοπικά/περιφερειακά δικαιώματα ποτέ δεν 

αναδείχθηκαν σε μέρος των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων. Ο τόπος δεν έγινε 

ποτέ μια συνιστώσα των δικαιωμάτων όπως το άτομο και το κράτος-έθνος, παρόλο που 

εδώ υπάρχει ισχυρή παράδοση και υλικό, από την εποχή του Ρήγα, των Ελλήνων 

διαφωτιστών και των επαναστατικών εθνοσυνελεύσεων.  

     Οι αναπτυξιακές επιλογές στην Ελλάδα συναρτώνταν πάντοτε με  αδυναμίες της 

Αθήνας όσον αφορά την προσπελασιμότητα στο κέντρο της, την πτώση των αξιών της 

γης/ακινήτων, την κακή φήμη λόγω της ρύπανσης, του κυκλοφοριακού ή των 

μεταναστών· συναρτώνταν δηλαδή με αδυναμίες ξεπεράσιμες. Οι τόποι και οι περιφέρειες 

συναρτώνταν, απεναντίας, με αδυναμίες δημογραφικές, φυσικές και μορφολογικές 

(απομόνωση νησιών, δυσπρόσιτοι οικισμοί) και επόμενα αξεπέραστες ή πολυδάπανες.  

       Η μητροπολιτοποίηση θεωρήθηκε μέτρο ανάπτυξης ενώ η αγροτικότητα, η 

νησιωτικότητα και κυρίως η ορεινότητα θεωρήθηκαν αναπτυξιακά βαρίδια και κακοτυχία. 

Οι χώρες που χρησιμοποιήθηκαν ως πρότυπα αστικοποίησης όπως Γαλλία,  Αγγλία και  

Γερμανία, απέκτησαν ισχυρά μητροπολιτικά κέντρα λόγω της ισχυρής ενδοχώρας και της 

διεθνούς ισχύος τους· πράγματα που δεν διαθέτει η Ελλάδα. Σε χώρες, με ποιο προσιτό 

στην Ελλάδα δημογραφικό και γεωμορφολογικό επίπεδο όπως η Ολλανδία και η Αυστρία, 

η οικονομική τους ευρωστία στηρίχθηκε, στη μεν πρώτη, σε μια αποκεντρωμένη/ 

πολυκεντρική αστικοποίηση (Τέλιος 2009), χωρίς εμμονές σε ισχυρούς μητροπολιτικούς 

πόλους στη δε δεύτερη σε μια διάχυση της αστικότητας μέσα στην αγροτικότητα/ 

ορεινότητα (Τσιγκλιφύση-Χριστοπούλου 2009). 

       Μεταπολεμικά η άποψη ότι «μόνο η Αθήνα (και με διαφοροποιήσεις η Θεσσαλονίκη) 

μπορούσε να αναλάβει μητροπολιτικό διεθνή ρόλο» (Οικονόμου…2001:161) καθόριζε την 

καιροσκοπική κατανομή των πόρων. Στην πράξη σήμαινε «αύξηση της σχετικής 

συμμετοχής της Αττικής στο συνολικό προϋπολογισμό του νέου ΚΠΣ» Η ισότιμη, άρα 

περιφερειακή κατανομή των δημοσίων δαπανών θεωρήθηκε αναποτελεσματικό μοντέλο 

ανάπτυξης. Έτσι, η αιρετική κατανομή του Α’ ΚΠΣ, τη δεκαετία του ΄80 θεωρήθηκε ότι  
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“κατασπατάλησε” την ευρωπαϊκή “βοήθεια” σε 7000 μικρά περιφερειακά έργα, και 

υποβάθμισε τη ζωή στην πρωτεύουσα. Χρησιμοποιήθηκε  ως επιχείρημα επανάκαμψης 

της θεωρίας των πόλων ανάπτυξης με κυρίαρχο πόλο την Αττική και εφαρμογής 

πολιτικών συγκέντρωσης μέσω της “Ολυμπιάδας” και των μεγάλων έργων στην Αθήνα. 

                                                                                                                   «Να σωθεί η Αθήνα· 

                                                                               αν σωθεί η Αθήνα θα σωθεί και η Ελλάδα» 

                                                                                                             Πέπυ Ρηγοπούλου  1993 

       Τη δεκαετία του 1990 κυριάρχησαν οι κραυγές περί “σωτηρίας” της Αθήνας· τότε που 

η ιστορία, λόγω των γεωπολιτικών ανακατατάξεων που προκάλεσε η πτώση του 

διπολισμού, υποδείκνυε ακριβώς το αντίθετο. Υποστήριζε αυτή η κραυγή ένα αναπτυξιακό 

πρόγραμμα με τίτλο: “Χρυσή Ολυμπιάδα 1996” και  μετά ‘’Ολυμπιάδα 2004’’. Πρόγραμμα 

που καθόρισε στη συνέχεια όλες τις αναπτυξιακές και χωροταξικές επιλογές17. 

Υπονόμευσε τις ευκαιρίες περιφερειακής ανασυγκρότησης και παγίδευσε τις πραγματικές 

προτεραιότητες της χώρας σε έργα (αδρανή κελύφη), που διόγκωσαν το έλλειμμα και το 

χρέος. Με πρόσχημα την έκτακτη συνθήκη που επέβαλλε η “ολοκλήρωση των 

ολυμπιακών έργων”  και η “άψογη διεξαγωγή των αγώνων”  αλλοιώθηκε η αρχική 

κατανομή του Γ’ ΚΠΣ, που προέβλεπε 80% των δαπανών στην περιφέρεια και 20% στην 

Αττική. Με διάφορες τεχνικές κατανεμήθηκε ακριβώς αντίθετα. Στις ιλιγγιώδεις και 

σκοτεινές δαπάνες της διοργάνωσης - ακόμη δεν έγινε απολογισμός- οφείλεται η 

επιτάχυνση της αποδόμησης του παραγωγικού ιστού της χώρας. Η τεχνική εκτροπής των 

πόρων ήταν ότι οι μελέτες των τοπικών κοινωνιών θεωρούνταν ανεπαρκείς και μη 

δυνάμενες να χρηματοδοτηθούν. Για να μην ισχύσει ο κανόνας ν+2, δηλαδή της 

επιστροφής των κονδυλίων, αναπτύσσονταν μελέτες απορρόφησης σε  ολυμπιακά έργα. 

Τεχνική που ενισχύθηκε και από χωροταξικές παραδοξολογίες του τότε ΥΠΕΧΩ∆Ε ότι ο 

Πειραιάς, το Φάληρο και τα Μεσόγεια δεν αποτελούν κέντρο αλλά περιφέρεια.        

      Η διοργάνωση των Ολυμπιακών αγώνων ενέτεινε τον καιροσκοπικό προγραμματισμό.  

Οι περιφέρειες, οι οποίες βρέθηκαν μετά το1974 σε μια ευνοϊκή συγκυρία περιφερειακής 

και πολυκεντρικής αναδιάταξης του εθνικού χώρου, ευνοϊκής λόγω: α) της περιφερειακής 

μνήμης και συνείδησης που εκφράστηκε ως πολιτικό κίνημα ενάντια στην «ερήμωση της 

υπαίθρου», β) της πτώσης του διπολισμού και γ) των νέων τεχνολογιών και των 

κοινοτικών προγραμμάτων, δέχθηκαν ακόμη μια φορά την υπονόμευση των ευκαιριών  

____________________________________ 
17. Στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, πριν το 2004,  κυριαρχούν οι πολιτικές  ενίσχυσης δραστηριοτήτων 

διεθνούς εμβέλειας «για να αναδειχθεί (η Αθήνα) σε προορισμό μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων»  
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τους, με τα προγράμματα “Αττική SOS”. Ιδιαίτερα, θύμα του καιροσκοπικού 

προγραμματισμού ήταν η Θεσσαλονίκη. Γιατί όταν τη δεκαετία του 1990 απειλήθηκε το 

«τείχος» των Βαλκανίων και ανατρέπονταν οι γεωπολιτικές και οι εθνικές περιφερειακές 

ισορροπίες, αφού αναβαθμιζόταν η κεντρικότητα της Θεσσαλονίκης, στην οποία 

συνέκλιναν ορθολογικά κριτήρια μιας διεθνούς θέσης, τότε τα προγράμματα «σωτηρίας» 

της Αθήνας υπέκλεβαν, κατά μία έννοια, τις ευκαιρίες παγκοσμιοποίησής της18.     

      Η Αθήνα επιδιώκει  να αποτελέσει ένα κέντρο των παγκόσμιων δικτύων. Μια σειρά 

έργα τα οποία δέσμευσαν τους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους για να μπορέσει να 

διεκδικήσει από το 1990 και ακολούθως να διοργανώσει τους αγώνες, είχαν σαν απώτερο 

στόχο να την καταστήσουν μια παγκοσμιούπολη (global cities), μια πόλη εξυπηρέτησης 

διεθνών  δραστηριοτήτων19. Η Αθήνα είναι, βέβαια, μια γιγαντιαία πόλη σε σχέση με τον 

εθνικό της χώρο, δεν είναι όμως σε σχέση με τα διεθνή standars. Αυτό δεν  σημαίνει ότι 

δεν μπορεί να περιβληθεί με χαρακτηριστικά μεγαπόλεων που είναι χαρακτηριστικό 

αστικοποίησης χωρών κυρίως του τρίτου κόσμου. Η διαφορά των μεγαπόλεων 

(megapolis) από τις παγκοσμιουπόλεις είναι ότι η πληθυσμιακή συσσώρευση σ’ αυτές δεν 

στηρίζεται σε μια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Οι μεγαπόλεις είναι λιγότερο 

παραγωγικές μηχανές και περισσότερο υποδοχείς υποαπασχόλησης,  μαύρης εργασίας 

και εξαιρετικής φτώχειας (Petrillo 2007:11). 

                                                                                                         «Ξανα-σκέψου την Αθήνα. 

                                                              Προτεραιότητα η διάσωση του κέντρου της Αθήνας»                         
                                                                                                              Λουκάς Παπαδήμος 2012 

     Η διακήρυξη αυτή του πρώην πρωθυπουργού, που συνοδεύτηκε και από 

προγράμματα διασποράς μεταναστών στην ελληνική περιφέρεια, αποτελεί ουσιαστικά την 

αναδιατύπωση μιας αναπτυξιακής οπτικής που βλέπει ότι ο μόνος αποτελεσματικός 

μηχανισμός κινητοποίησης της οικονομίας και έλξης των επενδύσεων είναι η 

διεθνοποίηση του εδάφους της Αττικής. Εντός αυτής της οπτικής είναι πολύ πιθανή η 

__________________________________ 
18.  Η απροθυμία του αθηναϊκού συγκροτήματος εξουσίας να υποστηρίξει περιφερειακά προγράμματα που δεν 

αντιπροσωπεύουν πολιτικά ή οικονομικά οφέλη για το ίδιο, αντανακλάται και στην αφαίρεση της διοργάνωσης 

των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 από τον Βόλο και τη μεταφορά τους στη Μερσίνα της Τουρκίας.  

19. Αυτό που χαρακτηρίζει μια παγκοσμιούπολη (global cities) είναι το ειδικό βάρος των δραστηριοτήτων που 

φιλοξενεί. Συγκεντρώνει ειδικές δραστηριότητες με παγκόσμια στόχευση και διαθέτει υποδομές όπως: 

αεροδρόμια υψηλών προδιαγραφών, εγκαταστάσεις εργασίας, διαμονής και αναψυχής για τα στελέχη και τις 

οικογένειες των παγκόσμιων ελίτ και παρέχει υψηλό βαθμό προστασίας από τρομοκρατικές δράσεις.   
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εκτροπή της ροής εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, όπως πχ του  ΕΣΠΑ, από την 

ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού της χώρας σε κερδοσκοπικές ευκαιρίες με άξονα 

τα κτήρια και τα οικόπεδα της Αττικής. Γιατί σε συνδυασμό με την αξιολόγηση του παλαιού 

αεροδρομίου ως του σημαντικότερου ευρωπαϊκού “φιλέτου” και το πάγιο ενδιαφέρον των 

αστικοποιητικών μηχανισμών για τα Μεσόγεια φαίνεται ότι στο τρίγωνο Κέντρο Αθήνας-

Αεροδρόμιο Ελληνικού-Μεσόγεια επικεντρώνεται η δημιουργία μεγάλων επενδυτικών 

καταστάσεων. Η επιδίωξη να γίνει η Αθήνα ένα κέντρο των δικτύων  της παγκόσμιας 

άρχουσας τάξης δεν την προστατεύει από την προοπτική να αποκτήσει χαρακτηριστικά 

μιας τριτοκοσμικής μεγαλούπολης, όταν μάλιστα, οι επιχειρήσεις εξοπλισμού της έγιναν με 

ιδεολογικές και συγκυριακές παραμέτρους, όπως είναι η αντιτρομοκρατική εκστρατεία της 

∆ύσης, παρά με οργανικές. Εξάλλου στην πράξη διαψεύστηκαν οι προσδοκίες ότι οι 

ολυμπιακές υποδομές θα λειτουργούσαν ως πόλος έλξης των δραστηριοτήτων της 

παγκόσμιας άρχουσας τάξης. Απεναντίας έγιναν πόλος έλξης κατατρεγμένων.  Η εμμονή 

όμως σε μια στρατηγική «ανασυγκρότησης της οικονομίας» μέσω των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων του εδάφους της Αττικής σκοντάφτει στην αδύναμη ενδοχώρα. Και η 

“αδύναμη ενδοχώρα” δεν προκύπτει ιστορικά από την εγγενή καχεξία και τον 

κατακερματισμό των κοινοτήτων, θεωρία πάνω στην οποία οικοδομήθηκαν οι διοικητικές 

μεταρρυθμίσεις του «Καποδίστρια» και του «Καλλικράτη», αλλά από τον  

υπερσυγκεντρωτισμό  στο έδαφος της Αττικής. 

5. Στρέφοντας το βλέμμα στους τόπους μας 

                                                                             «Ο μεγάλος πόρος του συστήματος Ελλάδα 

                                                                                           είναι ο τόπος, το έδαφος, το τοπίο» 
                                                                                                            Μιχάλης Χαραλαμπίδης (2012: 46)                        

        Η προηγούμενη εποχή διακατεχόταν από τη ρητορεία της υπέρβασης της έννοιας του 

τόπου, ενώ οι δυναμικές αντιφάσεις της παγκοσμιοποίησης έχουν αναδείξει το    

ενδιαφέρον για την έννοια και τα χαρακτηριστικά του. Παρατηρείται δηλαδή, μια αυξημένη 

προσπάθεια εκλογίκευσης των ιδιαίτερων σχέσεων μεταξύ επενδύσεων και τόπου.                                    

      Έχει υποστηριχθεί επιπλέον ότι  η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας οδηγεί στον 

έντονο ανταγωνισμό των οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων. Στον ανταγωνισμό 

αυτόν το μέγεθος είναι αποφασιστικό κριτήριο, αλλά με διαφορετικό τρόπο από το 

παρελθόν. Στη μετάβαση από ένα μοντέλο αγοράς εκτατικό σ’ ένα εντατικό, η 

περιορισμένη χωρική διάσταση αποδεικνύεται πιο ευκίνητη και πλεονεκτικότερη σε σχέση 

με τα μεγάλα μεγέθη. Η ανταλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο διευκολύνεται από τον 
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μεγαλύτερο δυναμισμό των μικρών πόλεων και τόπων σε σχέση με τη γραφειοκρατική και 

έμμεση δράση των εθνικών συνόλων, που εκφράζονται και έχουν οργανωθεί γύρω από 

τις παραδοσιακές εθνικές πρωτεύουσες. Με άλλα λόγια η παγκοσμιοποίηση μπορεί να 

ροκανίζει  την έννοια των κρατών-εθνών, αφού   το παιχνίδι  γίνεται σε επίπεδο κυρίαρχων 

της ταχύτητας και όχι της επικράτειας, ταυτόχρονα όμως παράγει και την άρνησή της, 

αφού  αναστυλώνει τις μικρές τοπικές κοινωνίες, οι οποίες είχαν πέσει σε λήθαργο τα 

χρόνια της  κυρίαρχης πόλης-πρωτεύουσας και όπου σε αυτές πλέον το παιχνίδι 

μετατίθεται στη διάσταση του χώρου και κατά συνέπεια επανέρχονται οι  πολιτισμικές 

διαστάσεις της αναπαραγωγής τους. Η μορφολογία ανάδυσης των τόπων μοιάζει με 

αυτήν της περιόδου της αναγέννησης του ελληνισμού (1750-1820). Το φαινόμενο των 

δικτύων του Βαλκάνιου Ορθόδοξου Εμπόρου με τις πόλεις-πρακτορεία ή πόλεις-δίκτυα 

αποτελεί τη σημαντικότερη ίσως εθνικοποιητική εμπειρία. Σήμερα, οι νέες τεχνολογίες και 

ιδιαιτέρως το διαδίκτυο απελευθερώνουν τις τοπικές κοινωνίες από τους περιορισμούς της 

κεντρικής εξουσίας. Τις δίνει τη δυνατότητα να συνάπτουν και απευθείας εμπορικές και 

πολιτιστικές ανταλλαγές, να έχουν ανοικτή ανταπόκριση με εκτός συνόρων πόλεις ή 

επιχειρήσεις, να προσελκύσουν επενδυτές και αγοραστές και να διαμορφώνουν την 

παγκόσμια εικόνα τους μέσω του διαδικτύου.  Το μικρό επίσης ενισχύεται από μια άλλη 

παράμετρο που έχει τροποποιήσει θεμελιακά την κλασική πολιτική οικονομία: το 

περιβαλλοντικό κόστος. Η ένταξη της “φύσης” και των υπηρεσιών της στην αγορά και τους 

επιχειρηματικούς ισολογισμούς μεταβάλλει την σύνθεση του κεφαλαίου, κεφαλαιοποιεί την 

βιόσφαιρα και βάζει όρια στην λογική της αέναης μεγέθυνσης. Η χωροθέτηση με βάση τις 

πληθυσμιακές πυκνότητες δεν είναι πλέον ισχυρό κριτήριο. Το ευπρόσιτο και όχι το 

συμφορημένο θα καθορίζει την τάση της χωροεπιλογής. Γιατί, η χωροθέτηση με βάση την 

παλαιά πολιτική οικονομία - έλξη του μεγάλου πληθυσμιακά κέντρου - μπορεί να αυξάνει 

το κέρδος του επιχειρηματία, αλλά επιβαρύνει την εθνική οικονομία, γιατί μια επένδυση 

μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής συμφόρησης και μόλυνσης, ως η σταγόνα 

που ξεχειλίζει το ποτήρι, επόμενα να πολλαπλασιάσει εντυπωσιακά τα κόστη της 

αναπλήρωσης των περιβαλλοντικών καταστροφών και  να μειώνει την αξία των 

παραγόμενων προϊόντων. Έτσι, η τοπικότητα, και ως αναδίπλωση της παλαιάς ουτοπίας 

«το μικρό είναι ωραίο» και ως έκφραση της περιβαλλοντικής συνείδησης και ως εργαλείο 

του διαδικτύου, επενδύεται με υπερβατικές δυνάμεις, θέτει στην υπηρεσία του 

περιβάλλοντος, της νέας αισθητικής και της εθνικής χειραφέτησης τις δικές της ιστορικές 

ικανότητες και ειδικότητες.  
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                                                        «΄Ετσι που τη ζωή σου ρήμαξες/ εδώ, στην  κόγχη  

                                                                 τούτη τη  μικρή/ σ’ όλην την γη την χάλασες» 
                                                                                                         Καβάφης: «Πόλις» 

      ∆ιαφαίνεται ότι στην περίοδο της κρίσης χρέους αναδεικνύονται και συγκρούονται  

δύο βλέμματα, που κινητοποιούν αναπτυξιακές ιδέες και πρωτοβουλίες. Από τη μια  

το βλέμμα προς την πρωτεύουσα, στο κυρίαρχο ιστορικά χρεοβόρο μοντέλο του 

αθηνοκεντρισμού/παρασιτισμού/καιροσκοπισμού/κρατισμού που θεωρεί την 

ανάπτυξη της περιφέρειας ως μια αντανάκλαση της και από την άλλη το βλέμμα 

προς τους κόσμους της περιφέρειας, τις οικονομίες των τόπων της σιωπής. Η 

στροφή προς αυτούς θα συναντήσει μια λαϊκή αναπτυξιακή κληρονομιά, την 

αγροτικότητα. Μαγαρισμένη και αποδομημένη στα χρόνια των “επιδομάτων” των 

κοινοτικών ταμείων που κατασπαταλήθηκαν σε καιροσκοπικές αγροτικές πολιτικές με 

συνέπειες να επιδεινωθούν τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής 

υπαίθρου, να αποεδαφοποιηθούν οι καλλιέργειες και να αμβλυθούν τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων ως στοιχεία της αξίας τους.  

     Θα συναντήσει μια τραυματισμένη ύπαιθρο, αφού στα πλαίσια της “προτεραιότητας 

της Αθήνας” εκλήφθηκε ως μια περιαστική ζώνη της, ένας χώρος κατάκτησης, περιήγησης 

και επέκτασης των επιθυμιών των πολιτικο-οικονομικών της ελίτ. Η αχαλίνωτη αστική 

επέκταση μέσω χωροταξικών παραδοξολογιών, όπως είναι η εκτός σχεδίου δόμηση, που 

μετατρέπει το έδαφος της χώρας σε οικόπεδα ευκαιρίας και αποθήκη οχλουσών 

δραστηριοτήτων, καταστρέφει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τοπίου, που αποτελούν και 

αυτά συστατικά της αξίας των προϊόντων που παράγει η χώρα. 

      Ένας νέος εθνικός αναπτυξιακός και χωροταξικός σχεδιασμός για να είναι καινοτόμος 

εκτός του ότι πρέπει  να προάγει  μια εθνική και παγκόσμια ενσωμάτωση του τοπικού, 

οφείλει να προάγει την ανασύσταση του αγροτικού τομέα γιατί αυτός μπορεί να 

προκαλέσει ένα  αναπτυξιακό, πολιτισμικό και χωροταξικό ισοδύναμο στον αθηναϊσμό, να 

διαμορφώσει νέες αγροτο-αστικές ισορροπίες, να  ανακτήσει τις αξίες, τις μυρωδιές, την 

αισθητική της υπαίθρου και να διαμορφώσει τις ανταγωνιστικές επιδόσεις ενός ∆ήμου, 

νομού ή περιφέρειας στο εθνικό  σύστημα Ελλάδα και το περιφερειακό Βαλκάνια-

Μεσόγειο-Ευρώπη. Στις μικρές αγροτοαστικές οικονομίες, στις παραδοσιακές ειδικεύσεις, 

τις τοπικές κοινωνικοπολιτισμικές σχέσεις και ιδιαιτερότητες, στο όνομα/ταυτότητα των 

προϊόντων και τα τοπικά εμποροβιομηχανικά δίκτυα μπορεί να αναζητήσει την διεθνή 

αναδίπλωσή της η ελληνική οικονομία (Θεοδωρίδης 2013). 
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     Ο τοπικισμός είναι η επανεσωτερίκευση του ιστορικού και κοινωνικού χώρου που έχει 

απωθηθεί από τον αθηναϊσμό, από τις εικόνες, τα θέματα, τα πρόσωπα, τα σύμβολα και 

τα μνημεία της Αθήνας. Τα υπολείμματα του παρελθόντος γίνονται τώρα μηχανισμοί 

ενδοσκόπησης και αυτοπροσδιορισμού, σύμβολα χειραφέτησης και ανασυγκρότησης, 

κλειδιά που ξεκλειδώνουν τα απόκρυφα  νοήματα των τόπων και τα παραγωγικά τους 

πλεονεκτήματα. Ο τοπικισμός είναι το νέο «πολύτιμο βλέμμα». Και δεν ισχύουν πλέον οι 

δικαιολογίες ότι φταίνε οι τόποι μας που δεν πάμε καλά. Γιατί όπως υπονοεί και ο ποιητής 

στην επικεφαλίδα αυτού του επιλόγου αυτό που χαλάει τη ζωή των ανθρώπων είναι 

κυρίως οι δικές τους επιλογές και όχι οι τόποι τους.  
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