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Το βιβλίο «Εstates on the Εdge. Τhe Social
Consequences of Μass Housing in Νorthern

Εurope» της Αnne Ρower (Μac Μillan Ρress, UΚ)
µας εισάγει στον κόσµο αυτών των κτιρίων. Τα
υπό εξέταση συγκροτήµατα (Εstates) -από
τους πιο προβληµατικούς χώρους κοινωνικής
διαβίωσης στην Ευρώπη σήµερα- δεν είναι πα-
ρά ένα πολύ µικρό τµήµα ενός τεράστιου έρ-
γου κρατικής έµπνευσης και πρωτοβουλίας
µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, που αποσκο-
πούσε στο να καλύψει µε αξιοπρεπή και µο-
ντέρνο τρόπο τα στεγαστικά προβλήµατα των
«µη εχόντων» στη Βόρεια Ευρώπη. Τα υψηλά
αυτά κτίρια κατασκευάστηκαν κυρίως στη δε-
καετία του 1960 µε τις καλύτερες προϋποθέ-
σεις, προσφέροντας στους ενοίκους τους στέ-
γαση µε κοµφόρ, ήλιο και θέα, αλλά µόλις δύο
δεκαετίες µετά είχαν µετατραπεί σε συνώνυµα
της παρακµής και  της υποβάθµισης. Σήµερα,
οι συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτές τις πε-
ριοχές συνιστούν ένα σοβαρό πολιτικό πρό-
βληµα. Το πρόβληµα δεν είναι µόνον ότι «οι έ-
νοικοι αυτών των συγκροτηµάτων δεν ζουν

µια οµαλή ζωή», αλλά ότι, επιπλέον, αυτές οι
άθλιες συνθήκες διαβίωσης εκτρέφουν µεγά-
λες και σκοτεινές απειλές κατά της οµαλής
ζωής ολόκληρης της κοινωνίας. Από τη δεκαε-
τία του 1980 και µετά, οπότε έγινε σαφές ότι
«το µακρόχρονο κοινωνικό συµβόλαιο σύµ-
φωνα µε το οποίο οι πλούσιοι ενισχύουν οικο-
νοµικά τους φτωχούς, µε αντάλλαγµα την κοι-
νωνική ειρήνη δεν ισχύει πια», άρχισαν σοβα-
ρές ταραχές, και ανεξέλεγκτες πράξεις βίας
µε επίκεντρο αυτά τα συγκροτήµατα, τόσο
στην Αγγλία όσο και στη Γαλλία.

H συγγραφέας του βιβλίου Αnne Ρower, δεν
ασχολείται µόνο θεωρητικά µε αυτά τα ζητή-

µατα (είναι καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής
στο London School of Εconomics), αλλά και
πρακτικά (ως µέλος Επιτροπών µε επιρροή
στη λήψη σχετικών κρατικών αποφάσεων). Το
βιβλίο, λοιπόν, αναφέρεται κατά βάση στις
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Πολλές από τις εικόνες που
µετέδιδαν τα διεθνή ΜΜΕ σε
σχέση µε τις ταραχές που
συγκλόνισαν τις γαλλικές
πόλεις τον Νοέµβριο του
2005 δεν αφορούσαν µόνο
στις σκηνές των δρόµων µε
τα καµένα αυτοκίνητα, αλλά
και στα κτίρια που αποτελούν
τον τόπο διαµονής  των
εξεγερµένων. Για πολλούς, οι
εικόνες αυτών των τεράστιων
συγκροτηµάτων µαζικής
διαβίωσης ήταν καινοφανείς.
Τι είναι, λοιπόν, αυτά τα
κτίρια, πότε κτίστηκαν και
γιατί, και, τέλος, ποια είναι
πράγµατι η σηµερινή τους
κατάσταση; 
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προσπάθειες ανακοπής της προϊούσας πα-
ρακµής αυτών των συγκροτηµάτων, έτσι ώστε
να µην κατρακυλήσουν ακόµα πιο χαµηλά, να
µην περιπέσουν δηλαδή στην κατάσταση των
γκέτο των αµερικανικών πόλεων, αυτών των
τραγικών αλλά και επίφοβων «απαγορευµέ-
νων ακόµα και για την αστυνοµία περιοχών».
Όλη αυτή η εναργής «περιδιάβαση» σε έ-

ναν ολόκληρο τοµέα της ευρωπαϊκής µεταπο-
λεµικής ανοικοδόµησης προσφέρει στον Έλ-
ληνα αναγνώστη ένα γονιµότατο πεδίο προ-
βληµατισµών και έναν εναλλακτικό τρόπο θε-
ώρησης των «καθ’ ηµάς». Είναι γνωστό πως
παρά τη διάχυτη απαξιωτική ρητορική «για το
µπετόν που κατέστρεψε τις πόλεις», η µετα-
πολεµική ανοικοδόµηση εξακολουθεί να ζει
και να βασιλεύει ακόµα και σήµερα (για το κα-
λό και το κακό) -όχι µόνο µε την κυριαρχία
των υπαρκτών προϊόντων των δεκαετιών του
’60 και του ’70, αλλά και µε την απόλυτη κυ-
ριαρχία των «αρχών» της (µη µελετηµένων,
αλλά υπαρκτών) στον τρόπο µε τον οποίο ε-
ξακολουθούµε να χτίζουµε σήµερα. Είναι επί-
σης γνωστό ότι η ελληνική µεταπολεµική α-
νοικοδόµηση, µία από τις θεµελιωδέστερες
συνιστώσες της εν γένει λειτουργίας της σύγ-
χρονης ελληνικής κοινωνίας, δεν έχει τύχει α-
κόµα µιας συνολικής αποτίµησης από κοινωνι-
κής, οικονοµικής και τεχνολογικής πλευράς έ-
τσι ώστε να συγκροτηθεί η βάση µιας θεωρίας
- εργαλείου για την επέµβαση στις εξελίξεις
του χτισµένου περιβάλλοντος. Οποιαδήποτε
ολοκληρωµένη αποτίµηση δεν µπορεί παρά
να βασιστεί µεταξύ άλλων και στη µελέτη του
τρόπου µε τον οποίο οι άλλες ευρωπαϊκές
χώρες χειρίστηκαν τα ζητήµατα της µεταπο-
λεµικής ανοικοδόµησης. H µεγαλύτερη συνει-
σφορά τέτοιων συγκριτικών προσεγγίσεων εί-
ναι ότι πιθανότατα θα «ξεκολλούσε» τη συζή-
τηση από τα ίδια και τα ίδια στερεότυπα. Ανα-
φερόµαστε παρακάτω πολύ συνοπτικά σε κά-
ποια χαρακτηριστικά σηµεία.
Για παράδειγµα, µια γνωστή παλιά αιτίαση

αποδίδει την κακοδαιµονία της ελληνικής µε-
ταπολεµικής ανοικοδόµησης στην «άναρχη
δόµηση». Πρόκειται για µια αφαιρετική γενι-
κολογία που υπαινίσσεται ότι αν τα κτίρια κτί-
ζονταν µε βάση κάποιες (ποιες;) αρχές που θα
όριζε το κράτος, η κατάσταση των ελληνικών
πόλεων θα ήταν «καλύτερη». Μα η περίπτω-
ση των βορειοευρωπαϊκών  Εstates, η οποία α-
ποδεδειγµένα κατέληξε σε τερατογένεση, εί-
ναι ακριβώς η κατ’ εξοχήν περίπτωση της «οι-
κοδόµησης µε βάση αρχές». Έπειτα, πρέπει να
αναγνωρίσουµε πως, παρά τις άλλες αµαρτίες
που τον βαραίνουν, ο τρόπος µε τον οποίο χτί-

στηκαν οι ελληνικές πόλεις δεν συνδυάστηκε
µε λογικές οικιστικής περιχαράκωσης ολό-
κληρων τµηµάτων του πληθυσµού. Θάνατος,
λοιπόν, στις «αρχές» και στις κρατικές πα-
ρεµβάσεις; Όχι βέβαια. H δρακόντεια περι-
φρούρηση της περίφηµης βρετανικής εξοχής
µε τη θέσπιση εκτεταµένων ζωνών πρασίνου
γύρω από τις πόλεις, καθώς και η διατήρηση
και η ανάδειξη των ιστορικών κέντρων, είναι
δύο χειροπιαστά πρόχειρα παραδείγµατα για
τον ευεργετικό χαρακτήρα που µπορεί να έ-
χει η κρατική παρέµβαση. Αυτό που προκύπτει,
επιστρέφοντας στα ελληνικά πράγµατα, είναι
ότι ο δρόµος προς τη συγκρότηση µιας εµβα-
θυµένης αντίληψης για τις εξελίξεις περνάει
αναπόφευκτα από τον εκ νέου ορισµό των εν-
νοιών, σε συνδυασµό βεβαίως µε την προώθη-
ση συστηµατικών επιστηµονικών και διεπιστη-

µονικών ερευνών αναφορικά µε τη συνολική
(νόµιµη και αυθαίρετη) οικοδοµική δραστηριό-
τητα στην Ελλάδα, σε συσχετισµό µε την οικο-
νοµική και κοινωνική οργάνωση των πόλεων
(έχει γραφεί ότι η ανυπαρξία σχετικών στατι-
στικών στοιχείων µας καθιστά µοναδική εξαί-
ρεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση), προκειµένου να
υπάρξει το αναγκαίο πραγµατολογικό υπόβα-
θρο για τις ιδέες και τις απόψεις µας.
Από καθαρά αρχιτεκτονική άποψη, τα

«Εstates» µάς προσφέρουν άλλη µια αφορµή
για ιδιαίτερες σκέψεις. Οι κατασκευές αυτών
των συγκροτηµάτων είχαν δοξαστεί την επο-
χή της ανέγερσής τους ως η αποθέωση της ε-
φαρµογής του Μοντερνισµού και µάλιστα όχι
απλώς µιας στυλιστικής εκδοχής του, αλλά
του καθαρόαιµου κινήµατος του «Βauhaus»
που προσέδιδε στις αρχές της Αρχιτεκτονικής
ριζοσπαστικό κοινωνικό περιεχόµενο. Σοβα-
ρές εφηµερίδες και ειδικά περιοδικά της επο-
χής ήταν γεµάτα από επαινετικές αναφορές
για τα µοντερνιστικά δηµιουργήµατα των νέ-
ων πολεοδοµικών συγκροτηµάτων: «Πύργοι
της ∆ηµοκρατίας», «απαστράπτοντα υπερω-
κεάνια της προόδου», τα ψηλά κτίρια που µε

το συνδυασµό των επίπεδων στεγών τους
στο χώρο δηµιουργούσαν τους «δρόµους του
ουρανού», κλπ. H καταρράκωση των συγκρο-
τηµάτων µαζικής διαβίωσης και ο συνακόλου-
θος κοινωνικός στιγµατισµός τους συµπαρέ-
συραν στην πτώση τους και τις απόψεις της
κοινωνίας γι’ αυτού του είδους τα κτίρια. Είναι
χαρακτηριστικό ότι από τη δεκαετία του ́ 70
σταµάτησε πρακτικά η ανέγερση υψηλών κτι-
ρίων στη Βρετανία. Είναι όντως ο Μοντερνι-
σµός ή το µπετόν (που κακοχαρακτηρίστηκε,
αφού ήταν υλικό κατασκευής αυτών των κτι-
ρίων) οι πραγµατικοί υπεύθυνοι της κακοδαι-
µονίας; Ασφαλώς όχι. Αν µη τι άλλο, τα υψηλά
κτίρια των «καλών περιοχών» του Λονδίνου
εξακολουθούν να είναι περιζήτητα. Αυτό που
προκύπτει όµως είναι η κατάδειξη των ορίων
της «καθαρής» αρχιτεκτονικής θεωρίας: κα-
νένα αρχιτεκτονικό στυλ ή τρόπος κατασκευ-
ής δεν µπορεί από µόνο του να «ανεβάσει το
επίπεδο» µιας κοινωνικής οµάδας όταν οι γε-
νικότεροι συσχετισµοί και προοπτικές είναι
δυσµενείς γι’ αυτή την οµάδα. Είναι αυτοί οι
συσχετισµοί που θα καθορίσουν τελικά το επί-
πεδο αλλά και το χαρακτήρα των κτιρίων.

H τελευταία παρατήρηση περιγράφει ενδε-
χοµένως και τα όρια της προσέγγισης της
Αnne Ρower, ειδικά όταν ασχολείται µε τους
πιθανούς τρόπους συντήρησης των Εstates.
Μήπως η ιστορία αυτών των τεράστιων συ-
γκροτηµάτων µαζικής διαβίωσης είναι τελικά
το χρονικό µιας αναπόφευκτης καταστροφής;
Μήπως δηλαδή, ο κοινωνικός σχεδιασµός
τους εµπεριείχε εξ αρχής τη λογική του «γκέ-
το», έστω και µε την έννοια µιας υψηλόφρο-
νης φιλανθρωπικής χειρονοµίας του κράτους
προς τους «µη έχοντες»; Αυτός ο προβληµα-
τισµός µπορεί να επεκταθεί και στη σηµερινή
κατάσταση: Γίνεται να αντιµετωπιστεί ουσια-
στικά η τραγική κατάσταση των κτιρίων αν δε
µελετηθεί και συζητηθεί τέλος πάντων, ποιος
είναι ο λόγος διατήρησης αυτών των τραγι-
κών πολεοδοµικών συγκροτηµάτων; Ή, µε άλ-
λα λόγια, γίνεται να αντιµετωπιστούν ουσια-
στικά οι άθλιες συνθήκες στέγασης αν δε µε-
λετηθούν και συζητηθούν ανοιχτά οι µελλοντι-
κές προοπτικές των «µη εχόντων» στις ευρω-
παϊκές χώρες σήµερα, µεγάλο τµήµα των ο-
ποίων είναι οι ξένοι οικονοµικοί µετανάστες;
Και αυτά δεν είναι προβλήµατα µόνον των
Εstates  ή µόνο µακρινών ευρωπαϊκών χωρών.
Είναι αναπόφευκτα αντικείµενο µιας ουσιαστι-
κής συζήτησης για το µέλλον και των ελληνι-
κών πόλεων, ακόµα και αν τα προβλήµατα εκ-
δηλώνονται µε διαφορετικό τρόπο σε κάθε
χώρα.
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Η ελληνική µεταπολεµική
ανοικοδόµηση, µία από 

τις θεµελιωδέστερες συνιστώσες 
της εν γένει λειτουργίας 
της σύγχρονης ελληνικής

κοινωνίας, δεν έχει τύχει ακόµα 
µιας συνολικής αποτίµησης




