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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το ερευνητικό έργο «Μεταλλασσόμενοι χαρακτήρες και πολιτικές στα κέντρα πόλης Αθήνας και Πειραιά» 
ανατέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε μια διατομεακή ομάδα εργασίας με επιστημονικό υπεύθυνο τον 
υπογράφοντα, στο τέλος του Αυγούστου 2010. Είχαν προηγηθεί εκτενείς συζητήσεις για τον προσδιορισμό 
του αντικειμένου του, σε συνεργασία με τον ΟΡΣΑ, που επεξεργαζόταν τότε τις κατευθύνσεις του νέου 
Ρυθμιστικού για την Αθήνα. Το Ρυθμιστικό αυτό θα ανέκοπτε τη διαρκή εξάπλωση της πόλης στην περιφέρεια 
και θα έστρεφε ξανά το ενδιαφέρον σε μια ισχυρή μητροπολιτική κεντρικότητα, την οποία θα διαμόρφωνε η 
σύζευξη Αθήνας και Πειραιά, δηλαδή η ανασύνδεση του κέντρου της Αθήνας με το κέντρο του Πειραιά και με 
το θαλάσσιο μέτωπο. 
 Τον Σεπτέμβριο 2010 η μεγάλη οικονομική κρίση ήταν ήδη εγκατεστημένη, με φανερά τα σημάδια 
της στο κέντρο της Αθήνας, αλλά δεν είχε λάβει σε καμιά περίπτωση τις διαστάσεις που πήρε αργότερα, τόσο 
στην πραγματικότητα όσο και στη συλλογική αντίληψη. Η αναγνώριση και η καταγραφή των μεταβαλλόμενων 
συνθηκών της κεντρικότητας ήταν ωστόσο από την αρχή ένα μέρος του ερευνητικού έργου. Ταυτόχρονα, 
όμως, στόχος ήταν να διαμορφωθούν στρατηγικές που θα μπορούσαν να προβάλουν την αναλυτική προσέγ-
γιση σε ένα πλαίσιο προτάσεων για παρεμβάσεις σε αυτό το συζυγές κέντρο, οι οποίες θα μπορούσαν να 
συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα στο νέο Ρυθμιστικό και στη διαμόρφωση παράλληλων πολιτικών για την πόλη.
 Το ερευνητικό έργο εκπονήθηκε σε τρεις φάσεις, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση, υποβλή-
θηκε αντίστοιχα σε τρεις τόμους και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2012. Οι τρεις τόμοι αντανακλούσαν, μέσα 
από τη διαδοχή τους, ένα work in progress και περιείχαν εκ των πραγμάτων επικαλύψεις και ανακολουθίες. 
Θεωρήσαμε σκόπιμο να αποδώσουμε το έργο στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα και στους φορείς 
του δημοσίου που έχουν θεσμική ευθύνη για τον αστικό χώρο διατηρώντας τη διαδοχική αυτή οργάνωση που 
αντανακλά τη μεθοδολογική μας προσέγγιση. Προηγήθηκε ωστόσο μια επιμέλεια του συνόλου με στόχο τον 
καλύτερο συγκερασμό ορισμένων ενοτήτων και την άρση περιττών επαναλήψεων ή αστοχιών, που μπορούσε 
να γίνει μόνο στο τέλος με όλες τις σελίδες πάνω στο τραπέζι. Η βελτιωμένη αυτή εκδοχή περιλαμβάνεται 
στους τρεις τόμους με την κοινή ημερομηνία 2012.
 Η πρώτη φάση του έργου έχει τίτλο «Αναγνώριση / Καταγραφή / Διαίρεση». Οι τρεις κύριοι στόχοι 
της ήταν η συνολική αναγνώριση των κέντρων πόλης Αθήνα και Πειραιά, με σκοπό τη διάκριση των επιπέδων 
στα οποία αναλύεται η πολυκεντρική ενότητα, η καταγραφή των πεδίων στα οποία εντοπίζονται προβλή-
ματα λειτουργικής και ιδεολογικής κεντρικότητας και η διαίρεση του πολυκεντρικού συνόλου σε πεδία για 
την περαιτέρω ανάλυση του κέντρου. Το ενδιαφέρον της έρευνας έχει εστιασθεί στο κέντρο της Αθήνας και 
στον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να συνδεθεί με το ‘αντίκεντρο’ του Πειραιά, το οποίο μελετήθηκε σε 
μικρότερη κλίμακα. Από την πρώτη επίσης φάση αναπτύχθηκε ένα ειδικό ενδιαφέρον για τη διερεύνηση της 
δυνατότητας να αποκτήσει η οδός Πανεπιστημίου το ρόλο που της είχε αποδώσει το Ρυθμιστικό Σχέδιο του 
1985, και εξετάστηκε η προοπτική μιας δέσμης προτάσεων αλλά και μιας ευρύτερης αστικής παρέμβασης που 
να εντάσσει τη δυναμική της στις σύγχρονες μητροπολιτικές συνθήκες. Το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων 
αυτών έχει πλέον συγκεντρωθεί στην ολοκληρωμένη πρόταση ανασυγκρότησης του κέντρου με άξονα την 
Πανεπιστημίου που περιλαμβάνεται στον τρίτο τόμο και αποτέλεσε την βάση για τον αρχιτεκτονικό διαγωνι-
σμό ‘Rethink Athens’.
 Η πόλη εξελίσσεται διαρκώς σε μια διάρκεια που όχι μόνο είναι ‘μακρά’ αλλά είναι και αδιάλειπτη. Η 
ερευνητική εργασία που προσπάθησε να αναγνωρίσει, να καταγράψει και να ανασυνθέσει τις μεταλλασσόμε-
νες δυναμικές του μητροπολιτικού κέντρου, στην προοπτική στρατηγικών προτάσεων για το σχεδιασμό της 
θεσμικά ελεγχόμενης εξέλιξής του, εξελίχθηκε και αυτή στο χρόνο και το χώρο μιας μεταλλαγής που συνέβαι-
νε ολόγυρα και συμβαίνει ακόμα. Δεν αποτυπώνει συνεπώς μια κάποια οριστική ή κλειστή παράσταση του 
κοινωνικού, οικονομικού, πολιτικού, αρχιτεκτονικού ή πολεοδομικού χώρου, αφού είναι μέρος της κίνησης 
που εξελίσσεται. Δεν περιγράφουμε εδώ μια θεωρητική σύλληψη μόνο αλλά τη συνείδηση της αλλαγής του 
χώρου που προέκυπτε μέσα από την παρατήρησή του στο διάστημα του ενάμιση χρόνου της συγκεκριμένης 
έρευνας, και του χρόνου που ακολούθησε για την τελική επεξεργασία αυτών των τόμων. Η μεταλλασσόμενη 
αυτή συνθήκη και η πολιτική διάσταση του χώρου ήταν μέρος της μεθοδολογίας μας και τη θεωρούμε μέρος 
της συμβολής μας στο δημόσιο διάλογο για την πόλη. Με αυτή την έννοια, η έρευνα για τον αστικό χώρο 
αποδίδεται σε κοινή χρήση για να μπορεί να συμβάλει τόσο στη λήψη αποφάσεων για την αλλαγή του χώρου 
όσο και στην κριτική, τόσο της έρευνας όσο και των αποφάσεων, σε μια πόλη που αλλάζει και από μόνη της 
και με τις αποφάσεις αυτές.

Παναγιώτης Τουρνικιώτης 
επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος
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 Η παραπάνω ευρεία έννοια του πολιτισμού συνήθως 
αποδίδεται στα λατινογενή περιβάλλοντα με τον όρο ‘culture’ 
και τα παράγωγά του. Στα συγκεκριμένα γλωσσικά περιβάλ-
λοντα, όμως, απαντά και ο όρος ‘civilisation’ και τα παράγω-
γά του, τα οποία στην ελληνική γλώσσα αποδίδονται επίσης 
με τον όρο «πολιτισμός». Μολονότι αυτοί οι τελευταίοι όροι 
(που παράγονται από το ‘civilisation’) αναφέρονται κυρίως 
στην τεχνική ή τεχνολογική διάσταση του ανθρώπινου πολιτι-
σμού, ορίζουν παράλληλα μία περιορισμένη εμβέλεια χρήσης 
του όρου «πολιτισμός» – που παρουσιάζει ένα είδος οικογε-
νειακών ομοιοτήτων με την περιορισμένη εμβέλεια του όρου 
«πολιτισμός» που αναζητούμε εδώ. Στα ελληνικά, διαθέ-
τουμε μονάχα τη διάκριση των επιθετικών προσδιορισμών 
«πολιτιστικός» και «πολιτισμικός» και σε αυτήν ακριβώς θα 
καταφύγουμε προκειμένου να συγκροτήσουμε το ερευνη-
τικό μας αντικείμενο.3 Όταν λοιπόν εδώ ισχυριζόμαστε ότι 
αναζητούμε την πολιτιστική κεντρικότητα της Αθήνας, στην 
πραγματικότητα εστιάζουμε στην πολιτιστική υποδομή της 
πόλης, ξέχωρα από την ευρύτερη πολιτισμική της διάσταση. 
Αναζητούμε ακριβώς εκείνους τους ενεργούς στην καθημερι-
νότητα του αστικού ιστού χώρους της πόλης, στους οποίους 
θεματοποιείται θεσμικά και «προάγεται» καταστατικά ο 
πολιτισμός. Θα χαρτογραφήσουμε δηλαδή αυτό ακριβώς το 
ενδιάθετο πολιτιστικό δυναμικό κτιρίων, εγκαταστάσεων και 
άλλων σημειακών παρεμβάσεων στη ζώσα καθημερινότητα 
της Αθήνας.4

 Ας σημειωθεί, επίσης, προτού προχωρήσουμε και η 
αντίστροφη διάσταση της σχέσης του «πολιτιστικού» με το 
«πολιτισμικό».  Μολονότι μπορούμε να διακρίνουμε διαβαθ-
μίσεις σαν και τις παραπάνω στην ευρύτερη έκταση της 
έννοιας «πολιτισμός», είναι σαφές ότι οι ευρύτερες πολιτι-
σμικές εκφάνσεις μπορούν ενίοτε να αφήσουν το αποτύπω-
μά τους και στο επίπεδο του πολιτιστικού. Στην περίπτωσή 
που μας ενδιαφέρει, είναι λ.χ. αναντίρρητο το γεγονός πως 
έχει αναπτυχθεί μία πολιτισμική κεντρικότητα της Αθήνας, 
ως λίκνου ή κοιτίδας του Δυτικού πολιτισμού – μια κεντρικό-
τητα η οποία μετά τον 18ο αιώνα απέκτησε και μία σημαντι-
κή πολιτιστική διάσταση.5 Η Νάσια Γιακωβάκη ανασυστήνει 
με συστηματικό τρόπο αυτή την «καμπή» που συντελείται 
σταδιακά στην ευρωπαϊκή αυτοσυνείδηση μεταξύ του 17ου 
και του 18ου αιώνα με επίκεντρο την Ελλάδα – και πιο συγκε-
κριμένα, την πόλη της Αθήνας ως συμπύκνωση του νοήμα-
τος που αποκτά η Ελλάδα για τον ίδιο τον αυτοπροσδιορισμό 
της Ευρώπης.6 Στην πορεία αυτής της καμπής, το ενδιαφέ-
ρον μιας επιτακτικής επίσκεψης στην Αθήνα μετατοπίζεται 
από το πρωταρχικό καθήκον της περιγραφής της πόλης στην 
κατοπινή αισθητική απόλαυση, που προσφέρει η επαφή με τα 
υψηλότερα επιτεύγματα του ανθρωπίνου πνεύματος, για να 
καταλήξει στην ανάδειξη της ίδιας της πράξης της επίσκεψής 
της σε μία απόλυτα προσωπική – σχεδόν μυστική και απόκρυ-
φη – εμπειρία, ενός ξεχωριστού βιώματος που περιμένει τον 
ευρωπαίο στοχαστή που θα βρεθεί σωματικά παρών στον 
τόπο της Αθήνας.7 Από την αναγνώριση δηλαδή της αξίας 

Α.1.3.δ. Ή ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΉ ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΉΤΑ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Στέλιος Γιαμαρέλος

Βασικό εναρκτήριο ερώτημα της ερευνητικής εργασίας σε 
αυτή την – μονάχα μεθοδολογικά αποσπασμένη από τις 
υπόλοιπες – στρώση της Αθηναϊκής κεντρικότητας ήταν 
εκείνο που αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο ο πολιτι-
σμός «γράφει» στον χάρτη της πόλης. Το ερώτημα έχει δύο 
βασικές συνιστώσες: (α) Πώς ακριβώς ορίζεται ή πώς θα 
πρέπει να εννοήσουμε αυτό που εδώ καλείται «πολιτισμός» 
(στη συγκεκριμένη συνθήκη στρωματογραφικής διάκρισης 
επιπέδων της Αθηναϊκής κεντρικότητας); και (β) Πώς οφείλει 
να οργανωθεί η ερευνητική διαδικασία που θα το βοηθήσει 
να περιγραφεί, να «γράψει» δηλαδή πάνω στο χάρτη της 
πόλης;
 Το ερώτημα (α) υπαινίσσεται μία πρωταρχική 
δυσκολία στην προσπάθειά μας να ορίσουμε και να προσλά-
βουμε την έννοια του πολιτισμού, περιχαρακώνοντάς την στο 
πλαίσιο της Αθηναϊκής κεντρικότητας. Υπό την ευρεία έννοια 
του όρου «πολιτισμός», η θεώρηση και η πρόσληψη της 
πόλης και της κεντρικότητάς της δεν μπορεί παρά να είναι και 
η ίδια πολιτισμικά καθορισμένη – σε τέτοιο βαθμό μάλιστα 
που σχεδόν μας αποτρέπει από το να θεωρήσουμε την πόλη, 
και τις πρακτικές μας που εκδιπλώνονται εντός της, με το 
αποστασιοποιημένο βλέμμα που απαιτεί λ.χ. η δουλειά ενός 
εθνολόγου στην Αθήνα. Αλλά και η ίδια η πόλη ως τέχνη-
μα, ως έργο δηλαδή των χεριών του ανθρώπου, δεν μπορεί 
παρά να αποτελεί την πολιτισμική έκφραση μίας συγκεκρι-
μένης κοινότητας. Με άλλα λόγια, ο πολιτισμός, ως όρος 
που μάλλον εμπερικλείει το σύνολο της ανθρώπινης δραστη-
ριότητας, είναι σχεδόν συνώνυμος με το έργο του ανθρώ-
που: ένα τέχνημα που φτάνει τελικά να συγκροτεί ένα είδος 
«δεύτερης φύσης», ένα περιβάλλον διαφορετικής τάξης από 
το φυσικό, ένα περιβάλλον που επι-τιθέμενο σε αυτό φτάνει 
να περιλαμβάνει και τον τρόπο με τον οποίο θα θεωρήσει 
κανείς το ίδιο το φυσικό.1 Υπ’ αυτή την έννοια, πολιτισμός 
δεν είναι μονάχα ο ναός του Παρθενώνα και η συναυλία στο 
Ηρώδειο, αλλά είναι και πλείστα όσα συγκροτούν το σύνολο 
και τους τρόπους των πεποιθήσεων και των πρακτικών μας – 
από εκείνο που τρώμε (ωμό ή μαγειρεμένο) μέχρι τον τρόπο 
που σκεφτόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και την 
σχέση μας με αυτόν.2 Καθίσταται ήδη αρκετά σαφές ότι μία 
τόσο ευρεία και ολιστική κατανόηση της έννοιας του πολιτι-
σμού δεν μπορεί να καθοδηγήσει την έρευνα της συγκεκρι-
μένης στρώσης της πόλης. Ακόμη κι αν κανείς δοκίμαζε να 
κινηθεί σε μία τέτοια κατεύθυνση χαρτογράφησης, επιτυγχά-
νοντας στην πορεία να συγκροτήσει ένα συνεκτικό ερευνη-
τικό αντικείμενο, θα διαπίστωνε πως η συγκεκριμένη πολιτι-
σμική διάσταση της πόλης δεν μπορεί καν να χαρτογραφηθεί 
πλήρως από κάποιον που μετέχει αυτής, καθώς είναι η ίδια 
η πολιτισμική συνθήκη που καθορίζει τελικά και το βλέμμα 
του ερευνητή – την ίδια του την αδυναμία να διαπιστώσει 
τα «τυφλά σημεία» στο οπτικό του πεδίο. Ας σημειωθεί πως 
είναι επίσης αμφίβολο – αν και εκ πρώτης όψεως λιγότερο 
δύσκολο – αν μπορεί να αποδοθεί πλήρως ακόμη και από 
έναν αποστασιοποιημένο «εξωτερικό» ερευνητή.
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εδώ. Επίσης, αποκλείονται στην παρούσα φάση ζητήμα-
τα ιστορικής συνέχειας και διατήρησης της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς στη γενικότητά τους, καθώς, καίτοι παρεμφε-
ρή, εντάσσονται κεντροβαρικά στη στρώση της ιστορίας. 
Ωστόσο, εντός της ίδιας της πολιτιστικής στρώσης ανακύ-
πτουν και τέτοιου είδους ζητήματα, όταν λ.χ. ασχολούμαστε 
με την αρχιτεκτονική των θεατρικών χώρων της σύγχρονης 
αλλά και μιας προηγούμενης εποχής της πόλης. Το κτίριο του 
θεάτρου δεν μπορεί να είναι το αδιάφορο δοχείο μιας προσδι-
ορισμένης πολιτιστικής λειτουργίας, αλλά συνιστά ακόμη και 
έναν τρόπο να κατανοούμε το θέατρο – και αυτός είναι πολύ 
διαφορετικός στην περίπτωση που ο χώρος έχει σχεδιαστεί εξ 
αρχής ως θεατρική αίθουσα σε διαφορετικές εποχές από την 
περίπτωση λ.χ. που επαναχρησιμοποιείται η εγκαταλελειμένη 
αποθήκη ενός εργοστάσιου ζυθοποιείας που έκλεισε.9 Είναι 
ακριβώς αυτή η πολιτισμική, τελικά, διάσταση του αρχιτεκτο-
νικού κελύφους που φέρνει στην επιφάνεια της πολιτιστικής 
κεντρικότητας την προβληματική της διατήρησης της αρχιτε-
κτονικής κληρονομιάς. Έτσι, όπως θα διαπιστώσουμε αναλυ-
τικότερα στις σελίδες που ακολουθούν, η πολιτιστική στρώση 
της κεντρικότητας διαπλέκεται κυρίως με την κεντρικότητα 
του ελεύθερου χρόνου και του τουρισμού (παρακολουθώ-
ντας μάλιστα τις διαφοροποίησεις της και στη διάσταση του 
χρόνου) από την μία πλευρά, καθώς και με την κεντρικότητα 
της ιστορίας και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς από την άλλη. 
 Συνοψίζοντας, η καταγραφή που ακολουθεί επιχει-
ρεί την ανάδειξη εκφάνσεων του πολιτισμού, έναν χάρτη των 
Αθηναϊκών γραμμάτων και τεχνών, όπως αυτές αναπτύσσο-
νται και εξελίσσονται στην καθημερινότητα της ζώσας πόλης 
μέσα από θεσμικές ή θεσμοθετημένες λειτουργίες μορφωμά-
των και οργανισμών της δημόσιας ή της ιδιωτικής πρωτοβου-
λίας. Θα φανεί πως αυτές τελικά λειτουργούν ως σημειακές 
παρεμβάσεις στον ιστό της πόλης, ως εστίες συμπύκνωσης 
πολιτισμικών νοημάτων και σημασιών. Η αρχική μεθοδολογι-
κή επιλογή της ειδικότερης χαρτογράφησης της συγκεκριμέ-
νης στρώσης παρωθείται από την κομβική θέση που ανέλα-
βε μεταπολεμικά ο πολιτισμός ως στρατηγική διάσταση του 
πολεοδομικού σχεδιασμού. Προτού λοιπόν προχωρήσουμε 
στην ίδια τη χαρτογράφηση και στα αποτελέσματα αυτής, 
χρειάζεται να σταθούμε λίγο παραπάνω στην πολεοδομική 
πρακτική του πολιτιστικού σχεδιασμού και στις πολιτικές 
που την συνοδεύουν. Οι βασικές κατευθύνσεις αυτού του 
σχεδιασμού εκπτύσσονται στην ευρύτερη ευρωπαϊκή και την 
ελληνική επικράτεια σε θεσμικό επίπεδο – δηλαδή μέσα από 
συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, οδηγίες και θεσμικούς 
φορείς, που (ως ρυθμιστικοί μηχανισμοί) ενέχουν τόσο την 
τοπική όσο και την υπερτοπική εμβέλεια.
 

Ο πολιτισμός ως διάσταση της πόλης του ελεύθερου 
χρόνου: Ο πολιτιστικός σχεδιασμός και η συμβολική 
οικονομία της Αθήνας

Στη σύγχρονη εποχή, η πόλη θεωρείται ως μοναδιαίος 
παράγοντας που αλληλεπιδρά με άλλα αστικά μορφώματα σε 
ένα παγκοσμιοποίημενο περιβάλλον διεθνούς ανταγωνιστι-
κότητας. Τα δε προβλήματά της αντιμετωπίζονται συνήθως 

της στην πορεία της συγκρότησης της ευρωπαϊκής αυτοσυ-
νείδησης, που εντοπίζει την Αθήνα ως σημαίνουσα πόλη του 
ευρωπαϊκού χάρτη, έχουμε μέσα σε διάστημα ενός μόλις 
αιώνα μεταβεί σε μία ανάδειξή της στον κατεξοχήν περιηγητι-
κό προορισμό και σε μία εμφατική υπογράμμιση της σημασίας 
της φυσικής παρουσίας στον συγκεκριμένο τόπο. Η κατοπινή 
σχεδίαση της νέας πόλης των Αθηνών και των εμβληματικών 
νεοκλασικών κτιρίων της, κυρίως από Γερμανούς αρχιτέ-
κτονες, δεν σηματοδοτούν μονάχα μιαν «εκσυγχρονιστική 
δυτικοποίηση» της πόλης μέσω του πολεοδομικού σχεδια-
σμού και της αρχιτεκτονικής της8, αλλά και την αντίστροφη 
όψη του ίδιου νομίσματος: εκείνη ενός άρρηκτου δεσμού της 
Αθήνας με την Ευρώπη, ο οποίος πλέον εκφράζεται στο ίδιο 
το κτισμένο τοπίο της νέας πόλης, που επιδιώκει τη σχέση 
με την αρχαία πόλη και το φυσικό της ανάγλυφο. Υπό την 
σύγχρονη προοπτική, μπορούμε ίσως να μιλάμε εδώ για το 
αρχετυπικό τοπίο του ευρωπαϊκού αστικού πολιτισμού – γι’ 
αυτό και έχει νόημα σήμερα μία απόπειρα στην κατεύθυνση 
της ανάδειξης τούτων των χαρακτηριστικών του ποιοτήτων. 
Έτσι, η πολιτισμική αυτή κεντρικότητα της αρχαίας Αθήνας 
φτάνει να «γράφει» εντονότατα στον χάρτη της πολιτιστι-
κής κεντρικότητας των αρχαιολογικών χώρων, αποτελώ-
ντας ταυτόχρονα και τη βασικότερη διάσταση της σύγχρο-
νης τουριστικής κεντρικότητας. Με άλλα λόγια, ο προσδιο-
ρισμός του αντικειμένου στο επίπεδο του πολιτιστικού, και 
όχι του πολιτισμικού, φτάνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
να επιτρέπει και την ίδια την εμφάνιση του «αφηρημένου» 
πολιτισμικού στοιχείου στον χάρτη – συνιστώντας έτσι μία 
ιδιότυπη υλοποίηση του.
 Η λογική που συνέχει την χαρτογράφηση που τελικά 
ακολουθείται συμβαδίζει με τις μεθοδολογικές επιλογές 
του συνολικού ερευνητικού έργου, ενέχοντας θετικούς και 
αρνητικούς προσδιορισμούς του ερευνητικού αντικειμένου. 
Θετικά, προσδιορίζονται δηλαδή αρχικά εν είδει στρωμα-
τογραφίας οι διάφορες διακριτές στρώσεις από τις οποίες 
συναπαρτίζεται το επίπεδο του πολιτιστικού. Αρνητικά, 
αποκλείονται από το επίπεδο του πολιτιστικού συγκεκριμέ-
νες, καίτοι παρεμφερείς, προβληματικές που – τουλάχιστον 
από την αρχική στρωματογραφική διαίρεση της κεντρικότη-
τας – φαίνεται να εγγράφονται καλύτερα σε άλλες στρώσεις. 
Έτσι, για παράδειγμα, ζητήματα πολυπολιτισμικότητας 
καλύπτονται στο πολιτιστικό επίπεδο μονάχα στο βαθμό 
της θεσμικής παρουσίας και παρουσίασής τους στον ιστό 
της πόλης (λ.χ. Ισλαμικό Μουσείο) και οι υπόλοιπες πτυχές 
του θέματος ανήκουν στη στρώση της κοινωνικής διαφο-
ράς. Στο επίκεντρο της δικής μας προβληματικής βρίσκεται 
η σχέση της πολιτιστικής λειτουργίας με την καθημερινό-
τητα του κατοίκου και του επισκέπτη της πόλης. Μολονότι 
λοιπόν καταγράφεται η πολιτιστική υποδομή, τούτο γίνεται 
σε συνάρτηση με την μαζικότητα της επισκεψιμότητας και 
της απήχησης αυτών των χώρων στον καθημερινό βίο και 
στη δημόσια σφαίρα. Εκτός του πεδίου της χαρτογράφησης, 
τίθενται λοιπόν και οι εγκαταστάσεις ή υποδομές διοικητικού 
ή οργανωτικού χαρακτήρα, οι οποίες, ενώ βρίσκονται επίσης 
διάσπαρτες στον ιστό του κέντρου της πόλης και σίγουρα 
επιτελούν θεσμικό και ρυθμιστικό ρόλο στον πολιτιστικό 
τομέα, δεν συνιστούν ωστόσο και δημόσιους πόλους έλξης 
με το είδος της μαζικότητας της επίσκεψης που ενδιαφέρει 
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 Στην περίπτωση της Αθήνας, κεντρικής σημασίας για 
την αυξημένη ζήτηση αγαθών, που εντάσσονται στο σύστη-
μα της συμβολικής οικονομίας της πόλης (όπως οι τέχνες και 
τα γράμματα και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς) 
δεν είναι τόσο η ραγδαία ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα 
της παραγωγής υπηρεσιών (όπως συμβαίνει κατά κύριο λόγο 
στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο15), όσο η έντονη κοινωνική 
κινητικότητα που αναπτύχθηκε και το αντίστοιχο μέσο επίπε-
δο ευημερίας που επιτεύχθηκε στην επικράτεια της αθηναϊ-
κής πρωτεύουσας, στην οποία συγκεντρώθηκε μεγάλο τμήμα 
πληθυσμού των χαμηλών βαθμίδων της κοινωνικής ιεραρ-
χίας.16 Με ποσοτικούς όρους, εκείνο που τελικά συντελείται 
στα χρόνια που μεσολαβούν από τη δεκαετία του 1970 έως 
σήμερα είναι μία ραγδαία μεγέθυνση του κοινού που μετέχει 
της συμβολικής οικονομίας της πόλης, καθώς πλέον ενσωμα-
τώνει κατά κύριο λόγο τα μεσαία, αλλά και κάποια από τα 
χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Σημαντικοί παράγοντες που 
συνετέλεσαν στην αύξηση της ζήτησης αγαθών πολιτισμού 
και αναψυχής στις δεκαετίες μετά τον πόλεμο, σε σχέση με 
την ιδιαίτερη κατάσταση της Αθήνας ήταν: (α) η ραγδαία 
ανάπτυξη του τουρισμού μετά τη δεκαετία του 1960, (β) οι 
εκτεταμένες δημόσιες επενδύσεις μετά τη δεκαετία του ’90 
που αναπτύχθηκαν στη βάση της απορρόφησης κοινοτικών 

με όρους οικονομίας. Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, 
ο πολιτισμός συμμετέχει σε αυτό που έχει επικρατήσει να 
καλείται συμβολική οικονομία της πόλης.10 Σύμφωνα με αυτή 
την προσέγγιση, τα πολιτιστικά αγαθά υπόκεινται και αυτά σε 
διαδικασίες προσφοράς και ζήτησης, τόσο σε τοπικό όσο και 
σε υπερτοπικό επίπεδο, και αντιμετωπίζονται ως τμήμα των 
«πόρων» του ελεύθερου χρόνου της πόλης, ως κατηγορία 
δηλαδή που συνδυάζεται με τις δραστηριότητες της αναψυ-
χής και του τουρισμού (εικ. 1). Πιο συγκεκριμένα,

«Η νέα συμβολική οικονομία στην πόλη διαθέτει τέσσερα 
συστατικά στοιχεία: α) τον τουρισμό (ο οποίος αφορά κυρίως 
τα μουσεία και τα συνέδρια), β) τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
(ΜΜΕ), γ) τη διασκέδαση [η οποία αφορά κυρίως τις τέχνες, 
τις αγορές αναψυχής (leisure shopping) και τις δραστηριότη-
τες φαγητού/ποτού] και δ) τα ειδικά γεγονότα (που αφορούν 
κυρίως τον πολιτισμό και τον αθλητισμό).»11 

 
 Η συμβολική οικονομία δουλεύει δηλαδή με την 
στενότερη πολιτιστική διάσταση που περιγράψαμε παραπά-
νω, μολονότι βέβαια «η ζήτηση (εν προκειμένω αγαθών και 
υπηρεσιών της συμβολικής οικονομίας) προκύπτει από τον 
τρόπο με τον οποίο κινητοποιούνται στο πλαίσιο των συγκε-
κριμένων αστικών αγορών οι βασικές πολιτισμικές διαθέσεις 
των προσώπων, όπως αυτές απορρέουν από την κοινωνική 
τους θέση». Η ευρύτερη πολιτισμική διάσταση συνεχίζει, με 
άλλα λόγια, να είναι ο αναπόδραστος ορίζοντας, ο οποίος 
προσδιορίζει τελικά τόσο την ίδια την οικονομία του πολιτι-
στικού, όσο και το χωρικό του αποτύπωμα στην πόλη (στην 
προκειμένη περίπτωση της σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης, 
μέσω σημαντικών κτιρίων-τοποσήμων, ενοποίησης αρχαι-
ολογικών χώρων – ενός ενδεχομένως «εξευγενισμένου» 
ιστορικού κέντρου - καθώς και μετατροπής πρώην βιομη-
χανικών εγκαταστάσεων σε πολυχώρους πολιτισμού).12 Υπό 
την ευρύτερη έννοια, ο πολιτισμός δεν μπορεί να θεωρείται 
συμπληρωματικό τμήμα του ελεύθερου χρόνου της πόλης, 
αφού ο τρόπος της αξιολόγησης του ελεύθερου χρόνου και 
της αξιοποίησής του είναι επίσης πολιτισμικά καθορισμένος.13 
Υπό την στενότερη μονάχα έννοια που συζητήσαμε παραπά-
νω, μπορεί η πολιτιστική λειτουργία να μετέχει στη ζωή της 
πόλης ως τμήμα των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου 
– και μάλιστα διαφοροποιημένη αξιολογικά από τις άλλες 
δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, που συνδέονται 
περισσότερο με την κοινωνική συναναστροφή και όχι με την 
«αγωγή της ψυχής». 

 «Οι τέσσερις κυριότερες κατηγορίες δραστηριοτήτων 
του ελεύθερου χρόνου, οι οποίες αλληλοσυσχετίζονται είναι: 
οι αθλητικές, οι πολιτιστικές, οι τουριστικές και οι δραστηριό-
τητες κοινωνικής ζωής (οι οποίες περιλαμβάνουν τις δραστη-
ριότητες ποτού και φαγητού). Αναφορικά με τον οικονομικό 
τους ρόλο, κυρίως οι τρεις τελευταίες κατηγορίες έχουν μια 
ιδιαίτερη σχέση με τη συμβολική οικονομία, η οποία αποτε-
λείται, σύμφωνα με την [Sharon] Zukin, από δύο παράλλη-
λα συστήματα που είναι ζωτικής σημασίας για την υλική ζωή 
στην πόλη: την παραγωγή του χώρου, η οποία χαρακτηρί-
ζεται από τη συσχέτιση των επενδύσεων κεφαλαίου με τα 
πολιτισμικά νοήματα, και την παραγωγή των συμβόλων, η 
οποία κατασκευάζει τόσο μία τρέχουσα χρήση εμπορικών 
συναλλαγών όσο και μία γλώσσα κοινωνικών ταυτοτήτων.»14

 

Εικ 1: Ο πολιτισμός των γραμμάτων και των τεχνών και ο συνδυασμός 
του με τις δραστηριότητες της αναψυχής και του ελεύθερου 
χρόνου, όπως αυτός αποτυπώνεται και στη χωρική διευθέτηση του 
βιβλιοπωλείου Ianos στη Σταδίου.
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αναπτύσσονται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο.19 
 Τέλος, μολονότι οι εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπε-
δο δε φαίνεται να συμβάλλουν στην ενίσχυση της διεθνούς 
εμβέλειας των περιφερειακών μητροπολιτικών κέντρων 
της Ευρώπης,20 προκαλούν ωστόσο την εμφάνιση ευκαιρι-
ών για να αναλάβει η Αθήνα σημαντικό ρόλο στο χώρο της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που ορίζεται από την Μεσογειακή 
λεκάνη.21 Η συνειδητοποίηση αυτού του γεγονότος συνοδευ-
όμενη από την σχετική στοχοπροσήλωση θα καταδείκνυε την 
ανάγκη συντονισμού του χωροταξικού με τον αναπτυξιακό 
σχεδιασμό της πόλης με εστίαση σε διαφορετικές περιοχές 
ανά δραστηριότητα. Έτσι λ.χ. η ανάπτυξη της έρευνας, της 
τεχνολογίας και της γνώσης έχει περισσότερο νόημα να 
προσβλέπει στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Μεσόγειο, 
τη στιγμή που η βιομηχανία του τουρισμού οφείλει να συνεχί-
σει να στοχεύει στην παγκόσμια αγορά. Δεν έχει σταματήσει 
επίσης να υποστηρίζεται η άποψη πως η πολιτιστική εμβέλεια 
της Αθήνας, ως λίκνου του κυρίαρχου Δυτικού πολιτισμού, 
μπορεί να την καταστήσει σχετικά αβίαστα κέντρο ανθρωπι-
στικών σπουδών, ικανού να προσελκύει το διεθνές ενδιαφέ-
ρον.22  

Ή καταγραφή της πολιτιστικής στρώσης 

Το έργο της καταγραφής της πολιτιστικής στρώσης της 
Αθήνας οργανώνεται στη βάση μιας αρχικής διάκρισης της 
σε χαρακτηριστικά επίπεδα. Σε καθένα από αυτά, καταγρά-
φονται οι σημειακές παρεμβάσεις στην αστική δομή που 
το συναπαρτίζουν και ταυτόχρονα επισημαίνεται η ειδική 
βαρύτητα του σχετικού αποτυπώματος των σημείων αυτών 
(από πλευράς συγκέντρωσης και μαζικότητας της επισκε-
ψιμότητάς τους). Ο εκάστοτε χάρτης αποτυπώνει λοιπόν 
τελικά και την σημασία του κάθε σημείου στον αστικό ιστό, 
υπό την  έννοια της συμβολικής του δύναμης να χαρακτη-
ρίσει περιοχές της πόλης στην συνείδηση του κατοίκου και 
του επισκέπτη τους.23 Η μεθοδολογική αυτή επιλογή της 
χαρτογράφησης της πολιτιστικής υποδομής σε αδιαχώρι-
στη σχέση από το συμβολικό της αποτύπωμα υπαγορεύεται 
από την παραδοχή πως το πολιτιστικό κέντρο της Αθήνας 
δε «γράφεται» ομοιότροπα και αδιαφοροποίητα μέσω ενός 
μονάχα χωρικού και στατικού εντοπισμού κελυφών πολιτι-
στικών εκδηλώσεων στην πόλη. Αντίθετα, οι πολιτιστικές 
δραστηριότητες συγκροτούν ένα χάρτη που πάλλεται, καθώς 
διαφοροποιούνται συνεχώς οι σημειακές συγκεντρώσεις των 
επισκεπτών τους σε συγκεκριμένες στιγμές και διάρκειες 
του χρόνου της πόλης. Της αρχικής αυτής πολυστρωματι-
κής καταγραφής έπεται λοιπόν μία απόπειρα συνδυαστικής 
ανάγνωσης των πολιτιστικών κέντρων, που ορίζονται έτσι 
τόσο στην χωρική, όσο και στην χρονική τους εμβέλεια (σε 
τρεις διαφορετικές κλίμακες ανάγνωσης: 24ώρου, διαφο-
ρετικών ημερών της εβδομάδας και διαφορετικών εποχών 
του έτους). Το πολιτιστικό κέντρο της πόλης μεταλλάσσεται 
διαρκώς στη διάρκεια της ημέρας, του μήνα και της εποχής με 
διαφορετικούς πόλους και πορείες να ενεργοποιούνται και να 
πυκνώνουν ή να σβήνουν και να αραιώνουν σε διαφορετικές 
χρονικές στιγμές. Ένας χάρτης που τυπώνεται στο χαρτί δεν 
μπορεί εκ των πραγμάτων να ανταποκριθεί και να παρακο-

κονδυλίων που προβλέπονταν γι’ αυτόν τον σκοπό και (γ) 
η έντονη κίνηση ιδιωτικών κεφαλαίων και επενδύσεων από 
ανθρώπους του χώρου των ΜΜΕ και της επιχειρηματικής 
ελίτ, με σκοπό την σύσταση κοινωφελών ιδρυμάτων, κυρίως 
πολιτιστικού χαρακτήρα, στις δεκαετίες του ’80 και ’90.

«Στην Αμερική, ειδικότερα, όπου ο οικονομικός ρόλος των 
τεχνών είναι αυξημένος [...] και ειδικότερα σε σχέση με την 
πόλη [...], έχει επικρατήσει η άποψη ότι η επένδυση στις 
τέχνες οδηγεί στην αύξηση της ανάπτυξης σε άλλους τομείς 
της αστικής οικονομίας [...] και ειδικότερα τον τουρισμό [...]. 
Η άποψη αυτή στηρίζεται σε δύο άξονες: τη λειτουργία της 
πόλης ως χωρικής έκφρασης του πολιτιστικού κεφαλαίου και 
την ανάπτυξη της υποκειμενικής εικόνας του τόπου την οποία 
“πουλάει” η πόλη, διαμέσου κυρίως της “τουριστικής οικονο-
μίας” […] Τρεις από τις βασικότερες διαστάσεις της σημερινής 
κατάστασης των τεχνών, αλλά και των πολιτιστικών βιομηχα-
νιών γενικότερα, είναι: α) η σύνδεση της παραγωγής με την 
κατανάλωση [...], β) η συσχέτιση της υψηλής (ελιτίστικης) 
με τη χαμηλή (λαϊκή) κουλτούρα [...], γ) η συνύπαρξη του 
τοπικού με το παγκόσμιο.»17

 Οι αναφερόμενες αυτές διαστάσεις της σημερινής 
κατάστασης των τεχνών συγκεφαλαιώνουν και τις γενικές 
αρχές που συγκαθορίζουν τον πολιτιστικό σχεδιασμό ως 
πολεοδομική πρακτική. Η πολιτιστική πολιτική μπορεί να 
κινηθεί στην κατεύθυνση της συνδυασμένης ανάπτυξης του 
αστικού και του πολιτιστικού τουρισμού. Ο αστικός τουρι-
σμός περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριότητων και 
διαφοροποιείται από τον πολιτιστικό τουρισμό, ως προς το 
ότι δεν παρωθείται πρωτίστως από την ενδεχόμενη παρουσία 
στοιχείων της ιστορικής κληρονομιάς στον ιστό της πόλης. 
Αφορά κυρίως «αξιοθέατα, αίθουσες τέχνης, συναυλίες, 
όπερες, χορό, μουσεία, θεματικά πάρκα, αγορές αναψυχής, 
ειδικά γεγονότα (π.χ. καλλιτεχνικά, αθλητικά, φεστιβάλ), 
συνέδρια, τυχερά παιχνίδια, εξόδους για φαγητό και ποτό, 
κοινωνικές συναντήσεις (π.χ. φίλων και συγγενών) κλπ».18 
Οι ανθρωπογενείς πόροι, που συναπαρτίζουν τα παραπά-
νω σημεία έλξης του αστικού τουρισμού, χρησιμοποιούνται 
εξίσου από τους κατοίκους της πόλης, όσο και από τους 
τουρίστες – σε αντίθεση με τα κύρια σημεία έλξης του πολιτι-
στικού τουρισμού, τα οποία κατά κύριο λόγο επισκέπτονται 
οι τουρίστες.
 Σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη του 
έμπρακτου ενδιαφέροντος για τον πολιτισμό στην ελληνική 
επικράτεια αποδείχθηκε ωστόσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
οποία άλλωστε εξ αρχής υπογράμμισε το πολιτιστικό στοιχείο 
(το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση συμπεριελάμβανε 
την πολιτιστική κληρονομιά, τον κινηματογράφο, το θέατρο, 
τη λογοτεχνία, καθώς και την πολιτιστική διάσταση της 
παιδείας) ως πυλώνα συνένωσής της. Σήμερα, η Ευρώπη 
στοχεύει πλέον και στην αξίοποίηση αυτής της πολιτιστικής 
κληρονομιάς για τουριστικούς λόγους. Οι ευρωπαϊκές πολιτι-
κές πολιτιστικού τουρισμού ενθαρρύνουν έτσι πρωτοβουλίες 
για την ανάπτυξη πολιτιστικών διαδρομών, οι οποίες αναδει-
κνύουν την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Ευρώπης, ή 
για την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την πληροφόρηση 
και την οργάνωση του τουρισμού. Παρέχουν επίσης κίνητρα 
για την λειτουργία συναφών δικτύων που δεν περιορίζονται 
στην εδαφική επικράτεια ενός μονάχα κράτους-μέλους, αλλά 
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Το γεγονός ότι οι αρχαιολογικοί χώροι προσδιορίζουν το 
απόλυτο κέντρο της πόλης σε συμβολικό επίπεδο σημαίνει, 
όμως, επίσης πως η κεντρική αυτή περιοχή δεν μπορεί παρά 
να παραμένει κλειστή και απροσπέλαστη μετά τις πρώτες 
απογευματινές ώρες. Η φωτεινή Ακρόπολη της νύχτας, στην 
οποία κανείς δεν ανεβαίνει, αποτελεί ωστόσο το σημείο στο 
οποίο σκοπεύουν οπτικά ή νοητά οι περισσότερες δραστηριό-
τητες της βραδινής αναψυχής και του ελεύθερου χρόνου που 
αναπτύσσονται στους πρόποδές του λόφου της. Δεν ισχύει, 
όμως, το ίδιο για όλους τους επισκέψιμους αρχαιολογικούς 
χώρους του κέντρου, καθώς ο Κεραμεικός λ.χ. «βυθίζει» 
μία μεγάλη έκταση της πόλης στο σκοτάδι, όταν από την 
άλλη όχθη της Πειραιώς αναπτύσσεται η φαντασμαγορία της 
νυχτερινής ζωής στο Γκάζι. 

Μουσεία
Η δυναμική είσοδος του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης 
στον χάρτη της Αθήνας (2 εκατομμύρια επισκέπτες στον 
πρώτο χρόνο λειτουργίας του, αναγόρευση του σε καλύτερο 
μουσείο του κόσμου για το 2010 από τον Βρετανικό τύπο) 
λειτουργεί και ως ισχυρός πυλώνας μεταφοράς του πολιτιστι-
κού ενδιαφέροντος στην νότια κλιτύ της Ακρόπολης – και την 
πιθανή διοχέτευσή του στον άξονα της Συγγρού μέσω της 
λειτουργίας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στο 
Φιξ. Εμπλουτίζεται έτσι και το ενδιαφέρον της πεζοδρομημέ-
νης ενοποίησης των αρχαιολογικών χωρών με το μουσεια-
κό ενδιαφέρον των ευρημάτων. Αντίβαρο σε αυτή την τάση 
μετατόπισης της μουσειακής κεντρικότητας στα νότια αποτε-
λεί το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, η πλούσια συλλογή του 
οποίου μένει όμως μάλλον λιγότερο προβεβλημένη – ειδικά 
σε σχέση με το πλεονέκτημα της άμεσης σχέσης με τον 
βράχο της Ακρόπολης που απολαμβάνει το ΝΜΑ, το οποίο 
εν τούτοις έχει ομολογουμένως λιγότερο ενδιαφέρον από 
πλευράς εκθεμάτων από το Εθνικό Αρχαιολογικό. Η επίσης 
δυναμική παρουσία του Μουσείου Μπενάκη στην Πειραιώς 
διατηρεί μία ανάλογη σχέση αντιβάρου στη συγκέντρωση 
των μουσειακών χώρων που πυκνώνουν κατά μήκος της 
Βασιλίσσης Σοφίας – ιδίως δε στην περιοχή του Hilton και του 
Κολωνακίου (με σημεία αιχμής την Εθνική Πινακοθήκη και το 
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών). Στην περιοχή 
αυτή παρατηρείται εξάλλου και η μεγαλύτερη συγκέντρωση 
τέτοιων χώρων, διαμορφώνοντας έτσι ένα είδος μουσειακού 
περιπάτου στην περιοχή μεταξύ της πλατείας Κλαυθμώνος 
και του Hilton (που αρθρώνεται στο νοτιοανατολικό τμήμα 

λουθήσει πλήρως τη δυναμική αυτών των κινήσεων – ούτε 
φυσικά και να τις προβλέψει με ασφάλεια. Μπορεί ωστόσο να 
παρουσιάσει διαδοχικά κομβικά στιγμιότυπα της ζωής ενός 
παλλόμενου και σφύζοντος κέντρου, αποσπώντας και επιλέ-
γοντας συγκεκριμένες στιγμές ως τις πλέον χαρακτηριστικές 
και μεστές νοήματος για μια αντίληψη της συνέχειας – με 
την λογική ενός storyboard ή των καρέ ενός κόμικ. Τέλος, η 
απόπειρα συνδυασμού όλων αυτών των επιπέδων της πολιτι-
στικής στρώσης (αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, θέατρα, 
γκαλερί, κινηματογράφοι, εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία και 
χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων) αναδεικνύει και το ερώτη-
μα της διαπλοκής της συγκεκριμένης στρώσης με τις υπόλοι-
πες στρώσεις κεντρικότητας. Διαπιστώσαμε, άλλωστε, και 
παραπάνω πως οι σύγχρονες τάσεις εντάσσουν την πολιτι-
στική διάσταση στην ευρύτερη προβληματική της πόλης του 
ελεύθερου χρόνου.
 

Αρχαιολογικοί χώροι
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο λόφος της Ακρόπολης αποτελεί 
την βασική κεντρική αναφορά, το σημείο εκείνης της συμβο-
λικής συμπύκνωσης, που καθιστά την Αθήνα κοιτίδα ενός 
πολιτισμού μιας εμβέλειας δυνάμει παγκόσμιας.24 Η κεντρι-
κότητα των αρχαιολογικών χώρων της πόλης, που αναπτύσ-
σονται σήμερα οργανωμένοι κυρίως στη βόρεια και δυτική 
πλευρά του λόφου της Ακρόπολης μέχρι τον Κεραμεικό, 
είναι επίσης αδιαμφισβήτητη – κι αυτό γίνεται φανερό 
σε πολλά ακόμη επίπεδα: από εκείνο της πρωταρχικής 
χάραξης βασικών οδικών αξόνων που στοχεύουν σταθερά 
σε αυτούς μέχρι και εκείνο της μαζικής τους επισκεψιμότη-
τας. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός πως το πλήθος 
των επισκεπτών εκείνων των αρχαιολογικών χώρων της 
πρωτεύουσας, που δεν είναι το ίδιο γνωστοί ή δε θεωρούνται 
εξίσου σημαντικοί με την Ακρόπολη, δεν δυσκολεύεται να 
ξεπεράσει σε μέγεθος εκείνο που συγκεντρώνει η πλειοψη-
φία των υπόλοιπων χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος της 
πόλης. Το πρόσφατο άνοιγμα του Καλλιμάρμαρου σταδίου 
στο κοινό επιτρέπει και την απρόσκοπτη ανασύσταση της 
διαδρομής των Παναθηναίων προς την Ακρόπολη σε μία 
διαγώνια ανάπτυξη των αρχαιολογικών χώρων μέχρι τον 
Κεραμεικό (με επιθυμητή την μελλοντική σύνδεσή του με 
την περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος), στην οποία συμβάλ-
λει και η επιτυχία του έργου της ενοποίησης των αρχαιολο-
γικών χώρων (στο βαθμό που αυτό έχει υλοποιηθεί σήμερα). 

Eικ 2: Ο συνδυασμός του χάρτη των αρχαιολογικών χώρων με τον 
χάρτη των μουσείων «γράφει» ένα πρώτο επίπεδο πολιτιστικής 
κεντρικότητας.



178Χάρτης ΠΟΛ 1α: Χαρτογράφηση του αποτυπώματος των μουσειακών και αρχαιολογικών χώρων της πόλης στον πολιτιστικό χάρτη της 
Αθήνας. Το αποτύπωμα του εκάστοτε χώρου στον χάρτη καθορίζεται από την σχετική του βαρύτητα σε σχέση με τα υπόλοιπα με βάση τα 
στοιχεία επισκεψιμότητάς τους.
[Πηγές: περιοδικό Αθηνόραμα, ΕΛΣΤΑΤ http://www.statistics.gr]
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των οδών Πανεπιστημίου και Σταδίου, κυρίως όμως κατά 
μήκος της Βασιλίσσης Σοφίας, όπου χωροθετούνται άλλωστε 
και τα πολύ σημαντικά κτήρια που συμβολικής συμπύκνωσης 
και ενσάρκωσης λ.χ. της πολιτικής εξουσίας στον ιστό της 
πόλης).  
 Η δυνατότητα του επισκέπτη να βγάλει κοινό 
εισιτήριο επίσκεψης αρχαιολογικού χώρου και μουσείου δεν 
είναι παρά το απτό ίχνος του συνδυασμένου ενδιαφέροντός 
τους, μιας κοινής θεματικής, που διατρέχει αυτά τα δύο είδη 
χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος (ως τόποι προέλευσης 
και στέγασης των – σημαντικών – αρχαιολογικών ευρημάτων 
αντίστοιχα). Μολονότι, όμως, είναι ισχυρός ένας θεματικός 
συσχετισμός των μουσείων με τους αρχαιολογικούς χώρους, 
η αποτύπωσή της συνεργασίας τους στον χάρτη αποκαλύπτει 
την εν μέρει ανεξάρτητη ανάπτυξή τους, η οποία διασπεί-
ρει βασικούς πόλους ισχυρού μουσειακού ενδιαφέροντος 
σε σημεία της πόλης που αναφέρονται μεν στο απόλυτο 
πολιτισμικό κέντρο που συνιστά η Ακρόπολη, αλλά τοποθε-
τούνται σε χωρική απόσταση από αυτό (εικ. 2). Φαίνεται 
έτσι εύλογο να αναζητήσει κανείς μετά την ενοποίηση των 
αρχαιολογικών και την ενοποίηση των μουσειακών χώρων 
της πόλης (τουλάχιστον των βασικών της αλληλοσυνδεόμε-
νων πόλων του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης με το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο).
 Ο συνδυασμένος χάρτης των αρχαιολογικών χώρων 
και των μουσείων (χάρτης ΠΟΛ1α) αναδεικνύει την ισχυρό-
τερη στρώση της πολιτιστικής κεντρικότητας. Χρειάζεται 
ωστόσο να προσδιορίσουμε σε ποιόν «ανήκει» αυτή η 
κεντρικότητα. Θα διαπιστώναμε σύντομα πως οι κάτοικοι 
της πόλης οικειοποιούνται την κεντρικότητα των αρχαιολο-
γικών χώρων κυριότερα στο ιδεολογικό-συμβολικό επίπε-
δο, χωρίς πραγματικά και να τους επισκέπτονται οι ίδιοι στη 
διάρκεια του χρόνου25 – πέραν των περιπτώσεων οργανωμέ-
νων ξεναγήσεων. Ακόμη και η εκρηκτική είσοδος του Νέου 
Μουσείου της Ακρόπολης στον χάρτη της πόλης, που στο 
πρώτο έτος λειτουργίας του σίγουρα αγκαλιάστηκε από τους 
κατοίκους της – γι’ αυτό και ξεπέρασε σε επισκεψιμότητα 
ακόμη και το ίδιο το μνημείο26 – αποτελεί μία παράδοξη 
τεκμηρίωση του ίδιου γεγονότος. Εξαιτίας των παραπάνω, το 
ΝΜΑ αναμένεται σύντομα να ισορροπήσει με την Ακρόπολη 
σε όρους επισκεψιμότητας – τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά 
(δηλαδή ως προς την αναλογία της επισκέψιμότητάς του από 
τους κατοίκους της πόλης και από τους επισκέπτες της). Σε 
μεγάλο βαθμό, αυτό ισχύει για το σύνολο των αρχαιολογικών 
– ιστορικών μουσείων της πόλης (χάρτης ΠΟΛ1β). Υπάρχουν 
ωστόσο σε αυτόν τον χάρτη και μουσειακοί εκθεσιακοί χώροι 
(με την Εθνική Πινακοθήκη και το νέο κτίριο του Μουσείου 
Μπενάκη να αποτελούν τα χαρακτηριστικότερα παραδείγμα-
τα) που κινούνται κυρίως με βάση την επισκεψιμότητα των 
κατοίκων της πόλης – και όχι με βάση το τουριστικό κοινό.27

Κινηματογράφοι
Ο χάρτης των κινηματογράφων της Αθήνας στην ιστορική 
του εξέλιξη δείχνει πως η κεντρικότητα του κινηματογράφου 
συνίστατο σε αυτήν ακριβώς την πληθώρα των αιθουσών οι 
οποίες λειτουργούσαν αντιστικτικά προς τους κινηματογρά-
φους της κάθε γειτονιάς της πόλης, συγκεντρώνοντας σε μία 
περιορισμένη χωρική έκταση μεγαλύτερη ποικιλία προβαλ-

λόμενων ταινιών. Οι κινηματογράφοι, που έχουν σήμερα 
επιζήσει της έλευσης της οικιακής προβολής του DVD και 
της ηλεκτρονικής διακίνησης του πιο πρόσφατου κινηματο-
γραφικού προϊόντος, συνεχίζουν να συνιστούν μία ιδιότυ-
πη κεντρικότητα, λόγω ακριβώς της θεματικής εξειδίκευσης 
των προβολών που επιλέγουν (εικ. 3) – συγκεντρώνοντας 
έτσι ένα κοινό ολιγοπληθέστερο από εκείνο που εξυπηρετεί-
ται κυρίως από τους πολυκινηματογράφους των προαστίων, 
οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό έχουν πλέον αντικαταστήσει τον 
συνοικιακό κινηματογράφο. Το ιδιαίτερο σινεφίλ κοινό των 
κινηματογράφων του κέντρου φτάνει πλέον σε αυτούς από 
πολλά και διαφορετικά σημεία του λεκανοπεδίου. Ένα ακόμη 
πλεονέκτημα των κινηματογραφικών αιθουσών του κέντρου 
είναι ότι, χωροθετούμενοι εκεί, βρίσκονται σε άμεση γειτνία-
ση με περιοχές όπου πυκνώνουν δραστηριότητες του ελεύθε-
ρου χρόνου και της αναψυχής, οι οποίες συνήθως συνδυά-
ζονται με τις κινηματογραφικές εξόδους των Αθηναίων. Η 
συνδυασμένη αυτή έξοδος είναι που οδήγησε άλλωστε και 
στη σταδιακή ανάπτυξη των πολυχώρων διασκέδασης, οι 
οποίοι διαθέτουν σήμερα τη δική τους υπερτοπική εμβέλεια 
και «υποχρεώνονται» να συμπεριλάβουν τις δραστηριότη-
τες εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης στον ίδιο κτιριακό 
κέλυφος με τον πολυκινηματογράφο.
 Ο κινηματογράφος – ακόμη και σήμερα που οι μέρες 
της δόξας του φαίνεται να ανήκουν στο παρελθόν – συνιστά 
τον κατεξοχήν μαζικό τόπο της θεματοποίησης και θεαμα-
τοποίησης της πολιτισμικής μας συνθήκης. Στην προκειμένη 
περίπτωση, η σημειακή καταγραφή των κινηματογράφων της 
Αθήνας στοχεύει ταυτόχρονα στην ανάδειξη της συστέγασης 
διαφορετικών αιθουσών, δηλαδή και διαφοροποιημένων 
θεαμάτων, που προσελκύουν διαφορετικά είδη κοινού στο 
ίδιο αρχιτεκτονικό κέλυφος, σε ένα εντοπισμένο σημείο της 
πόλης που αποκτά τη δική του ειδική βαρύτητα. Παρατηρείται 
ότι οι κινηματογράφοι της Αθήνας, αποβλέποντας ακριβώς 
στην εύκολη και γρήγορη προσβασιμότητά τους από το κοινό 
της πόλης, έχουν αναπτυχθεί κυρίως κατά μήκος – ή εν πάση 
περιπτώσει σε άμεσο συσχετισμό με – βασικούς κυκλοφο-

Εικ 3: «Συνεχίζεται αποκλειστικά στον κινηματογράφο Αττικόν», 
«Αποκλειστικά στον κινηματογράφο ‘Αστυ», «Σε συνεργασία με 
το Μουσείο Ηρακλειδών στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος», «Στους 
κινηματογράφους Ιντεάλ, Τριανόν, Αβάνα»: Διαφοροποιούμενοι 
θεματικά στις επιλογές ταινιών σε σχέση με τις αίθουσες των 
προαστίων, οι κινηματογράφοι του κέντρου εξακολουθούν να 
προσελκύουν κοινό από άλλες περιοχές της πόλης.
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Εικ 4: Η κατανομή των πολιτιστικών χώρων στην ευρύτερη περιοχή 
του λεκανοπεδίου στο τέλος του προηγούμενου αιώνα.
[Πήγη: Δέφνερ, ό.π. : ΕΚΚΕ 2000, σσ. 76-7]
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ριακούς άξονες της πόλης. Στα κομβικά σημεία των ίδιων 
αξόνων αναπτύχθηκαν αργότερα και σταθμοί του μετρό, 
με τελικό αποτέλεσμα οι περισσότεροι κινηματογράφοι του 
κέντρου (συνήθως με υπερτοπικό ενδιαφέρον λόγω των 
σινεφίλ επιλογών τους, ταινίων που συχνά δεν προβάλλο-
νται παρά μόνο σε δύο ή τρεις συγκεκριμένες αίθουσες σε 
όλη την πόλη) να εξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό 
σήμερα και από τα μέσα σταθερής τροχιάς (εικ. 4).28 Από 
την άλλη, η συγκέντρωση κινηματογραφικών αιθουσών 
και ποικίλων χώρων αναψυχής στο ίδιο κέλυφος στην, 
επίσης εύκολα προσβάσιμη με το μετρό, περιφέρεια φτάνει 
τελικά να υποβαθμίζει τα έως τότε σχετικά πλεονεκτήματα 
των κινηματογραφικών αιθουσών του κέντρου. Οι τοπικοί 
κινηματογράφοι του κέντρου, που λειτουργούσαν κάποτε 
ως μέρος μιας πολιτιστικής καθημερινότητας σε συνοικιακό 
επίπεδο, εκπίπτουν, καθώς η κατοικία απομακρύνθηκε σταδι-
ακά από περιοχές του κέντρου. Για τον ίδιο λόγο φαίνεται να 
έφτασε να «σβήσει» τελικά και μία υπολογίσιμη κινηματο-
γραφική πιάτσα στην άμεση περιοχή του ευρύτερου κέντρου 
της Αθήνας, στην πλατεία Αμερικής. Η προταθείσα επέκτα-
ση του τραμ, ωστόσο, στη Λ. Πατησίων ίσως μπορούσε να 
επαναφέρει την απωλεσθείσα δυναμική της ιστορικής αυτής 
κινηματογραφικής περιοχής της πόλης και να βοηθήσει στην 
ενίσχυση ενός χαρακτήρα γειτονιάς, που σταδιακά εκλείπει 
από τις συνοικίες του κέντρου, ακόμη και μέσω πρωτοβου-
λιών προστασίας της λειτουργίας και ανάδειξης της χρήσης 
συγκεκριμένων κινηματογραφικών αιθουσών.

Θέατρα
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση του χάρτη των 
θεάτρων που ανεβάζουν παραστάσεις σήμερα (2010-11) σε 
σχέση με τον αντίστοιχο χάρτη της προηγούμενης δεκαετί-
ας.29 Σε αντίθεση με τον κινηματογράφο, η κατοπινή ανάπτυ-
ξη του οποίου ακολούθησε το πρότυπο του πολυκινηματο-
γράφου (multiplex) που εξαπλώθηκε στα προάστια της 
Αθήνας, το θέατρο ήταν από την απαρχή – τόσο της νεώτε-
ρης όσο μάλλον και της αρχαίας – ιστορίας του μία κεντρική 
υπόθεση για την πόλη. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, τα 
επτά χειμερινά θέατρα της Αθήνας βρίσκονται στην περιοχή 
της Ομόνοιας και της οδού Αθηνάς.30 Έναν αιώνα αργότερα, 
οι 41 από τις 48 συνολικά θεατρικές σκηνές εντός των ορίων 
του Δήμου της Αθήνας βρίσκονται στις ίδιες αυτές περιοχές, 
ενώ η κατεξοχήν κεντρικότητα του θεάτρου συνεχίζει να 
αποτυπώνεται ζωηρά (μόλις 5 είναι οι θεατρικές σκηνές που 
λειτουργούν εκτός των ορίων του Δ. Αθηναίων). Η ίδια τάση 
παρατηρείται και κατά την επόμενη δεκαετία (1990-2000), 
όταν η πρωτεύουσα διαθέτει πλέον 101 θεατρικές σκηνές 
συνολικά, οι 91 εκ των οποίων βρίσκονται επίσης εντός των 
ορίων του Δ. Αθηναίων. Διασκορπίζονται τώρα πέρα από 
την παραδοσιακή θεατρική πιάτσα της Ομόνοιας (5 σκηνές 
μέχρι την πλατεία Βάθη) με κυριότερες τις συγκεντρώσεις 
τους στα Πατήσια και την Κυψέλη (23), στο ιστορικό κέντρο 
(22) – όπου δεν υπήρχαν θέατρα 10 μόλις χρόνια νωρίτερα 
– και στην περιοχή από τα Εξάρχεια (17) μέχρι το Σύνταγμα 
(10), μέσω των οδών Ακαδημίας και Πανεπιστημίου (8).31 Η 
αποτύπωση της σημερινής κατάστασης δείχνει πως η περιοχή 
της Κυψέλης και των Πατησίων διατηρεί τις θεατρικές της 
πιάτσες σε άμεση σχέση με την Λεωφόρο Πατησίων, ενώ 

Εικ 5: Διαχρονική συσχέτιση των κινηματογράφων και των θεάτρων 
της Αθήνας με τα συγκοινωνιακά δίκτυα.
[Πηγή: Βλαστός, ό.π., ΤΕΕ 2010]
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έχει αναπτυχθεί και μία νέα θεατρική πιάτσα στις νεοεμφα-
νισθείσες την τελευταία δεκαετία περιοχές της μαζικότητας 
της αναψυχής και του ελεύθερου χρόνου της πρωτεύουσας 
στο Γκάζι και στου Ψυρρή, καθώς και στο Μεταξουργείο. Οι 
θεατρικές σκηνές της πόλης στεγάζονται σε μία πληθώρα 
κτιριακών κελύφων και άλλων σχετικών χωρικών διευθε-
τήσεων, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο συνοψίζουν και τη 
διαχρονική πορεία ανάπτυξης αυτών των χώρων στον ρου 
της ιστορίας και αναδεικνύονται έτσι σε χώρους ιδιαίτερου 
αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος.32

 Η απόπειρα της από κοινού ανάγνωσης του χάρτη 
των κινηματογράφων και των θεάτρων στηρίζεται στο τυπικό 
της κοινής τους λειτουργίας στον ιστό της πόλης. Οι κινημα-
τογράφοι και τα θέατρα προκαλούν, με άλλα λόγια, κοινές 
συμπεριφορές στο κοινό της πόλης και αποτελούν εναλλα-
κτικές εκδοχές ενός μάλλον κοινού παρονομαστή του ενδια-
φέροντός του να εντρυφήσει σε ένα καλλιτεχνικό έργο. Στην 
κατεύθυνση αυτή συνηγορεί άλλωστε και η ίδια η ιστορία 
των χώρων αυτών, καθώς πολλές από τις πρώτες κινηματο-
γραφικές αίθουσες δεν ήταν παρά μετασκευασμένες θεατρι-
κές σκηνές.33 Οι Αθηναίοι επιλέγουν τον κινηματογράφο και 
το θέατρο του κέντρου με την λογική της συνδυασμένης 
εξόδου, με άλλα λόγια, είτε ως κατάληξη μιας κοινωνικής 
συναναστροφής που συντελείται νωρίτερα το απόγευμα στη 
στρώση του ελεύθερου χρόνου και της αναψυχής, είτε ως 
πρώτο σταθμό μιας κοινωνικής συναναστροφής που συνεχί-
ζεται μετά το κλείσιμο της αυλαίας στους χώρους του πλησι-
έστερου εστιατορίου ή μπαρ. Η αλληλεπίθεση των χαρτών 
αυτών αναδεικνύει μία κεντρικότητα του πολιτιστικού θεάμα-
τος, η οποία ορίζει συγκεκριμένες γειτονιές και βασικούς 
άξονες υπέργειας ή υπόγειας κυκλοφορίας, που τις συνδέουν 
όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με το υπόλοιπο λεκανοπέδιο 
(εικ. 5).

Γκαλερί 
Οι γκαλερί φτάνουν τελικά να αποτελούν ένα είδος συνδε-
τικού κρίκου στην αλυσίδα των επιπέδων της κεντρικότη-
τας της πολιτιστικής στρώσης (εικ. 6). Πέραν της ημέρας 
των εγκαινίων τους, οι ίδιες ουδέποτε συγκεντρώνουν τους 
αριθμούς επισκεπτών ενός μικρού θεάτρου, μιας κινηματο-
γραφικής αίθουσας ή ενός μουσείου. Προσελκύουν όμως ένα 
κοινό που αναπτύσσει σίγουρα ενδιαφέρον και επισκέπτεται 
όλα τα παραπάνω, καθώς και ένα δικό τους ολιγοπληθές 

συγκριτικά κοινό που προέρχεται από τα ανώτερα κοινωνικά 
στρώματα.34 Μολονότι και οι αίθουσες τέχνης και οι γκαλερί 
διασπείρονται στον ιστό της κεντρικής περιοχής της πόλης, 
διακρίνονται ξεκάθαρες συγκεντρώσεις τους, με σημαντικό-
τερη εκείνη στην περιοχή του Κολωνακίου και αναδυόμε-
νες πυκνώσεις τους και πάλι στους νέους πόλους μαζικής 
αναψυχής της πόλης στην περιοχή του Ψυρρή και στο Γκάζι 
(Χάρτες ΠΟΛ2α και ΠΟΛ2β).

«Δεν υπάρχει μια συνολική μελέτη για τη συλλεκτική δραστη-
ριότητα στην Αθήνα ή την Ελλάδα. Όλες όμως οι ενδείξεις 
συνηγορούν στο ότι, παρά το σχετικά μικρό εύρος της σε 
σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τις Η.Π.Α., η συλλε-
κτική δραστηριότητα ενισχύθηκε σημαντικά τις τελευταίες 
δεκαετίες: [Παρατηρείται] αύξηση του αριθμού των γκαλε-
ρί [...] από 23 το 1960 αυξήθηκαν σε 32 το 1970, σε 36 
το 1980 και σε 43 το 1988, ενώ το 2007 ήταν τουλάχιστον 
45 [...], η έναρξη διοργάνωσης δημοπρασιών έργων τέχνης 
[συντελέστηκε] το 1987 [...], η διοργάνωση της φουάρ 
ArtAthina από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης 
[ξεκίνησε] από το 1993, η ίδρυση πωλητηρίου του οίκου 
Sotheby’s στην Αθήνα την ίδια χρονιά, αλλά και η διοργάνω-
ση τα τελευταία χρόνια δημοπρασιών έργων ελλήνων καλλι-
τεχνών στο Λονδίνο [...], οι οποίες απευθύνονται σε μεγάλο 
βαθμό σε έλληνες αγοραστές [αποτελούν όλα τους σημάδια 
αυτής της ενίσχυσης της συλλεκτικής δραστηριότητας και του 
συναφούς κοινού της πόλης].»35

Εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία
Ο πολιτισμός των γραμμάτων βρίσκει τη δική του κεντρικό-
τητα στα βιβλιοπωλεία της Αθήνας που παρέχουν υπηρεσίες 
ενός εξειδικευμένου – και άρα υπερτοπικού, καίτοι οσοδήπο-
τε μικρού – ενδιαφέροντος. Σε αυτό τον χάρτη δεν καταγρά-
φονται λοιπόν όλα τα σημεία πώλησης βιβλίων στο κέντρο, 
που δεν μπορούν να ξεπερνούν σε εμβέλεια μια γειτονιά, 
αλλά τα παλαιοβιβλιοπωλεία, τα θεματικά βιβλιοπωλεία (λ.χ. 
ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, θεολογικά, βιβλιοπωλεία 
των κόμικς ή της πολιτικής σκέψης), οι εκδοτικοί οίκοι και 
τα μεγάλα κεντρικά βιβλιοπωλεία με τα σαφώς υψηλότερα 
μεγέθη πελατείας (λ.χ. η Πολιτεία, ο Ιανός, η Πρωτοπορία, 
ο Παπασωτηρίου και το Public). Η συγκέντρωση τους στην 
περιοχή των Εξαρχείων, κυρίως μεταξύ του Πανεπιστημίου 
και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, συνιστά μία 
κεντρικότητα που διαπλέκεται κυρίως με αυτές τις κεντρι-
κές λειτουργίες της ανώτατης εκπαίδευσης και υπερτονίζε-

Εικ 6: Ο συνδυασμός του χάρτη των κινηματογράφων και των 
θεάτρων με τον χάρτη των γκαλερί «γράφει» ένα δεύτερο επίπεδο 
πολιτιστικής κεντρικότητας.
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ται από την μαζική προσέλευση φοιτητών που διαχέονται 
στην περιοχή στις περιόδους διανομής των πανεπιστημιακών 
συγγραμάτων (Νοέμβριος-Δεκέμβριος και Απρίλιος-Μάιος).

Χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων
Όπως και οι γκαλερί στην περίπτωση των κινηματογράφων 
και των θεάτρων παραπάνω, οι χώροι πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων θεωρούνται ως ενδιαμέσοι συνδετικοί κρίκοι διαφορε-
τικών επιπέδων αυτής της στρώσης, καθώς διατρέχουν τόσο 
τον πολιτισμό των γραμμάτων (παρουσιάσεις βιβλίων, διαλέ-
ξεις ειδικού ενδιαφέροντος) όσο και των τεχνών (συναυλί-
ες, περιοδικές εκθέσεις και φεστιβάλ) (εικ. 7). Συνιστούν 
συμβάντα μικρής ή μεγαλύτερης κλίμακας στον ιστό της 
πόλης, συγκεντρώνοντας το εκάστοτε ειδικού ενδιαφέρο-
ντος κοινό – στιγμιαία μεν, αλλά περιοδικά στη διάρκεια του 
χρόνου – σε συγκεκριμένα σημεία. Μολονότι οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, που αφορούν κυρίως τον κόσμο των γραμμάτων 
(διαλέξεις και σεμινάρια, ή εκδηλώσεις σχετικές ειδικότερα 
με την λογοτεχνία και ποίηση), δεν παρακολουθούνται από 
μεγάλη μερίδα του κοινού της πρωτεύουσας (σε ένα ποσοστό 
που κυμαίνεται γύρω στο 75%, σύμφωνα με την έρευνα 
«Σφυγμός πολιτισμού»), εν τούτοις όντως λειτουργούν γι’ 
αυτό το περιορισμένο κοινό των κατοίκων της πόλης ως 
«γέφυρες», με την έννοια ότι συνδέουν θεματικά τα διαφο-
ρετικά επίπεδα που συναπαρτίζουν την πολιτιστική στρώση 
της πόλης και παραπέμπουν το ένα στο άλλο (χάρτης ΠΟΛ3). 
Οι χώροι αυτοί αυξήθηκαν δραστικά σε αριθμό από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1980, φαινόμενο που συνδέεται κυρίως 
με τις εκτεταμένες σχετικές επενδύσεις της ιδιωτικής πρωτο-
βουλίας τη συγκεκριμένη περίοδο.36 Ως χρονικά περιορι-
σμένη υποκατηγορία των πολιτιστικών εκδηλώσεων που 
«γράφουν» στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης, οι εκδηλώ-
σεις του Φεστιβάλ Αθηνών συγκεφαλαιώνουν εν τούτοις 
την πολιτιστική ζωή της πόλης του καλοκαιριού. Κατά κύριο 
λόγο, αποτελούν το χαρακτηριστικό θεατρικό προϊόν του 
καλοκαιριού, που αναπτύσσεται κυρίως στην Οδό Πειραιώς. 
Εισάγουν επίσης στον πολιτιστικό χάρτη (και ενεργοποιούν) 
σημαντικούς χώρους της πόλης που δεν συναντήσαμε σε 
άλλα επίπεδα της στρώσης, όπως το Ηρώδειο και το θέατρο 
του Λυκαβηττού (εικ. 8), στο οποίο διεξάγονται άλλωστε 
και ποικίλες συναυλίες ή μουσικές παραστάσεις που δεν 
εντάσσονται απαραιτήτως στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ την 
ίδια περίοδο. Σύμφωνα μάλιστα με την πρόσφατη έρευνα 

«Σφυγμός Πολιτισμού», οι ερωτηθέντες στο μεγαλύτε-
ρο ποσοστό τους (43,8%) δήλωσαν πως οι θερινοί μήνες 
είναι εκείνοι κατά τους οποίους παρακολουθούν περισσότε-
ρες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ωστόσο, το 76,3% των ίδιων 
ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν γνωρίζει ούτε έναν χώρο που 
φιλοξενεί εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αθηνών.

Εικ 7: Ο συνδυασμός του χάρτη των εξειδικευμένων βιβλιοπωλείων 
με τον χάρτη των πολιτιστικών εκδηλώσεων «γράφει» ένα τρίτο 
επίπεδο πολιτιστικής κεντρικότητας.

Εικ 8: Το χωρικό αποτύπωμα του Φεστιβάλ Αθηνών στον πολιτιστικό 
χάρτη της πόλης.
[Πηγή: Φεστιβάλ Αθηνών]



184Χάρτης ΠΟΛ2α: Χαρτογράφηση του αποτυπώματος των θεάτρων, των κινηματογράφων και των γκαλερί στον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας. 
Οι τρεις αυτοί τύποι πολιτιστικών χώρων συνιστούν την πολιτιστική κεντρικότητα της πόλης του κατοίκου.
[Πηγές : περιοδικό Αθηνόραμα, Θεατρικός Οδηγός «Ε» 2010-11 (ειδική έκδοση της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας), εφημερίδα Lifo]
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Χάρτης ΠΟΛ2β: Ο χάρτης των θεάτρων, των κινηματογράφων και των γκαλερί σε συνδυασμό με τους κεντρικούς χώρους αναψυχής 
(εστιατόρια και μπαρ) δίνει την συνολική εικόνα της πολιτιστικής κεντρικότητας ως μέρους της πόλης του ελεύθερου χρόνου του κατοίκου.
[Πηγές : περιοδικό Αθηνόραμα, Θεατρικός Οδηγός «Ε» 2010-11 (ειδική έκδοση της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας), εφημερίδα Lifo]
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Χάρτης ΠΟΛ3: Χαρτογράφηση του αποτυπώματος των εξειδικευμένων βιβλιοπωλείων και των χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων στον 
πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας. Οι χώροι αυτοί λειτουργούν ως «γέφυρα» και άρθρωση των υπόλοιπων επιπέδων της πολιτιστικής στρώσης.
[Πηγές: ΕΚΕΒΙ http://www.ekebi.gr, περιοδικό Αθηνόραμα]
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Το ζήτημα του συνολικού αποτυπώματος της πολιτιστι-
κής στρώσης στο χάρτη της πόλης

Αφού διεξήλθαμε τις διαδοχικές φάσεις της χαρτογράφη-
σης, μπορούμε πλέον να αποτιμήσουμε τα αποτελέσματά της 
θέτοντας ζητήματα που προαναγγείλαμε στις εισαγωγικές 
παρατηρήσεις αυτής της ενότητας.

Τα βασικά υποστρώματα της πολιτιστικής στρώσης

Τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι της Αθήνας αποτε-
λούν τα σημεία του μαζικότερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος, 
με ισχυρότερους πόλους την Ακρόπολη και το Νέο Μουσείο 
και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (εικ. 9). Οι ισχυρότεροι 
αυτοί πόλοι συνιστούν και την πολιτιστική κεντρικότητα της 
πόλης του επισκέπτη. Το παρόν υπόστρωμα διασταυρώνεται 
κυρίως με εκείνο της τουριστικής υποδομής για να αποδώ-
σει την συνολική κεντρικότητα της πόλης του επισκέπτη [βλ. 
χάρτη ΠΟΛ1β παραπάνω].
 Οι κινηματογράφοι, τα θέατρα και οι γκαλε-
ρί διασπείρονται στο κέντρο της πόλης διαμορφώνοντας 
πυκνώματα πολιτιστικής κεντρικότητας της πόλης του κατοί-
κου (όπως για παράδειγμα στο Κολωνάκι, στου Ψυρρή, στον 
Κεραμεικό, στα Εξάρχεια, στην Κυψέλη) (εικ. 10). Το παρόν 
υπόστρωμα διασταυρώνεται κυρίως με τους χώρους αναψυ-
χής, κοινωνικής συνεύρεσης και διασκέδασης για να αποδώ-
σει την συνολική κεντρικότητα της πόλης του κατοίκου του 
ελεύθερου χρόνου [βλ. χάρτη ΠΟΛ2β παραπάνω].
 Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία συγκεντρώνονται 
στην περιοχή των Εξαρχείων και του Κολωνακίου, συνιστώ-
ντας την κεντρικότητα των γραμμάτων στην πόλη, και οι 
χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων, ως ισχυροί σημειακοί πόλοι 
που πυκνώνουν στην ίδια περιοχή, συνδέουν τον κόσμο των 
γραμμάτων και των τεχνών της πόλης (εικ. 11). Το παρόν 
υπόστρωμα επιτελεί ρόλο άρθρωσης των δύο προηγουμένων 
για να προκύψει η συνολική κεντρικότητα της πολιτιστικής 
στρώσης (εικ. 12-14).

Εικ 10: Το χωρικό αποτύπωμα των κινηματογράφων, των θεάτρων 
και των γκαλερί στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης.

Εικ 9: Το χωρικό αποτύπωμα των μουσείων και των αρχαιολογικών 
χώρων στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης.

Εικ 11: Το χωρικό αποτύπωμα των εξειδικευμένων βιβλιοπωλείων και 
των χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων.



188Εικ 12: Διαγραμματική ανάπτυξη του συνδυασμού των ξεχωριστών χαρτογραφήσεων και της αλληλεπίθεσης των βασικών υποστρωμάτων 
που παράγει το συνολικό αποτύπωμα της πολιτιστικής στρώσης. Το υπόστρωμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων αναλαμβάνει το ρόλο της 
«γεφύρωσης» και της άρθρωσης του πολιτιστικού κέντρου του επισκέπτη με το πολιτιστικό κέντρο του κατοίκου.
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Εικ 13: Ο χάρτης της πολιτιστικής κεντρικότητας όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των ξεχωριστών χαρτογραφήσεων.



190

Εικ 14: Μεταβολή του χωρικού αποτυπώματος της πολιτιστικής στρώσης στη διάρκεια του χρόνου. Το συνολικό αποτύπωμα της πολιτιστικής 
στρώσης που ακολουθεί αμέσως μετά δεν είναι παρά το συμβατικό χαρτογραφικό «πάγωμα» μίας κατάστασης που στην πραγματικότητα 
της πόλης διαρκώς πάλλεται και διακυμαίνεται στις εκάστοτε μονάδες του χρόνου. Ωστόσο, αν το χαρτογραφικό αυτό «πάγωμα» έχει 
νόημα, το διαθέτει ακριβώς εξαιτίας της δυνατότητας αντιπαράθεσης του με αυτήν την χρονογραφική του αποτύπωση. Μ ε άλλα λόγια, το 
αδιαφοροποίητο «πάγωμα» της συνολικής κατάστασης αποκαλύπτει την έκταση του λανθάνοντος πολιτιστικού δυναμικού της πόλης και η 
χρονογραφική του αποτύπωση τις εκάστοτε ενεργοποιήσεις αυτού του δυναμικού, προσκαλώντας σε μία δυναμική ανάγνωση του πρώτου 
απλώς ως «παγωμένου» - και όχι παγιωμένου.
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Το συνολικό αποτύπωμα της πολιτιστικής στρώσης στο χάρτη 
της πόλης

Η διαφοροποιημένη καταγραφή της στρώσης της πολιτι-
στικής κεντρικότητας που επιχειρήσαμε, ξαναθέτει τώρα το 
ερώτημα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί και αρθρώνεται 
η πολιτιστική δραστηριότητα στην πόλη της Αθήνας (χάρτης 
ΠΟΛ4α). Μπορούμε να μιλάμε για μία ενιαία στρώση ή μήπως 
έχουμε να κάνουμε περισσότερο με πόλους – σημεία του 
χάρτη που έλκουν συμβολικά και λειτουργικά τα γράμματα 
και τις τέχνες της πόλης; Φαίνεται να συμβαίνει το δεύτερο 
και αυτό να δίνει αμέσως αξία στις δυνατότητες μετακίνησης 
ανάμεσά τους – με άλλα λόγια στους άξονες και τα μέσα 
που συνδέουν αυτές τις εστίες ενδιαφέροντος, τόσο μεταξύ 
τους όσο και με τις υπόλοιπες συνοικίες της πόλης. Μολονότι 
συγκεκριμένα επίπεδα της στρώσης αυτής (κυρίως τα βιβλι-
οπωλεία, οι γκαλερί και τα θέατρα) φαίνεται να ορίζουν 
πυκνώνοντας και αραιώνοντας τις δικές τους περιοχές στην 
πόλη (Εξάρχεια-Κολωνάκι, Πατήσια-Κυψέλη, Ακαδημίας-
Σταδίου-Ιπποκράτους), στην πλειονότητα των περιπτώσεων, 
η επίσκεψη του κάτοικου της πόλης στους χώρους πολιτιστι-
κής δραστηριότητας του κέντρου είναι κατ’αρχήν στοχευμέ-
νη – με άλλα λόγια, έλκεται από και εστιάζει σε συγκεκριμένα 
σημεία εντός της. Στη διάρκεια της ίδιας ημέρας δεν συνδέ-
εται τόσο με άλλους ομοειδείς χώρους όσο με την ύπαρξη 
χώρων του ελεύθερου χρόνου και της αναψυχής στην 
ίδια περιοχή. Φαίνεται αυτοί οι τελευταίοι τελικά να είναι 
σημαντικότεροι στην άρθρωση των διαφορετικών λειτουρ-
γιών, καθώς καθίστανται σήμερα οι σημαντικότεροι χώροι 
κοινωνικής συναναστροφής και συνάντησης των κατοίκων 
της μητρόπολης. Η κατάσταση είναι διαφορετική για τους 
επισκέπτες της πόλης, όπως διαπιστώσαμε ήδη στον χάρτη 
των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων. Οι τουρίστες 
κινούνται στην πόλη κυρίως με την λογική του πολιτιστικού 
περιπάτου, «ενοικώντας» στην πορεία αυτή στους ισχυρό-
τερους πόλους των χαρτών του πολιτισμού. Στη δική τους 
περίπτωση, θα είχε λοιπόν νόημα να μιλήσει κανείς για τη 
συνέχεια των πολιτιστικών λειτουργιών στον αστικό ιστό και 
την πιθανή ενίσχυση της συγκέντρωσής τους σε συγκεκρι-
μένες περιοχές.
 Τα σημεία της ισχυρότερης μαζικότητας του 
πολιτισμού συγκεντρώνονται στην περιοχή γύρω από την 
Ακρόπολη. Συνιστούν ταυτόχρονα την βιωμένη πολιτιστική 
κεντρικότητα της πόλης του επισκέπτη – ο οποίος παρακολου-
θεί την συνέχειά τους στα πλαίσια ενός πολιτιστικού περιπά-
του – και την ισχυρότατη ιδεολογική-συμβολική πολιτιστική 
κεντρικότητα της πόλης του κατοίκου – ο οποίος προτιμά να 
αναπτύσσει άλλου τύπου δραστηριότητες με τα ίδια σημεία 
ως θέα ή υπόβαθρο. Η βιωμένη πολιτιστική κεντρικότητα της 
πόλης του κατοίκου αναπτύσσεται γύρω από βασικούς άξονες 
της νεώτερης ιστορίας της (Ακαδημίας, Πανεπιστημίου και 
Σταδίου, Πατησίων και Βασιλίσσης Σοφίας) οι οποίοι αποτε-
λούν έτσι ένα είδος ραχοκοκαλιάς οργάνωσης και αναφοράς 
της (χάρτης ΠΟΛ4β).
 Το βασικό πύκνωμα της πολιτιστικής κεντρικότη-
τας αναπτύσσεται σε συνάρτηση με τους άξονες της Βασ. 
Σοφίας, Ακαδημίας-Σταδίου-Πανεπιστημίου, Πατησίων. 
Το «τόξο» που περιγράφουν αυτοί οι άξονες της πόλης, 

ωστόσο, είναι διαφοροποιημένο στη συνέχειά του, με το 
τμήμα της Πατησίων και της Πανεπιστημίου προ της τριλο-
γίας να συγκεντρώνει κυρίως χώρους θεατρικών σκηνών 
και κινηματογραφικών αιθουσών της πόλης και το υπόλοιπο 
τμήμα της Πανεπιστημίου στη συνέχειά του προς τη Βασ. 
Σοφίας να διαφοροποιείται με την κατοπινή πύκνωση των 
μουσειακών δραστηριοτήτων, αλλά και την χωροθέτηση 
μεγάλων αιθουσών παραστάσεων (όπως το Παλλάς – City 
Link) που συγκεντρώνουν μαζικά το κοινό της πόλης. Η 
Λ. Αλεξάνδρας συμβάλλει επίσης σε αυτό, όχι όμως με τον 
τρόπο των υπολοίπων (στις οποίες η πολιτιστική δραστηρι-
ότητα αναπτύσσεται κυρίως κατά μήκος τους με τα εξειδι-
κευμένα βιβλιοπωλεία και τις γκαλερί να πυκνώνουν έντονα 
στην περιοχή των Εξαρχείων και του Κολωνακίου αντίστοι-
χα) ως είσοδος – έξοδος των Ιπποκράτους, Μαυρομιχάλη και 
Χαριλάου Τρικούπη.
 Το πύκνωμα της πολιτιστικής κεντρικότητας που 
περιγράφηκε παραπάνω, δρα αντιστικτικά προς την έντονη 
κεντρικότητα των αρχαιολογικών χώρων της Ακρόπολης. 
Η μεγάλη έκταση και η περιορισμένη προσπελασιμότητα 
σε αυτούς στη διάρκεια του 24ώρου, καθώς και η λιγότε-
ρο οργανωμένη διασπορά πολιτιστικής δραστηριότητας στα 
στενά της Πλάκας, όπου κυριαρχεί η  αναψυχή και ο ελεύθε-
ρος χρόνος, επιτρέπει μία χαλαρή μονάχα σύνδεση των δύο 
βασικών πυκνωμάτων της πολιτιστικής κεντρικότητας. Οι 
πρόσφατα συντελούμενες ισχυρές είσοδοι στον πολιτιστικό 
χάρτη της πόλης (του ΝΜΑ, αλλά και της Στέγης Γραμμάτων 
και Τεχνών) αποτελούν παράγοντες που μεταβάλλουν τους 
συσχετισμούς δυνάμεων στο πολιτιστικό πεδίο της πόλης, 
μεταφέροντας το βάρος της συγκεκριμένης κεντρικότητας 
στην νότια κλιτύ του λόφου της Ακρόπολης. Η κεντρικότητα 
αυτή δείχνει πλέον την τάση να επεκταθεί νοτιοδυτικά μέσω 
των αξόνων της Συγγρού και της Πειραιώς (χάρτης ΠΟΛ4γ). 
Σε αυτούς τους άξονες σύνδεσης της πόλης με το θαλάσσιο 
μέτωπο και το λιμάνι του Πειραιά ήδη λειτουργούν ή έχει 
αποφασιστεί η κατά μήκος τους χωροθέτηση υπερτοπικών 
πολιτιστικών πόλων. 
 Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, που λειτουργεί 
ήδη στη λεωφόρο Συγγρού, αναμένει το Εθνικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης στο Φιξ και το συγκρότημα της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στον παλιό 
Ιππόδρομο, ενώ η Τεχνόπολη στο Γκάζι, το νέο κτίριο του 
Μουσείου Μπενάκη, το Ίδρυμα του Μιχάλη Κακογιάννη, 
οι θεατρικές σκηνές του Φεστιβάλ Αθηνών και το Ίδρυμα 
Μείζονος Ελληνισμού έχουν όλα τους αναπτυχθεί στην ίδια 
όχθη της Πειραιώς και λειτουργούν ήδη πάνω στην επιχει-
ρούμενη εδώ σύνδεση του κέντρου της Αθήνας με το αντίκε-
ντρο του Πειραιά. Από την άλλη κατεύθυνση ανάγνωσης 
του χάρτη, η Στέγη φαίνεται να συγγενεύει με το Μέγαρο 
Μουσικής, υπό την έννοια ότι  αναπαράγει μία παρόμοια 
σήμανση της πολιτιστικής εισόδου στην κεντρικότητα του 
πολιτισμού της πόλης από τα νότια προάστια. Στην οδό 
Πειραιώς, η αντίστοιχη είσοδος στην περιοχή της πολιτιστι-
κής κεντρικότητας από την νοτιοδυτική πλευρά της πόλης 
σημαίνεται ισχυρά από το νέο κτίριο του Μουσείου Μπενάκη. 
 Οι παραπάνω παρατηρήσεις, που συνάγονται από 
την χαρτογράφηση της συγκεκριμένης στρώσης, οδηγούν 
στη δυνατότητα μιας μελέτης αξόνων που αρθρώνουν τις 



192Χάρτης ΠΟΛ4α: Συνολικό αποτύπωμα: Η πολυεστιακή κεντρικότητα του πολιτισμού
Σε αντίθεση με τον επισκέπτη της πόλης ο οποίος όντως επιχειρεί πολιτιστικούς περιπάτους που φροντίζουν να καλύπτουν οπωσδήποτε 
τα σημεία της μεγαλύτερης εμβέλειας, ο κάτοικος επισκέπτεται συνήθως στοχευμένα ένα ή το πολύ δύο σημεία της πολιτιστικής στρώσης 
στη διάρκεια της ίδιας ημέρας, δραστηριοποιούμενος κατόπιν σε άλλες στρώσεις ανάγνωσης της πόλης. Η σχετική ένταση και η εμβέλεια 
των διεσπαρμένων σημείων του αστικού ιστού, στα οποία εστιάζεται το πολιτιστικό ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών της πόλης, ορίζει 
και το συνολικό αποτύπωμα της στρώσης του πολιτισμού. Τούτη δεν μπορεί παρά να εποπτεύει το σύνολο αυτής της διασποράς σημείων 
διαφοροποιημένης έντασης.
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Χάρτης ΠΟΛ4β: Η δομή οργάνωσης του συνολικού αποτυπώματος.



194
Χάρτης ΠΟΛ4γ: Συνολικό αποτύπωμα και νέοι πολιτιστικοί άξονες της πόλης
Η διαφαινόμενη σήμερα στροφή ανάπτυξης της πολιτιστικής δραστηριότητας προς το νότιο και νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης ακολουθεί και 
αυτή δύο βασικούς της άξονες (Πειραιώς και Συγγρού). Η ξεχωριστή τους ιστορία και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας τους στη συνολική δομή της 
πόλης διαφοροποιούν τους δύο αυτούς άξονες σε σχέση με τις άλλες πολιτιστικές κεντρικότητες, ενώ συνδράμουν στην κατεύθυνση της 
σύνδεσης με το αντίκεντρο του Πειραιά και το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης. Το ισχύον διάταγμα της οδού Πειραιώς37 (ΦΕΚ 1063/Δ/16.11.2004) 
προβλέπει την προσέλκυση πολιτιστικών χρήσεων, τη δημιουργία χώρων πρασίνου και στάθμευσης, έλεγχο στις βιοτεχνικές και βιομηχανικές 
χρήσεις, καθώς και την επιβολή περιορισμών και όρων δόμησης.38



195

Εν
ό

τη
τα

 Α
.1

: Σ
τρ

ω
μ

ατ
ό

γρ
αφ

ικ
η

 α
ν

αλ
υσ

η
 τ

ό
υ 

κε
ν

τρ
ό

υ 
π

ό
λη

σ 
Α

θ
η

ν
ασ

εστίες των γραμμάτων και των τεχνών της πόλης. Ο διαφο-
ρετικός χαρακτήρας των αξόνων αυτών, και των ειδικότε-
ρων λειτουργιών που εκείνοι συγκεντρώνουν, αναδεικνύει 
ακριβώς τα πολλαπλά επίπεδα της πολιτιστικής κεντρικότη-
τας. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ξεχωρίζουν η οδός 
Πατησίων (με την συγκέντρωση θεατρικών σκηνών και 
κινηματογραφικών αιθουσών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
μπορεί και να συζητηθεί η «επιστροφή» της κινηματογρα-
φικής πιάτσας στην περιοχή της πλατείας Αμερικής), η οδός 
Ιπποκράτους (που προσφέρει το παράδειγμα μιας οδού του 
πολιτισμού που μπορεί να λειτουργεί και σε «τοπική» κλίμα-
κα, μολονότι φτάνει ως την καρδιά του δυναμικού κέντρου 
της σύγχρονης πόλης), η Βασιλίσσης Σοφίας (που λειτουρ-
γεί ως άρθρωση των πολιτιστικών χώρων ενός υψηλότε-
ρου γοήτρου), η οδός Πειραιώς (σε αυτή την περίπτωση, 
ενδιαφέρουν περισσότερο οι μελλοντικές εξελίξεις σε έναν 
ιστορικής σημασίας βιομηχανικό άξονα της πόλης προς 
τον Πειραιά, αλλά και η επανεπεξεργασία της σύνδεσης με 
την Ομόνοια με πιθανή έμφαση στην αναδιαμόρφωση μιας 
θεατρικής πιάτσας) και η Συγγρού (ως άξονας ενός εξαιρε-
τικά διαφορετικού χαρακτήρα ταχείας κυκλοφορίας που δεν 
αναπτύσσει εστίες πολιτισμού κατά το συνολικό του μήκος, 
αλλά συνδέει πολιτιστικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας 
και σαφούς υπερτοπικής εμβέλειας που χωροθετούνται στις 
απολήξεις του). 
 Η χαρτογράφηση της στρώσης αναδεικνύει επίσης 
το ζήτημα της σύνδεσης της κεντρικότητας του πολιτι-
σμού του επισκέπτη με την κεντρικότητα του πολιτισμού 
του κατοίκου. Κομβικής σημασίας είναι εδώ η περιοχή της 
Πλάκας, η μελέτη της οποίας διασταυρώνεται φυσικά και 
με τις στρώσεις του ελεύθερου χρόνου, των χρήσεων και 
της ιστορίας.39 Η εργασία της Ιωάννας Νασιοπούλου διαπι-
στώνει μια σύγχρονη προκατάληψη σχετικά με την επιτυ-
χία της έκβασης του προγράμματος ανάπλασης της Πλάκας 
και διατυπώνει εμφατικά το αίτημα του επαναπροσδιορισμού 
των στόχων και των πολιτικών για την περιοχή – η οποία 
σήμερα αναπτύσσεται ακόμη με βάση το Διάταγμα Χρήσεων 
Γης του 1982 (με τις έξι διαδοχικές συμπληρώσεις του μέχρι 
το 1993). Στην εργασία της, αντιπαραθέτει την αντιμετώπιση 
της περιοχής ως το βασικό πεδίο τουριστικής αξιοποίησης του 
λόφου της Ακρόπολης έναντι του στόχου της ενθάρρυνσης 
της παραμονής των κατοίκων και το υπαρκτό πρόβλημα του 
μεγάλου ποσοστού των κενών ορόφων και της αύξησης των 
κενών κτισμάτων. Επιχειρεί να συνδέσει το τελευταίο με το 
Διάταγμα Χρήσεων που επιβάλλει κατοικία στους ορόφους 
πέραν του α’. Μολονότι λοιπόν η Πλάκα έχει καθιερωθεί 
στην αντίληψη της σύγχρονης πόλης ως η περιοχή από την 
οποία ξεκίνησε να εμφανίζεται στην Αθήνα μία μορφή της 
ανάπλασης και αξιοποίησης των ιστορικών κέντρων της 
(σύγχρονης ευρωπαϊκής) πόλης, μπορούμε ίσως να αιτηθού-
με την αναθεώρησή της υπό την προοπτική της πολιτιστικής 
στρώσης. Θα ρωτούσαμε τότε αν η Πλάκα αποτελεί όντως το 
σημείο συνάντησης της κεντρικότητας του πολιτισμού του 
επισκέπτη με την κεντρικότητα του πολιτισμού του κατοί-
κου ή την περιοχή της διάχυσης της μιας κεντρικότητας στην 
άλλη μέσω των τριχοειδών του πολεοδομικού της ιστού. 
Χρειάζεται κάποιου είδους τόνωσης της πολιτιστικής δραστη-
ριότητας ή είναι η ίδια η συνοικία στην ολότητα της ανάπτυ-

ξής της στα ριζά του βράχου της Ακρόπολης ένα είδος παγκό-
σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς – και μάλιστα, είναι σήμερα 
επισκέψιμη ακριβώς επί τούτου;

H πολιτιστική στρώση της Αθήνας και τα στρατηγι-
κά διλήμματα της πολιτιστικής πολιτικής στον αστικό 
χώρο

Ο Αλέξης Δέφνερ επισημαίνει συνοπτικά τα κύρια στρατηγικά 
διλήμματα μιας πολιτιστικής πολιτικής στον αστικό χώρο.40 
Τα διλήμματα αυτά αναγιγνώσκονται εδώ και οργανώνονται 
σε τρία βασικά σημεία επίτασης της προσοχής σε σχέση με τις 
μελλοντικές πολιτικές για τους εναλλασόμενους χαρακτήρες 
του κέντρου της Αθήνας:
 (α) το χωρικό δίλλημα του «εξευγενισμού»: Όπως 
διαπιστώνεται και από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών 
πόλεων, η διαδικασία ανάπλασης περιοχών τους με την 
λογική του επισκέψιμου ιστορικού κέντρου, του ελεύθερου 
χρόνου και του τουρισμού συνεπάγεται συνήθως και την 
μετατόπιση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων από αυτές. 
Δεν ήταν επίσης ευάριθμες και οι φορές κατά τις οποίες 
μετατοπίστηκαν ομάδες, η δραστηριότητα των οποίων ενδιέ-
φερε πρωταρχικά τον αρχικό σχεδιασμό ως πολιτιστικό αγαθό 
που άξιζε να προσφέρεται στον κάτοικο και τον επισκέπτη 
της πόλης. Η πρακτική του πολιτιστικού σχεδιασμού επιφέ-
ρει λοιπόν αρκετές φορές εντάσεις μεταξύ του κέντρου 
της πόλης και των περιφερειακών περιοχών. Το πρόβλημα 
είναι σαφώς περίπλοκο – με τις κύριες προεκτάσεις του να 
αφορούν σαφώς την στρώση της κοινωνικής διαφοράς – και 
συνοψίζει την εύθραυστη ισορροπία που οφείλει να επιτευ-
χθεί μεταξύ μιας νέας κεντρικότητας της πολιτιστικής πολιτι-
κής και μιας ταυτόχρονα διαφαινόμενης αποκέντρωσης, που 
προκύπτει από αυτήν την ίδια.
 (β) το δίλημμα της οικονομικής ανάπτυξης και το 
δίλημμα της πολιτιστικής χρηματοδότησης: Διλήμματα σαν κι 
αυτά δεν είναι μονάχα οικονομικής φύσης (λ.χ. ενός διαχω-
ρισμού της παραγωγής από την κατανάλωση πολιτιστικών 
αγαθών), αλλά ενέχουν και κομβικές αποφάσεις με εμφανείς 
συνέπειες στο χώρο, καθώς αφορούν λ.χ. την επιλογή 
«εφήμερων» προγραμμάτων πολιτιστικών εκδηλώσεων (με 
έμφαση στα κοινωνικά δίκτυα και τις δραστηριότητες τους 
εντός επαναχρησιμοποιούμενου κενού κτιριακού αποθέματος 
στο κέντρο της πόλης) έναντι «μόνιμων» εξυπηρετήσεων (με 
έμφαση στην ανάπτυξη του πολιτιστικού κεφαλαίου και την 
εκμετάλλευση κενών οικοπέδων για την ανέγερση νέων κτιρι-
ακών υποδομών). Το παραπάνω δίλημμα συμπλέκεται και με 
ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς (που στη συγκεκριμέ-
νη περίπτωση θα αφορούσαν λ.χ. τη διατήρηση χρήσεων ή 
κελυφών παλιών θεατρικών σκηνών και κινηματογραφικών 
αιθουσών της Αθήνας). Εκείνο που τελικά απαιτείται λοιπόν 
είναι ένα είδος εξισορρόπησης της επένδυσης στο δομημένο 
περιβάλλον με την προώθηση συγκεκριμένων δραστηριοτή-
των των κοινωνικών δικτύων της πόλης (εικ. 15). 
 (γ) το δίλημμα του περιεχομένου της πολιτιστικής 
πολιτικής και το μάρκετινγκ του τόπου (επισκέπτες – κάτοι-
κοι): Εκφράζεται συνήθως ως αντιπαράθεση της υψηλής-
ελιτίστικης έναντι της λαϊκής«μικρής» κουλτούρας της κοινό-
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τητας. Ως προς αυτό το σημείο, ωστόσο, οφείλει να τονιστεί 
ότι η περίπτωση της Αθηναϊκής κεντρικότητας προσελκύει 
ενδιαφέρον, κυρίως λόγω της βαρύνουσας σημασίας της 
ιστορικής της αρχαιότητας, σε συνδυασμό με το εύκρατο 
της κλίμα, δίχως να βασίζεται και τόσο στην αξιοποίηση των 
δραστηριοτήτων μικρών κοινοτήτων των κατοίκων της, ως 
προσφερόμενα πολιτιστικά αγαθά στον επισκέπτη της πόλης. 
Το μεγάλο στοίχημα εδώ αφορά τελικά στην ενσωμάτωση 
των τεχνών στη ζωή της πόλης και την παράλληλη τόνωση 
της δημιουργικότητας της νέας πολιτιστικής παραγωγής, 
ώστε αυτή να αφορά εξίσου τον κάτοικο (ως ποιότητα της 
καθημερινότητάς του) και τον επισκέπτη της (ως πολιτιστι-
κό αγαθό και ελκυστική ατμόσφαιρα ενός τόπου άξιου προς 
επίσκεψη) – ιδίως σε μία πόλη, το κοινό της οποίας φαίνε-
ται να είναι σε μεγάλη έκταση αποστασιοποιημένο από την 
πολιτιστική δραστηριότητα.41 
 Οι τελευταίες αυτές παρατηρήσεις καταδεικνύουν 
ίσως και τα πιο καίρια ζητήματα, για τα οποία η εκάστοτε 
πολιτιστική πολιτική οφείλει να πάρει θέση. Ίσως το μεγάλο 
πρόβλημα του πολιτισμού στην Αθήνα να μην αφορά τόσο 
τις πολιτιστικές της υποδομές, όσο τη δημιουργία ενός νέου 
κοινού, με άλλα λόγια την ευαισθητοποίηση των κατοίκων 
της στα θέματα του πολιτισμού.42 Κατόπιν, μπορεί να στοχεύ-
εται η εκλέπτυνση των παρεχόμενων πολιτιστικών υπηρεσιών 
και η ανάδειξη τέτοιων νέων χρήσεων στο κέντρο της πόλης. 
Υπό αυτή την προοπτική, από την πολιτιστική υποδομή της 
Αθήνας αυτή τη στιγμή λείπει λ.χ. ένα μουσείο της ίδιας της 
πόλης, ένα μουσείο της ελληνικής επιστήμης ή του ψηφια-
κού πολιτισμού ή μία κινηματογραφική αίθουσα τεχνολογίας 
ΙΜΑΧ. Ο συνακόλουθος εντοπισμός τέτοιου είδους παρεμ-
βάσεων στην περιοχή του κέντρου μπορεί να υπογραμμίσει 
περαιτέρω την στρώση της πολιτιστικής κεντρικότητας της 
Αθήνας.  

Εικ 15: Χωρικά και άλλα στρατηγικά διλήμματα της πολιτιστικής 
πολιτικής στον αστικό χώρο.
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ΣΉΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Από μία τέτοια πρόσληψη του πολιτισμού εκκινεί άλλωστε στην 
περίοδο του Διαφωτισμού και ένας κοινωνικός ριζοσπαστισμός τύπου 
Rousseau που θα επιθυμούσε να απαλλάξει τον κατ’ αρχήν ευγενή 
– αν και «άγριο» στη φυσική του κατάσταση – άνθρωπο από την 
τυραννία του πολιτισμικού στοιχείου, που τον επικαθορίζει συνολικά 
– και είναι συνάμα υπεύθυνο για την ηθική του κατάπτωση.
2. Η λέξη «πολιτισμός» έχει άλλωστε χρησιμοποιηθεί ήδη σε 
πολλά διαφορετικά συμφραζόμενα στις προηγούμενες σελίδες του 
ανά χείρας τόμου: τόσο για να χαρακτηρίσει το ιστορικό κτιριακό 
απόθεμα, αλλά και για να περιγράψει την κοινωνική διαστάση της 
καθημερινότητας. Εδώ θα τον δούμε να συνδέεται σαν «αλυσίδα» 
όλο και εντονότερα με τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου 
και της αναψυχής. Τέλος, μολονότι είμαστε συνήθως προδιατεθει-
μένοι να αντιπαραθέσουμε την έννοια του πολιτισμού ως τέχνημα, ή 
έργο των χεριών και του μυαλού του ανθρώπου, με τη φύση, όπως 
κάναμε μόλις παραπάνω, η αμέσως επόμενη ενότητα θα οργανώσει 
την δική της πραγμάτευση και με τους όρους ενός πολιτισμικού 
οικοσυστήματος. Η ενδιάθετη πολυσημία που αναδεικνύεται από 
τις ποικίλες αυτές χρήσεις της λέξης μαρτυρούν την ευρύτητα της 
έννοιας και αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία της πολυεστιακής 
κεντρικότητας του πολιτισμού που θέλουμε ακριβώς να αναδείξουμε 
σε αυτό το σημείο. Όπως ακριβώς και το Matrix της γνωστής ταινίας 
επιστημονικής φαντασίας, o πολιτισμός με αυτή την ευρεία έννοια 
«είναι παντού. Το[ν] αισθάνεσαι όταν πηγαίνεις στη δουλειά. Είναι 
εκεί όταν πηγαίνεις στην εκκλησία. Είναι εκεί όταν πληρώνεις τους 
φόρους σου».
3. Οι όροι «πολιτισμικός» και «πολιτιστικός», με την συνήθη χρήση 
τους, αντιστοιχούν σε αδρές γραμμές στους αντίστοιχους λατινογε-
νείς όρους ‘culture’ και ‘civilisation’. Στις λεξικογραφικές παρατη-
ρήσεις του σχετικά με τους δύο αυτούς όρους, ο Γ. Μπαμπινιώτης 
παρατηρεί πως, από γλωσσολογικής σκοπιάς, ο χαρακτηρισμός 
«πολιτισμικός» ενέχει περισσότερο την έννοια της στατικότητας, 
ενώ ο «πολιτιστικός» μία έννοια δυναμικής (αλληλ)επίδρασης. Πβ. 
για παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τον όρο 
εκ-πολιτιστικός (και όχι εκ-πολιτισμικός) στην καθημερινή μας 
ομιλία. Στο συνοδευτικό του σχόλιο στο λήμμα «πολιτιστικός», 
ο Μπαμπινιώτης σημειώνει πως ο χαρακτηρισμός «πολιτιστικός» 
εννοεί τον πολιτισμό ως «σύνολο δραστηριοτήτων» και δηλώνει 
τον «τεχνικό πολιτισμό» (αντιστοιχεί δηλαδή με το λατινογε-
νές ‘civilisation’), ενώ ο «πολιτισμικός» αναφέρεται κυρίως στην 
«αφηρημένη πλευρά» του πολιτισμού, σε ένα είδος «πνευματικής 
καλλιέργειας». Έτσι, μιλάμε λ.χ. για τα πολιτισμικά γνωρίσματα ενός 
έθνους και για την πολιτιστική του δράση· για την πολιτισμική αξία 
ορισμένων παραδόσεων», στοιχείο απόλυτα συνδεδεμένο ιστορικά 
με την ανάπτυξη του λόγου περί κουλτούρας, «και για το πολιτιστικό 
δυναμικό ενός λαού». Φαίνεται πως η δρώσα – αναπτυξιακής και 
τελικά δημιουργικής υφής – απαίτηση του πολιτισμού (με την έννοια 
του ‘civilisation’) καταλήγει τελικά  ακριβώς να παράγει το σύνολο 
των εκφάνσεων εκείνων που προσδιορίζουν την αφηρημένη έννοια 
του πολιτισμού ως ‘culture’. Ευχαριστώ τον Κώστα Μωραϊτη για τις 
παραπάνω παρατηρήσεις και τις σχετικές βιβλιογραφικές υποδείξεις. 
4. Με αυτή την εννοιολογική διασάφηση, έχουμε επιτύχει να θέσου-
με εκτός του πεδίου των αναζητήσεων της παρούσας ερευνητικής 
απόπειρας και την πολιτισμική πρόσληψη και αναπαράσταση της 
πόλης στη γλώσσα των μέσων ενός άλλου λόγου γι’ αυτήν (λ.χ. 
κόμικς, κινηματογράφο, λογοτεχνία, ποίηση κ.ο.κ.) – μολονότι 
φυσικά τα ίδια τα έργα που προκύπτουν από τέτοιες διαδικασίες 
συνιστούν κατεξοχήν προϊόντα πολιτισμού και μεταβάλλουν τις 
σύγχρονες προσλαμβάνουσες μας για την πόλη. Τούτες οι προσλαμ-
βάνουσές μας ανήκουν ακριβώς στο επίπεδο της αφηρημένης 
διάστασης της ‘culture’, όπως την συναντήσαμε στην προηγούμενη 
υποσημείωση. Τα τελευταία χρόνια και με την ραγδαία ανάπτυ-
ξη του τομέα των πολιτισμικών σπουδών σε διεθνές επίπεδο, έχει 
αναπτυχθεί βεβαίως και βιβλιογραφία που ασχολείται με τέτοιου 
είδους θέματα, όπως λ.χ. η παρουσία και η παρουσίαση της Αθήνας 

στον κινηματογράφο. Βλ. σχετικά και Σώτη Τριανταφύλλου (επιμ.). 
Κινηματογραφημένες πόλεις. Η πόλη στον κινηματογράφο και τη 
λογοτεχνία, Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου, Αθήνα: 
Πατάκης, 2002. Υπό την προοπτική της συγκεκριμένης έρευνας, 
όπως αυτή οργανώνεται εδώ, ενδιαφέρει πάντως περισσότερο η 
υποδομή της πόλης για την παραγωγή και την προβολή τέτοιου 
είδους έργων, η χωροθέτηση δηλαδή των πολιτιστικών πόρων στον 
αστικό ιστό, παρά το ίδιο το εικαστικό αποτέλεσμα και το περιεχόμε-
νο του ως ανάδειξη εκφάνσεων πολύ συγκεκριμένων πολιτισμικών 
ιδιαιτεροτήτων. Το ίδιο το προϊόν αυτό σαφώς και μετέχει ωστόσο 
στην συμβολική οικονομία της πόλης. Για παράδειγμα, η «σκηνο-
θετημένη αυθεντικότητα» προωθεί και παράγει μία συγκεκριμένη 
σύλληψη της εικόνας της πόλης στο κοινό των υποψήφιων επισκε-
πτών της.
5. Παρατηρήθηκε δηλαδή μία σημαντική μετατόπιση από το επίπεδο 
ενός αφηρημένου ενδιαφέροντος προς την αναπτυξιακή, δρώσα 
διάσταση συγκεκριμένων χώρων της Αθήνας και της φυσικής περιή-
γησης σε αυτούς ως σημαίνουσας πολιτιστικής δραστηριότητας 
– ενός είδους βιώματος που ανυψώνει πνευματικά τον ευρωπαίο 
στοχαστή και περιηγητή.
6. Βλ. Νάσια Γιακωβάκη, Ευρώπη μέσω Ελλάδας. Μια καμπή στην 
ευρωπαϊκή αυτοσυνείδηση. 17ος – 18ος αιώνας, Αθήνα: Εστία, 
2006. 
7. Σηματοδοτείται έτσι οριστικά η σφυρηλάτηση ενός άρρηκτου 
δεσμού της Αθήνας με την Ευρώπη που πυροδοτεί εν συνεχεία ένα 
μαζικό κύμα περιηγητισμού. Η ακτινοβολία και ο απόηχος αυτών 
των ισχυρά εδραιωμένων πεποιθήσεων στη συνείδηση Ευρωπαίων 
μεταγενέστερων εποχών αναφαίνονται και στα κείμενα που 
συγκεντρώνονται στο συλλογικό, ... Έγραψαν για την Ακρόπολη, 
1850-1950, Αθήνα: Ένωση Φίλων της Ακροπόλεως, 2002. Ιδιαίτερη 
εντύπωση προκαλούν τα κείμενα των Sigmund Freud και Le 
Corbusier που περιλαμβάνονται στην συλλογή αυτή και αναδίδουν 
την ψυχαναγκαστική σχεδόν διάσταση που έχει πλέον λάβει αυτή η 
επίσκεψη στην ευρωπαϊκή συνείδηση του περασμένου αιώνα.  
8. Όπως αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά λ.χ. από την Ελένη 
Μπαστέα, Αθήνα 1834-1896: Νεοκλασική πολεοδομία και ελληνική 
εθνική συνείδηση, Αθήνα: Libro 2008.
9. Καταφεύγοντας στο σχήμα της αμοιβαίας σχέσης που αναπτύσ-
σεται μεταξύ της τέχνης που στεγάζει και της τέχνης που στεγάζεται 
ως βασικό ερμηνευτικό κλειδί, οργανώνει και ο Πέτρος Μαρτινίδης 
την ανάγνωση των μεταλλαγών του θεατρικού χώρου. Βλ. Πέτρος 
Μαρτινίδης, Μεταμορφώσεις του θεατρικού χώρου. Τυπικές φάσεις 
κατά την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των θεάτρων στη Δύση, Αθήνα: 
Νεφέλη, 1999.
10. «Με τον όρο «συμβολική οικονομία» εννοούμε ένα ευρύ πεδίο 
παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, των οποίων το κοινό χαρακτη-
ριστικό συνίσταται στην ιδιαίτερη σημασία της κατανάλωσής τους 
για την κατασκευή των ατομικών και κοινωνικών ταυτοτήτων. Οι 
εκδόσεις, τα Μ.Μ.Ε., η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, η 
μουσική βιομηχανία, οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες (θέατρο, 
γκαλερί κ.λπ.), οι διάφορες υπηρεσίες διασκέδασης, η βιομηχανία 
ενδυμάτων είναι μερικές από τις δραστηριότητες τις οποίες περιγρά-
φουμε συνήθως με τον όρο». Βλ. Σουλιώτης, Νίκος «Διεύρυνση 
του κοινού, εκλέπτυνση των διακρίσεων: Κοινωνική κατασκευή 
της ζήτησης στην αθηναϊκή συμβολική οικονομία από τα μέσα 
της δεκαετίας του ‘70 ως σήμερα» στο Δημήτρης Εμμανουήλ, Έ. 
Ζακοπούλου, Ρ. Καυταντζόγλου, Θ. Μαλούτας & Α. Χατζηγιάννη 
(επιμ.), Κοινωνικοί και χωρικοί μετασχηματισμοί στην Αθήνα του 
21ου αιώνα, 279-319, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 
2008: 282-3. Για τη σχετική συζήτηση βλ. και Α. J. Scott, «The 
cultural economy of cities», International Journal of Urban and 
Regional Research n° 21 (1997): 323-329. Για τους σκοπούς της 
παρούσας εργασίας, μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στους χώρους 
αναψυχής και πολιτισμού (όπως κινηματογράφοι, θέατρα, γκαλερί, 
μουσεία, εκθεσιακοί χώροι κλπ) ως πιο σχετικούς με την μαζικότητα 
και την καθημερινότητα της ζώσας πόλης.
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11. Βλ. Αλέξης Δέφνερ, «Πολιτιστικός τουρισμός και δραστηριότητες 
ελεύθερου χρόνου: Η επίδραση στις λειτουργίες των πόλεων» στο 
Δημήτρης Οικονόμου & Γιώργος Πετράκης (επιμ.). Η ανάπτυξη των 
ελληνικών πόλεων. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις αστικής ανάλυ-
σης και πολιτικής, Βόλος: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας 
- Gutenberg 1999: 119. Η νέα συμβολική οικονομία συνδυάζεται 
φυσικά με την αύξηση της πολιτιστικής κατανάλωσης (τουρισμός, 
τέχνες, μόδα, αλλά και «έθνικ» φαγητό).
12. Η διάκριση των δύο αυτών διαστάσεων της λειτουργίας του 
πολιτισμού ως παράγοντας (α) οικονομικής ανάπτυξης και (β) 
χωρικού πλαισίου – μεταβολής της φυσιογνωμίας του τόπου που 
συνιστά η πόλη προέρχεται από την Sharon Zukin, The cultures of 
cities, Oxford-Massachussets: Blackwell, 1998.
13. Αυτή η ευρύτερη έννοια του πολιτισμού «γράφει» ωστόσο μία 
δική της κεντρικότητα στον χάρτη της πόλης. Στη συγκεκριμέ-
νη έρευνα, η κεντρικότητα αυτή αναπτύσσεται στο κεφάλαιο που 
αφορά στη στρώση της κοινωνικής διάστασης (γεωγραφία της 
διαφοράς). Για τους παρόντες σκοπούς, αρκούν εδώ οι συνοπτι-
κές παρατηρήσεις του Νίκου Σουλιώτη. Στο κέντρο «αντιστοιχούν 
προνομιακά οι ειδικές κατηγορίες κοινού, οι οποίες οργανώνονται 
γύρω από μουσικές, αισθητικές ή σεξουαλικές προτιμήσεις. Το 
σχετικά περιορισμένο κοινό στο οποίο απευθύνεται ένας αριθμός 
πολιτισμικών τάσεων έχει ως αποτέλεσμα τη χωροθέτηση της στέγης 
τους στο κέντρο της πόλης» (Νίκος Σουλιώτης, ό.π., σσ. 296-7). 
Αυτοί ακριβώς οι θύλακες πολιτισμικής διαφοράς που συγκεντρώ-
νονται στο κέντρο συνιστούν σε μεγάλο βαθμό και τον μητροπολι-
τικό χαρακτήρα της Αθήνας. Κινηματογράφοι multiplex και άλλοι 
πολυχώροι που συνδυάζουν το ευρείας κατανάλωσης πολιτισμικό 
προϊόν με τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου και τις αναψυ-
χής αναπτύσσουν δικές τους περιφερειακές κεντρικότητες – περίπου 
ισοκατανεμημένες στο λεκανοπέδιο.
14. Αλέξης Δέφνερ, ό.π., σ. 118 (η έμφαση στο πρωτότυπο).
15. Για μία ευσύνοπτη παρουσίαση της σχετικής συζητήσης σε 
διεθνές επίπεδο, βλ. Deborah Stevenson, Πόλεις και αστικοί πολιτι-
σμοί, Αθήνα: Κριτική, 2007, και ειδικότερα τις σσ. 65-94.
16. Μεταφέρονται και εδώ συνοπτικές διαπιστώσεις από τον 
Σουλιώτη, ό.π.
17. Αλέξης Δέφνερ, ό.π., σ. 119-121.
18. Αλέξης Δέφνερ, ό.π., σ. 123.
19. Βλ. σχετικά και Μόνικα Θέμου, Η πολιτική της ΕΕ για τον πολιτι-
σμό. Υποπρόγραμμα Πολιτισμός του Β’ ΚΠΣ Πολιτισμός-Τουρισμός, 
σπουδαστική εργασία ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου, 
Κατεύθυνση Β’: Πολεοδομία-Χωροταξία, Βιβλιοθήκη Δοξιάδη, Σχολή 
Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, 1999/108. Αναφέρονται ενδεικτικά πρόσφατες 
ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν τις πόλεις και τον πολιτισμό: (α) 
Συνθήκη Μάαστριχτ, άρθρο 151, παρ. 1, (β) Πρόγραμμα-πλαίσιο 
«Πολιτισμός 2000», (γ) Δεκαετία πολιτιστικής ανάπτυξης UNESCO 
(1988-1997), όπου υπογραμμίζεται η ανάγκη εμπλουτισμού των 
πολιτιστικών ταυτοτήτων, η διεύρυνση της συμμετοχής των κατοί-
κων στον πολιτιστικό βίο και η προώθηση της πολιτιστικής συνεργα-
σίας σε διεθνές επίπεδο, (δ) Πρόγραμμα «Πολιτισμός 2000-2006». 
Σχετικά με τα παραπάνω προγράμματα, πβ. και Κατερίνα Κοντοπίδη, 
Πολιτιστικές πολιτικές για την αναζωογόνηση των κέντρων 
των πόλεων: η περίπτωση των θεατρικών σκηνών στην Αθήνα, 
Διπλωματική εργασία ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου, 
Κατεύθυνση Β’: Πολεοδομία-Χωροταξία, Βιβλιοθήκη Δοξιάδη, 
Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, 2003/16. Στο πρόγραμμα «Πολιτισμός 
2000-2006» στοχεύεται τόσο η ανάδειξη και η προβολή της πολιτι-
στικής κληρονομιάς όσο και η τόνωση της σύγχρονης πολιτιστικής 
παραγωγής μέσα από την συγκρότηση θεσμικών φορέων και νέων 
κτηρίων που θα τους στεγάσουν. Εκεί εντάχθηκαν τα σχέδια για την 
ίδρυση της Ακαδημίας Κινηματογράφου (η οποία το 2010 απένειμε 
και τα πρώτα της βραβεία με την ευχή του Θεόδωρου Τερζόπουλου 
να αποκτήσει και ένα περιεχόμενο που θα εστιάζει στην παιδεία), η 
Όπερα και η κατάλληλη μετατροπή χώρων των Μεγάρων Μουσικής 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης ώστε να φιλοξενούν συνέδρια και πολιτι-

στικές εκδηλώσεις αντί της ανέγερσης Συνδεριακού και Πολιτιστικού 
Μεγάρου Αθηνών που προβλεπόταν από το υποπρόγραμμα 
Πολιτισμός-Τουρισμός του Β’ ΚΠΣ (1994-9). Στο τελευταίο εντάσ-
σονταν επίσης η Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων, η συγκρό-
τηση Εθνικού Πολιτιστικού Δικτύου Πόλεων (μέτρο που αφορούσε 
το σύνολο της επικράτειας), η ανέγερση του Νέου Μουσείου της 
Ακρόπολης, η επέκταση του Βυζαντινού Μουσείου, καθώς και η 
σύσταση του Εθνικού Κτηματολογίου και οι αρχές μνημείων.
20. Η μελέτη της ESPON (espon.eu, Project 1.1.1 Final Report) 
τοποθετεί την Αθήνα στην τρίτη από τις πέντε κατηγορίες μητροπο-
λιτικών κέντρων. Η θέση των πόλεων στις κατηγορίες της κατάταξης 
αυτής προσδιορίζεται στη βάση συγκριτικών στοιχείων που αφορούν 
την προσπελασιμότητα, τον πληθυσμό, την ανταγωνιστικότητα, την 
ανάπτυξη της έρευνας, της τεχνολογίας και της γνώσης. Η Αθήνα 
κρίνεται εκεί ότι υστερεί σε σχέση με τα υπόλοιπα μητροπολιτικά 
κέντρα της Ευρώπης κυρίως στα θέματα της προσπελασιμότητας και 
του πληθυσμού.  
21. Βλ. Βασιλική Ζαχαρή, Οι προοπτικές για την ανάπτυξη διεθνούς 
ρόλου της Αθήνας, σπουδαστική εργασία ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική – 
Σχεδιασμός του Χώρου, Κατεύθυνση Β’: Πολεοδομία-Χωροταξία, 
Βιβλιοθήκη Δοξιάδη, Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, 2008/195. Βλ. 
επίσης Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ο διεθνής ρόλος της Αθήνας. 
Σημερινή κατάσταση και στρατηγική για την ανάπτυξή του, Βόλος: 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2001.
22. Ενδεικτικά αναφέρονται δύο πρόσφατες διατυπώσεις αυτής της 
άποψης από την Βάσω Κιντή, «Έχουν αξία σήμερα οι ανθρωπιστικές 
σπουδές» στο The books’ journal, τεύχος 1, Νοέμβριος 2010 και τον 
Δημήτρη Μπουραντά, Όλα σου τα’ μαθα μα ξέχασα μια λέξη, Αθήνα: 
Πατάκης 2008.
23. Χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στοιχεία επισκεψιμότη-
τας των εκάστοτε πολιτιστικών χώρων που προέρχονται από την 
ΕΛΣΤΑΤ, το ΕΚΚΕ ή άλλους αντίστοιχους φορείς που αναφέρονται 
κατά περίπτωση, όπως και από συνεντεύξεις ιδιοκτητών τέτοιων 
χώρων της πόλης.
24. Βλ. σχετικά Νάσια Γιακωβάκη, Ευρώπη μέσω Ελλάδας..., ό.π., 
αλλά και Χρήστος Χρυσόπουλος, Ο βομβιστής του Παρθενώνα, 
Αθήνα: Καστανιώτης 2010 (β’ αναθεωρημένη έκδοση), για τον 
τρόπο με τον οποίο ο Παρθενώνας αποτελεί το σημείο αναφοράς και 
το μέτρο σύγκρισης για την σύγχρονη πόλη, η οποία βαρύνεται από 
την σκιά του.
25. Εδώ θα μπορούσαν να παραβληθούν λ.χ. τα αποτελέσματα της 
πρόσφατης πανελλαδικής έρευνας (πραγματοποίηση: Ιουνίος και 
Σεπτέμβριος 2010 / ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Οκτώβριος 2010) 
με τίτλο «Σφυγμός Πολιτισμού» που διενεργήθηκε από την ΑΠΟΨΙΣ 
SRM με πρωτοβουλία της εταιρείας «Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού» με 
την υποστήριξη του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Σύμφωνα 
με αυτήν, ένα ποσοστό που πλησιάζει το 75% του γηγενούς πληθυ-
σμού επισκέπτεται τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία 
σπάνια (61,7%) ή και ποτέ (12,1%). Στην έρευνα πιστοποιείται 
επίσης η πολύκροτη είσοδος του Νέου Μουσείου Ακρόπολης στον 
πολιτιστικό χάρτη της πόλης με το 40% των ερωτηθέντων κατοί-
κων της Αθήνας να δηλώνει πως το έχει ήδη επισκεφθεί. Πέραν 
των όποιων άλλων αξιολογικών κρίσεων μπορεί κανείς να εκφέρει 
για την συγκεκριμένη έρευνα και τα αποτελέσματά της πάντως, 
τούτη αποτελεί ακόμη μία περίπτωση ανάδειξης της αδυναμίας ενός 
σαφούς και ευκρινούς προσδιορισμού της έκτασης του όρου ‘πολιτι-
σμός’. 
26. Τούτο δεν είναι παρά ακόμη ένα σημάδι πως για τον κάτοικο 
της πόλης προέχει η νοητή σχέση με το αρχαίο παρελθόν και όχι 
η οικειοποίησή του στην καθημερινότητά του. Το ίδιο το Μουσείο 
αποτελούσε δηλαδή μάλλον ένα είδος εκπεφρασμένου αιτήματος για 
μια αφηρημένη πληρότητα ενός μνημείου που δεν επισκεπτόμαστε 
οι ίδιοι.
27. Για μία συνοπτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών γνωρισμά-
των του κοινού που επισκέπτεται τα εθνικά μουσεία της Αθήνας, 
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του Χώρου, Κατεύθυνση Β’: Πολεοδομία-Χωροταξία, Βιβλιοθήκη 
Δοξιάδη, Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, 2009/140.
40. Αλέξης Δέφνερ, ό.π., σ. 123-5.
41. Όπως αποτυπώνεται και στην πρόσφατη έρευνα «Σφυγμός 
Πολιτισμού», που έχουμε αναφέρει και παραπάνω. 
42. Πβ. Ηλίας Μαγκλίνης, «Το Μέγαρο δημιούργησε νέο κοινό;», 
εφημ. Καθημερινή, 11 Απριλίου 2010, Τέχνες & Γράμματα, σ. 1.
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Ζαχαρή, Βασιλική. Οι προοπτικές για την ανάπτυξη διεθνούς 
ρόλου της Αθήνας, σπουδαστική εργασία ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική – 
Σχεδιασμός του Χώρου, Κατεύθυνση Β’: Πολεοδομία-Χωροταξία, 
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