
Η κρίση δανεισμού και τα κινήματα ελεύθερων χώρων 
Από το ημερολόγιο των δράσεων που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Ελεύθερων Χώρων 

Αθήνας-Αττικής διαπιστώνεται  μια πτώση στον αριθμό εκδηλώσεων για τους ελεύθερους χώρους 

μετά τον Μάιο-Ιούνιο του 2010. 

Παράλληλα, μετά το 2010 η «Συντονιστική Επιτροπή για τους Ελεύθερους Χώρους και την Ποιότητα Ζωής στην Αθήνα» δεν 

έχει καταφέρει να συνεδριάσει. 

Τι συμβαίνει; Οι πολίτες έπαψαν να ενδιαφέρονται για τους ελεύθερους χώρους της πόλης;  

 

 

Όχι. Αυτό που συνέβη είναι ότι:  

Πολλαπλασιάστηκαν οι απαιτήσεις των κινημάτων πόλης και έγινε μια διεύρυνση των πεδίων δράσης. Με την κρίση 

αυξήθηκαν οι εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, τα ανταλλακτικά παζάρια, οι κοινωνικές κουζίνες, τα κινήματα κατά των 

χαρατσιών και του «δεν πληρώνω», οι αστικοί αγροί κλπ. Τέτοιες εκδηλώσεις γίνονται κυρίως σε προϋπάρχοντες πυρήνες 

ελεύθερων χώρων (Πάρκο Ναυαρίνου, Πάτμου και Καραβία, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Βοτανικός Κήπος Πετρούπολης, 

Αεροδρόμιο Ελληνικού, Πραπόπουλου, Μεσοποταμία, Δρακόπουλου, Ασύρματος, Οικόπολις, Πλατεία Εξαρχείων κλπ). Οι 

ενεργοί πολίτες όμως δεν αυξήθηκαν αριθμητικά. Έτσι, τα κινήματα ελεύθερων χώρων απέκτησαν δεύτερη 

προτεραιότητα. 

Δευτερευόντως, υπήρξαν σημαντικές νίκες: Ακυρώθηκε το mall και το γήπεδο στον Ελαιώνα και το γκαράζ στο πάρκο Κύπρου 

και Πατησίων. Το Άλσος Παγκρατίου, Το ΚΑΠΑΨ και το Πάρκο Λαγουμιτζή κερδήθηκαν. Το Μπάντιντον στου Γουδή βγήκε 

παράνομο από το ΣτΕ. Η βίλα Ζωγράφου σώθηκε. Κερδήθηκε η υπόθεση της μαρίνας Ζέας. Στην Ακαδημία Πλάτωνος 

υπήρξαν σημαντικές νίκες. Ακυρώσαμε την πολιτική της κατασκευής γκαράζ κάτω από πάρκα. Υπήρξαν και άλλες νίκες. 

Παλιότερα κερδήθηκαν τα Προσφυγικά Αλεξάνδρας, βγήκε παράνομη η πολυκατοικία Βωβού (Θων) και το 

Πολυδιασκεδαστήριο. Δεν χτίστηκε η παραλία Μοσχάτου. Υπήρξαν και ήττες, όπως στον Ιππόδρομο, στου Βεϊκου, στο 

Φάληρο.  Είναι φυσικό επόμενο να μειώνεται το γενικότερο ενδιαφέρον για τους ελεύθερους χώρους.   

Σημαντικός λόγος είναι η περίοδος που άνοιξε μετά τις Δημοτικές Εκλογές του 2010 που είχαν στο επίκεντρο τους ελεύθερους 

χώρους και άλλαξαν πολλούς δημάρχους. Τέλος, η οξυμένη κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας με τους παράνομους 

μετανάστες αλλά και τις νέες μαφίες που αναπτύσσονται στα ναρκωτικά, στην πορνεία, στο έγκλημα μετακύλησαν το πολιτικό 

ενδιαφέρον σε οριζόντιες πολιτικές για το κέντρο.  

Ωστόσο, νέες σημειακές αντιστάσεις εκδηλώνονται για τους ελεύθερους χώρους, χωρίς όμως τώρα να υπάρχει η δυναμική της 

αλληλεγγύης από συλλογικότητες άλλων ελεύθερων χώρων, όπως συνέβαινε παλιότερα. Η επίθεση στους ελεύθερους χώρους 

θα αυξηθεί ως μέρος της εκποίησης της δημόσιας περιουσίας.  

Εκτιμάται ότι στο μέλλον θα απαιτηθεί η επανατοπικοποίηση (relocalization) στον προσανατολισμό των κινημάτων 

πόλης.    


