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H σύγχρονη μητροπολιτική ιστορία και το κρισιακό της απότοκο. Συμβολισμός και 
πολιτική οικονομία του χώρου στο Χαλάνδρι και την αγορά του. 

Παρότι η πόλη, και δη η σύγχρονη μητρόπολη, τοποθετείται όλο και συχνότερα στο 
κάδρο του δημόσιου κυρίαρχου λόγου ως η ρεαλιστική συνθήκη της ζωής αλλά και 
ως λαμπρό πεδίο ανάπτυξης, εντούτοις η ιστορική της προσέγγιση, δηλαδή οι 
δυνατότητες συγκρότησης ενός εναλλακτικού μοντέλου κοινωνικής οργάνωσης που 
κυοφορούνται εντός της, απουσιάζουν χαρακτηριστικά –και όχι τυχαία– από το 
διάλογο. 

Στόχος της ανακοίνωσης είναι να φωτίσει κάποιες από αυτές, αναδεικνύοντας 
ορισμένες πτυχές της πολλαπλής διαλεκτικής που συνδέει το χώρο της ελληνικής 
μητρόπολης τόσο με τους κατοίκους και τους χρήστες του όσο και με τα κυριαρχικά 
συμφέροντα που προβάλλονται πάνω του. Η ανάγκη και η ιδεολογία που 
καθοδηγούν τους πρώτους, από κοινού με τις μηχανικές της εξουσίας που 
προκύπτουν από τα δεύτερα, συνθέτουν το σύγχρονο αστικό τοπίο σε επίπεδο 
ταυτόχρονα φαντασιακό και πραγματικό μέσω του σχεδιασμού του χώρου και της 
λειτουργίας του. Αποτελούν έτσι το πεδίο επί του οποίου η συγκυρία της κρίσης, ως 
πυροδότης και πυκνωτής εξελίξεων, διαμορφώνει τη νέα αστική συνθήκη – 
πρωτίστως ως ντετερμινιστική συνέπεια του νεοφιλελεύθερου αναπτυξιακού 
και οικονομίστικου μονόδρομου. 

Η εστίαση της ανακοίνωσης σε μία μόνο γειτονιά της πρωτεύουσας και μάλιστα 
στον πυρήνα της οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής της (ήτοι στην 
αγορά της), όπου αποτυπώνονται με χαρακτηριστικό τρόπο οι σχέσεις που 
διαμόρφωσαν την εικόνα και τη λειτουργία της κατά την πρόσφατη αλλά και τη 
σύγχρονη ιστορική συνθήκη, μας επιτρέπει να παρατηρήσουμε από μια ορισμένη 
εγγύτητα τις πολυσχιδείς διαδικασίες που τις καθόρισαν και εξακολουθούν να τις 
καθορίζουν. Το ίδιο το προάστιο άλλωστε, μέχρι πρότινος χωριό, ακολουθεί μια 
ιστορική διαδρομή που ξεδιπλώνεται παράλληλα και σε άμεση και διαρκή σύνδεση 
με τη γιγάντωση και την εξάπλωση της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της 
Αθήνας, αφού βρέθηκε –και εξακολουθεί να βρίσκεται– στην αιχμή πολλών από τις 
διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Αρχιτέκτων ΑΠΘ, ΥΔ ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας. 

  


