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Η πόλη θεωρείται σήμερα ο κατεξοχήν χώρος ανάδυσης και υλοποίησης νέων 
ταυτοτήτων και κοινωνικοτήτων. Εκεί εκδηλώνονται οι διαδικασίες 
απεδαφικοποίησης και επανεδαφικοποίησης στα συμφραζόμενα της 
σύγχρονης παγκοσμιοποίησης. Οι περιοχές στο εσωτερικό μιας πόλης (κτίρια, 
δρόμοι, πλατείες, μνημεία, γειτονιές), ή ακόμα και η ίδια η πόλη ως ολότητα, 
αποτελούν «αμφισβητούμενους χώρους», πεδία κοινωνικών και πολιτισμικών 
συγκρούσεων με στόχο τον έλεγχο, τη χρήση, τη διαχείριση και την 
οικειοποίησή τους. Συνιστούν έτσι προνομιακούς τόπους μελέτης των σχέσεων 
εξουσίας και αντίστασης. Η προβληματική αυτών των σχέσεων, όπως έχει 
αναπτυχθεί στις κοινωνικές επιστήμες, διαπλέκεται εδώ με τη χωρική 
προσέγγιση: η συγκρότηση των σχέσεων εξουσίας και αντίστασης μέσω του 
χώρου και το αντίστροφο, η συγκρότηση της χωρικότητας μέσα απ’ αυτές, 
είναι οι βασικοί άξονες που διατρέχουν τα κείμενα αυτού του τόμου – μελέτες 
του χώρου στον σύγχρονο κόσμο και ιδιαίτερα στην ελληνική κοινωνία, 
γραμμένες κυρίως από ανθρωπολόγους, αλλά και ιστορικούς, γεωγράφους και 
αρχιτέκτονες. 

(Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου) 
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 «Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει δέκα κείμενα γραμμένα από ανθρωπολόγους 
κυρίως, αλλά και ιστορικούς, γεωγράφους και αρχιτέκτονες, τα οποία 
επικεντρώνονται στη μελέτη του χώρου στον σύγχρονο κόσμο και κυρίως στην 
ελληνική κοινωνία. Η έκδοση αυτή δεν αποσκοπεί τόσο σε μια διεπιστημονική 
διερεύνηση μιας συγκεκριμένης θεματικής, όπως αυτή του χώρου, όσο σε μια 
χωρική προσέγγιση των κοινωνικών σχέσεων, του πολιτισμού. Με άλλα λόγια, 
στα κείμενα που ακολουθούν, ο χώρος δεν αποτελεί μια διάσταση, έστω και 
σημαντική, των διάφορων κοινωνικών σχέσεων που εξετάζονται εδώ, αλλά 
μια οπτική, μια μέθοδο ανάλυσής τους. Η χωρική προσέγγιση διαπλέκεται με 
την προβληματική που έχει αναπτυχθεί στις κοινωνικές επιστήμες γύρω από 
τις σχέσεις εξουσίας και αντίστασης. Η συγκρότηση της εξουσίας και της 



 

αντίστασης μέσω του χώρου και το αντίστροφο, δηλαδή η συγκρότηση της 
χωρικότητας μέσω της εξουσίας και της αντίστασης, αποτέλεσαν βασικούς 
άξονες τους οποίους οι συγγραφείς που μετέχουν στον τόμο αυτό κλήθηκαν να 
λάβουν υπόψη και να τους φωτίσουν ο καθένας και η καθεμία από τη δική 
του/της επιστημονική σκοπιά και τα ερευνητικά του/της ενδιαφέροντα. 
Επιλογή μας ήταν να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στην πόλη, καθώς, 
ιδιαίτερα σήμερα, αυτή θεωρείται ως ο κατεξοχήν τόπος ανάδυσης και 
υλοποίησης νέων ταυτοτήτων και κοινωνικοτήτων, διαδικασίας 
απεδαφικοποίησης κι επανεδαφικοποίησης στα συμφραζόμενα της σύγχρονης 
παγκοσμιοποίησης . . .  

   Οι συμμετέχοντες στον παρόντα τόμο επιχειρούν να αναδείξουν την 
πολυπλοκότητα της λειτουργίας της εξουσίας της κυριαρχίας και της 
αντίστασης σε σχέση με τα κοινωνικά δρώμενα μέσα από τη διαπλοκή 
ποικίλων χωρικοτήτων και χρονικοτήτων. Το σημείο αφετηρίας τους δεν είναι, 
με άλλα λόγια, η ταύτιση της εξουσίας και της αντίστασης με ευδιάκριτες 
σαφώς οριοθετημένες συλλογικότητες που χαρακτηρίζονται από υψηλού 
βαθμού συνοχή, φορείς της δράσης που γεννά κοινωνικές σχέσεις και χώρους. 
Αντίθετα επιχειρείται οι λειτουργίες της εξουσίας και της αντίστασης να 
ιδωθούν ως διαπλεκόμενες με τις πολλαπλές αρθρώσεις της κοινωνίας με το 
χώρο. Έτσι ο χώρος μετατρέπεται από αποτέλεσμα των ποικίλων και 
πολλαπλών επιχειρήσεων της εξουσίας και της αντίστασης σε καταστατική 
συνθήκη και συγκροτητική διάσταση του πλέγματος εξουσία-αντίσταση . . . » 

 (Από την εισαγωγή του βιβλίου) 
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