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«Όταν άδειασε ο ουρανός από τους κόνδορες, 
έπρεπε να αντιμετωπιστεί η αύξηση των φιδιών· 

η εξολόθρευση των αραχνών άφησε να πολλαπλασιαστούν και 
να μαυρίσουν τον κόσμο οι μύγες·  

η νίκη κατά των τερμιτών παρέδωσε την πόλη στο έλεος των 
σαρακιών. Το ένα μετά το άλλο τα ασυμβίβαστα με την πόλη 

είδη αναγκάστηκαν να υποκύψουν και να εξαφανιστούν. [..] 

Ο άνθρωπος είχε επιτέλους επαναπροσδιορίσει την τάξη του 
κόσμου που ο ίδιος είχε ταράξει: 

δεν υπήρχε πλέον κανένα άλλο ζωντανό είδος 
που θα μπορούσε να τον αμφισβητήσει. 

[..] Εκτοπισμένοι για μεγάλες περιόδους σε απομακρυσμένα 
κρησφύγετα, 

από την εποχή που είχε εξοβελιστεί από το σύστημα των ειδών 
που τώρα εξαφανίστηκαν, 

η άλλη πανίδα επέστρεφε στο φως μέσα από τα υπόγεια της 
βιβλιοθήκης όπου φυλάγονται τα αρχέτυπα, πηδούσε από τα 

κιονόκρανα και τις υδρορροές, ερχόταν να κουρνιάσει στα 
μαξιλάρια των κοιμισμένων. 

Οι σφίγγες, οι γρύπες, οι χίμαιρες, οι δράκοι, οι τραγέλαφοι, οι 
άρπυιες, 

οι ύδρες, οι μονόκεροι, οι βασιλίσκοι άρχιζαν να επανακτούν 
την πόλη τους.» 

Τα τέρατα των κρυφών πόλεων1 του Ίταλο Καλβίνο, 
μας θυμίζουν τα μυθικά πλάσματα της νύχτας, τους 
καλικάντζαρους και τα δαιμόνια των θρησκευτικών 
παραδόσεων, τους ήρωες των τρομακτικών, σκοτεινών 
παραμυθιών. Τα τέρατα «της νύχτας», δίνουν μορφή 
στην απειλή, το μυστήριο, την γοητεία ή τον φόβο για 
το άγνωστο, κάτι το μη – ανθρώπινο, το μη – συμβατό 
με την εικόνα μας για τη φύση. Τα «τέρατα» αυτά, που ο 
άνθρωπος θα εκτοπίσει σε κρησφύγετα, θα προσπαθούν 
συνεχώς να επιστρέψουν στο φως, να επανακτήσουν την 

1. Οι κρυφές πόλεις είναι κεφάλαιο του βιβλίου του Ίταλο Καλβίνο, 
Αόρατες Πόλεις, Καστανιώτης, Αθήνα 2009 

πόλη τους. Τις ιστορίες των τεράτων, των περιθωριακών 
του πραγματικού κόσμου, που γέννησαν, αποτέλεσαν 
κομμάτι, ή και ταυτίστηκαν με τους μύθους του 
φανταστικού, θα προσπαθήσουμε να «διαβάσουμε» και 
να ερμηνεύσουμε στην παρούσα εργασία.  

Τέτοιες ιστορίες έρχονταν στη σκέψη μας στο 
άκουσμα ενός ρεμπέτικου τραγουδιού. Στις σκηνές 
που σχηματίζονταν μπροστά μας, οι «ήρωες» αυτών 
των ιστοριών, κλέφτες, παράνομοι, τεμπέληδες, βίωναν 
το κυνηγητό του νόμου, παρέμεναν στο σκοτάδι για 
να μένουν αθέατοι. Σκοτεινά μέρη, υπόγεια, γεμάτα 
καπνό, χασίς, τζόγο και μουσικές, συνθέτουν την 
εικόνα ενός κόσμου στιγματισμένου, απομονωμένου, 
περιχαρακωμένου. Με αυτό τον τρόπο μας γεννήθηκαν 
τα πρώτα ερωτήματα για να ανακαλύψουμε πλευρές αυτού 
του κόσμου, τα χαρακτηριστικά των πρωταγωνιστών του, 
να «εισβάλλουμε» στα σκηνικά και να εξερευνήσουμε τους 
χώρους τους. 

Αρχικά θεωρήσαμε, από αυτές τις εικόνες, ότι οι 
άνθρωποι, στους οποίους αναφέρεται το ρεμπέτικο, 
είναι οι εκτοπισμένοι από την κοινωνία, οι περιθωριακοί, 
ωστόσο, το ρεμπέτικο, στην πορεία του, εξέφρασε μια 
σειρά διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, καταλήγοντας 
να αποτελεί μια ευρεία λαϊκή μουσική.  Άρα, ποιες 
μορφές παίρνει το περιθώριο στην Ελλάδα, ποιά τελικά 
ήταν η σχέση του με το ρεμπέτικο και πώς μπορούμε να 
τα μελετήσουμε σε συσχετισμό;  

Έτσι, λοιπόν, προσπαθώντας να απαντήσουμε σε αυτό 
το ερώτημα χρειάστηκε να προσεγγίσουμε εν γένει την 
έννοια του περιθωρίου και τις διαδικασίες εκτοπισμού. 
Συγκεκριμένα, η ανάλυση του Φουκώ, που αφετηριακά 
εισάγουμε, σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο η 
εξουσία παρεμβαίνει στα σώματα διακρίνοντάς τα σε 
«κανονικά» και «μη-κανονικά», διατρέχει την εργασία μας, 
ως μεθοδολογικό εργαλείο ανάγνωσης του κοινωνικού 
περιθωρίου. Προκειμένου να εξετάσουμε με ποιους 
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μηχανισμούς και πάνω σε ποια βάση επιτυγχάνεται ο 
εκτοπισμός αυτός, αναζητούμε την σχέση μεταξύ του 
περιθωρίου και του μη- περιθωρίου, της ταυτότητας 
και της ετερότητας αλλά και των ορίων μεταξύ τους, 
αναφερόμενες στην θεωρία της περίληψης του Agamben. 

Οι πληθυσμοί και οι κοινωνικές ομάδες που 
εκτοπίζονται, συγκροτούν στη βάση αυτού τους του 
εκτοπισμούταυτοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία 
αποτυπώνονται και στις συνήθειες, τις ηθικές αξίες, τα 
πρότυπα συμπεριφοράς, την τέχνη κλπ., στοιχεία που 
συνθέτουν εν τέλει την κουλτούρα τους. Αναδεικνύονται 
έτσι κουλτούρες, ετερόφωτες, σε συνεχή διαδικασία 
αμφισβήτησης της κυρίαρχης κουλτούρας και των 
κωδίκων που επιτάσσει η κυρίαρχη ιδεολογία. Στην 
βάση αυτών, ο όρος «υποκουλτούρα», συνοψίζει αυτή 
την αμφισβήτηση και αποτελεί, στην παρούσα εργασία, 
βάση για την ανάγνωση του ρεμπέτικου ως μια «άλλη» 
κουλτούρα που διαμορφώνεται παράλληλα και αντίρροπα 
με τα «ιδεώδη» που πρότασσε το νεοσύστατο Ελληνικό 
Κράτος στην πορεία προς τη συγκρότηση του. 

Ποια είναι, λοιπόν, η σχέση της ρεμπέτικης 
υποκουλτούρας με το περιθώριο; Τα παραπάνω εργαλεία 
σε συνδυασμό με την κοινωνιολογική και ιστορική 
μελέτη βοηθούν και να κατανοήσουμε την σχέση αυτή, 
αλλά και να εντοπίσουμε τις κοινωνικές εκδηλώσεις 
της περιθωριακότητας. Συγκεκριμένα, αναγνωρίζουμε 
πως έχει ιδιαίτερη σημασία, να επεξεργαστούμε 
όσο πιο συνολικά τα υποκείμενα του περιθωρίου. 
Μεθοδολογικά, τοποθετώντας το υποκείμενο μελέτης 
στην ιστορική περίοδο και διερευνώντας τις κοινωνικές 
και οικονομικές συνθήκες διαμόρφωσής του, επιδιώξαμε 
να το προσδιορίσουμε ταξικά. Από την διαδικασία 
αυτή, μας γεννήθηκαν ερωτήματα, σε σχέση με το αν, 
τελικά, αυτός ο προσδιορισμός μπορεί να φωτογραφήσει 
το περιθώριο στην ελληνική πραγματικότητα της 
περιόδου της καπιταλιστικής ενσωμάτωσης. Επομένως, 
προχωράμε -με αξιοποίηση και των θεωρητικών 

εργαλείων-, σκιαγραφώντας τις πρακτικές που αντιβαίνουν 
στην «κανονικότητα» που ορίζει η κυρίαρχη, θεσμική 
εξουσία και μπορούν να ολοκληρώσουν την εικόνα της 
περιθωριακότητας. 

Η μελέτη της σχέσης ρεμπέτικου και περιθωρίου, 
αποτέλεσε για εμάς «κλειδί», που ανέδειξε το ρεμπέτικο 
τραγούδι ως εργαλείο μελέτης. Οι ιστορίες που 
τραγουδούν τα ρεμπέτικα, μας δίνουν πολύ διαφορετικές 
εικόνες, από αυτές που αντλούμε από μια ιστορική ή 
κοινωνιολογική μελέτη, αφού μπορούν να μιλήσουν και 
να μεταφέρουν βιώματα και αισθήσεις με έναν ξεχωριστό 
τρόπο. Σε αυτά αποτυπώνεται ο καημός, η ελπίδα, τα 
όνειρα, συναισθήματα και ιστορίες της καθημερινότητας, 
που μας μεταδίδουν μια ατμόσφαιρα και οπτική για το 
χώρο. Αναγνωρίζοντας ότι το ρεμπέτικο «κουβαλάει» 
βιώματα και εμπειρίες των αποκλεισμένων, θα αποτελέσει 
εργαλείο μελέτης για να ανακαλύψουμε τους χώρους που 
αυτοί εντοπίζονται, αλλά και τους χώρους που παράγουν 
μέσα από το βίωμά τους. 

Αναγνωρίζοντας την σημασία του βιώματος στην 
παραγωγή του χώρου, σύμφωνα με το «τριμερές» του 
Lefebvre, οι στίχοι των τραγουδιών θα αποτελέσουν 
το πεδίο αναγνώρισης και ερμηνείας των χώρων 
που «κινείται» το περιθώριο. Οι χώροι αυτοί, είναι 
οι υποδοχείς και τα καταφύγια των «τεράτων», των 
εκτοπισμένων από την κοινωνία, αυτών που δεν πρέπει να 
φαίνονται, οι κρυφές, αόρατες πόλεις για τις οποίες μιλάει 
ο Ίταλο Καλβίνο. Καλούμαστε, τελικά, με βάση μια 
σειρά από προσεγγίσεις της σχέσης δημοσιότητας και 
ιδιωτικότητας, να ερμηνεύσουμε τις χωρικές αποτυπώσεις 
της περιθωριακότητας, επαναπροσδιορίζοντας εργαλεία 
και αφηγήσεις. 
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//// Α1. το περιθώριο 
Το περιθώριο, σαν όρος, αφορά μια οντότητα -υλική ή 
μη- που βρίσκεται εκτός κάποιων συγκεκριμένων ορίων, 
τιθέμενων από κάποιον εξωγενή κανονιστικό παράγοντα. 
Οι διαφορετικές έννοιες που περιγράφει η λέξη 
«περιθώριο», βρίσκουν σύγκλιση στα χαρακτηριστικά 
του έξω, του απαγορευμένου - η γραφή στο περιθώριο 
των σχολικών τετραδίων είναι πράξη απαγορευμένη και 
κατακριτέα -, και του κενού, όχι από την κυριολεκτική 
σκοπιά της έλλειψης περιεχομένου, αλλά, στην 
πραγματικότητα, της απαγόρευσης «εξερεύνησης» του 
συνόλου των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα πέρα από 
τα «επιτρεπτά» όρια. 

Ταυτόχρονα όμως, το «περιθώριο» παίρνει και την έννοια 
της ελευθερίας για δραστηριότητα, ενός «ανοιχτού» 
πεδίου μη περιορισμένου και καθορισμένου τρόπου 
ύπαρξης, μεταξύ των δύο συγκεκριμένων περιορισμών 
– ορίων. Ο τρόπος με τον οποίο συνυπάρχουν οι δύο 
ετυμολογίες, δίνει ενδιαφέρουσες προεκτάσεις στον 
τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προσεγγίσουμε την 
έννοια του περιθωρίου αλλά και τα υποκείμενα και 
τους πληθυσμούς που αυτή μπορεί να περιγράφει στην 
εκάστοτε πραγματικότητα. 

Είναι αντικείμενο μελέτης, και βασικό σημείο διερεύνησης 
στο ακόλουθο κεφάλαιο, το πως αντιλαμβανόμαστε 
την συνθήκη ύπαρξης του περιθωρίου, σαν αποτέλεσμα 
πρακτικών και μηχανισμών της εξουσίας, αλλά και τα 
χαρακτηριστικά που αναπτύσσει ως κοινωνική ομάδα στο 
εσωτερικό της. Mε αυτό τον τρόπο και αυτά τα εργαλεία 
θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το κομμάτι των 
περιθωριακών ομάδων, των παρανόμων και των ρεμπετών 
στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, τα ταυτοτικά τους 
στοιχεία και τις πρακτικές χώρου και καθημερινότητας, 
όπως αυτές αποτυπώνονται στη μουσική του ρεμπέτικου. 
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Α1.1 εξουσία, σχέσεις
& μηχανισμοί περιθωριοποίησης

Εάν κάνουμε μια αφετηριακή -και ίσως απλοποιημένη- 
παραδοχή, πως ο εκτοπισμός ενός πληθυσμού στο 
περιθώριο, αποτελεί αποτέλεσμα ενός συνόλου διεργασιών 
που θέτει σε κίνηση η εκάστοτε εξουσία μέσω μιας σειράς 
μηχανισμών, είναι αναγκαίο κατ’ αρχάς να αναφερθούμε 
συνοπτικά στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε το 
ζήτημα της εξουσίας. 

Από μια πιο καθαρά μαρξιστική σκοπιά, κατά την οποία 
η κυριαρχία ταυτίζεται με την ταξική εκμετάλλευση 
και καταπίεση, οι σχέσεις εξουσίας καθορίζονται από 
τις οικονομικές και παραγωγικές δυνάμεις. Το κράτος, 
ως μηχανισμός ταξικής κυριαρχίας, μπορεί για τη 
διασφάλιση της ηγεμονίας της αστικής τάξης, να ασκεί 
εξουσία στις υποτελείς τάξεις μέσω των μηχανισμών 
καταστολής και των ιδεολογικών μηχανισμών, -όπως 
πρόσθεσαν οι μεταγενέστεροι των Μαρξ και Ένγκελς2 -. 
Επομένως, ο Μαρξισμός, δίνει έναν καθολικό χαρακτήρα 
στις κοινωνικές σχέσεις ως ταξικές σχέσεις, και έτσι 
το ερώτημα των μηχανισμών περιθωριοποίησης που 
θέτουμε, βρίσκει την απάντησή του στο βάθεμα της 
οικονομικής εκμετάλλευσης και της καταπίεσης, την 
ένταση και την ποιότητα της καταστολής στα πλαίσια της 
ταξικής πάλης. 

2. Οι κυριότεροι μηχανισμοί καταστολής που χρησιμοποιεί το 
κράτος είναι η αστυνομία, ο στρατός, τα δικαστήρια, οι φυλακές. 
Οι μεταγενέστεροι, με επικεφαλή τον Λ. Αλτουσέρ (L. Althusser, 
1918-1990), επηρεασμένοι από τη σκέψη του Μαρξ προσέθεσαν 
στους μηχανισμούς καταστολής και τους ιδεολογικούς μηχανισμούς 
με τους οποίους το κράτος αναπαράγει την κυρίαρχη ιδεολογία. Οι 
ιδεολογικοί μηχανισμοί, είτε δημόσιοι είτε ιδιωτικοί, λειτουργούν με 
βάση την πειθώ και την προπαγάνδα. Σ’ αυτούς τους μηχανισμούς 
κατατάσσουν οι μαρξιστές το σχολείο, την οικογένεια, την κοινωνική 
ασφάλεια, τον έλεγχο των ανηλίκων παραβατών κ.ά. 

Χωρίς να τοποθετούμαστε εκτός του πεδίου αυτού, 
αλλά περισσότερο χρησιμοποιώντας το σαν μια βάση, 
αναπτύσσουμε τον εξής προβληματισμό: Ο χαρακτήρας 
που δίνει ο Μαρξ στις κοινωνικές – ταξικές σχέσεις, 
έχει αδυναμία να περιγράψει τα μη-οικονομικά πεδία 
στα οποία αυτές αναπτύσσονται, και κατ’ επέκταση τα 
εξουσιαστικά φαινόμενα. Στην παρούσα εργασία κάνουμε 
την παραδοχή πως το κοινωνικό σύνολο, δεν αποτελεί ως 
υποδομή αποκλειστικά τον δέκτη της κυριαρχίας, αλλά 
στα πλαίσιά του σχηματίζονται σχέσεις και φαινόμενα 
εξουσίας, τα οποία, όπως και οι κοινωνικές σχέσεις, είναι 
διαρκώς μεταβαλλόμενα. Η έννοια του περιθωρίου, και 
κυρίως οι κοινωνικές ομάδες στις οποίες αυτή αναφέρεται, 
δεν μπορούν να προσδιοριστούν στο πλήρες τους, αν τις 
προσεγγίσουμε μόνο από ταξική σκοπιά. Το περιθώριο 
δεν μπορεί και δεν ταυτίζεται με την εργατική τάξη, 
η κάποιο σαφές τμήμα της. Σαν κατάσταση και σαν 
διαδικασία, είναι ένα αποτέλεσμα μιας σειράς κοινωνικών 
διεργασιών, η κατανόηση των οποίων περνά μέσα από τον 
εμπλουτισμό των σχέσεων εξουσίας, όπως αυτές ορίζονται 
παραπάνω, με μια σειρά από παραμέτρους, όπως η γνώση, 
το σώμα κλπ. Στις διεργασίες αυτές θα αναφερθούμε στην 
συνέχεια, καθώς από τα παραπάνω στοιχεία, στοχεύουμε 
να εξάγουμε κριτήρια, αλλά κυρίαρχα μια μεθοδολογία 
προσέγγισης των στοιχείων που συνθέτουν -στην χωρική 
και χρονική συγκυρία στην οποία τοποθετούμαστε- την 
περιθωριακότητα

Α1.1.α Κανονικοποίηση:
μοντέλα κανονικοποιητικής εξουσίας  
Όπως έχει αναφερθεί, η κοινωνική διάσταση του όρου του 
περιθωρίου, παίρνει την έννοια του εκτοπισμού υποκειμένων 
και πληθυσμών, που διακρίνονται από συμπεριφορές μη 
σύμφωνες με κάποιες αποδεκτές κοινωνικές συμβάσεις. 
Η διαδικασία αυτή, αναδεικνύει μια εξουσία, η οποία εν 
τέλει θέτει τα όρια της κανονικότητας. Η κάθε μορφή 
εξουσίας, θέτει σε κίνηση διαδικασίες παρέμβασης,– με 
γνώμονα τα συγκροτητικά χαρακτηριστικά με βάση τα 
οποία ορίζει την εκάστοτε κανονικότητα – με σκοπό την 
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κανονικοποίηση σωμάτων και πληθυσμών. Στοιχεία του 
τρόπου με τον οποίο ασκείται η εξουσία, το «πως» της 
εξουσίας, όπως το τοποθετεί ο M. Foucault, και που κατά 
συνέπεια τοποθετείται το κοινωνικό περιθώριο, ως το «μη 
κανονικό», θα περιγράψουμε στη συνέχεια.

Βασική αντίληψη που διατρέχει το έργο του Fou-
cault, θεωρεί πως οι κοινωνίες οριοθετούνται πάνω σε 
ένα θεμελιώδη αποκλεισμό, αναδεικνύοντας πάντα μια 
ομάδα ανθρώπων για να τεθεί εκτός των ορίων, έτσι 
ώστε να επιτευχθεί σε αντιδιαστολή η συγκρότηση της 
κοινωνίας. Οι μηχανισμοί εξουσίας διατυπώνουν ρητές 
και συγκεκριμένες -μη αποδεκτές μορφές κοινωνικής 
ζωής, ορίζοντας με αυτό τον τρόπο ως μη αποδεκτούς 
όσους τις υιοθετούν. Η εκάστοτε εξουσία, δηλαδή, με 
τους μηχανισμούς που χρησιμοποιεί, περιγράφει μια 
κανονικότητα και τους αντίστοιχους συμπεριφορικούς 
κώδικες σύμπλευσης με αυτή, είτε αυτοί αφορούν τη 
νομιμότητα, είτε νόρμες ηθικής και αξιών, με βάση τους 
οποίους διαμορφώνεται η διάκριση μεταξύ αποδεκτού 
και μη αποδεκτού. 

Για τον Foucault, η εξουσία επιβάλλει την διάκριση 
μεταξύ κανονικών και μη κανονικών σωμάτων, που έχει 
λιγότερο να κάνει με την θεραπεία και περισσότερο με 
τον κίνδυνο που αποφέρει το (εν δυνάμει) κοινωνικά 
επικίνδυνο άτομο. Αναφέρεται στις κανονικοποιητικές 
παρεμβάσεις της εξουσίας στα σώματα του λεπρού 
και του πανώβλητου, αναγνωρίζοντας την προέκταση 
δύο μοντέλων ελέγχου στις πιο σύγχρονες μορφές 
κανονικοποιητικής εξουσίας των σωμάτων. Για το 
λεπρό σώμα, ο εκτοπισμός ήταν άμεσος από την στιγμή 
αναγνώρισης της αρρώστιας, προκειμένου να υπάρξει η 
κάθαρση του κοινωνικού σώματος από τα στοιχεία που 
αποτελούσαν απειλή προς την υγιή κατάστασή του. Η 
εκδίωξη των λεπρών σαν άτομα «παρεκκλίνοντα» από 
το κοινωνικό σύνολο, υποβιβάζοντας την αξία τους και 
εγγράφοντας στο σώμα τους την απαξίωση του «μη 
κανονικού», ήταν πράξη που υποστηριζόταν πολιτικά και 

νομικά, και αποτελούσε πρακτική περιθωριοποίησης3. 

Η πρακτική αυτή και το μοντέλο του λεπρού μπορεί να 
αναπαραστήσει τον αποκλεισμό μιας σειράς ανθρώπων 
και πληθυσμών που κατηγοριοποιούνται από την εξουσία 
σύμφωνα με παρεκκλίνουσα συμπεριφορά τους. Συνέχεια 
του αποκλεισμού των λεπρών έχουν αποτελέσει -και 
αποτελούν- για παράδειγμα οι ζητιάνοι, οι αλήτες, οι 
αργόσχολοι, και η οργάνωση χώρων αποκλεισμού για 
τα άτομα και τους πληθυσμούς αυτούς. Το μοντέλο της 
λέπρας, αντικαθίσταται από αυτό της πανούκλας, στο 
οποίο τη θέση της πρακτικής του αποκλεισμού παίρνει 
η επιτήρηση και ο εγκλεισμός, που θεμελιώνονται στην 
συνεχή παρατήρηση και περιφρούρηση των ατόμων 
στον χώρο. Έτσι ο έλεγχος του ατόμου, δίνει τη θέση 
του στον έλεγχο του πληθυσμού, με στόχο πάντα την 
κανονικοποίηση μέσω της πειθαρχικής οργάνωσης. 

Η εγκαθίδρυση και διατήρηση των παραμέτρων που ορίζουν 
την κανονικότητα, ειδικά στις σύγχρονες εκμεταλλευτικές 
κοινωνίες, βασίζεται και στην αναπαραγωγή, από τα μέλη 
του κοινωνικού σώματος, των ενδεδειγμένων πρακτικών. 
Η Hanna Arendt στην Ανθρώπινη Κατάσταση σημειώνει 
πως «Η κοινωνία αξιώνει από τα μέλη της να ενεργούν 
σαν να αποτελούσαν μέλη μιας τεράστιας οικογένειας, 
η οποία δεν έχει παρά μια γνώμη και ένα συμφέρον. Η 
κοινωνία δουλεύει με το μοντέλο του νοικοκυριού μια 
και αυτό υπερασπίστηκε. Η εξουσία του ενός (αρχηγού 
του νοικοκυριού) μετατράπηκε στην κοινωνία σε μια 
απρόσωπη εξουσία του κανενός»4. Mε αυτό τον τρόπο, τα 
κοινωνικά υποκείμενα διαμορφώνονται από την εξουσία 
ως υποκείμενα τα οποία υπάγονται σε συγκεκριμένες 
κανονικοποιητικές σταθερές, μέσω του ανήκειν τους σε 

3. Πλαζομίτη Δέσποινα, Σεξουαλικότητα και Εξουσία: Η 
προσέγγιση της έννοιας της κανονικοποίησης του σώματος στο έργο 
του Michel Foucault, 2012, Πανεπιστήμιο Πατρών, σ. 35 

4. Arendt Hannah, Η ανθρώπινη κατάσταση/μτφρ. Στ. Ροζάνης, Γ. 
Λυκιαρδόπουλος, Γνώση, Αθήνα, 1986, σ. 15 
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μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, και του συνόλου των 
δραστηριοτήτων και διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα 
στα πλαίσιά της. «Η πειθαρχική εξουσία χρησιμοποιεί 
το χώρο για να τοποθετήσει, να ιεραρχήσει και να 
σμιλέψει τα υποκείμενα αυτά, όχι μόνο ως υποκείμενα 
δικαίου (ή «υποκείμενα στον νόμο), αλλά ως μέλη μιας 
συγκεκριμένης κοινωνικής άρθρωσης που αναπαράγεται 
η ίδια μέσω δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής»5.  

Α1.1.β Κανονικά και μη κανονικά σώματα
Η προσέγγιση της έννοιας της «κανονικοποίησης του 
σώματος», αφορά και στην ερμηνευτική της συγκρότησης 
ενός κανονικού σώματος, το οποίο θα θέτει αυτή τη διάκριση 
μεταξύ της έννοιας «φυσιολογικού» και «παθολογικού». 
Ο τρόπος με τον οποίο κατηγοριοποιούνται τα σώματα, 
με βάση την «παρέκκλιση» στην οποία απαντούν, μας 
δίνει στοιχεία για το χαρακτήρα των παρεμβάσεων της 
εξουσίας, αλλά συγκροτεί ταυτόχρονα και ταυτοτικά 
χαρακτηριστικά των εκτοπισμένων. Ο Foucault στους 
Μη Κανονικούς, διερευνώντας τις μορφές παρέμβασης 
της κανονικοποιητικής εξουσίας, στο «πρόβλημα της 
ανωμαλίας», όπως αυτό αντιμετωπιζόταν κατά το 19ο 
αιώνα, διακρίνει τρείς κατηγορίες «μη κανονικών» 
σωμάτων. 

To «ανθρώπινο τέρας», αποτέλεσε μέχρι και τις αρχές 
του 20ου αιώνα, το μοντέλο «μη κανονικότητας», που 
εξήγησε και συγκέντρωσε το σύνολο των παρεκκλίσεων, 
συνδυάζοντας το αδύνατο και το απαγορευμένο. 
Αποτέλεσε την πραγμάτωση μιας ανάγκης για ανάδειξη 
ενός τερατώδους υποβάθρου, που θα εξηγούσε κάθε 
μικρή παρέκκλιση: «Ποιο είναι το μεγάλο τέρας της 
φύσης που διαγράφεται πίσω από τον κλεφτάκο;»6. 

5. Σταυρίδης Σ., Κοινός Χώρος, Η πόλη ως τόπος των κοινών, 
Angelus Novus, Αθήνα 2018, σ. 45 

6. Foucault Michel, Οι Μη Κανονικοί, Παραδόσεις στο Κολλέγιο 
της Γαλλίας 1974-1975, Εστία, Αθήνα 2011 σ. 122

Η δεύτερη κατηγορία, το «προς συμμόρφωση άτομο», σε 
αντίθεση με το τέρας που αποτελεί μια υλική μορφή της 
εξαίρεσης, εντοπίζεται πολύ συχνότερα, όντας το σώμα 
που δεν θα τροποποιηθεί επιτυχώς από τις «τεχνικές 
εκγύμνασης» και πάνω στο οποίο εφαρμόζονται όλες οι 
τεχνικές πειθάρχησης. Είναι το υποκείμενο το οποίο θα 
δείξει αντίδραση απέναντι στα κανονιστικά συστήματα 
της οικογένειας, της εκπαίδευσης, των κοινωνικών 
μηχανισμών. Σε αυτό το πλαίσιο ο Foucault  εντοπίζει 
και ένα διφορούμενο στον ορισμό και την ερμηνεία του 
«προς συμμόρφωση ατόμου», αφού για να θεωρηθεί 
ένα υποκείμενο «προς συμμόρφωση», σημαίνει πως 
όλες οι τεχνικές συμμόρφωσής του απέτυχαν, γεγονός 
που καθιστά τον «προς συμμόρφωση άνθρωπο» στην 
ουσία ασυμμόρφωτο7. Δημιουργείται έτσι, ειδικά από 
τον 19ο αιώνα και ύστερα ένας άξονας συμμορφώσιμου 
/ ασυμμόρφωτου, γύρω από τον οποίο μπορούμε να 
εντοπίσουμε το μη κανονικό άτομο.

Η Τρίτη κατηγορία, αυτή με τη μεγαλύτερη ευρύτητα, 
είναι ο «αυνανιζόμενος». Η ύπαρξη του αυνανιζόμενου 
βασίζεται σε μια πράξη κατ΄ επίφαση «άγνωστη», στην 
πραγματικότητα κρυφή, η οποία δεν φτάνει ποτέ στην 
αυτοσυνείδηση και τον καθολικό Λόγο8. Έτσι, αυτή η 
καθολικότητα και η μη ορατότητά του, του επιτρέπει 
να αποτελέσει την πιθανή – πραγματική ρίζα όλων των 
δεινών, να συνδέεται με το σύνολο των αποκλίσεων.  

Προσθετικά, η Βuttler, υποστηρίζει πως οι μηχανισμοί 
της εξουσίας αναδεικνύουν συγκεκριμένους τρόπους 
διαβίωσης ως «ζωή» και συγκεκριμένα σώματα ως «σώματα 
με σημασία» . Τα υπόλοιπα σώματα, αντιμετωπίζουν τα 
κενά των κοινωνικών και πολιτικών θεσμών, που είναι 
σχεδιασμένοι για την εξασφάλιση των συνθηκών για τη 
διατήρηση των πληθυσμών στην ζωή. Μια σειρά σωμάτων 

7. Ο.π. Foucault M, 2011, σ. 125 

8. Ο.π. Foucault M, 2011, σ. 127 
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– πληθυσμών, μένουν εκτεθειμένα στην ασθένεια, τη 
φτώχεια, τη βία, τον εκτοπισμό και το θάνατο. 

Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να αναφερόμαστε στην 
«ορατότητα» και την «αναγνωρισιμότητα», σαν μια από 
τις συνθήκες που θα κρίνουν -ή θα περιγράψουν- την 
περιθωριοποίηση, έχοντας ως κριτήριο την συμμόρφωση 
στις νόρμες που ορίζουν το βιώσιμο, ή κανονικό σώμα. 
Θα μπορούσαμε να πούμε πως το σώμα αποκτά στην 
ουσία την έννοια ενός τόπου στον οποίο ενσωματώνεται 
μια κοινωνική και πολιτισμική σύμβαση, στο οποίο 
αναπαράγονται οι κατάλληλες συνθήκες για τα συστήματα 
εκμετάλλευσης και καταπίεσης. 

Α1.2. η σχέση ορίου & περιθωρίου 

Η προσπάθεια ορισμού της έννοιας του περιθωρίου, από 
όποιο ερμηνευτικό πλαίσιο και να αποπειραθεί να γίνει, 
περνά μέσα από την διερεύνηση της έννοιας του ορίου και 
κατά συνέπεια την  συσχέτιση των δύο εννοιών, «ορίου» 
και «περιθωρίου». Μπορούμε, για παράδειγμα, να 
θεωρήσουμε πως ύπαρξη του «ορίου», είναι προϋπόθεση 
για τον ορισμό του «περιθωρίου»; Είναι μια σχέση που 
μπορεί να λειτουργήσει και αμφίδρομα; 

Ο Agamben, σημειώνει πως «το μη περιθώριο 
αποκλείει το περιθώριο περιλαμβάνοντάς το, αλλά και 
το περιλαμβάνει αποκλείοντάς το»9. Με αυτό τον τρόπο 
η εξαίρεση, μπορεί να οριστεί ως ένας περιληπτικός 
αποκλεισμός – που χρησιμοποιείται, στην ουσία για να 
περιλάβει αυτό το οποίο αποβάλλεται. Στοιχείο που 
χαρακτηρίζει την εξαίρεση είναι πως ό,τι αποκλείεται δεν 
στερείται κάθε σχέσης με τον «κανόνα», αλλά αντίθετα, 
ο κανόνας εξακολουθεί να διατηρεί τη σχέση του με την 
εξαίρεση υπό τη μορφή της αναστολής, μέσω δηλαδή, της 
μη τήρησής του. Κατ’ επέκταση, η κατάσταση εξαίρεσης 
δεν είναι ένα χάος, σε αντίθεση με την «τάξη», αλλά 
μπορεί να ερνημευτεί ως μια κατάσταση που προκύπτει 
από την αναστολή της10. 

Χρήσιμο παράδειγμα κατανόησης των στοιχείων που 
επεξεργάζεται ο Agamben, αποτελεί ο πρόσφυγας. Αν 
κατανοήσουμε το άτομο, ως υποκείμενο που φέρει από 
την μία την βιολογική «ζωή» του και από την άλλη την 
πολιτική ταυτότητα, με βάση την οποία εντάσσεται στο 
κοινωνικό σύνολο και απολαμβάνει δικαιώματα, η «γυμνή 
ζωή» όπως την ορίζει ο Agamben, παράγεται από την 

9. Agamben Giorgio, Homo Sacer: Kυρίαρχη εξουσία και γυμνή 
ζωή/μτφρ. Π. Τσιαμούρας, Scripta, Αθήνα, 2005, σ. 89 

10. Διονύσης Σκλήρης, Παραπανίσιοι άνθρωποι. Η μορφή του 
πρόσφυγα στη σκέψη του Giorgio Agamben. 
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εσωτερική αυτή διχοτόμηση. Στην ουσία, ο άνθρωπος του 
οποίου ο «βίος» διακρίνεται από την «ζωή», καλείται να 
επιστρέψει σε μια αφετηριακή «φυσική», απογυμνωμένη 
ζωή, που διανοίγεται σαν δυνατότητα, η  οποία όμως 
ουδέποτε υπήρξε. Ο πρόσφυγας, σαν παράδειγμα 
υποκειμένου που στερείται την πολιτική του ταυτότητα, 
μπορεί να αποτελέσει μια τέτοια «γυμνή ζωή». Για να 
επιστρέψουμε στην επεξήγηση του αρχικού σημείου της 
θεωρίας του Agamben που παραθέσαμε, ο πρόσφυγας δεν 
νοείται σαν ένα αντίθετο ενός συγκεκριμένου, υπαρκτού 
πολιτικού βίου. Αντίθετα, το σύστημα του πολιτικού βίου 
«περιέχει» συστατικά τον αποκλεισμό από αυτόν, ως έναν 
ιδιόμορφο «αποκλεισμό μέσα στην ένταξη». 

Το σχήμα με βάση το οποίο ορίζει ο Agamben την 
σχέση περιθωρίου και μη περιθωρίου, είναι χρήσιμο 
για τον προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ «ταυτότητας» 
και «ετερότητας». Ο Βεντούρα, μιλάει για την  ύπαρξη 
της «ξενότητας», η οποία συσπειρώνει τους «όμοιους» 
και ενισχύει τη συλλογική ταυτότητα σε βαθμό που 
αυτή συχνά προσδιορίζεται σε αντιπαράθεση με άλλες, 
ουσιαστικά οριζόμενη δια του αποκλεισμού. Κατά 
συνέπεια, μπορούμε να θεωρήσουμε πως η ταυτότητα 
των κοινωνικών υποκειμένων, ακροβατεί μεταξύ της 
οικειότητας και της ξενότητας, αποτελώντας ένα 
δυναμικό αποτέλεσμα μιας συνεχούς σύγκρουσης ενός 
«μέσα» και ενός «έξω». Η έννοια έτσι της ετερότητας, 
γίνεται συστατική συνιστώσα των ταυτοτήτων που 
διαμορφώνονται, αλλά και δομικό στοιχείο, αναγκαίο 
για κάθε σύστημα κατηγοριοποίησης του περιβάλλοντος 
από τα υποκείμενα. Για παράδειγμα, ο λογικός θα 
νοηματοδοτεί την ταυτότητά του αυτή συγκρινόμενος με 
τον τρελό. Έτσι, το «δακτυλοδεικτούμενο» περιθωριακό 
υποκείμενο, βρίσκεται δέσμιο αυτής του της ταυτότητάς, 
αφού πάντα θα ορίζεται σε συνάρτηση με το κανονικό 
και το αποδεκτό. Αν χρησιμοποιήσουμε ξανά το 
προηγούμενο παράδειγμα, προκειμένου να αναγνωριστεί 
και να ερμηνευθεί ο τρελός, χρειάζεται να εμφανιστεί 
στην τάξη της λογικής, ώστε να συγκρουστεί με αυτή. Η 

ετερότητα, μπορεί να λογιστεί ως τέτοια συγκρινόμενη με 
το «φυσιολογικό», το οποίο θα τη θέσει και στο περιθώριο.
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//// Α2. οι έννοιες 
κουλτούρα - υποκουλτούρα
Προσπαθήσαμε, στις παραπάνω ενότητες, να 
περιγράψουμε την εξαίρεση σαν κοινωνική συνθήκη, αλλά 
και ταυτόχρονα να επεξεργαστούμε πως συγκροτούνται οι 
«μη-κανονικοί», τα άτομα και οι κοινωνικές ομάδες που 
αποκλείονται, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά τους. 

Προσεγγίζοντας, λοιπόν, την ταυτότητα του «έξω», είναι 
σημαντικό να αναφερθούμε στο πως αυτή αποτυπώνεται 
και συγκροτεί την δική της κουλτούρα, αντίρροπα με 
την κυρίαρχη. Αναφερόμαστε έτσι στην σχέση μεταξύ 
κουλτούρας και υποκουλτούρας εν γένει, αντλώντας 
στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν στην μελέτη της 
ρεμπέτικης υποκουλτούρας, ως κοινωνική, πολιτισμική, 
χωρική αποτύπωση της περιθωριακότητας του τότε. 

Α2.1. Η κουλτούρα

Ως  «κουλτούρα» μπορεί να νοηθεί ένα σύνολο 
παραδόσεων, εθίμων, τεχνών, νόμων, μορφών 
συμπεριφοράς και προτύπων, κάθε ικανότητα και 
συνήθεια, εν ολίγοις, που αποκτά ο άνθρωπος ως μέλος 
της κοινωνίας. Ο ορισμός αυτός έχει τις ρίζες του στον 
περασμένο αιώνα, από τον Άγγλο ανθρωπολόγο Ε.Β Tay-
lor, και θέτει ένα γενικό, ευρύ πλαίσιο αντίληψης του όρου 
της κουλτούρας. O Tylor δίνει έμφαση στους κοινωνικούς 
καταναγκασμούς, αντιλαμβανόμενος ως κουλτούρα, στην 
ουσία, «ό,τι εκδήλωση λαμβάνει χώρα μέσα στη ζωή ενός 
λαού, ανεξάρτητα από το επίπεδό του»11. 

Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται ο Tylor, έρχεται σε 
αντίθεση με μια πιο συντηρητική θεώρηση, που έχει τις 
καταβολές της στα φεουδαρχικά συστήματα κοινωνικής 
οργάνωσης, και τείνει να ταυτίζει την έννοια της 
κουλτούρας με τον πολιτισμό. Υπό αυτή την οπτική, η 
κουλτούρα αντιμετωπίζεται ως το μέτρο μιας αισθητικής 
τελειότητας και συνδέεται αποκλειστικά με κλασσικές 
αισθητικές φόρμες, όπως αυτές του μπαλέτου, της 
όπερας, του θεάτρου κλπ. Η διάκριση μεταξύ πολιτισμού 
και κουλτούρας, αποσαφηνίζεται με την εισαγωγή του 
«πολιτισμικού δυισμού», από τον M. Mauss. Θέτοντας 
σε αντιπαράθεση τον λόγιο πολιτισμό – των εκλεκτών, 
με τον λαϊκό πολιτισμό,  η ταύτιση πολιτισμού και 
κουλτούρας, μπορεί να επιτραπεί, αν ενταχθεί στα πλαίσια 
της πάλης των ανώτερων τάξεων για ταξική κυριαρχία. 
«[..] Η ύπαρξη μιας ανώτερης κυρίαρχης τάξης και 
πολιτισμικής παράδοσης, συνιστά απαραίτητο στοιχείο 
κάθε διαφοροποιημένου κοινωνικού σχηματισμού με 
ανεπτυγμένες ταξικές αντιθέσεις στο πλαίσιο και μόνο 
του οποίου διαπιστώνουμε ιστορικά την εμφάνιση του 

11. Τylor E.B., Primitive Culture, London 1871, από Δαμιανάκο Σ., 
2001, σ. 30 
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πολιτισμού»12. 
Για τον Herbert Marcuse, του οποίου το έργο βασίστηκε 
στη διάκριση των δύο εννοιών, η κουλτούρα αναφέρεται 
σε μια «ανώτερη διάσταση της ανθρώπινης αυτονομίας 
και ολοκλήρωσης», ενώ ο πολιτισμός «χαρακτηρίζει το 
βασίλειο της αναγκαιότητας,[…] όπου ο άνθρωπος δεν 
είναι ο εαυτός του και εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες 
και ανάγκες13». Αυτή η διάκριση γίνεται περισσότερο 
αντιληπτή από τη μελέτη του Α. Toynbee στο Study of  
History, όπου φαίνεται πως υπάρχουν περιοχές, όπως 
η Μαύρη Αφρική που διαθέτουν κουλτούρα ενώ δεν 
γνώρισαν ποτέ πολιτισμό.

H κουλτούρα, λοιπόν, μπορεί να προσεγγιστεί ως το 
μέρος εκείνο της εκμαθημένης συμπεριφοράς που 
αποκτάται κοινωνικά, διαμορφώνοντας τους όρους για 
την ανάπτυξη συλλογικής πρακτικής στα πλαίσια ενός 
προβλήματος ή μιας κατάστασης. Την ίδια στιγμή, 
όμως, που η κουλτούρα δημιουργεί ολότητες μέσω 
αυτής της διαδικασίας εκμάθησης, διεγείρει αντιθέσεις, 
αφού η αντιμετώπιση ενός προβλήματος μπορεί να γεννά 
διαφορετικές πρακτικές. Σύμφωνα με τον Αστρινάκη, «Οι 
περισσότερες κουλτούρες χαρακτηρίζονται από εμφανείς 
αντιθέσεις και αντιφάσεις και η έννοια της υποκουλτούρας 
ενσαρκώνει μια τέτοια αντίθεση»14.  

12. Δαμιανάκος Σ. Κοινωνιολογία του Ρεμπέτικου, Πλέθρον, Αθήνα 
2001, σ. 31

13. T. Adormo, M. Horheimer, L. Lowenthal, H. Marcuse, Τέχνη 
και Μαζική Κουλτούρα/μτφρ. Σαρικάς Ζ., Ύψιλον, Αθήνα, 1984, σ. 
29 

14. Αστρινάκης Α.Ε., Νεανικές Υποκουλτούρες: Παρεκκλίνουσες 
Υποκουλτούρες της Νεολαίας της Εργατικής Τάξης. Η Βρετανική 
Θεώρηση και η Ελληνική Εμπειρία, Παπαζήσης, Αθήνα, 1991, σ. 7

Α2.2. Η υποκουλτούρα

Θεωρώντας ότι η κυρίαρχη ιδεολογία, μέσω μιας 
σειράς μηχανισμών, διαμορφώνει τα κριτήρια μιας 
κυρίαρχης κουλτούρας - βλ. Παράθεμα-, αναγνωρίζουμε 
ένα υποτυπώδες πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να 
ευνοείται η ανάπτυξη μιας ετερόφωτης κουλτούρας –
υποκουλτούρας-, μέσω της διαπραγμάτευσης και της 
αμφισβήτησης των κριτηρίων αυτών. Η υποκουλτούρα, 
για εμάς, νοείται ως μια αποκόλληση από το δεδομένο 
πλαίσιο «ομαλοποιημένων» μορφών, με αποτέλεσμα 
την αποδοκιμασία, την αποστροφή, το στιγματισμό και 
πιθανά την περιθωριοποίηση. Μία τέτοια διαδικασία 
αμφισβήτησης και διάρρηξης της κοινωνικής 
συγκατάθεσης όπως την περιγράψαμε στην προηγούμενη 
ενότητα, μπορεί να έχει διαφορετικές αναγνώσεις: από 
τη μία να θεωρηθεί ως πράξη αντίστασης, ενώ από την 
άλλη μπορεί να σηματοδοτεί μια τάση μηδενισμού και 
επίμονου ατομικισμού. Όπως σημειώνει ο Dick Heb-
didge, «Η περίπλοκη αλληλεπίδραση ανάμεσα στα 
διαφορετικά επίπεδα του κοινωνικού σχηματισμού 
αναπαράγεται με τις εμπειρίες τόσο των κυρίαρχων όσο 
και των υποτελών ομάδων, κι αυτές οι εμπειρίες γίνονται 
με τη σειρά τους «το ακατέργαστο υλικό» που βρίσκει την 
έκφρασή του στην κουλτούρα και την υποκουλτούρα»15.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια της 
υποκουλτούρας είναι σημαντικό να δώσουμε σημασία 
στο στυλ, ως ένα από τα βασικά της χαρακτηριστικά, το 
οποίο εκφράζει την αισθητική των μελών της. «Μέσω του 
στυλ, η εκάστοτε υποκουλτούρα εκφράζει την ταυτότητά 
της, τη διαφορετικότητά της κυρίως από την κυρίαρχη 
κουλτούρα, τη δυσαρέσκεια και την περιφρόνηση 
απέναντι στο κυρίαρχο σύστημα αξιών»16.  

15. Dick Hebdidge, Υπο – Κουλτούρα, το νόημα του στυλ, Γνώση, 
Αθήνα 1981, σ. 116-117

16. Ο.π. Αστρινάκης Α.Ε. 1991, σ. 53 
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Συχνά, οι υποκουλτούρες συνδέονται με περιθωριακές 
κοινωνικές ομάδες, αφού οι ομάδες που κατά καιρούς 
έχουν βρεθεί στο κοινωνικό περιθώριο, παρουσιάζουν 
μια έντονη ανάγκη να εκφραστούν με έναν διακριτό 
τρόπο από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο ή αναπτύσσουν 
μια κουλτούρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
προβλήματα καθημερινότητας π.χ. την ανάγκη για 
κοινωνικοποίηση, ακόμα και με έναν διαφορετικό τρόπο 
από τον ενδεδειγμένο. Στα πλαίσια διαμόρφωσης μιας 
υποκουλτούρας, το περιθώριο εκφράζει και αποτυπώνει 
τα στοιχεία αυτά που συνθέτουν τον τρόπο ζωής του, τις 
συνήθειες του, την αντίληψη του για τον κόσμο. Μέσω 
της τέχνης, το άτομο  καταφέρνει και να επικοινωνήσει 
πλευρές της κουλτούρας του ή και στοιχεία που το θέτουν 
στο περιθώριο, τόσο στα πλαίσια των μικροκοινωνιών του, 
όσο και πολλές φορές προσεγγίζοντας το μη-περιθώριο.

Το ρεμπέτικο, το οποίο θα μας απασχολήσει σε αυτή 
την εργασία, είναι μια μουσική που για μια μεγάλη 
περίοδο της «ζωής» του, ταυτίστηκε με το περιθώριο, 
στοχοποιημένο ως μουσική των παρανόμων και το 
υπόκοσμου, και πράγματι, ειδικά στην αρχή της πορείας 
του, εξέφρασε και αυτά τα κομμάτια, αλλά όχι μόνο. 
Σύμφωνα με το Δαμιανάκο, τα ρεμπέτικα τραγούδια 
εξέφρασαν και χαρακτήρισαν τρεις, διακριτές μεταξύ τους, 
υποκουλτούρες: των παρανόμων, των υποπρολετάριων 
και των προλετάριων. 

Η διακριτότητα των υποκουλτουρών αυτών, παράλληλα 
με τη διαπίστωση πως και οι τρείς εκφράστηκαν από το 
ρεμπέτικο, «μαρτυράει» τις μεταστροφές του ίδιου αλλά 
και της κοινωνικής του βάσης. Οι υποκουλτούρες – όπως 
και οι κουλτούρες- μεταλλάσσονται σε μια προέκταση των 
κωδίκων που θέτει η κυρίαρχη ιδεολογία και αντίστοιχα 
οι κοινωνικές ομάδες που «αντιτίθενται» σε αυτήν. 
Ταυτόχρονα όμως, -όπως αναφέρουμε στο παράθεμα- 
το ζήτημα της ιδεολογίας έχει επίδραση και στην 
κουλτούρα που διαμορφώνεται από την τάξη που κατέχει 
τα μέσα υλικής παραγωγής -άρα και τα μέσα πνευματικής 

παραγωγής-. Η αμφισβήτηση αυτών των μέσων αλλά 
και οι αντιθέσεις μεταξύ των κουλτουρών γεννούν αλλά 
και διαμορφώνουν η μεταλλάσσουν τις υποκουλτούρες. 
Ο Hebdidge πάνω στο στοιχείο αυτό αναφέρει πως, 
σε μια διαδικασία μελέτης του πλαίσιο γέννησης των 
υποκουλτουρών, θα ήταν λάθος «να υπερτονίζουμε τη 
σύμπτωση ανάμεσα στην αξιοπρεπή εργατική κουλτούρα 
και τις συνολικά περιθωριακές μορφές»17. 

Α2.2.α Το στοιχείο της ενσωμάτωσης

Στην συζήτηση περί «μεταστροφής» χαρακτηριστικών 
μιας υποκουλτούρας, πέρα από τις προϋποθέσεις που 
οδηγούν στην γέννησή της, πρέπει να δούμε και τον τρόπο 
με τον οποίο επιτυγχάνεται η ηγεμονία των κυρίαρχων 
ιδεών, αλλά και αν -ή πώς- τελικά οι υποκουλτούρες 
μπορούν να ενσωματώνονται

«[..] Το στυλ μιας υποκουλτούρας πότε πανηγυρίζεται 
-σε σελίδες μόδας- και πότε καταδικάζεται σε άρθρα 
που αντιμετωπίζουν την υποκουλτούρα σαν κοινωνικό 
πρόβλημα»18. Εντοπίζεται συχνά ένα μοτίβο μετά 
την ανάδυση μιας υποκουλτούρας, που περιλαμβάνει 
την καταδίκη μορφών συμπεριφοράς και πρακτικών 
της υποκουλτούρας ως έκτροπα ή «αντικοινωνική 
συμπεριφορά», από φορείς που στα μάτια της κοινωνίας 
βρίσκονται σε θέσεις με «κύρος», όπως η εκκλησία, ο 
τύπος, τα ΜΜΕ, και ακόλουθα την αντίστοιχη αντίδραση 
της αστυνομίας, οδηγώντας την κοινή γνώμη σε έναν 
«ηθικό πανικό». Το μοτίβο αυτό, μπορεί να εμφανίζεται 
με διαφορετικούς τρόπους και εντάσεις, όμως μπορούμε 
να αντιληφθούμε στοιχεία του σε κάθε μια διακριτή 
περίπτωση, στοιχείο που, στην προσπάθεια διερεύνησης 
του πως επιτυγχάνεται η ιδεολογική κυριαρχία, μας οδηγεί 
στην θεώρηση του Φουκώ, ο οποίος αντιλαμβάνεται τον 

17. Ο.π. Hebdidge D. 1981, σ. 109 

18. Ο.π. Hebdidge D. 1981, σ. 127 
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«Λόγο» σαν ένα φορέα γνώσης, η οποία με την σειρά της 
παράγει -και αναπαράγει- φαινόμενα εξουσίας.  

Έτσι, χρησιμοποιώντας την διάκριση του Hebdidge, 
μπορούμε να ορίσουμε δύο χαρακτηριστικές μορφές 
ενσωμάτωσης: την εμπορευματική και την ιδεολογική19. 
Η εμπορευματική μορφή συνδέεται με τη μετατροπή των 
στοιχείων που συνθέτουν μια υποκουλτούρα (ντύσιμο, 
μουσική, γλώσσα κλπ.) σε αντικείμενα μαζικής παραγωγής, 
ενώ η ιδεολογική αφορά στον επανακαθορισμό της 
παρεκκλίνουσας, μη-κανονικής, συμπεριφοράς από τους 
μηχανισμούς της εξουσίας -αστυνομία, μέσα μαζικής 
ενημέρωσης κλπ. «Η δημιουργία και η διάδοση των 
καινούριων στυλ συνδέεται αναπόσπαστα με τη διαδικασία 
της παραγωγής, τη δημοσιότητα και την τυποποίηση, 
που οδηγούν αναπόφευκτα στην εξουδετέρωση της 
ανατρεπτικής τους δύναμης»20. Όταν, λοιπόν το στυλ μιας 
υποκουλτούρας φτάνει στην αγορά ως ένα προϊόν, έχει 
ουσιαστικά απογυμνωθεί η μορφή από το περιεχόμενο, με 
αποτέλεσμα αυτό να χάνει την αρχική του σηματοδότηση. 
Η αντιμετώπιση μιας υποκουλτούρας έχει σαν προέκταση 
από τη μία το «διαφορετικό» να μετατραπεί σε ασήμαντο, 
φυσικό, να εξημερωθεί, ενώ από την άλλη, εναλλακτικά, 
να μετασχηματιστεί σε “εξωτικό αντικείμενο χωρίς 
νόημα”21. 

Η υποκουλτούρα λοιπόν σε αυτή την εργασία γίνεται 
αντιληπτή ως η κουλτούρα που αντιτάσσεται στην 
κυρίαρχη, παρουσιάζοντας εν δυνάμει αντιστασιακά 
και ανατρεπτικά χαρακτηριστικά. Η ανατρεπτική 
αμφισβήτηση που πραγματοποιείται στα πλαίσια μιας 
υποκουλτούρας αφορά την ταξική θέση και συνείδηση 
των υποκειμένων, ενώ ταυτόχρονα αφορά είτε κομμάτια 
που περιθωριοποιούνται από την ίδια την κοινωνία ή 

19. Ο.π. Hebdidge D. 1981, σ. 128 

20. Ο.π. Hebdidge D. 1981, σ. 129 

21. Ο.π. Hebdidge D. 1981, σ. 132 

κομμάτια που ανήκουν σε ένα «ηθελημένο» περιθώριο, 
που λόγω μιας τάσης για αντίδραση στην κοινωνία και στα 
πρότυπά της, υιοθετεί τα στοιχεία μια υποκουλτούρας. 
Στην περίπτωση του ρεμπέτικου θα προσπαθήσουμε να 
μελετήσουμε τον τρόπο που η υποκουλτούρα αναδρά 
με την περιθωριακότητα, αφού τόσο το υποκείμενο που 
εκφράστηκε μέσα από το ρεμπέτικο περιθωριοποιήθηκε 
λόγω της σύνδεσής του με τον υπόκοσμο, όσο και το 
ίδιο το ρεμπέτικο περιθωριοποιήθηκε και κυνηγήθηκε 
ως μια κουλτούρα που δεν υποτασσόταν στα πλαίσια της 
κυρίαρχης.

Μπορούμε, τελικά, να κατανοήσουμε πως μεταξύ του 
δίπολου περιθώριο – μη περιθώριο, και των μορφών που 
αυτό μπορεί να πάρει στα διάφορα πεδία, αναπτύσσεται 
μια σχέση αμοιβαίου συσχετισμού, καθώς τα όρια δύνανται 
να μεταβάλλονται συνεχώς, ακροβατώντας μεταξύ της 
σαφήνειας και της ασάφειας, της ορατότητας και της μη 
διακριτότητας. Κατ’ επέκταση, μεταβαλλόμενη είναι και 
η συνθήκη που υπαγορεύει ποια-ες κοινωνικές ομάδες 
ανήκουν στο περιθώριο και ποιες όχι. Στην ενότητα 
αυτή κάναμε μια προσπάθεια προσέγγισης των εννοιών 
του περιθωρίου, των διαδικασιών και μηχανισμών 
περιθωριοποίησης και, εν τέλει, το πως οι αποκλεισμένοι 
συνθέτουν την δική τους υποκουλτούρα, η οποία εμποτίζεται 
με εμπειρίες και βιώματα. Στοχεύσαμε, όπως αναφέραμε 
και στην αρχή να θέσουμε μια βάση, ώστε στη συνέχεια να 
επεξεργαστούμε και μέσω των στοιχείων που συγκροτούν 
την ρεμπέτικη υποκουλτούρα, τον τρόπο με τον οποίο τα 
ίδια τα υποκείμενα ή οι πληθυσμοί βιώνουν τον αποκλεισμό, 
το πώς η κανονικοποιημένη οργάνωση του αστικού χώρου 
γίνεται αντιληπτή από την πλευρά εκείνων τους οποίους 
στοχεύει. 
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Μια μικρή αναφορά 
στις έννοιες
ιδεολογίας & ηγεμονίας. 
Ο όρος ιδεολογία περιλαμβάνει μια σειρά από ορισμούς 
που προσεγγίζουν την ίδια την έννοια αλλά και τα 
αποτελέσματά της. Η ιδεολογία προωθείται από το 
κυρίαρχο σύστημα ως η «φυσιολογική κοινή λογική»22  
μέσω της οποίας τα άτομα αδυνατούν να δουν πίσω από 
τα φαινόμενα τις πραγματικές σχέσεις που τα εξηγούν.  
«Η ίδια η έννοια της ιδεολογίας ενέχει ένα είδος βασικής, 
καταστατικής naïveté (αφέλεια): την παραγνώριση των 
ίδιων της των προϋποθέσεων, των ίδιων των πραγματικών 
όρων της, μιαν απόσταση, μιαν απόκλιση ανάμεσα στην 
αποκαλούμενη κοινωνική πραγματικότητα και τη στρεβλή 
παράσταση που έχουμε γι’ αυτήν, την ψευδή συνείδησή 
μας»23. Έτσι, η ιδεολογία αφορά την αναπαράσταση 
εικόνων και ιδεών που επιδρούν στην πλειοψηφία 
των ανθρώπων υποσυνείδητα και υιοθετούνται ως τα 
αυτονόητα βιωμένα αντικείμενα. Ο τρόπος με τον οποίο 
οι κοινωνικές σχέσεις ή οι διαδικασίες διαμόρφωσης τους 
γίνονται οικείες στα άτομα αφορά τελικά τις μορφές με 
τις οποίες αναπαρίστανται σε  αυτά, σχηματίζοντας ένα 
ολόκληρο πλαίσιο αποδεκτών μορφών. 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τον όρο της Ιδεολογίας, 
πρέπει να προσεγγίσουμε το ερώτημα του ποιες ομάδες 
και τάξεις έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν και να 
ταξινομούν την κοινωνία. Σύμφωνα με τους Μαρξ και 
Ένγκελς «Οι ιδέες της κυρίαρχης τάξης είναι, σε κάθε 
ιστορική φάση, οι κυρίαρχες ιδέες δηλαδή η τάξη που 
αποτελεί την κυρίαρχη υλική δύναμη της κοινωνίας 
ταυτόχρονα αποτελεί και την κυρίαρχη διανοητική 

22. Ο.π. Hebdidge D. 1981, σ. 24 

23. Zizek S., To Yψηλό Αντικείμενο της Ιδεολογίας, Scripta, 2006, 
σ. 64 

δύναμή της. Η τάξη που έχει στα χέρια της τα μέσα της 
υλικής παραγωγής, ελέγχει ταυτόχρονα και τα μέσα της 
πνευματικής παραγωγής, έτσι που , γενικά, οι ιδέες αυτών 
που δεν διαθέτουν τα μέσα της πνευματικής παραγωγής, 
υπόκεινται σ’ αυτήν. [..] Οι κυρίαρχες ιδέες δεν είναι 
τίποτα περισσότερο, παρά η τέλεια διατύπωση των 
κυρίαρχων υλικών σχέσεων, εκφρασμένη σε ιδέες. Έτσι, 
από τις σχέσεις που κάνουν μια τάξη κυρίαρχη, ξεπηδούν 
οι ιδέες της υπεροχής της.».

Σε αυτήν την παραδοχή βάσισε ο Γκράμσι την 
ανάλυσή του για την ηγεμονία. «Η ηγεμονία για τον 
Γκράμσι, αφορά μια διευθύνουσα κοινωνική ομάδα, 
που διασφαλίζει την (ενεργή ή παθητική) συναίνεση 
άλλων κοινωνικών στρωμάτων, αντί να επιβάλει τα 
διατάγματά της σε άβουλα «υποκείμενα». Στηρίζεται 
περισσότερο σε περίπλοκους μηχανισμούς ιδεολογικής 
ενσωμάτωσης, παρά στην άμεση προσφυγή στα όπλα. 
Σε αυτή την εκδοχή, η ηγεμονία-συναίνεση νοείται ως 
το αντίθετο της δικτατορίας-εξαναγκασμού, σύμφωνα 
με προϋποθέσεις, που ανάγουν αποτελεσματικά την 
ηγεμονική πολιτική σε μια αδιαμεσολάβητη ηθική 
σχέση»24. Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται ο 
συσχετισμός δύναμης των αντικρουόμενων ιδεών, 
συγκροτείται η κυρίαρχη ιδεολογία, η οποία όμως δεν 
είναι αμετάβλητη αλλά αναδρά με τις αντίπαλες ιδέες σε 
ένα δίπολο ενσωμάτωσης -εκτοπισμού, έννοιες που συχνά 
συνυπάρχουν και συνδέονται διαλεκτικά, οδηγώντας σε 
επαναπροσδιορισμό των εκάστοτε κοινωνικών συμμαχιών. 
Ωστόσο, η κοινωνική συγκατάθεση - συναίνεση δεν είναι 
πάντα δεδομένη, αλλά μπορεί να διαρραγεί, μέσω της 
αμφισβήτησης και της απόρριψης. 

24. Thomas P. D., Η διαλεκτική της Hγεμονίας, Τετράδια 
Μαρξισμού, Τεύχος 5, ΚΨΜ, Αθήνα, 2017, σ. 65 
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Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε το 
ιστορικό πλαίσιο συγκρότησης του αστικού περιθωρίου στην 
Ελλάδα, -εστιάζοντας κυρίως την Αθήνα και τον Πειραιά- με 
στόχο να εντοπίσουμε τα ταυτοτικά του χαρακτηριστικά. Αυτό, 
αφετηριακά περνάει μέσα από την ιστορική μελέτη της εξέλιξης 
της Ελληνικής κοινωνίας σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό 
επίπεδο, από την συγκρότηση του Ελληνικού κράτους το 1830, 
μέχρι και τα χρόνια του μεσοπολέμου. 

Πρέπει να σημειώσουμε, πως κρίναμε αναγκαία τη μελέτη 
περιόδου, και όχι μεμονωμένης χρονικής συγκυρίας, καθώς η 
αναφορά στις σταδιακές μεταβολές της ταξικής διαστρωμάτωσης, 
του τρόπου με τον οποίο αναπτύχθηκε η βιομηχανία και μαζί της 
η πόλη, μας βοηθάει, να προσδιορίσουμε το υποκείμενο μελέτης 
μας ταξικά και κοινωνικά, για να έχουμε τα στοιχεία κατανόησης 
εκείνα, ώστε μπορέσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε και σε 
μια διερεύνηση, σε επίπεδο ενός συνόλου κοινωνικών (άρα και 
χωρικών) πρακτικών. Όπως αναφέραμε, για να γίνει αντιληπτή 
η πορεία συγκρότησης του αστικού περιθωρίου, πρέπει να 
γίνει αντιληπτή η διαδικασία αστικοποίησης, αφετηρίες της 
οποίας τίθενται ήδη από τις πρώτες δεκαετίες συγκρότησης του 
Ελληνικού κράτους. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, όπως παρατηρεί η Λ. 
Λεοντίδου, σε αντίθεση με τις χώρες της Δύσης, στα πρώτα 
βήματα προς την εκβιομηχάνισή της, δεν συναντάμε την τυπική 
διαδικασία «αγροτικής εξόδου», που ακολουθείται παράλληλα 

από την προλεταριοποίηση των πληθυσμών25. Αυτό έγκειται 
από τη μία στο ότι η αστικοποίηση στην Ελλάδα δεν συμβαίνει 
σε αναλογία με τις μεταβολές στην γεωργική παραγωγή, αφού 
η εκβιομηχάνιση του γεωργικού τομέα και η συνεπαγόμενη 
αύξηση της παραγωγικότητας στη γεωργία ξεκίνησε να 
πραγματοποιείται κάποιες δεκαετίες αργότερα, και από την 
άλλη στο ότι οι ρυθμοί της αστικοποίησης δεν ακολουθούν τους 
ρυθμούς εκβιομηχάνισης, όπως στα καπιταλιστικά κέντρα26.

Αναλυτικότερα θα προσπαθήσουμε να αναφερθούμε και να 
διακρίνουμε την περίοδο μελέτης σε φάσεις, με γνώμονα τις 
κοινωνικές διεργασίες και ανακατατάξεις που πυροδότησαν οι 
τομές που έγιναν στην βιομηχανική ανάπτυξη και στους ρυθμούς 
αστικοποίησης. 

25. Η Λεοντίδου επίσης σημειώνει πως «Η μορφή της γεωγραφικής 
κινητικότητας των πληθυσμών, μετασχηματίστηκε από ενδοαγροτική 
κινητικότητα, σε υπερατλαντική μετανάστευση τις πρώτες δεκαετίες 
του εικοστού αιώνα», Λεοντίδου Λίλα, Οι πόλεις της Σιωπής, 
Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1989, σ. 63 

26. O Ι.Β. Φίλιας περιγράφει πως κατά την άνοδο του Δυτικού 
καπιταλισμού, εντοπίζουμε μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική ακολουθία 
που κομβικά περιγράφεται ως: ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα 
της παραγωγής – ραγδαία αύξηση της παραγωγικότητας στην 
γεωργία – ελευθέρωση εργατικής δύναμης από την γεωργία – 
διακίνηση πληθυσμού προς τις πόλεις. Από Φίλιας Ι.Β., Όψεις της 
διατήρησης και της μεταβολής του κοινωνικού συστήματος (τόμος 
Β), Νέα σύνορα, Αθήνα, 1980, σ. 107 & Μαντουβάλου Μ., Πολύζος 
Ι., Αστικοποίηση και Οργάνωση του χώρου στην προπολεμική 
Ελλάδα, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Αθήνα 1986, σ. 38-39
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// // Β1. τα πρώτα βήματα προς 
την καπιταλιστική ενσωμάτωση
Αποτελεί κοινό τόπο όλων των Ελλήνων – και μη- 
ιστορικών, πως για το μεγαλύτερο τμήμα του 19ου αιώνα 
η ελληνική οικονομία βάσισε την ανάπτυξή της στην 
αγροτική οικονομία, την οικονομία της υπαίθρου27. Η 
συσσώρευση κεφαλαίου στην ελληνική επικράτεια ήταν 
τόσο περιορισμένη και η μισθωτή εργασία άγνωστη έννοια 
ως την δεκαετία του 1870 τουλάχιστον, που είναι αδύνατον 
να μιλήσουμε για κυριαρχία του κεφαλαιοκρατικού 
τρόπου παραγωγής28. Ουσιαστικά επρόκειτο για μια 
προκαπιταλιστική οικονομία, περιφερειακή ως προς 
τον ευρωπαϊκό καπιταλισμό. Τα πρώτα χρόνια της 
ανεξαρτησίας, το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής 
εθνότητας ζούσε εκτός του νεοσύστατου Ελληνικού 
Κράτους, με αποτέλεσμα οι άμεσες κεφαλαιουχικές 
επενδύσεις της μεταπρατικής αστικής τάξης στο 
ελληνικό έδαφος να περιορίζονται σε αγορές αγροτικών 
εκτάσεων και στην ίδρυση των πρώτων τραπεζών29. Ο 
κρατικός μηχανισμός, στην βάση αυτή, που «ανέλαβε» 
να συντονίσει τις διαδικασίες εκβιομηχάνισης, δεν πέτυχε 
ουσιαστικές μεταβολές, αφού οι περιοχές του ήταν 
σχεδόν κατεστραμμένες από τον πόλεμο, με σημαντική 
απουσία υποδομών και κεφαλαίων30. 

Μετά το 1870 μπορούμε να διακρίνουμε βήματα στην 
ελληνική οικονομία που προώθησαν την βιομηχανική 
ανάπτυξη της χώρας. Οι Έλληνες αστοί της διασποράς, 
συμπτύχθηκαν προς την Ελλάδα, συνηγορώντας, σε 
συνδυασμό με τα δάνεια που σύναπτε η ελληνική 

27. Καρύδης Δ. Τα επτά βιβλία της Πολεοδομίας, Εκδόσεις 
Παπασωτηρίου, Αθήνα 2008, σ. 44 

28. Ο.π. Λεοντίδου Λ., 1989, σ. 52 

29. Ο.π. Λεοντίδου Λ., 1989, σ. 53 

30. Ο.π. Καρύδης Δ. 2008, σ. 44 

κυβέρνηση, σε μια σταδιακή μεταβολή του μοντέλου 
ανάπτυξης, με τη δημιουργία βιομηχανικών υποδομών. 

Η καθυστέρηση της ανάπτυξης αυτής, που αποτελεί 
βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας του 
19ου αιώνα, δεν οφειλόταν στην έλλειψη κεφαλαίων, τα 
οποία εξάλλου μετά το 1870 εισέρρεαν από το εξωτερικό, 
αλλά στον τρόπο που αυτά (όπως και τα δάνεια που 
πήρε το δημόσιο) δαπανιούνταν. Ουσιαστικά, όπως 
σημειώνει ο Κ. Τσουκαλάς, «η μεταπρατική αστική τάξη, 
ήταν ανίκανη να μετατραπεί σε ελληνική αστική τάξη 
από τη μία μέρα στην άλλη»31, αφού οι επιχειρηματικές 
δραστηριότητες που επέλεγε ήταν αυτές που της 
επέτρεπαν την ευκολότερη εξαγωγή κερδών με τον 
μικρότερο κίνδυνο (δηλαδή το εμπόριο, τις τραπεζικές 
και χρηματιστηριακές επιχειρήσεις, τα μεταλλεία)32.

Η στασιμότητα αυτή στη βιομηχανική ανάπτυξη, 
κορυφώθηκε και στην εθνική χρεωκοπία του 1890, την 
οποία ακολούθησε η μεγάλη κρίση στον αγροτικό τομέα, 
και η υποτίμηση τελικά του νομίσματος. Η σφράγιση 
της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου 
αιώνα με την επιβολή Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου 
περνούν στην λαϊκή κουλτούρα σαν μια εθνική ταπείνωση 
των αισιόδοξων προοπτικών των τελευταίων δεκαετιών33.  

31. Τσουκαλάς Κ., Εξάρτηση και Αναπαραγωγή, Ο Κοινωνικός 
Ρόλος των Εκπαιδευτικών Μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), 
Θεμέλιο, Αθήνα 2006, σ. 266 

32. Ο.π Λεοντίδου Λ., 1989 σ. 53-54 

33. Ο.π. Λεοντίδου Λ, 1989, σ. 55 
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Β1.1 ταξική & κοινωνική διαστρωμάτωση 
στα τέλη του 19ου αιώνα 

«Η πρωτεύουσα, όπως παρουσιάζεται σήμερα, είναι η 
πόλη ων μεγάλων αντιθέσεων. Δεν υπάρχει καλύτερη 
εικόνα που να μας δείχνει την κατάστασή της, αλλά και 
την κατάσταση ολόκληρης της Ελλάδας, από την θέα 
των αθηναϊκών δρόμων. Κοντά σε ένα μαγαζί που έχει 
Τούρκικη εμφάνιση βλέπει κανείς μια παρισινή μοδίστρα 
ή καφενεία που θυμίζουν Γαλλία. Μαλτέζοι χαμάληδες 
καθισμένοι στο δρόμο περιμένουν εργασία […] Κοντά 
σε ένα δημοκρατισμό [sic] ανθρώπους με φεουδαρχικές 
αντιλήψεις θεμελιωμένες επάνω στη βία και στην αρπαγή, 
όπως ακριβώς τις είχαν οι βαρόνοι το Μεσαίωνα»34 
έγραφε για την περίοδο του 1860 ο F.Lenorman. 

34. Lenorman F., αναφ. Από Στασινόπουλος Ε.Κ. Ιστορία των 
Αθηνών από την αρχαιότητα ως την εποχή μας, Κουλουφάκος, 
Αθήνα 1973, από Λεοντίδου Λ. 1989 σ. 80

Ο Δ. Καρύδης, περιγράφει πως σε μια αντιστοιχία με 
τα πολιτικά και οικονομικά δεδομένα της περιόδου, το 
φάσμα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης της Αθήνας 
στα τέλη του 19ου αιώνα, δεν διαμορφωνόταν μέσω της 
κλασσικής αντίθεσης κεφαλαίου και μισθωτής εργασίας, 
αλλά μέσα από μία «αστάθεια» μεταξύ δύο ακραίων 
πόλων κοινωνικοπολιτικής ιεραρχίας. Μάλιστα, πολύ 
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι συχνά 
οι αντιθέσεις μεταξύ αγροτών και μεγαλοκτηματιών στην 
ύπαιθρο αποτέλεσαν καταλύτη των κοινωνικών μεταβολών 
και ρυθμιστικό παράγοντα διασφάλισης συμφερόντων 
συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων35.

Οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες που απασχολούνταν σε 
όσους βιομηχανικούς κλάδους υπήρχαν, ή που ασκούσαν 
παρασιτικά μεταπρατικά επαγγέλματα, αποτελούσαν ένα 
ευρύ κοινωνικό, λαϊκό στρώμα, στο οποίο προστίθεντο 
και τα υπό-απασχολούμενα τμήματα του αγροτικού 
πληθυσμού, τα οποία λόγω της αρνητικής αγροτικής 
ανάπτυξης της περιόδου σταδιακά μετακινούταν προς 
την πρωτεύουσα, στρώμα που διέφερε σε πολλά από 
την εργατική τάξη, το βιομηχανικό προλεταριάτο, 
που συγκροτούταν την ίδια περίοδο στα κέντρα της 
Δυτικής Ευρώπης. Ως ιδιόμορφο περιστασιακά μέρος 
αυτού του λαϊκού στρώματος, ή ως κοινωνικό τμήμα σε 
αλληλεπίδραση με αυτό, ξεκινά να γίνεται αντιληπτό και 
το κοινωνικό υποκείμενο που μελετάμε στην παρούσα 
εργασία. 
Ακόλουθα, το σύνολο των υπαλλήλων στις υπηρεσίες του 
τριτογενή τομέα παραγωγής, αλλά και η απασχόληση σε 
εμπορικούς κλάδους, ή τα έσοδα από τις μεταπρατικές 
δραστηριότητες, διαμόρφωσαν με τη σειρά τους ένα 
μεσαίο κοινωνικό στρώμα, στο οποίο εντάσσονταν και 
οι μικρομεσαίοι γαιοκτήμονες. Τέλος, η ανώτερη αστική 
τάξη σχετιζόταν κυρίαρχα με τη διείσδυση χρηματιστικού 
κεφαλαίου, εγχώριου η και εισαγόμενου, παίρνοντας 

35. Ο.π. Καρύδης Δ. 2008, σ. 50-52 

εικ.1 / 1903, Η οδός 3ης Σεπτεμβρίου, όταν ακόμα την διέσχιζε το 
τραμ
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τον ρόλο του τοποτηρητή, διέθετε σημαντικό μέρος 
παραγωγικών μέσων υπό την ιδιοκτησία ή τον έλεγχό 
της και επεδίωκε την όλο και μεγαλύτερη υπαγωγή του 
κρατικού μηχανισμού στις προθέσεις της. Πλησιάζοντας 
στον 20ο αιώνα, με τον σταδιακό επαναπατρισμό 
μεγάλου μέρους των Ελλήνων αστών, μεταβάλλεται 
και η Αθηναϊκή και Πειραιώτικη κοινωνική δομή και ο 
καταμερισμός επαγγελμάτων, κάτι που είναι ιδιαίτερα 
εμφανές και στις μεταβολές στην οικονομία και τους 
πληθυσμούς της υπαίθρου36.

Την περίοδο εκείνη, η πτυχή της αγροτικής εξόδου που 
σχετιζόταν με τη συγκρότηση προλεταριάτου, έστελνε 
κυρίως πληθυσμό προς το εξωτερικό. Η Λ. Λεοντίδου 
σημειώνει πως η εσωτερική μετανάστευση τις πρώτες 
δεκαετίες της σύστασης του ελληνικού κράτους, είχε τις 

36. Ο.π. Τσουκαλάς Κ. 2006, σ. 193 

βάσεις της στις κοινωνικές σχέσεις που επικρατούσαν 
στην ύπαιθρο37. Οι μετανάστες και μετανάστριες που 
μετακινούνταν στην πρωτεύουσα δεν προέρχονταν από 
εύπορες περιοχές και οικογένειες μεγαλογαιοκτημόνων, 
αλλά από αγροτικές οικογένειες, που στόχευαν σε μια 
οικονομική υποστήριξη της οικογενειακής οικονομίας, 
αλλά και την ανάπτυξη μιας επιρροής, διαμορφώνοντας 
ένα είδος κοινωνικής κινητικότητας προς τη μικροαστική 
τάξη38. Οι πληθυσμοί αυτοί που κατευθύνθηκαν προς την 
πρωτεύουσα, την αντιμετώπισαν όχι με ανταγωνιστικό 
τρόπο, αλλά σαν ένα επιθυμητό μέρος διαβίωσης 
και εργασίας, φαινόμενο που ο Πουλαντζάς ονόμασε 
«ιδεολογικό σύνδρομο του ανοδικού διαύλου»39, 
μια «ψυχολογία της παροικίας» που στην ουσία 
απέτρεπε την σύγκρουση της πόλης με την ύπαιθρο 
στο επίπεδο της κουλτούρας και της ιδεολογίας40. 

Στον δεδομένο αυτό σχηματισμό, η περιθωριακότητα  
ήταν κοινωνικά  και  χωρικά περιορισμένη σε 
συγκεκριμένους θύλακες του αστικού ιστού, όπως π.χ. 
στην Αθήνα ο Ψυρρής, σαν υποπρολεταριακές κοινότητες 
που επέζησαν από τα χρόνια της ληστοκρατίας, μέχρι να 

37. Ο.π. Λεοντίδου Λ., 1989, σ. 77 

38. Ο μεγάλος βαθμός τριτογενοποίησης που ως προφανές 
αποτέλεσμα είχε την δημιουργία πολυάριθμων διοικητικών θέσεων 
και θέσεων σε δημόσιες υπηρεσίες υποδηλώνει πως μεγάλο κομμάτι 
των “εισερχόμενων” πληθυσμών ενσωματώθηκε  σε αυτούς τους 
τομείς απασχόλησης. Ειδικά μέχρι το 1870, οι περισσότεροι 
μελετητές αναφέρονται σε μια φαινομενική  “απουσία της φτώχιας” 
και την έντονη  παρουσία μιας αρκετά εύπορης μικροαστικής τάξης 
στην Αθήνα. Παρ’ όλα αυτά, θα ήταν λάθος, πάνω στην -πραγματική 
μεν- συνθήκη απουσίας της βιομηχανίας, να θεωρήσουμε  πως  το 
σύνολο των λαϊκών στρωμάτων ενσωματώνονταν στον τριτογενή 
τομέα, τη στιγμή που  υπήρχε ανάπτυξη σε μιά σειρά τομέων,  όπως  
το εμπόριο και η οικοδομή. Από Λεοντίδου Λ, 1989, σ. 81  και 
Τσουκαλάς, 2006, σ. 203 

39. Πουλαντζάς Ν. Fascisme et Dictature, Paris, 1971 

40. O.π. Λεοντίδου Λ., 1989, σ. 78 

εικ. 2 / Παραπήγματα στην Καλοκαιρινού. Ήταν η γειτονιά των 
νησιωτών, των συμιακών και των άλλων δωδεκανήσιων που έφτασαν 
στον Πειραιά. Στην ίδια γειτονιά κατοικούσαν επίσης σαντορινιοί και 
άλλοι κυκλαδίτες
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«εκκαθαριστεί» η γειτονιά από την κυβέρνηση Τρικούπη. 
O Κ. Μπίρης περιγράφει πως «Οι μικροαστοί της Αθήνας 
κατοικούσαν σε διώροφα ή τριώροφα σπίτια με υπόγειο, 
τριγυρισμένα από κήπους και κομψά διακοσμημένα με 
στήλες και παραστάτες. Τα λαϊκά στρώματα έμεναν σε 
φτωχικότερα μονοώροφα σπίτια». Η περιθωριακότητα, 
όπως την αναφέρει η Λεοντίδου, παρουσιάζεται πολύ πιο 
διευρυμένη στον Πειραιά, με μεγαλύτερους αριθμούς 
επαιτών σε συνδυασμό με τους πληθυσμούς των λιμανιών, 
«ένα ιδιότυπο λούμπεν»41. Με την αλλαγή του αιώνα, ο 
Πειραιάς σιγά σιγά σφραγίζεται από τα λαϊκά στρώματα, 
τους εργάτες των εργοστασίων αλλά και του λιμανιού, και 
σταδιακά τον αναδυόμενο υπόκοσμο και τους ρεμπέτες. 

41. Τοσκόπουλος Β, Πειραιάς 1835-1870: Εισαγωγή στην Ιστορία 
του Ελληνικού Μάντσεστερ, Εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1984, από 
Λεοντίδου Λ., 1989, σ. 79 

// // Β2. στο κατώφλι 
του 20ου αιώνα: η βιομηχανική 
ανάπτυξη των αστικών κέντρων 
Η περίοδος των τελευταίων δύο δεκαετιών του 19ου 
αιώνα, μέχρι και την Μικρασιατική καταστροφή, 
θεωρείται από όλους τους ιστορικούς μελετητές, 
παρά τις διαφοροποιήσεις σχετικά με τις απαρχές 
της εκβιομηχάνισης, ως μια περίοδος μετάβασης από 
μια κοινωνία περιστρεφόμενη γύρω από την αγροτική 
οικονομία και ζωή συνολικότερα, σε μια βιομηχανική 
κοινωνία. Οι πόλεις, τόσο της Αθήνας, όσο και του 
Πειραιά μεταλλάχθηκαν όσο σταδιακά επικρατούσε ο 
κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής, αποβάλλοντας 
τον μεταπρατικό (ειδικά για την Αθήνα) χαρακτήρα τους, 
σε μια πορεία ενσωμάτωσης τους στη φυσιογνωμία και 
τα χαρακτηριστικά του βιομηχανικού καπιταλισμού. 
Ξεκίνησαν, λοιπόν, να γίνονται τα πρώτα βήματα για την 
ανατροπή της γενικότερης πεποίθησης πως η Ελλάδα 
πρέπει να αναπτύξει το εμπόριο και τη ναυτιλία, η οποία 
συνέβαλε στη διαμόρφωση έντονα εχθρικού κλίματος 
προς τις δραστηριότητες εκβιομηχάνισης, με κατάληξη 
πια το 1922 όπου η εκβιομηχάνιση τέθηκε ως μείζον 
(πολιτικό πια) ζήτημα.

Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, η οικονομική 
κρίση των προηγούμενων χρόνων είχε δείξει σημάδια 
υποχώρησης και η βιομηχανική ανάπτυξη επιταχυνόταν. 
Αυτή η διαδικασία, συντελέστηκε κυρίαρχα την δεκαετία 
του 1910, κατά την οποία παρά τις ακόμα δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες, το κεφάλαιο που επενδυόταν στην 
βιομηχανία ξεπέρασε τις επενδύσεις σε οποιαδήποτε 
άλλη οικονομική δραστηριότητα42. Στην συνθήκη 
αυτή συνέβαλε και το πολιτικό – θεσμικό πλαίσιο που 
προώθησε το Κόμμα των Φιλελευθέρων αλλά και οι 

42. Ο.π. Τσουκαλάς, 2006, σ. 263 



  \ το μινόρε των αποκλεισμένων \32

ανάγκες που δημιούργησαν τόσο οι Βαλκανικοί, όσο και 
ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος43.  

Στην Ελλάδα λοιπόν, που όπως αναφέραμε και στην 
αρχή, δεν μπορεί να γίνει διακριτή μια διαδικασία 
«βιομηχανικής επανάστασης» με αφετηρία τις αγροτικές 
περιοχές, η διαδικασία αυτή ακολούθησε τις πόλεις. Η 
κρίση στα τέλη του 19ου αιώνα είχε ήδη οδηγήσει στην 
επικράτηση των μικρότερων παραδοσιακών βιοτεχνικών 
δραστηριοτήτων – ειδικά στα μικρότερα αστικά κέντρα- 
, έτσι όταν με την υποχώρηση της κρίσης, η μείζονα 
βιομηχανία εγκαθίσταται κυρίαρχα στα λιμάνια44 γίνεται 
εμφανής μια διαδικασία, όπως την ονομάζει η Λεοντίδου, 
γεωγραφικής πόλωσης45.  Λίγο μετά το 1900 τα μεγάλα 
εργοστάσια συγκεντρώνονταν σχεδόν αποκλειστικά στην 
Αθήνα και τον Πειραιά, οδηγώντας σε μια ηγεμονία 
της πρωτεύουσας στην γεωγραφία της αναδυόμενης 
βιομηχανίας στον Ελλαδικό χώρο46. 

43. Η διεύρυνση των συνόρων της χώρας, που ακολούθησε τους 
Βαλκανικούς πολέμους, είχε ως αποτέλεσμα την διεύρυνση του 
παραγωγικού δυναμικού και της εσωτερικής αγοράς της χώρας. Η 
ανάγκη αγαθών για προμήθεια του στρατού ώθησε στην ανάπτυξη 
τομέων όπως η υφαντουργία και η υποδηματοποιία ή η αλευροποιία. 
Οι τότε έμποροι, βιομήχανοι και βιοτέχνες «ευλογούσαν τον 
παγκόσμιο πόλεμο για τα μέσα που έδωσε στους Έλληνες 
επιχειρηματίες ώστε να αναπτύξουν τις δουλειές τους. Από Ψυρούκης 
Ν., Η Μικρασιατική Καταστροφή 1918-1923. Η Μέση Ανατολή 
μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, Εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα 
1964 

44. Η βιομηχανική ανάπτυξη των λιμανιών πριν την αντίστοιχη 
των πόλεων της ενδοχώρας είναι επόμενη, αφού δεν έχουν 
αναπτυχθεί πλήρως οι χερσαίες συγκοινωνίες την περίοδο αυτή. 
Για το λόγο αυτό και πολλοί τοποθετούν τις αρχές της ουσιαστικής 
εκβιομηχάνισης την χρονική περίοδο που έγινε η εισαγωγή της 
ατμομηχανής. 

45. Ο.π. Λεοντίδου Λ., 1989. σ. 103 

46. Όπως παραθέτει ο Καλαμίτσης Ν.Μ., στο διάστημα 1910-1921 
στην Ελλάδα ιδρύθηκαν 137 βιομηχανίες, από τις οποίες οι 20 
βρίσκονται στην Αθήνα και οι 37 στον Πειραιά. 

Ο Πειραιάς ήταν η πόλη απ’ την οποία ξεκίνησε η 
εκβιομηχάνιση στην Ελλάδα. Ήδη από τα μέσα του 19ου 
αιώνα οι βιοτεχνίες που λειτούργησαν τροφοδότησαν 
μεγάλο κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας τόσο 
του ίδιου όσο και της Αθήνας. Το γνωστό Μηχανουργείο, 
που ιδρύθηκε το 1861, την περίοδο που οι κάτοικοι του 
ξεκινούν να αποκαλούν τον Πειραιά «μικρό Μάντσεστερ», 
έδωσε μετά το 1900 τη θέση του στους μεγάλους 
ναυπηγοεπισκευαστικούς σταθμούς47. Η Αθήνα, που ως 
διοικητικό και εμπορικό κέντρο δεν στηρίχθηκε ως τότε 
στην βιομηχανία, ξεκινά κάποιες δεκαετίες αργότερα από 
τον Πειραιά, να προσελκύει μια σειρά από βιομηχανίες, 
περισσότερο καταναλωτικά προσανατολισμένες48. Με 
την αλλαγή του αιώνα, η Αθήνα από «παρασιτική» 
μετατρέπεται σε παραγωγική πόλη, με την άκρατη 
τριτογενοποίηση των προηγούμενων δεκαετιών να 
κάμπτεται, και τους παραγωγικούς της πληθυσμούς να 
αναπτύσσονται.  

47. Ο.π. Λεοντίδου Λ., 1989, σ. 105 

48. Ο.π. Λεοντίδου Λ., 1989, σ. 105 

εικ. 3 / Η φωτογραφία του 2016, στην σημερινή ακτή Ξαβερίου 
στον Πειραιά. Γυναίκες αντλούν νερό από πηγάδι, χρησιμοποιώντας 
αμφορείς, καθώς δεν έχουν πρόσβαση σε δίκτυο ύδρευσης. 
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Β2.1 η Συγκρότηση του βιομηχανικού 
προλεταριάτου στις αρχές του 20ου αιώνα

Από τις αρχές ήδη του 20ου αιώνα, οι πολιτικές των 
Φιλελεύθερων σε σχέση με την περεταίρω βιομηχανική 
ανάπτυξη, δημιούργησαν εύφορο κλίμα για την άνθιση 
μιας εθνικής αστικής τάξης, στενά προσδεμένης με την 
βιομηχανία. Ταυτόχρονα, όμως, ειδικότερα μετά τα 
γεγονότα του 1909 και το κίνημα στο Γουδί και τον 
Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο, οι εργάτες εμφανίζονται 
ως τάξη, με την έννοια μιας πιο συγκροτημένης, 
κοινωνικοπολιτικής δύναμης. Η εμφάνιση αυτή είχε ως 
συνέπειά της σημαντικές μεταλλάξεις στις πόλεις της 
Αθήνας και του Πειραιά, καθώς βιομηχανικοί εργάτες 
καταλάμβαναν όλο και μεγαλύτερα τμήματα της ταξικής 
δομής. Συνοικίες της Αθήνας (π.χ. το Γκάζι), το Λαύριο, 
η Ελευσίνα αλλά κυρίαρχα ο Πειραιάς αποτέλεσαν 
τις πρώτες περιφέρειες που ουσιαστικά προκάλεσε η 
συγκρότηση και μαζικοποίηση του προλεταριάτου. 

Την περίοδο προ του 1922 και της έλευσης των 
Μικρασιατών προσφύγων, ένα πολύ μεγάλο μέρος των 
εργατών του Πειραιά και της Αθήνας καταλάμβαναν 
οι μετανάστες από αγροτικές περιοχές, που όδευαν 
προς το εξωτερικό, μετατρέποντας τις πόλεις σε έναν 
ενδιάμεσο σταθμό αυτής της κίνησης. Την πλειοψηφία 
του πληθυσμού αυτού η Λεοντίδου αναφέρει ως 
«περιπλανώμενο» προλεταριάτο, τους ανθρώπους, 
δηλαδή, αυτούς που αναζητούσαν μια ευκαιρία στην 
πρωτεύουσα πριν μεταναστεύσουν, στην περίπτωση που 
τελικά δεν κατάφερναν να ενσωματωθούν στην οικονομία 
του αστικού κέντρου49. Οι «περιπλανώμενοι» εργάτες, 
δούλευαν περιστασιακά και πολύ συχνά σε διάφορους 
τομείς της παραγωγής, αλλά και πέρα από αυτήν. Για 
πολλούς μελετητές, η μετανάστευση των δεκαετιών εκείνων 
διοχέτευσε στο εξωτερικό τα μεγαλύτερα τμήματα της 

49. Ο.π. Λεοντίδου Λ., 1989, σ. 117 

ανεργίας και της «περιθωριακότητας» και κατά συνέπεια 
άμβλυνε τις κοινωνικές εντάσεις. Όμοια με τα όσα 
υποστηρίζει και ο Hobsbawm για τις ευρωπαϊκές πόλεις, 
η μετανάστευση απέτρεψε την ανεξέλεγκτη διόγκωση της 
Αθήνας και του Πειραιά, εκτονώνοντας μεγάλα τμήματα 
του πλεονάσματος εργατικού δυναμικού, φτώχειας και 
ανεργίας50, μέχρι ο βαθμός βιομηχανικής ανάπτυξης τους 
να επιτάσσει μια πιο μόνιμη και μαζικότερη εργατική 
δύναμη. 

Τα παραπάνω σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται 
πως στην Αθήνα και τον Πειραιά στις αρχές του αιώνα 
δεν συναντάμε φτωχογειτονιές, περιοχές ακραίου 
συνωστισμού εργατών σε κάκιστες συνθήκες διαβίωσης. 
Ίσα ίσα, θύλακες φτώχειας και οικιστικής υποβάθμισης 
υπήρχαν διάσπαρτοι σε γειτονιές δίπλα και ανάμεσα στις 
μεσοαστικές συνοικίες, αλλά και σε μεγάλο τμήμα του 
νοτιοδυτικού και δυτικού τμήματος του λεκανοπεδίου, 
αόρατους τόσο για τους επισκέπτες ή τους αστούς της 
Αθήνας και του Πειραιά, όσο και για τους πολεοδόμους 
και συνολικά τους μελετητές51. Ο Μπίρης γράφει για 
το Γκάζι, μια από τις πρώτες εργατικές γειτονιές στην 
Αθήνα, «Το Γκαζοχώρι, ένα σύμφυρμα καλυβιών και 
άθλιων παραπηγμάτων, μεταξύ του εργοστασίου του 
Αεριόφωτος και της Ιεράς Οδού, ήτο αληθής Κόλασις 
δυστυχίας και διαφθοράς»52. Οι εργατικές και φτωχικές 
γειτονιές είχαν συνήθως την φήμη επικίνδυνων συνοικιών, 
κέντρων εγκληματικότητας και εστιών ασθενειών, ενώ πάλι 
ο Μπίρης σημειώνει ότι οι περιοχές αυτές φιλοξενούσαν 
πλήθος ζητιάνων και παρανόμων κάθε λογής. Τις συνθήκες 
διαβίωσης στις γειτονιές των κατώτερων κοινωνικών 
στρωμάτων επιδείνωσε η πύκνωση του πληθυσμού, 

50. Hobsbawm E.J., Labouring men: studies in the history of  
labour, Weidenfield & Nicolson, Λονδίνο, 1984 

51. Ο.π. Λεοντίδου Λ., 1989, σ. 137 

52. Μπίρης Κ. Η., Αί Αθήναι, από τον 19ον εις τον 20ον αιώνα, 
Μέλισσα, Αθήνα 1996, σ. 202 
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λόγω της επιτάχυνσης των ρυθμών αστικοποίησης, όσο 
πλησιάζουμε στο 1922, σε συνδυασμό με την διακοπή 
της επέκτασης του σχεδίου Πόλης της Αθήνας που 
ψήφισε η βουλή το 1907. Ταυτόχρονα, ο πόλεμος, και ο 
λιμός που ακολούθησε τον αποκλεισμό από την Entente 
είχε άμεσα αρνητική επίδραση στο επίπεδο ζωής ειδικά 
μετά το 191053. 

Η εργατική τάξη και τα ευρύτερα φτωχοποιημένα 
στρώματα του κοινωνικού περιθωρίου στις μεταβατικές 
αυτές πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα συγκροτούσαν την 
«περιστασιακή» ταυτότητα στην οποία αναφερθήκαμε. 
Ο πληθυσμός που συγκεντρώθηκε τόσο απότομα στις 
γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά είχε διαφορετικές 
καταγωγές, εμπειρίες, επιδιώξεις, άρα και διαφορετικό 
τρόπο να αντιμετωπίζει τις συνθήκες ζωής του. 

53. Μαυρογορδάτος Θ. σ. 143, από Λεοντίδου Λ, 1989, σελ. 
121 

//  //  Β3. Η προσφυγική 
ενσωμάτωση στα χρόνια της 
έντονης αστικοποίησης.
Μετά το 1922, οι πόλεις της Αθήνας και του Πειραιά, 
από τη μεταβατική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν 
περνούν σε νέα στάδια ανάπτυξης, συνεχίζοντας την 
πορεία για μετατροπή τους σε καθολικά παραγωγικά 
κέντρα. Στις μεταβολές καθοριστικά συνέβαλλαν οι 
ανταλλαγές πληθυσμών το διάστημα 1913 με 1923, στο 
οποίο φτάνουν στην Ελλάδα αλλεπάλληλα προσφυγικά 
κύματα, με αποκορύφωμα τις εισροές των πληθυσμών 
το 1922-1923 μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Οι 
οικονομικοί μετασχηματισμοί και οι νέες παραγωγικές 
σχέσεις που οι εξελίξεις αυτές διαμόρφωσαν, εισήγαγαν 
και νέους κοινωνικούς και ταξικούς διαχωρισμούς, που 
ίσως και για πρώτη φορά οριοθέτησαν με καθαρό τρόπο 
τις ταξικές αντιθέσεις τόσο στην κοινωνικοπολιτική 
πραγματικότητα, όσο και στον αστικό χώρο. Οι δεκαετίες 
του μεσοπολέμου είναι, δικαιολογημένα, μια από τις πιο 
ρευστές πολιτικές περιόδους της νεότερης ιστορίας54. 
Βασικό στοιχείο της αστάθειας αυτής αποτέλεσε και η 
διαχείριση της προσφυγικής έλευσης και της διαδικασίας 
αποκατάστασης των πληθυσμών αυτών. 

Τους πρώτους μήνες μετά την έλευση του μεγάλου 
Μικρασιατικού κύματος, οι προσφυγικοί πληθυσμοί 
εγκαθίσταντο σε οποιονδήποτε ελεύθερο, ή και μη, χώρο. 
Ξεφύτρωσαν αυτοσχέδιες παράγκες σε πλατείες, στις 

54. «Μεταξύ του 1924 και του 1928 μεσολάβησαν δέκα 
πρωθυπουργίες, τρείς γενικές εκλογές και έντεκα στρατιωτικά 
κινήματα [..] μια στρατιωτική δικτατορία που κατόπι την ανέτρεψε 
ένα στρατιωτικό κίνημα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επαύθη 
μια φορά και παραιτήθηκε δύο φορές, ανακαλώντας κατόπι την 
παραίτησή του.» Κ. Τσουκαλάς, Η Ελληνική Τραγωδία, Όλκος, 
1974, σ. 26, από Καρύδη Δ., 2008, σ. 249 

εικ.4 / Σκηνές προσφύγων τοποθετημένες σε πλατεία του Πειραιά. 
Στο έδαφος βρίσκονται απλωμένα τα υπάρχοντά τους. 
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κοίτες του Ιλισού και του Κηφισού, σε κενά οικόπεδα, 
εγκαταλειμμένα κτήρια, εκκλησίες. Ο Μ. Βαμβακάρης 
έγραφε «Έμενε ο κόσμος στα βαγόνια των σιδηροδρόμων. 
‘Έμενε εκεί που είχε καμιά αποθήκη εγκαταλελειμμένη. 
Τσαντίρια κάνανε»55. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, η 
προσφυγική αποκατάσταση αναδείχτηκε σε μείζον 
κοινωνικοπολιτικό, οικονομικό, αλλά και πολεοδομικό 
ζήτημα. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε αφετηριακά το 
ζήτημα, με επιτάξεις ακινήτων, δημόσιων και ιδιωτικών, 
και ιδρύοντας το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων 
(ΤΠΠ) και αργότερα την Επιτροπή Αποκατάστασης 
Προσφύγων (ΕΑΠ) τα οποία προχώρησαν, μεταξύ 
άλλων, και σε δημιουργία προσφυγικών οικισμών και 
δομών υποστήριξης56. Παρόλο που με τις κινήσεις 

55. Κάιλ Α., Μάρκος Βαμβακάρης, Αυτοβιογραφία, Παπαζήσης, 
Αθήνα 1973, σ. 95 

56. Περιβολάρη Κ. Η Χωροταξία του Ρεμπέτικου: Οι Περιοχές 
του Πειραιά που ανέπτυξαν το Μουσικό Είδος του Ρεμπέτικου, 
Πολυτεχνείο Κρήτης, 2018-2019 

αυτές, στεγάστηκε τεράστιος αριθμός προσφύγων στους 
οικισμούς που διαμορφώθηκαν, ο όγκος του πληθυσμού 
ήταν τόσο μεγάλος που το μεγαλύτερο μέρος του 
κατέφυγε στην «αυτοστέγαση»57. 

Όπως σημειώνει και ο Καρύδης, οι προθέσεις των 
πολιτικών αποκατάστασης κινούνταν σε δύο άξονες: 
την κοινωνική απομόνωση των προσφύγων για λόγους 
κοινωνικής χειραγώγησης και την τροφοδότηση, με 
φτηνό εργατικό δυναμικό, της βιομηχανίας της Αθήνας 
και του Πειραιά, με γειτονικές προς αυτή τη βιομηχανία 
εγκαταστάσεις58. Εμφανώς λοιπόν, η χωροθέτηση των 
οικισμών σε απόσταση κάποιων χιλιομέτρων από τα όρια 
των κτισμένων πόλεων, η οποία οδηγούσε ουσιαστικά σε 
αποκλεισμό και γεωγραφικό διαχωρισμό των προσφύγων 
από τις πόλεις, ήταν ηθελημένη και σχεδιασμένη 
πολιτική. Τα επιχειρήματα που ακούγονταν την εποχή 
εκείνη, συνηγορώντας στον διαχωρισμό αυτό, μιλούσαν 
για την διασφάλιση της υγείας των κατοίκων των πόλεων 
και τον έλεγχο επιδημιών, αλλά και για διασφάλιση, 
επίσης, του ομοιογενούς κοινωνικού περιβάλλοντος. Ο 
Γ. Παπαϊωάννου αναφέρει «Τούτο υιοθετήθηκε, όπως 
υπεστηρίζετο, αφ’ ενός για να μην ενοχληθή η «κανονική» 
ζωή της υφιστάμενης πόλεως και αφ’ ετέρου για να 
εξασφαλισθή ένα ομοιογενές κοινωνικό περιβάλλον στους 
ίδιους τους αστικούς προσφυγικούς οικισμούς59». 

57. «Η αυτοστέγαση, βέβαια, αφορούσε δύο τελείως διαφορετικές 
ομάδες. Από τη μία πλευρά, αφορούσε εκείνους που είχαν την 
οικονομική δυνατότητα να εγκατασταθούν ακόμα και μέσα στον 
κεντρικό αστικό ιστό, και από την άλλη, όλους εκείνους που δεν 
είχαν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν ενοίκιο και, ως 
και τούτου, εγκαταστάθηκαν γύρω και μέσα στους περιφερειακούς 
προσφυγικούς συνοικισμούς, σε πρόχειρες και αυτοσχέδιες 
αυθαίρετες κατασκευές»  Η Ελλάδα στο Μεσοπόλεμο, εκδ. 
Αλεξάνδρεια, 2017, σ. 43 

58. Ο.π. Καρύδης Δ., 2008, σ..256 

59. Γ. Παπαϊωάννου, Μέρος Ι : 1920-1960, ΤΕΕ, Αθήνα 1975, σελ 
14, από Λεοντίδου Λ., 1989, σ. 209 

εικ. 5/ Προσφυγικά παραπήγματα στην περιοχή της Δραπετσώνας 
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Β3.1 Οικιστικές & πολεοδομικές 
αποτυπώσεις της έλευσης των προσφύγων

Οι θολές κοινωνικές συσχετίσεις του 19ου αιώνα, την 
περίοδο του μεσοπολέμου έδωσαν τη θέση τους  σε 
σαφείς κοινωνικές/οικονομικές διαφοροποιήσεις που 
εκφράστηκαν και με «γεωγραφικές συντεταγμένες». Η 
ελληνική αστική τάξη της εποχής του μεσοπολέμου, 
είχε, όπως σημειώνει ο Καρύδης, αποκτήσει πλήρως 
τη συνείδηση των συμφερόντων της, αφού είχαν 
ωριμάσει πια οι υλικές βάσεις πάνω στις οποίες στήριζε 
τα συμφέροντα αυτά. Έθεσε, επομένως, σε εφαρμογή 
μια σειρά κινήσεων προκειμένου να ενσωματώσει στο 
δικό της σύστημα τα τμήματα του πληθυσμού των 
πόλεων που θεωρούσε πως συνιστούν απειλή απέναντί 
της60. Οι διαδικασίες παραγωγής κατοικίας, η ανάπτυξη 
των πόλεων και των γειτονιών ήταν ένα κομμάτι των 
διεργασιών αυτών, που αφορούσαν συνολικά το πεδίο της 
ενημέρωσης, της κουλτούρας, της τέχνης, του πολιτισμού 
και άλλων. Οι αστοί «θωράκισαν» των χώρο τους με την 
ενίσχυση της παρουσίας τους στο κέντρο της πόλης και 
ταυτόχρονα διαχύθηκαν στα προάστια. Διαμόρφωσαν 
τις «κηπουπόλεις» τους61, και τις αποκλειστικές συνοικίες, 
διατηρώντας την απόσταση και την οπτική απομόνωση 
από τις προσφυγικές και τις λαϊκές γειτονιές.

Όπως περιγράφει η Λεοντίδου, η συσσώρευση νέων 
εργατικών χεριών επέφερε φτώχεια, ανασφάλεια και 
ανεργία. Στους πρόσφυγες που εντάχθηκαν στην εργατική 
τάξη, ή στα πιο περιθωριακά κοινωνικά στρώματα, 
προστίθεντο συνεχώς και οι αγροτικοί πληθυσμοί της 
επαρχίας που δεν είχαν σταματήσει να αναζητούν 
καλύτερη εργασιακή προοπτική στην πρωτεύουσα. Ο 

60. O.π. Καρύδης Δ. σ. 270 

61. Λεοντίδου Λ. The Mediterranean city in transition: Social 
change and urban development, Cambridge University Press, 1989 
από Λεοντίδου Λ., 1989, σ. 222 

«περιπλανώμενος εργάτης», λοιπόν, των αρχών του 20ου 
αιώνα, στον οποίο αναφερθήκαμε πιο πάνω, δίνει τη θέση 
του σε ένα πολυπληθές περιστασιακό προλεταριάτο, σε 
άντρες και γυναίκες, πλέον, περαστικούς και περαστικές 
από δουλειά σε δουλειά, αλλά και μια εργοστασιακή 
εργατική τάξη, τα πλήθη της οποίας συνεχώς αυξάνονται62. 

Σημαντικό στοιχείο σε αντίθεση με τις προηγούμενες 
χρονικές περιόδους, είναι ο γυναικείος πληθυσμός 
που εντάσσεται στην εργασία κατά την περίοδο του 
μεσοπολέμου και ειδικά τα χρόνια μετά το 1922. 
Αυτό παρουσιάστηκε ιδιαίτερα σαν τάση, στους 
προσφυγικούς πληθυσμούς. Οι ντόπιοι, αντίθετα, 
πληθυσμοί αντιστέκονταν έντονα στην γυναικεία εργασία 
και χειραφέτηση στιγματίζοντας τις προσφύγισσες ως 
ανήθικες. Το στοιχείο αυτό αποτελεί μια μόνο πτυχή των 
κοινωνικών συγκρούσεων μεταξύ ντόπιων και προσφύγων, 
με συχνές αναφορές για έχθρα του εγχώριου πληθυσμού 
προς τους «σφετεριστές της ζωής τους63». 

Μερικές από τις κεντρικότερες γειτονιές της Αθήνας και 
κυρίως του Πειραιά θεωρούνταν συνοικίες του κοινωνικού 
περιθωρίου, που συγκεντρωνόταν εκεί λόγω κοινής 
καταγωγής και προσωπικών επαφών64. Η Λεοντίδου 
παραθέτει μια περιγραφή για τον Πειραιά και τη συνοικία 
των Αναφιώτικων από τον De Beauvoir: «μας έπιασε 
πραγματική ζάλη σε μερικές συνοικίες του Πειραιά, όπου 
τα σπίτια –αληθινά παραπήγματα- είχαν χαρούμενα 
χρώματα αλλά έκρυβαν τρομερή μιζέρια και φτώχεια. Οι 
δυστυχισμένοι κάτοικοι που είχαν εγκατασταθεί εκεί δεν 
αγκάλιαζαν την αθλιότητα της πόλης τους με τη φυσική 
ζεστασιά που ξυπνούσε η Νάπολη στου Ναπολιτάνους. 
Ήταν ένας ανίκανος συρφετός – φτωχοί, μετανάστες, 

62. Ο.π. Λεοντίδου Λ., 1989, σ. 164 

63. Ο.π. Γ. Παπαϊωάννου, 1975, σ.13 από Λεοντίδου Λ., 1989, σ. 
164 

64. Ο.π. Καιλ, Α., 1973, σ. 82 
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ξένοι, ψευτομποέμ, αποβράσματα. Ήταν πεινασμένοι, 
κουρελήδες και γεμάτοι πληγές, χωρίς την ευγένεια ή την 
ευθυμία των Ιταλών»65.

Το περιθώριο μπορούμε να το εντοπίσουμε σχεδόν σε 
όλες τις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά, 
μιας και σ αυτές κατοικούσε ένα ευρύ φάσμα στρωμάτων 
πέρα από την εργατική τάξη – μικροαστοί, περιστασιακό 
προλεταριάτο, περιθωριακοί-. Λόγω της φύσης της 
συγκρότησης των περισσότερων από αυτές, όντας 
προσφυγικοί οικισμοί, υπήρχε μια σειρά από τύπους 
συνοικιών: κεντρικές φτωχογειτονιές, σφήνες φτώχειας, 
βιομηχανικοί συνοικισμοί66 και περιφερειακοί οικισμοί . 
Όσοι από αυτούς τους θύλακες φτώχειας βρίσκονταν σε 
κεντρικό σημείο του αστικού ιστού, ήταν τόσο αυστηρά 
απομονωμένοι και μη ορατοί, όσο οι αντίστοιχοι 
περιφερειακοί συνοικισμοί. 

«Μπορείς να περνάς 100 φορές την ωραία λεωφόρο που 
συνδέει την Αθήνα και το Φάληρο και να αγνοείς πως 
δυο βήματα από εκεί η αθλιότητα παίζει ένα από τα πιο 
σπάνια δράματα που συναντάμε στην Ευρώπη [..] Οχτώ 
χιλιάδες πρόσφυγες είναι στοιβαγμένοι στο Δουργούτι 
εδώ και δώδεκα χρόνια»67. 

65. Ο.π. Λεοντίδου Λ., 1989, σ. 219 

66.  Ο.π. Λεοντίδου Λ., 1989, σ. 216 

67. Paz M., 1935, από Μαντουβάλου Μ., Πολύζος Ι., 1986, σ. 
82 
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ζουν μέσα σε συνθήκες διαρκούς συνωμοτικότητας και 
οργανώνονται σε συνάφια κλειστά και αδιαπέραστα από 
την εξωτερική κοινωνία.

Β. Τις μάζες, έπειτα των λούμπεν προλετάριων, κατά 
τη μαρξιστική ορολογία οι οποίες περιλαμβάνουν τους 
άεργους, πλανόδιους και στερούμενους από μόνιμη 
οικογενειακή εστία πληθυσμούς, τους ευκαιριακούς ακόμα 
εργάτες ή τους χειρώνακτες, σε ιδιαίτερες επισφαλείς, 
σκληρές και χαμηλά αμειβόμενες εργασίες, που 
απορίχνονται εκτός κοινωνίας από το κρατούν σύστημα 
και διαβιούν μέσα σε συνθήκες χρόνιας εξαθλίωσης.

Γ. Τα στρώματα, τέλος, των πρώην προλετάριων που 
σχηματίζονται κατά κύριο λόγο από τους άνεργους και 
υποαπασχολούμενους εργάτες, προϊόν των μεγάλων 
κρίσεων του καπιταλιστικού συστήματος». 

Οι κατηγορίες που θέτει ο Δαμιανάκος και συνοψίζουν 
την παραπάνω ιστορική αναδρομή, προσεγγίζουν την 
ταξικότητα των κοινωνικών ομάδων, που θα αποτελέσουν 
την «δεξαμενή» από την οποία, ακολουθώντας την 
μεθοδολογία που περιγράφηκε στην ενότητα Α, 
μπορούμε να αντλήσουμε τα στοιχεία κοινωνικής 
συμπεριφοράς και πρακτικών, τα οποία σκιαγραφούν εν 
τέλει την περιθωριακότητα.

Από την μελέτη της ιστορικής περιόδου από την 
ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, μέχρι και τα χρόνια 
του Μεσοπολέμου, μπορούμε να διακρίνουμε, σε κάθε 
φάση, την ανάδυση ενός πληθυσμού που, λόγω των 
μεταβαλλόμενων συνθηκών – λανθάνουσα εκβιομηχάνιση, 
μετανάστευση, πόλεμος – δεν απορροφάται από το 
υπο διαμόρφωση βιομηχανικό προλεταριάτο. Οι 
πληθυσμοί αυτοί, αντιστοιχούν στους πληθυσμούς και 
τις κοινωνικές ομάδες που ο Μαρξ αφετηριακά όρισε 
ως υποπρολεταριάτο. Για πολλούς κοινωνιολόγους η 
έννοια παίρνει αρνητική φόρτιση, αντιστοιχώντας σε 
ένα άθροισμα ατόμων τα οποία βιώνουν την εξαθλίωση, 
χωρίς να  μπορούν να ενταχθούν σε κάποια κοινωνική 
τάξη. Η περιγραφή του όρου κατά την αντίληψη αυτή, 
διακρίνεται από μια μερικότητα, αφού μιλάει ουσιαστικά 
για ένα ενιαίο άθροισμα ατόμων, παραβλέποντας τόσο τα 
σημαντικά διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά που μπορεί 
να αναπτύσσονται μεταξύ των ατομικοτήτων, τα οποία 
δεν επιτρέπουν την ενοποίηση και σύνθεση τους, αλλά και 
τις ομαδοποιήσεις που μπορούν να προκύψουν από τα 
στοιχεία αυτά. 

Ο Δαμιανάκος, εξερευνώντας αυτά τα διαφοροποιητικά 
στοιχεία καταλήγει σε τρείς μεγάλες κατηγορίες που 
συνθέτουν το υποπρολεταριάτο στην Ελλάδα68:
Α. «Τις διάφορες ομάδες των παρανόμων, πρώτον, που 

68.  Ο.π. Δαμιανακος Σ., 2001, σ. 86 
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//// Γ1. από τους παρανόμους 
της υπαίθρου 
στους παρανόμους των πόλεων
Έχοντας κάνει μια πιο συγκεκριμένη αναφορά στην 
κοινωνική και οικονομική συνθήκη της περιόδου 
του Ελληνικού μεσοπολέμου με όσο το δυνατόν 
συνολικότερο τρόπο, θεωρούμε έχει αξία μια ειδική 
μνεία -χωρίς την χροιά  της ακριβούς περιοδολόγησης 
όπως στην προηγούμενη ενότητα- στην εξέλιξη του 
φαινομένου της «παρανομίας». Μας ενδιαφέρει να 
εμβαθύνουμε στο στοιχείο αυτό, καθώς οι κοινωνικές 
και γεωγραφικές ανακατατάξεις, που ανάγκασαν μια 
σειρά πληθυσμούς στην μεταφορά από την ύπαιθρο στις 
πόλεις, συνέβαλλαν καθοριστικά στην διαμόρφωση του 
κοινωνικού περιθωρίου των πόλεων. Στην περίπτωση της 
Ελλάδας, τα χρόνια από την ίδρυση του κράτους μέχρι 
και τον μεσοπόλεμο, συναντάμε έναν μεγάλο όγκο αυτών 
των πληθυσμών συγκεντρωμένο στην ύπαιθρο, σε μια 
σταδιακή κατεύθυνση μετακίνησης προς τα αστικά κέντρα. 
Την μεταβολή αυτή, τις αιτίες, και τις μεταστροφές που 
επέφερε στην συγκρότηση των πληθυσμών αυτών, αλλά 
και στην συγκρότηση της παρανομίας και ευρύτερα της 
περιθωριακότητας στα αστικά κέντρα, θα διερευνήσουμε 
σε αυτή την ενότητα.

Έχει μια σημασία, παρόλο που η έννοια θα γίνει 
σαφέστερη στην συνέχεια, να κάνουμε μια αφετηριακή 
επεξηγηματική σημείωση του όρου «παράνομος/η» 
και του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τους 
φορείς του. Μια σειρά κοινωνιολόγοι, χρησιμοποιούν 
τον όρο για να περιγράψουν ένα φάσμα κοινωνικών 
ομάδων και υποκειμένων, που δεν χαρακτηρίζονται 
απλά από μια διαπιστωμένη πράξη που αντιτίθεται 
στους συνταγματικούς νόμους. Με τον όρο «παρανομία» 
αναφερόμαστε και στην παρούσα εργασία σε ένα 
συνολικότερο φάσμα πληθυσμών, οι οποίοι ζουν εκτός 

των αρχών του νόμου, όπως τον ορίζει το σύνταγμα των 
κρατών, υπακούοντας σε δικούς τους κανόνες και κώδικες 
ηθικής και δικαίου. 

Πιο συγκεκριμένα, αν επανέλθουμε στην έννοια 
του πολιτισμικού δυισμού του Mauss, στην οποία 
αναφερθήκαμε και παραπάνω, οδηγούμαστε μπροστά σε 
δύο αντικρουόμενες οπτικές για το τί ορίζεται ως νόμιμο. 
Στο στοιχείο αυτό στεκόμαστε, ακριβώς γιατί μια 
δραστηριότητα που για το αστικό δίκαιο χαρακτηρίζεται 
ως παράνομη, τείνει συχνά να νομιμοποιείται από 
ηθικούς κώδικες που διατρέχουν τις τοπικές κοινωνίες και 
έχουν τις ρίζες τους στην παράδοση, αναπαράγοντας ένα 
πλαίσιο άγραφων εθιμικών κανόνων. Διακρίνουμε λοιπόν 
δυο οπτικές της νομιμότητας, οι οποίες αν και φαίνεται 
πως ταυτίζονται, συχνά έρχονται σε έντονη σύγκρουση. 
Η μία αφορά το επίπεδο της τήρησης των κανόνων 
προσδιορίζοντας το νόμιμο ή το παράνομο και η άλλη 
το επίπεδο της συλλογικής συνείδησης που συνδέεται 
περισσότερο με το δίπολο δίκαιο - άδικο. Η σχέση 
μεταξύ των δύο νομιμοτήτων, συνδέεται και εξαρτάται 
από τις «διαπραγματεύσεις» που λαμβάνουν χώρα στην 
εκάστοτε κοινωνική συνθήκη, οπότε άλλοτε μπορεί να 
πάρει τη μορφή πολέμου και άλλοτε συμβιβασμού. 

Στον Ελλαδικό χώρο, η διαδικασίες γύρω από την 
ίδρυση του ελληνικού κράτους, ενέτειναν αυτό το χάσμα, 
προσπαθώντας «να μονοπωλήσουν μια μονοδιάστατη 
θεώρηση της νομιμότητας, απορρίπτοντας στο περιθώριο, 
ή απαγορεύοντας κάθε κανόνα που δεν απορρέει άμεσα 
από την εξουσία του και αναγορεύοντας την κοινωνική 
αυθαιρεσία σε αρχή διακυβέρνησης»69. Η -αστική- 
νομιμότητα, που ήθελε να εγκαθιδρύσει το νεοσύστατο 
κράτος ήρθε σε πλήρη αντίθεση και εν τέλει σύγκρουση, 
με τη λαϊκή νομιμότητα που δίεπε τους τρόπους και τη 
στάση ζωής των αγροτικών πληθυσμών της υπαίθρου.

69. Δαμιανάκος Στ. Ηθος και Πολιτισμός των επικίνδυνων τάξεων 
στην Ελλάδα, Πλέθρον, Αθήνα 2005, σ. 45 
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Γ1.1 από τους κλέφτες, 
στους ληστές και τους ρεμπέτες

Σε μια προσπάθεια περεταίρω εμβάθυνσης, κωδικοποιούμε 
τρείς μεγάλες φάσεις της λαϊκής παρανομίας, οι οποίες 
αντίστοιχα ξεχωρίζουν τρείς διακριτές ταυτότητες, 
συσσωματώσεις, όπως τις αποκαλεί ο Δαμιανάκος, οι 
οποίες σε μεγάλο βαθμό συνδέονταν με σχέσεις διαδοχής 
χωρίς αυτό να αποκλείει την ταυτόχρονη τους ύπαρξη: οι 
κλέφτες, οι ληστές και οι ρεμπέτες:

Για την επίσημη ιστορία οι κλέφτες και η κλεφτουριά 
εμφανίστηκαν τον 18ο αιώνα, οφείλοντας την εμφάνισή 
τους αυτή στις ανάγκες του αγώνα για την ανεξαρτησία, 
ενώ μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους 
«εξαφανίζονται»70. Ο Δαμιανάκος, μεθοδολογικά 
τοποθετεί την δράση των κλεφτών από τον 18ο αιώνα, 
μέχρι και την ίδρυση του Ελληνικού κράτους το 1830, 
στην πραγματικότητα όμως το κλέφτικο κίνημα είχε ρίζες 
στην παράδοση της Βαλκανικής κοινωνικής ληστείας, 
και πιθανότατα δεν μπορεί να θεωρηθεί μεταγενέστερο 
του 15ου αιώνα, όπου και η οθωμανική αυτοκρατορία 
ίδρυσε το σώμα των αρματολών για την καταπολέμηση 
της ληστείας71. Τις δεκαετίες που προηγήθηκαν το 1830 
οι κλέφτες είχαν τον χαρακτήρα των «δραστήριων»72 
ορεσίβιων ανυπόταχτων πληθυσμών. Την παράδοση αυτή 
των κλεφτών, μετά την ίδρυση του Ελληνικού κράτους 
και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, συνέχισαν οι ληστές, 
ενώ το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιούνταν προσέγγιζε 
σταδιακά όλο και περισσότερο τα αστικά κέντρα. Η 

70. Είναι ενδιαφέρουσα η σημείωση του Δαμιανάκου, για το πως «το 
αρχικό γράμμα της λέξης κλέφτης μετατρέπεται από κ μικρό σε κ 
κεφαλαίο», προκειμένου να ξεχωρίσει ο Κλέφτης που αντιστέκεται 
στην οθωμανική κυριαρχία, από τον κοινό εγκληματία. Δαμιανάκος 
Στ., 2005, σ. 37 

71. Ο.π. Δαμιανάκος Στ., 2005, σ. 95 

72. Ο.π. Δαμιανάκος Στ., 2005, σ. 95 

περίοδος μελέτης μας σε αυτή την εργασία, αφορά 
τα χρόνια μετά την ίδρυση του Ελληνικού κράτους 
και γι’ αυτό το λόγο θα εστιάσουμε περισσότερο στο 
παράδειγμα του ληστή, πολλά από τα χαρακτηριστικά 
του οποίου αποτελούν και κοινά συγκροτητικά στοιχεία 
με την ταυτότητα του κοινωνικού υποκειμένου που θα 
μελετήσουμε, καθώς μεταξύ αυτών των δύο μπορούμε να 
εντοπίσουμε σχέσεις μετάβασης. 

Τόσο η δράση των κλεφτών όσο και των ληστών 
μεταγενέστερα, περιστρεφόταν βασικά γύρω από 
την υπεράσπιση και διαιώνιση ηθών και αξιών των 
παραδοσιακής αγροτικής κοινωνίας, στοιχείο που την 
περίοδο εκείνη εκφράστηκε κυριότερα στο δίπολο 
μεταξύ κοινοτικής αυτονομίας και κεντρικής εξουσίας. 
Η υπεράσπιση αυτή, αποτέλεσε συγκροτητικό στοιχείο 
της ταυτότητάς τους και διατηρήθηκε στο πέρασμα του 
χρόνου, καθώς η μάχη μεταξύ αυτών των δύο πόλων 
σημάδεψε έντονα την μετάβαση από την οθωμανική 
αυτοκρατορία στο Ελληνικό κράτος. Στην ουσία, η 
κλεφτουριά εναντιώθηκε στην οθωμανική αυτοκρατορία, 
που ειδικά την περίοδο αποδυνάμωσής της οχυρωνόταν 
σε μια όλο και πιο κεντρική εξουσία, ενώ η ληστεία στην 
κεντρική εξουσία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

Το στοιχείο αυτό, εκτός από το να προσδιορίζει την 
βάση της δράσης των κλεφτών – ληστών, αποτελεί και 
την κυρίαρχη αιτία της λαϊκής αποδοχής και θαυμασμού 
που απολάμβαναν από τις τοπικές κοινωνίες γύρω από 
τις οποίες δραστηριοποιούνταν. Ο κλέφτης – ληστής, 
υπερασπιζόμενος τις αξίες των τοπικών κοινωνιών, 
ανάχθηκε στα μάτια των πληθυσμών αυτών σε τοπικό 
ηγέτη, -οι «Βασιλιάδες των Όρεων»- και ήρωα, ακριβώς 
λόγω της έμπρακτης μάχης για την διασφάλιση της 
αυτονομίας της τοπικής κοινωνίας. Ο ληστής, όπως 
σημειώνει ο Δαμιανάκος ήταν αυτός που «πραγματοποιεί 
τις αξίες οι οποίες στον οποιονδήποτε ορεσίβιο 
παραμένουν σε κατάσταση απλής προσδοκίας». Μαζί 
με τη διαιώνιση των αξιών, διαιωνίστηκε στις τοπικές 
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κοινωνίες η «ηρωοποίηση» του ληστή και του κλέφτη, 
η οποία είναι πλέον εμφανώς χαραγμένη και στη λαϊκή 
μνήμη, όπως είναι πολύ εύκολα αντιληπτό από τους 
στίχους του κλέφτικου και ληστρικού τραγουδιού που 
υμνεί τα κατορθώματα τους πολλές φορές φτάνοντας σε 
σημείο να τους προσδίδει οριακά υπερφυσικές διαστάσεις.  

Παρόλα αυτά, αναγνωρίζοντας πως τόσο η λαϊκή 
παράδοση, όσο και το κλέφτικο και ληστρικό τραγούδι 
κοιτούσαν τον κλέφτη και τον ληστή μέσα από ένα 
συγκεκριμένο πρίσμα, έχει σημασία να προσπαθήσουμε 
να κοιτάξουμε πέρα από το ρομαντισμό με τον οποίο 
μπορεί να είναι φορτισμένη η μνήμη και η λαϊκή 
παράδοση. Οι αγροτικοί πληθυσμοί της υπαίθρου, και η 
«κληρονομιά» που άφησαν πίσω τους, αντιλαμβάνονταν 
το ληστή ως «επαναστάτη» απέναντι στην εξουσία, που 
όλο και περισσότερο προσπαθούσε να παρέμβει στις 
τοπικές κοινωνίες. Αντίθετα, πρέπει ίσως να κάνουμε την 
παραδοχή πως η ανατροπή της κυρίαρχης τάξης δεν 
αποτελούσε επιδίωξή του, όσο μπορεί να αποτελούσε η 
διατήρηση της δικής του εξουσίας. Η υπεράσπιση της 
αυτονομίας των τοπικών κοινοτήτων ήταν ακριβώς αυτός 
ο παράγοντας που διασφάλιζε και αναπαρήγαγε την 
εξουσία του ληστή, και ο λόγος που η ληστεία βρέθηκε σε 
ευθεία σύγκρουση με την κεντρική εξουσία του Ελληνικού 
κράτους, ειδικά όσο αυτό μετρούσε περισσότερα βήματα 
προς την καπιταλιστική του ενσωμάτωση.  

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να τοποθετήσουμε τη 
ληστεία, όχι μόνο σε συνάρτηση με αυτούς που απάρτιζαν 
τους αγροτικούς πληθυσμούς της υπαίθρου, αλλά και με 
τις κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις, τη στάση και θέση τους 
στην κοινωνική πραγματικότητα της περιόδου. 

Στο πλαίσιο αυτό, και το ίδιο το κράτος έθετε τις βάσεις 
ώστε να δρα αποτελεσματικότερα, βελτιώνοντας όλο και 
περισσότερο τους μηχανισμούς ελέγχου του κοινωνικού 
σώματος, και κατ’ επέκταση των λαϊκών παρανομιών. 
Χρησιμοποιώντας την ανάλυση του Foucault για την 

έννοια της κανονικοποίησης, μπορούμε να αντιληφθούμε, 
πώς τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα το κράτος 
τελειοποίησε μια σειρά ιδεολογικούς και κατασταλτικούς 
μηχανισμούς, όπως η αναπαραγωγή της ταξικής 
κυριαρχίας από τους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς, η 
γενίκευση της στρατιωτικής θητείας και ταυτόχρονα η 
συστηματοποίηση της αστυνόμευσης που υποχρεώνει σε 
μόνιμη εγκατάσταση και καταγραφή τους άστεγους και 
περιπλανώμενους πληθυσμούς κλπ73. Έτσι, στόχευε να 
παράξει «άτομα χρήσιμα και υπάκουα74» και να ορίσει 
τα στοιχεία που συνέθεταν τα «κανονικά» υποκείμενα, 
υπακούοντας στην κρατική ανάγκη της περιόδου για 
συγκέντρωση της εξουσίας.

Οι συνθήκες που περιγράψαμε, εν τέλει διαμόρφωσαν ένα 
κοινωνικό σύνολο το οποίο δεν μπορεί να ενσωματώσει 
ως «υγιή» - «κανονικό-  μέρος του την έννοια της λαϊκής 
παρανομίας και κατ’ επέκταση και τους φορείς της, οι 
οποίοι πια στερούνταν την ταυτότητα του «λαϊκού ήρωα». 
Έτσι οι μετέπειτα μορφές που πήρε η λαϊκή παρανομία, 
δεν αντιμετωπίστηκαν ως «μη κανονικό» μόνο από την 
κεντρική – κρατική εξουσία αλλά και από την ίδια την 
κοινωνία στο σύνολό της, καθιστώντας τους τελικά 
στο κοινωνικό περιθώριο. Αν αναζητήσουμε αυτή την 
μετάβαση στο ληστρικό και αντίστοιχα το ρεμπέτικο 
τραγούδι, μπορούμε να αντιληφθούμε την περηφάνεια και 
το θαυμασμό της κοινωνίας, που απολάμβανε ο ληστής, 
να δίνει τη θέση της στον καημό και το παράπονο του 
ρεμπέτη, ο οποίος αν και «συνεχιστής» -αν μας επιτρέπεται 
αυτή η απλούστευση- της παράδοσης της παρανομίας, 
αντί για «λαϊκός ήρωας», κατέληξε στιγματισμένος, 
περιθωριακός, δακτυλοδεικτούμενος. 

Το φαινόμενο της αστικοποίησης, όπως το περιγράψαμε 
αναλυτικά και στην ενότητα Β, επιτάχυνε τις διαδικασίες 

73. Ο.π. Δαμιανάκος Στ., 2005, σ. 77-78 

74. Έκφραση του M.Foucault, από Δαμιανάκος Στ., 2005, σ.77 
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που περιγράψαμε και επηρέασε με ανάλογο τρόπο και 
την διατήρηση της ληστρικής παράδοσης. Αυτό γίνεται 
έντονα αντιληπτό τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα 
όπου αναπτύχθηκε με εντονότερο τρόπο η βιομηχανία, 
με κορύφωση τα χρόνια του μεσοπολέμου. Ένα κομμάτι 
των ληστών παρέμεινε στην ύπαιθρο και ενσωματώθηκε 
αναλαμβάνοντας θεσμικές θέσεις της τοπικής διοίκησης, 
ελεγχόμενης από το κράτος, σαν αποτέλεσμα της φθοράς 
από τη διεύρυνση των πελατειακών σχέσεων. Ένα άλλο 
κομμάτι εντάχθηκε στους κόλπους του οργανωμένου 
επαναστατικού κινήματος. Το τρίτο κομμάτι 
κατευθύνθηκε στα αστικά κέντρα και είτε οδηγήθηκε 
στο υπό διαμόρφωση βιομηχανικό προλεταριάτο, είτε 
ενώθηκε με τους παράνομους που ήδη δρουν στις πόλεις. 

Η διερεύνηση που επιχειρήσαμε να κάνουμε, στην 
μετάβαση της παρανομίας από την ύπαιθρο στις πόλεις, 
μας βοηθάει να αντιληφθούμε με πιο μεστό τρόπο τα 
στοιχεία που συγκρότησαν το κοινωνικό περιθώριο των 
πόλεων. Οι πληθυσμοί της υπαίθρου, κουβάλησαν μαζί 
τους τον τρόπο ζωής και τις ηθικές αξίες τους– αξίες 
όπως ο κοινοτικός χαρακτήρας - οι οποίες ζυμώθηκαν, 
μεταλλάχθηκαν ή διατηρήθηκαν στην διαδικασία 
ενσωμάτωσής τους στα αστικά κέντρα. 
Αναγνωρίζουμε την περιθωριακότητα των πόλεων την 
περίοδο του μεσοπολέμου, σαν το αποτέλεσμα αυτής 
της διαδικασίας, σαν ένα «συσσωμάτωμα» πληθυσμών με 
διαφορετικές αφετηρίες και χαρακτηριστικά. 

////  Γ2. περιθώριο
& ρεμπέτικη υποκουλτούρα
Το ρεμπέτικο, σε όλη την διάρκεια της πορείας 
του εξέφρασε μια σειρά από κοινωνικές ομάδες και 
συγκρότησε υπό-κουλτούρες. Όπως σημειώνει ο 
Π.Κουνάδης «Σε κρίσιμες στιγμές της ιστορίας, φαίνεται 
ότι φορείς της παράδοσης, γίνονται και οι “κοινωνικά 
εκτοπισμένες” ομάδες, που δημιουργούν και το 
ρεμπέτικο»75. Ο ίδιος, αν και έχει εκφράσει την αντίθεση 
του στην ταύτιση, που προκύπτει από πολλούς μελετητές, 
του κοινωνικού περιθωρίου και του υποκόσμου, με το 
ρεμπέτικο, αναγνωρίζει αυτές οι εκτοπισμένες ομάδες, 
αποτέλεσαν φορέα της ρεμπέτικης κουλτούρας και της 
ίδιας της μουσικής. 

Έτσι, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να 
αντιμετωπίζουμε το ρεμπέτικο σαν ενιαίο φαινόμενο 
ούτε στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής, 
ούτε πόσο μάλλον, στο ιστορικό συνεχές. Αν οι 
υποκουλτούρες, όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο 
κεφάλαιο, εμπεριέχουν ένα σύνολο κοινωνικών εμπειριών, 
είναι επόμενο να μεταλλάσσονται χρονικά όπως 
μεταλλάσσονται και οι κοινωνικές σχέσεις. Υπάρχουν 
διαφωνίες μεταξύ των μελετητών σε σχέση τόσο με 
την περιοδολόγηση του ρεμπέτικου, όσο και με την 
γέννηση και τις ρίζες του. Ο Η. Πετρόπουλος φαίνεται 
να θέτει την έλευση των προσφύγων της Μικράς Ασίας 
το 1922 σαν αφετηρία του «αυθεντικού ρεμπέτικου» και 
δεν αντιμετωπίζει σαν κομμάτι του, τα τραγούδια της 
ανθολογίας του που χρονολογούνται πριν από αυτή. Η 
υποκειμενικότητα τόσο στην περιοδολόγηση όσο και 
στην σκιαγράφηση της εξέλιξης του ρεμπέτικου γίνεται 

75. Κουνάδης Π., Εις Ανάμνησιν Στιγμών Ελκυστικών, Κατάρτι, 
Αθήνα 2003, Τόμος Β, σ. 469 
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διαίτερα εμφανής στην αυτοβιογραφία του Βαμβακάρη76, 
ο οποίος απέδιδε την αφετηρία του στην προσωπική 
του δουλειά, αρνούμενος άλλες καταβολές. Σε αυτή την 
κατεύθυνση, συμπλέοντας με την περιοδολόγηση που 
κάνει ο Δαμιανάκος77, στην παρούσα εργασία, ως χρονική 
περίοδο εστίασης επιλέγουμε την περίοδο εκείνη, μέχρι 
και το Β Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά την οποία θεωρούμε 
πως το ρεμπέτικο εξέφραζε τα περιθωριακά κομμάτια 
των αστικών κέντρων, τα χαρακτηριστικά των οποίων θα 
μελετήσουμε σε αυτό το κεφάλαιο. 

«Τα ρεμπέτικα τραγούδια εκφράζουν το συλλογικό 
καλλιτεχνικό δυναμικό των Ελλήνων υποπρολετάριων 
των αστικών κέντρων78». 

Στο σημείο αυτό, θέτουμε έναν προβληματισμό σε σχέση 
με τη σαφή αυτή κατηγοριοποίηση, μεταξύ προλεταριάτου 
και υποπρολεταριάτου, καθώς και με την ταύτιση 
του υποπρολεταριάτου με το κοινωνικό περιθώριο. 
Περιγράψαμε στην ενότητα Β, πως ο βαθμός ανάπτυξης 
της βιομηχανίας στην Ελλάδα μέχρι το 1922, δεν της 
επέτρεπε να απορροφήσει το διαθέσιμο δυναμικό που 
συγκεντρωνόταν στα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα το 
βιομηχανικό προλεταριάτο να αριθμεί στις τάξεις του ένα 
πολύ μικρό μέρος του πληθυσμού που συγκεντρωνόταν 
τότε στις πόλεις. Ο όρος «περιπλανώμενο προλεταριάτο» 
που χρησιμοποιείται στην παραπάνω ενότητα περιγράφει 
ουσιαστικά πως το πιο μεγάλο κομμάτι όσων βρίσκονταν 
εκτός της βιομηχανίας στόχευε στη μετανάστευση, ενώ 
αυτοί που δεν τα κατάφερναν λίμναζαν τελικά στις πόλεις. 
Πάνω λοιπόν στη μη ύπαρξη δομημένου βιομηχανικού 
προλεταριάτου, πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού 
μετακινούταν μεταξύ εργασίας, υποαπασχόλησης και 
ανεργίας.  

76. Ο.π. Καιλ. Α., 1973 

77. Ο.π. Δαμιανάκος Στ., 2001, σ. 156-157 

78. Ο.π. Δαμιανάκος Στ., 2001, σ. 55 

Αυτή η συνθήκη αποτελεί και βασικό λόγο που δεν 
μπορούμε να ταυτίσουμε το υποπρολεταριάτο της 
περιόδου με το κοινωνικό περιθώριο, με τον τρόπο που 
το κάνει ο Δαμιανάκος. Έτσι, με βάση τον τρόπο που 
προσεγγίσαμε θεωρητικά στο κεφάλαιο Α την έννοια 
της περιθωριακότητας και την μεθοδολογία που θέσαμε 
για την διερεύνησή της, θεωρούμε πως ο ταξικός και 
κοινωνικός προσδιορισμός των κοινωνικών ομάδων 
που προσπαθήσαμε να κάνουμε παραπάνω, μας δίνει 
το πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να συναντήσουμε το 
υποκείμενο του περιθωρίου, όμως πρέπει αναγκαία να 
εμπλουτιστεί με τα στοιχεία εκείνα τα οποία εν τέλει 
συνθέτουν την περιθωριακή συμπεριφορά, συγκροτούν 
χαρακτηριστικά και μπορούν να αποτελέσουν συλλογικά 
κριτήρια συνείδησης και δραστηριότητας των κοινωνικών 
ομάδων φορέων της αστικής περιθωριακότητας. 
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Γ2.1 εκδηλώσεις της περιθωριακότητας

Η φυλακή, η πιάτσα, ο μάγκας, ο ρεμπέτης, ο τεκές 
(κ.α.) ήταν στοιχεία αναφοράς της παρανομίας και της 
περιθωριακότητας των αστικών κέντρων. Η σύγκρουση 
της κυρίαρχης πολιτικής και οικονομικής ρητορείας στην 
Ελλάδα του τότε, που κυρίαρχο γνώμονα για τη δράση 
της είχε την θωράκιση και συγκρότηση του ελληνικού 
έθνους-κράτους, τον εκσυγχρονισμό και την βιομηχανική 
ανάπτυξη, τα ιδεολογήματα της Μεγάλης Ιδέας που 
κατέρρευσαν μετά το ’22 και συνολικά το «πέρασμα στη 
Δύση» με τα κατάλοιπα των παραδοσιακών κοινωνιών 
της υπαίθρου που διατηρούνταν στους πληθυσμούς 
των αστικών κέντρων, είχε σαν αποτέλεσμα την ανάγκη 
«παραγωγής» ενός υποκειμένου αποστροφής, που θα 
συμβόλιζε αυτή την «παρακμή». Το ρεμπέτικο, ως μια 
πιο εξώστρεφη αποτύπωση της καθημερινότητας και 
των τρόπων των πιο περιθωριακών στρωμάτων των 
πόλεων μπορούσε να αποτελέσει τη «μη κανονικότητα», 
απέναντι στην οποία θα οχυρωνόταν η κοινωνία. Θα 
προσπαθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση να εντοπίσουμε 
αυτές τις συμπεριφορές που αντιβαίναν ευθέως στην 
αστική νομιμότητα, είτε στα κυρίαρχα ήθη και σταθερές 
των κατοίκων των αστικών κέντρων για να εξετάσουμε στη 
συνέχεια και την χωρική τους αποτύπωση. 

Το ρεμπέτικο της πρώτης περιόδου, στα τέλη του 
19ου αιώνα, ήταν η μουσική των φυλακισμένων και του 
υποκόσμου, με τον τρόπο που τον όριζαν τότε, και 
είχε κατά συνέπεια αυτού φορτιστεί από την κυρίαρχη 
ιδεολογία ως η μουσική των περιθωριακών. Μέσα 
στις φυλακές, που ήδη από τις μέρες της βασιλείας 
του Όθωνα είχαν γεμίσει ποινικούς και πολιτικούς 
κρατούμενους, φτιάχνονταν αυτοσχέδια όργανα και 
τραγούδια. Χαρακτηριστικότερα όργανα της φυλακής, 
λόγω ευκολίας στην κατασκευή αλλά και στο κρύψιμο, 
λόγω του μικρού τους μεγέθους, ήταν οι μπαγλαμάδες, 
που συνήθως κατασκευάζονταν από μια νεροκολοκύθα, 

εικ. 6 / Όπως αναφέρει ο Κ. Βλησίδης «Με το τεκμήριο αυτό 
αποκαλύπτεται οτι το ρεμπέτικο απασχόλησε ακόμα και τον 
εμβληματικότερο εγκληματολόγο της εποχής, ο οποίος το κατέταξε 
στα χυδαία ακροάματα».

ένα μακρύ κομμάτι ξύλου, κομμάτια εντέρου για τα 
τάστα και σύρματα για τις χορδές 79. Τα τραγούδια της 
φυλακής συνέχισαν να τραγουδιούνται και εκτός τους, με 
τα δείγματα τραγουδιών να είναι πολύ διαφορετικά  από 
το πιο «μαζικό» ρεμπέτικο των μετέπειτα χρόνων, και ως 
προς τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά και ως προς το 
περιεχόμενο των ίδιων των στίχων και της θεματολογίας, 
μέχρι αυτό να φτάσει να αποτελέσει μια ευρεία λαϊκή 

79. Holst G., Δρόμος για το Ρεμπέτικο, Ντενίζ Χάρβεϋ, Λίμνη 
Ευβοίας, 1977, σ. 24 
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σχέσεις μόνιμης επιφυλακτικότητας, καχυποψίας, 
παραίτησης και ζαβολιάς»81. Ενδιαφέρον έχει η θέση που 
κατέχει ο αστυνομικός στη συνείδηση των παρανόμων, 
που ενώ αντιμετωπίζεται ως όργανο εξωτερικής επιβολής 
που εκφράζει την κυρίαρχη αντίληψη για τη νομιμότητα 
και οι «εξωεπαγγελματικές» επαφές μαζί της θεωρούνται 
ατίμωση, παράλληλα λαμβάνει υπό περιπτώσεις εκτίμηση 
σαν ένας έντιμος αντίπαλος. 

Η ζωή και η καθημερινότητα του συναφιού περιστρεφόταν 
γύρω από δύο βασικούς πόλους, αυτόν της πιάτσας, 
και αυτόν της φυλακής. Η εξουσία στα πλαίσια των 
σωφρονιστικών καταστημάτων, όπως αναφέρει ο Π. 
Πικρός, είναι διττή82, και διακρίνεται στην φαινομενική 
εξουσία, αυτή της διεύθυνσης, και την πραγματική, την 
εξουσία του τσιρίμπαση, του αρχηγού της κυρίαρχης 
συμμορίας εντός των φυλακών. Ο τσιρίμπασης 
ήταν αρμόδιος για την κατανομή των προνομίων 
στους κρατούμενους, την εισαγωγή ναρκωτικών, τη 
διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών, την εκμετάλλευση 
νεαρών κρατουμένων, στην ουσία είχε την ευθύνη για την 
συνολική οργάνωση της εσωτερικής ζωής της φυλακής. 

81. Ο.π., Δαμιανάκος Στ., 2001, σ. 114 

82. Ο.π., Δαμιανάκος Στ., 2001, σ. 206 

εικ. 7 / Η κεντρική πύλη των φυλακών Συγγρού με την επιγραφή 
«Πρέπει κάθε τιμωρημένος να γίνεται καλύτερος» 

κουλτούρα. Τα χρόνια που ακολούθησαν, η πορεία του 
νεοελληνικού κράτους προς τη συγκρότηση μιας «εθνικής 
ταυτότητας», διέπεται από μια σειρά διαδικασιών, στην 
προσπάθεια ενσωμάτωσης της ρεμπέτικης υποκουλτούρας 
-από «ετερότητα», που αποτελούσε μέχρι τότε, σε 
«ταυτότητα». «Η κοινωνική συμβολική του ρεμπέτικου 
κόσμου και του ρεμπέτικου τραγουδιού, αποψιλώνεται 
από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της, συγχωνεύεται 
με το κυρίαρχο μικροαστικό ήθος και καταλήγει ως η 
κατεξοχήν εκδήλωση της εθνικής ταυτότητας»80.  

Τα πρώτα χρόνια μπορούμε να κάνουμε την θεώρηση 
πως το ρεμπέτικο συμπύκνωνε την κουλτούρα των 
παρανόμων, εκφράζοντας τις κοινωνικές ομάδες που 
αν και ζούσαν στα πλαίσια της κοινωνίας, υπάκουαν σε 
διαφορετικούς κώδικες και αξίες και εν τέλει διαμόρφωναν 
κλειστές κοινότητες, συνάφια με δική τους εσωτερική 
κοινωνική οργάνωση. Τα στρώματα αυτά αποτέλεσαν 
ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό δείγμα διαμόρφωσης μιας 
διακριτής κοινωνίας, εντός της καπιταλιστικής αγοράς, 
μια επί μέρους κουλτούρα με δικές της κοινωνικές – 
πολιτικές – νομικές σχέσεις, δικά της ήθη και έθιμα, δική 
της γλώσσα και σημειολογία, δική της ηθική και αντίληψη 
για τον κόσμο. Η κοινωνική οργάνωση, και το αίσθημα 
της συμμετοχής στην κοινότητα λειτουργούσαν σε τοπικά 
πλαίσια, μέσω διαπροσωπικών σχέσεων γειτονιάς και 
συνεργασίας, σε μια αναλογία των ηθών που διέπαν τις 
τοπικές κοινωνίες τις υπαίθρου, που ταξίδεψαν για να 
προσαρμοστούν στη ζωή των αστικών κέντρων. 

Η διάρθρωση αυτών των κοινωνιών δημιουργεί μια σαφή 
διχοτόμηση μεταξύ του «μέσα» και του «έξω». Έτσι, ως 
«εχθροί» - «άλλοι»- προς την κοινότητα, τοποθετούνται 
στην αντίπερα όχθη «τα κάθε φύσης και προέλευσης 
αφεντικά, οι γραφειοκράτες, ο κλήρος, η αστυνομία, 
με μια λέξη οι «κύριοι», με τους οποίους διατηρούνται 

80. Ο.π. Δαμιανάκος Στ., 2005, σ. 118 
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Η πιάτσα, αντιγράφοντας τις αρχές κοινωνικής οργάνωσης 
της φυλακής, αποτελούσε ένα διακριτό κέντρο «κοινωνικού 
ελέγχου», και κυρώσεων, έκφραση της κοινωνίας του 
ρεμπέτη. Ήταν ένα διαρκές σημείο αναφοράς, καθώς «οι 
νόμοι της πιάτσας», οι άγραφοι κανόνες δηλαδή, όριζαν 
ρόλους, σχέσεις εξουσίας και ιεραρχίες. Το δίπολο μεταξύ 
κυρίαρχου και κυριαρχούμενου, όπως στην φυλακή, έτσι 
και στην πιάτσα, επικαθόριζε όλες τις εσωτερικές πολιτικές 
και νομικές σχέσεις που αφορούν τον σχηματισμό και 
τη λειτουργία των συμμοριών, τις αλληλεπιδράσεις, 
την αρχηγία, αλλά και την πάλη για κατάκτηση και 
διατήρηση του γοήτρου και του κύρους. Για αυτές τις 
μικροκοινωνίες, τα κριτήρια κύρους διέφεραν κατά 
πολύ από τα αντίστοιχα της έξω κοινωνίας: η συχνότητα 
παραμονής στις φυλακές και το ύψος των ποινών, η 
πονηριά, η φυσική δύναμη, το κράτημα του λόγου, «η 
μυστικότητα του επαγγελματία». Αυτοί οι άγραφοι 
κοινωνικοί κανόνες, συντηρούνταν και μεταβιβάζονταν 
στα νεότερα μέλη της ομάδας στο πέρασμα του χρόνου 
«όσο η κοινωνική τους λειτουργία συνδέεται με την ίδια 
την κοινωνική επιβίωση της ομάδας»83. 

Στο επίπεδο των εκδηλώσεων της περιθωριακότητας, 
στα πλαίσια των συμπεριφορών, εντάσσονται και 
οι «επαγγελματικές» δραστηριότητες, που μπορεί 
να αφορούσαν, κλοπές, διαρρήξεις, λαθρεμπόριο, 
τυχερά παιχνίδια, εμπορία ναρκωτικών, εκμετάλλευση 
πορνείας, στελέχωση των εκλογικών ομάδων κρούσης, 
ή την ενοικίαση γραμμών λεωφορείων και τρένων για 
λογαριασμό πορτοφολάδων, σε συνεργασία με κατώτερα 
αστυνομικά όργανα που είχαν το ρόλο να εμποδίσουν την 
επέμβαση αντίπαλων συμμοριών84. Το σύνολο αυτών των 
επαγγελμάτων, μαρτυρά, μια στροφή από τα κυρίαρχα 
μέσα απόκτησης χρημάτων που όριζε η κοινωνία, στην 
παράνομη δραστηριότητα, που ειδικά για τους πρώτους 

83. Ο.π. Δαμιανάκος Στ., 2001, σ. 205 

84. Ο.π. Δαμιανάκος Στ., 2001. σ. 207 

ρεμπέτες, συνοδευόταν και από την απόρριψη «των 
κυρίαρχων σκοπών», της απόκτησης δηλαδή κέρδους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει 
ο Αλέκος Σχίζας, διαρρήκτης που ζούσε στην Αθήνα 
την περίοδο του Μεσοπολέμου, ο οποίος συντηρούσε 
με τα κέρδη του 40 φτωχές οικογένειες της γειτονιάς 
του85. Καθώς η κοινωνία όδευε προς μια κατεύθυνση 
εκβιομηχάνισης, με το κέρδος να παίζει όλο και 
περισσότερο κυρίαρχο ρόλο, η παράνομη δραστηριότητα 
στόχευε όλο και περισσότερο στην απόκτηση χρημάτων. 

Αντιλαμβανόμαστε, πως η σχέση των παρανόμων με το 
χρήμα, ρομαντικοποιείται τόσο από τους στίχους των 
τραγουδιών, όσο και από πολλούς μελετητές, οπότε δεν 
είναι εύκολος ο ακριβής προσδιορισμός της. Παρ’ όλα 
αυτά, κάτι που είναι αρκετά διακριτό, είναι η απόρριψη του 
πλούτου, με την ευρύτερη έννοια της πλούσιας ζωής και 
της κοινωνικής ανέλιξης, με τους όρους που προβαλλόταν 
από την κυρίαρχη ιδεολογία. Η αστική τάξη, η διαρκής 
ενασχόλησή και περιστροφή της γύρω από το χρήμα και 
η αδυναμία της να ικανοποιηθεί, να «χορτάσει», ήταν 
περιφρονητέα, και πολύ συχνά αναφερόταν χιουμοριστικά 
στο ρεμπέτικο τραγούδι86. Οι αξίες που είχαν νόημα για 
τους μάγκες, και η κοινωνική ανέλιξη που επεδίωκαν 
αφορούσε τις ιεραρχίες της πιάτσας, με βάση τους δικούς 
της κανόνες «ανάδειξης». 

Από όλα τα παραπάνω, γίνεται εμφανές πως η 
συγκρότηση των κοινοτήτων, και των ατόμων που τις 
απάρτιζαν, διακρινόταν από μια εσωτερική συνοχή, 
αυτόνομη οργάνωση και ενδοστρέφεια, η οποία αρνιόταν 
να ενταχθεί στην κυρίαρχη ιδεολογία και κουλτούρα, 
διαμορφώνοντας και αντιπροτάσσοντας ένα σύστημα 

85. Ο.π. Καιλ. Α., 1973, σ. 124-126 

86. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το τραγούδι του Μ.Βαμβακάρη 
«μπουζούκι του κόσμου εσύ χαρά»  
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εικ. 8 / Απόκομμα απο εφημερίδα, Ιούνιος 1935

κανόνων και αξιών. Όλα αυτά είναι που συνθέτουν την 
ζωή της πιάτσας και το χαρακτήρα του μάγκα. 

Σε αντίθεση με τις ευρύτερες υποπρολεταριακές ομάδες, 
η κατάσταση συνεχούς κινδύνου και συνωμοτικότητας την 
οποία βίωναν οι παράνομοι καθημερινά, συνέβαλε στην 
καλλιέργεια και την ένταση των δεσμών αλληλεγγύης που 
τους ένωναν. Οι δεσμοί αυτοί, διέτρεχαν το σύνολο των 
διαπροσωπικών τους σχέσεων και αποτελούσαν γνώμονα 
για την επιβίωση, και συνολικότερα τη ζωή των συναφιών. 
Ο Μ. Βαμβακάρης σημειώνει πως «Από τον καιρό που 
το κάπνισμα του χασίς έγινε αξιόποινο αδίκημα οι μάγκες 
δέθηκαν πολύ στενότερα σε ομάδες και «κοινότητες». 
Τους ένωναν ήδη κοινά γούστα, ίδιες ασχολίες και 
συνήθειες. Τώρα ο δεσμός τους ενισχύθηκε από τον 
κοινό κατατρεγμό (για τη χρήση των ναρκωτικών) και 
τη μουσική παράδοση με την οποία τον εκφράζαν»87. 
Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της συνθήκης αυτής 
είναι η ιστορία του, όταν αποφάσισε μαζί με τον Kώστα 
Σκαρβέλη να ανοίξει δικό του καφενείο. Η αστυνομία, 
δεν του έδινε άδεια για το μαγαζί, αν δεν της έδινε 
πληροφορίες για τους χασικλήδες, εκείνος αρνήθηκε, με 
αποτέλεσμα το καφενείο να κλείσει88. 

H χρήση του χασίς ήταν από τις βασικότερες 
δραστηριότητες, γύρω από την οποία συγκροτούνταν 
βασικές πτυχές της καθημερινής ζωής, συνεύρεσης και 
αλληλεπίδρασης. Το 1890 ξεκίνησε η απαγόρευση του σε 
ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους αλλά και η καλλιέργεια 
και διακίνηση, με αποτέλεσμα καφενεία και πάσης 
φύσεως καταστήματα που «υπέθαλπαν» χασισοπότες, ή 
επέτρεπαν την χρήση να κλείνουν από την αστυνομία89. Η 
χρήση, ήταν πολύ διαδεδομένη στους μουσουλμανικούς 
πληθυσμούς για θρησκευτικούς λόγους, στοιχείο που 

87. Ο.π. Holst G., 1977, σ. 33 

88. Ο.π. Holst G., 1977, σ. 43 

89. Ο.π. Holst G., 1977, σ. 27 

έπαιξε ρόλο στην απαγόρευσή του, αν λάβουμε υπόψιν 
τις προσπάθειες του ελληνικού κράτους να αποτινάξει τα 
κατάλοιπα της οθωμανικής αυτοκρατορίας, με κορύφωση 
το 1920 όπου και θεσπίζεται ο πρώτος απαγορευτικός 
νόμος (Ν2107/11-3-1920)90. Ο κυρίαρχος χώρος στον 
οποίο γινόταν η χρήση, -συνήθως από ναργιλέ- , ήταν ο 
τεκές, χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι δεν το συναντάμε 
στη φυλακή, σε δημόσιους, ή άλλους χώρους.

90. Ο.π. Κουναδης Π., 2003, σ. 239
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Εικ. 9 / Φωτογραφικό τεκμήριο «επιτέλεσης» του Ρεμπέτικου, 
περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 1930, πρωτοδημοσιευμένο στο 
βιβλίο του Μιχ. Στριγγάρη, Χασίς το 1937

Το χασίς και το σύνολο των πρακτικών και δραστηριοτήτων 
που το συνόδευαν ήταν στοιχεία που καθόριζαν σε 
τεράστιο βαθμό τον μάγκα -ο αυθορμητισμός και 
η έπαρση, η βεβαιότητα ότι οι μάγκες ξέρουν να 
διασκεδάζουν καλύτερα από τους υπόλοιπους κ.α.-. Η 
Χόλστ αναφέρει «Υπήρχαν καλοί ρεμπέτες μουσικοί, 
όπως ο Ροβερτάκης κι ο Ρούκουνας, που ποτέ δε κάπνιζαν 
χασίς και δεν πάτησαν το πόδι τους σε τεκέ, αλλά αυτοί 
δεν ήταν ρεμπέτες ή μάγκες με όλη τη σημασία της λέξης. 
Οι μάγκες και ιδίως οι μουσικοί κάπνιζαν. 

Τα περισσότερα παλιά ρεμπέτικα αφορούν άμεσα ή 
έμμεσα το χασίς κι ένα μεγάλο μέρος από τα μάγκικα 
(το γλωσσικό ιδίωμα των ρεμπέτιδων) είναι στην ουσία 
και η γλώσσα των χασικλήδων». Το χασίς έχει στην 
συνείδηση και τις πτυχές της ζωής των στρωμάτων 
αυτών πολύ διαφορετική χροιά σε σχέση με τα άλλα 
ναρκωτικά, την «πρέζα», που διαδίδονταν όλο και πιο 
έντονα από τις αρχές του 20ου αιώνα91. Το κάπνισμα του 
χασίς ήταν ειδοποιό στοιχείο του ρεμπέτη και του μάγκα 
και συνόδευε τις δραστηριότητές του – διασκέδαση, 
μουσική, συνύπαρξη κλπ- σε αντίθεση με την πρέζα, 
που αντιμετωπιζόταν ως θλιβερή κατάληξη και κατάντια, 
«άτιμη», όπως αναφέρεται σε πολλά ρεμπέτικα. 

91. Ο Κουνάδης σημειώνει πως «ενώ ποινικοποιείται η χρήση 
του χασίς, το «χαριτωμένο» παυσίπονο της Bayer, δηλ. η ηρωίνη, 
εξακολουθεί να πωλείται ελεύθερα από τα φαρμακεία και να 
συνταγογραφείται από τους γιατρούς, δημιουργώντας γενιές 
«ηρωινομανών», που από άγνοια και ψευδή πληροφόρηση θα 
μετατραπούν – όσο θα ζήσουν – σε άβουλα όργανα του «παγκόσμιου 
εισπρακτικού μηχανισμού». [..] Τα θλιβερά γεγονότα που 
ακολούθησαν τη Μικρασιατική καταστροφή, οι συνθήκες φτώχειας, 
ανεργίας, στέρησης στέγης για χιλιάδες ανθρώπους, δημιούργησαν 
κατάλληλο κλίμα για τη διάδοση και εξάπλωση των ψυχότροπων 
ουσιών ανάμεσα στα κοινωνικά αυτά στρώματα, που προσπαθούσαν 
μετά την προσωρινή ευφορία που δημιουργούσαν αυτές οι ουσίες να 
βρουν  παρηγοριά και ελπίδα στα δυσεπίλυτα προβλήματά τους». 
Κουνάδης Π., 2003, σ. 245

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης αυτής κοινωνικής 
συγκρότησης, όπου κατά κανόνα οι γυναίκες βρίσκονταν 
κλεισμένες στο σπίτι με τα παιδιά, αυτές που «έμπλεκαν» με 
τις μάγκικες παρέες και συμμετείχαν στις δραστηριότητές 
τους, ήταν ελάχιστες. Συνήθως ήταν εργαζόμενες, είχαν 
επομένως την δυνατότητα να ξεφύγουν από τους άντρες 
και το σπίτι τους, ή ακόμα και να τους απατούν. Ο 
διαχωρισμός μεταξύ των Ελληνίδων και των Τσιγγάνων 
ή των γυναικών της Ανατολής στο πόσο «εντός» ή «εκτός» 
βρίσκονταν από την ενεργό ζωή των κοινωνιών αυτών 
ήταν πολύ έντονος και επηρέαζε και τον τρόπο που τις 
αντιμετώπιζαν οι μάγκες. Οι ανατολίτισσες, ήταν γυναίκες 
πιο ανεξάρτητες (πολύ περισσότερες εργάζονταν) και 
κάπνιζαν χασίς, στοιχεία που τις έκαναν να φαίνονται πιο 
εξωτικές, σε αντίθεση με τον τρόπο που τις αντιμετώπιζε 
η υπόλοιπη κοινωνία, για τους ίδιους ακριβώς λόγους, 
ως ανήθικες. Τέτοια στοιχεία, αποτελούν πολύ 
χαρακτηριστικά παραδείγματα της σύγκρουσης των ηθών 
και των προτύπων των πληθυσμών αυτών, με αυτά που 
προωθούσε η κυρίαρχη ιδεολογία. 

Τα στοιχεία που διέπαν τα χαρακτηριστικά της 
ταυτότητας και της καθημερινής ζωής των παρανόμων, των 
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μάγκηδων, των ρεμπέτικων, συνέθεταν όπως αναφέραμε 
και προηγουμένως μια κοινωνική οργάνωση, όλων όσων η 
κοινωνία εκτόπιζε, των «τεράτων», «Όλων εκείνων που σε 
κάθε βήμα της ζωής τους βλέπανε να ορθώνεται μπροστά 
τους σαν κατάρα, σα φραγμός αξεπέραστος η κοινωνική 
τους προέλευση, η οικονομική τους κατάσταση, το 
περιβάλλον που μέσα του ζούσαν»92. Το σύνολο λοιπόν 
αυτών των δραστηριοτήτων, τρόπων, χαρακτηριστικών, 
συνέθετε μια υποκουλτούρα, που εξέφραζε την άρνηση 
συμμόρφωσης, την δήλωση της ύπαρξής τους έξω από 
το σύστημα. Η Χολστ αναφέρει πως αυτή ακριβώς την 
ύπαρξη τόνιζαν οι μάγκες σε κάθε επίπεδο συμπεριφοράς 
και εμφάνισής τους. Από τα εκκεντρικά κοστούμια των 
κουτσαβάκηδων, μέχρι τη συνήθεια του μάγκα να φορά 
το ένα μανίκι του σακακιού του, να λαδώνει το μαλλί και 
το μουστάκι του. 

92. Τ. Σχορέλης, Ρεμπέτικη Ανθολογία, Τόμος Α΄, Πλέθρον, 
Αθήνα, 1977, σ. 17 

εικ. 10 / Ο Τ. Σχορέλης σημειώνει « Ο Μαρινάκης -Μάνος Γαβριήλ  
(1919-1977)- κυττάει και θυμάται τα παλιά, μπροστά στην μάντρα 
υου Ζαβογιάννη (δίπλα στις γραμμές του τραμ του Περάματος και 
κοντά στο νεκροταφείο του Αγ. Διονύση). Τώρα μένουν φτωχές 
οικογένειες, καποτε ήταν τεκές».
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Μελετήσαμε παραπάνω το σύνολο των συμπεριφορών και 
διαδικασιών που συγκροτούν την περιθωριακότητα, την 
υποκουλτούρα των εκτοπισμένων, όσων ζουν έξω από τα 
όρια αυτού που ορίζεται ως κανονικότητα, από την κυρίαρχη 
αφήγηση. Η συνθήκη αυτή, αναδεικνύει δίπολα ένταξης και 
αποκλεισμού, όπως το «μέσα» και το «έξω» το «κανονικό» και το 
«μη κανονικό». Αντικείμενο αυτής της ενότητας, λοιπόν, είναι 
η χωρική αποτύπωση των διπόλων αυτών, οι χωρικότητες που 
παράγονται από την διαδικασία εκτοπισμού και τις εκδηλώσεις 
της περιθωριακότητας. 

Ο αστικός χώρος για πολλούς μελετητές διακρίνεται στον 
ιδιωτικό και τον δημόσιο χώρο, διάκριση η οποία βασίζεται 
σε σχέσεις ιδιοκτησίας και στην προσβασιμότητα σε αυτούς. 
Δηλαδή, ο δημόσιος χώρος είναι ο ανοιχτός, προσιτός χώρος 
που περιβάλλει τον ιδιωτικό, κλειστό και ελεγχόμενα προσβάσιμο 
χώρο που ορίζεται, όπως αναφέραμε, από την ιδιοκτησία. Αυτή 
η ερμηνεία φαίνεται να αντιμετωπίζει την έννοια του δημόσιου 
χώρου μονοδιάστατα στην υλική του υπόσταση, αγνοώντας 
κοινωνικούς παράγοντες σε σχέση με τον αστικό χώρο που 
αφορούν στις ανθρώπινες δραστηριότητες που εντάσσονται σε 
καθεμία από τις δύο έννοιες αλλά και τους κανόνες κοινωνικής 

ζωής που διαμορφώνονται είτε από τους γραπτούς είτε από τους 
άγραφους νόμους, παράμετροι που δίνουν νόημα και μορφή στον 
υλικό αστικό χώρο. 

Σε κάθε περίπτωση, οι λειτουργίες που πραγματοποιούνται 
στα πλαίσια του αστικού χώρου αναλύονται και τοποθετούνται 
στην βάση του διπόλου Δημόσιο-Ιδιωτικό. Το δίπολο αυτό θα 
αποτελέσει και βασικό στοιχείο που θα μας απασχολήσει στην 
ακόλουθη ενότητα, σε μια προσπάθεια να διερευνήσουμε κατά 
πόσο η διάκριση αυτή του αστικού χώρου ως τέτοια μπορεί 
να ερμηνεύσει κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στα 
πλαίσιά του. Χρησιμοποιώντας την ανάλυση του Lefebvre για 
την «τριμερή διαλεκτική του χώρου», θα επιχειρήσουμε να 
εντοπίσουμε τα όρια μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού, αλλά και 
τους ενδιάμεσους χώρους που προκύπτουν, αφού αναγνωρίζουμε 
την αδυναμία του διπόλου αυτού να αποτελέσει μοναδικό και 
καθολικό ερμηνευτικό εργαλείο του χώρου.  Κατ’ αυτό τον 
τρόπο, στην προσπάθεια σκιαγράφησης των χωρικοτήτων του 
περιθωρίου θα θέσουμε το δίπολο αυτό υπό διαπραγμάτευση, 
θα περιγράψουμε εξειδικεύσεις και προεκτάσεις που μπορούν να 
εμπλουτίσουν τις δύο έννοιες. 
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σημασίες ή δυνατότητες χωρο-κοινωνικών πρακτικών»93.  

Τα πρώτα δύο, επιβάλλονται από και βοηθούν στη 
διατήρηση της τάξης και της εξουσίας, ενώ οι χώροι 
αναπαράστασης οξύνουν και αναδεικνύουν αντιθέσεις, 
αφού τα σώματα έρχονται σε αδιαμεσολάβητη επαφή με 
το χώρο, παρεκκλίνοντας σε σχέση με το προκαθορισμένο 
πλαίσιο που διαμορφώνουν οι χωρικές πρακτικές και 
οι αναπαραστάσεις του χώρου. Αυτές οι αντιθέσεις, 
αλλά και η μορφή που παίρνουν στο χώρο – άλλοτε 
συνύπαρξης, άλλοτε σύγκρουσης- θα μας απασχολήσουν 
στην παρούσα εργασία. Επιχειρούμε να «διαβάσουμε» 
τον αστικό χώρο, «ως σύστημα συσχετισμών στο οποίο 
συναθροίζονται καθημερινά, σε πολλαπλά, διαπλεκόμενα 
πλέγματα, υλικά στοιχεία, πρόσωπα, έργα, αντιλήψεις, 
αναπαραστάσεις, σύμβολα και βιώματα»94.

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, προκύπτει μια αντίληψη 
για τον χώρο που υπερβαίνει την «καθαρή» διάκρισή του 
σε δημόσιο και ιδιωτικό, αφού εισάγει παραμέτρους που 
ρευστοποιούν τα όρια αυτού του διπόλου. Ο Habermas, 
στην «Αλλαγή Δομής της Δημοσιότητας» υποστηρίζει 
πως ο τρόπος που χρησιμοποιείται η έννοια «δημόσιο» 
μπορεί να περιγράφει ποικίλες σημασίες. Οι διάφορες 
κοινωνικές ομάδες και οι διαφορετικές δραστηριότητες 
που αυτές πραγματοποιούν, νοηματοδοτούν και 
παράγουν χώρους, ανάλογα με το σε ποια σφαίρα, 
δημόσια ή ιδιωτική, εντάσσονται οι δραστηριότητες 
αυτές. Εν τέλει, η διάκριση του χώρου σε δημόσιο και 
ιδιωτικό δεν αφορά μόνο την ιδιοκτησία ή τη δυνατότητα 
πρόσβασης, αλλά διευρύνεται στις δραστηριότητες που 
εντάσσονται σε αυτόν και συγχρόνως τον προσδιορίζουν 
βάσει των εννοιών δημόσιας - ιδιωτικής σφαίρας. 

93. Λυκογιάννη Ρ. Ένας απολογισμός για το έργο του Lefebvre, 
Εισήγηση στον 1ο κύκλο Σεμιναρίων Ριζοσπαστικής Γεωγραφίας, σ. 
2 

94. Μίχα Ε, Δημόσιος χώρος και φεμινιστικές προσεγγίσεις, ΕΜΠ, 
2020, σ. 16 

// // Δ1. το δίπολο 
δημόσιο - ιδιωτικό
Ο Lefebvre διακρίνει την πραγματοποίηση της 
κοινωνικής παραγωγής του χώρου σε τρείς διακριτές 
διαδικασίες, οι οποίες υπάρχουν σε αλληλεπίδραση 
και όλες μαζί συναποτελούν τον χώρο: Τις χωρικές 
πρακτικές, τις αναπαραστάσεις του χώρου, και τους 
χώρους αναπαράστασης, όπου αντίστοιχα συνυπάρχουν 
ο αισθητός χώρος της υλικής πρακτικής, ο νοητός 
χώρος των συμβολικών αναπαραστάσεων και ο βιωμένος 
χώρος, ως χώρος των κατοίκων, των χρήσεων, της 
καθημερινότητας. 

Αναλυτικότερα, η διαλεκτική αυτή περιλαμβάνει: 
«Τις χωρικές πρακτικές και τον υλικό χώρο, τις 
συνηθισμένες  χωρικές συμπεριφορές που μπορεί 
κανείς να αντιληφθεί, με όλες τους τις αντιφάσεις. Εδώ 
εξετάζονται οι φυσικές και υλικές ροές, μετακινήσεις και 
συσχετίσεις στο χώρο, η πραγματικότητα της πόλης 
και οι ρουτίνες της δουλειάς, της σχόλης, της ιδιωτικής 
ζωής –όλα όσα εξασφαλίζουν την παραγωγή και την 
κοινωνική αναπαραγωγή. Τις αναπαραστάσεις του χώρου, 
αντιλήψεις του χώρου που συγκροτούν τις ιδέες μας 
για το τι είναι δυνατό. Εδώ η αναφορά είναι στο χώρο 
των επιστημόνων, των πολεοδόμων, των τεχνοκρατών 
κ.ο.κ. – όλων εκείνων που ορίζουν τι είναι χώρος (τα 
σημεία, τις σημασίες και τους κώδικες που επιτρέπουν 
να καταλάβουμε τις κοινωνικές πρακτικές). Τους χώρους 
αναπαράστασης και το λόγο για το χώρο, χώρους που 
παράγονται από το σώμα στις καθημερινές πρακτικές. Οι 
χώροι αναπαράστασης παραπέμπουν στο βιωμένο χώρο, 
μέσω αναπαραστάσεων και συμβόλων, στον χώρο των 
κατοίκων και των χρηστών, αλλά και στο χώρο κάποιων 
καλλιτεχνών και φιλοσόφων, που φαντάζονται νέες 
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Σε σχέση με τη διάκριση μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής 
σφαίρας, μια σειρά από επεξεργασίες επικεντρώνονται 
στο παράδειγμα της Πόλης της αρχαίας Αθήνας. Ο 
Καστοριάδης, πάνω στην διάκριση των δραστηριοτήτων 
των Αθηναίων, στον οίκο, την αγορά και την εκκλησία, 
διατυπώνει τρεις σφαίρες: την ιδιωτική (οίκος) που 
αφορά το σπίτι και την οικογένεια, την ιδιωτική/δημόσια 
(αγορά) η οποία συνδέεται με τον τόπο συνεύρεσης και 
αλληλεπίδρασης, και τέλος τη δημόσια (εκκλησία – με 
την έννοια της συνέλευσης), δηλαδή τον τόπο της ρητής 
εξουσίας95. 

Στο ίδιο παράδειγμα, η Arendt, μετατοπίζει το δίπολο 
δημόσια – ιδιωτική σφαίρα, στην πλήρη διάκριση μεταξύ 
της «πόλις» και του οίκου96. Ο οίκος αποτελεί τη σφαίρα 
ικανοποίησης των βιολογικών αναγκών, ενώ η «πόλις» τη 
σφαίρα όπου συγκεντρώνονται οι άνδρες για να συζητήσουν 
και να πάρουν πολιτικές αποφάσεις, απαγκιστρωμένοι πιά 
από τις βιολογικές τους ανάγκες. Όπως εξηγήσαμε και 
στο κεφάλαιο Α, η Arendt υποστηρίζει πως στην εποχή 
της νεοτερικότητας, η εξουσία διαμορφώνει κοινωνικά 
υποκείμενα μέσω της αίσθησης του ανήκειν σε μια 
κοινωνική ομάδα. Με αυτό τον τρόπο, η έννοια του οίκου 
απορροφάται σε μια τεράστια μάζα που δρα γύρω από 
την ικανοποίηση των κοινών οικονομικών συμφερόντων 
των μελών της. Η κοινωνία λειτουργεί στην ουσία, ως 
υποκατάστατο του οίκου, διαρρηγνύοντας το όριο 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού, το οποίο δε συναντάται 
πιά αποκλειστικά στο «κατώφλι» του οίκου. Αυτή λοιπόν, 
η αυστηρά οριοθετημένη διάκριση που εντοπίζεται στην 
αρχαία Αθήνα, ρευστοποιείται με την ίδρυση των εθνών-
κρατών, αφού αναδύεται ένας ενδιάμεσος, μεικτός χώρος, 
που η Arendt ονομάζει «κοινωνική σφαίρα». 

95. Καστοριάδης Κ., Η άνοδος της ασημαντότητας, Ύψιλον, Αθήνα, 
2000, σ. 271 

96. Ο.π. Arendt H., 1986, σ. 47 

Ο Habermas ορίζει τη δημόσια σφαίρα σαν προϊόν 
κοινωνικών διεργασιών που επιτρέπουν στο κοινό να 
παρεμβαίνει και να επηρεάζει τις πολιτικές αποφάσεις 
και να συμβάλλει στην διαμόρφωση, ή και τον 
επαναπροσδιορισμό των πολιτισμικών κανόνων97. 
Ωστόσο, κάνοντας την παραδοχή πως συγκεκριμένες 
ομάδες και πληθυσμοί αποκλείονται από τη συμμετοχή 
στις δραστηριότητες που ορίζουν τη δημόσια σφαίρα, 
συμπεραίνουμε πως ο χαρακτηρισμός της ως «δημόσια», 
δεν μπορεί να είναι πλήρης, ή καθολικός. Αξιοποιώντας 
αυτή την αντίφαση που προκύπτει, προσπαθούμε, 
συμπλέοντας με την τριμερή ανάλυση του χώρου, όπως 
την τοποθετεί ο Lefebvre, να προσεγγίσουμε τους χώρους 
που παράγουν οι αποκλεισμένοι πληθυσμοί. Συγχρόνως, 
θα επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε τις χωρικότητες 
αυτές – περίληψης ή αποκλεισμού – μέσω «κοινωνικών 
μεταβλητών που χαρακτηρίζουν τις κοινωνικές σχέσεις 
στην τυπολόγηση και αξιολόγηση των αντίστοιχων 
χώρων»98. Αφετηρία για τη διαδικασία αυτή, είναι το 
δίπολο δημόσιο – ιδιωτικό και η αποδόμησή του, 
μέσω της οποίας αναδύονται μια σειρά από μεταβλητές 
που μπορούν εν δυνάμει να γεφυρώσουν το χάσμα που 
προκύπτει από μια αποσπασματικότητα με την οποία το 
δίπολο αυτό αντιμετωπίζει το χώρο. 

97. Habermas J. Αλλαγή Δομής της Δημοσιότητας, Έρευνες Πάνω 
σε μια Κατηγορία της Αστικής Κοινωνίας, Νήσος, Αθήνα, 1997, σ. 
38-41 

98. Σταυρίδης Σ., Η Συμβολική Σχέση με τον Χώρο: Πως οι 
Κοινωνικές Αξίες Διαμορφώνουν και Ερμηνεύουν τον Χώρο, 
Κάλβος, Αθήνα, 1990, σ. 106 
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// // Δ2. ο αποκλεισμός 
από τον δημόσιο χώρο
Όπως περιγράψαμε παραπάνω, ο διαχωρισμός των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε ιδιωτικές και δημόσιες, 
οδηγεί στην αναπαραγωγή κοινωνικών διαχωρισμών, 
αφού ο αποκλεισμός των δραστηριοτήτων από το δημόσιο 
χώρο της πόλης, αποτελεί στην ουσία αποκλεισμό από τα 
«μάτια» της κοινωνίας. Καταδικάζει, με αυτό τον τρόπο, 
συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες στην αφάνεια και την 
απομόνωση, στερώντας τους το δικαίωμα στη δημόσια 
έκφραση με όποια μορφή μπορεί να πάρει αυτή. «Ο 
αποκλεισμός από τον δημόσιο χώρο δεν είναι πάντα 
ορατός ή ρητά διατυπωμένος»99. Οι σταθερές που θέτει η 
εξουσία και ορίζουν το «κανονικό» και το «μη κανονικό» 
συχνά αναπαράγονται τόσο από τα μέλη του κοινωνικού 
συνόλου, όσο ακόμα και από τα σώματα εκείνα που εν 
τέλει εκτοπίζονται. Σταθερές, οι οποίες καθορίζουν το 
σύνολο των δραστηριοτήτων και της καθημερινότητας, 
τους τρόπους συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης, 
επιβάλλοντας χρήσεις και παραμέτρους «διαχείρισης» 
του χώρου. Το δικαίωμα στο δημόσιο χώρο, “δικαίωμα 
στην πόλη” σύμφωνα με τον Lefebvre, παίρνει λοιπόν μια 
σειρά από προεκτάσεις που αφορούν βασικά πολιτικά, 
κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα.

Οι δραστηριότητες, έτσι, που τοποθετούνται στον 
δημόσιο χώρο και τα ζητήματα που αφορούν την 
δημόσια συζήτηση, το περιεχόμενο δηλαδή που αποκτά 
κάθε φορά η δημόσια σφαίρα, προσδιορίζονται από μια 
«κοινότητα ίσων». Ένα σύνολο ατόμων που συγκροτούν 
ένα «κοινό» το οποίο έχει το προνόμιο να συνδιαλέγεται 
δημόσια. Σε αυτό το πλαίσιο, συγκροτείται το κυρίαρχο 
«κανονικό» πρότυπο, βάσει του οποίου κατασκευάζεται 
το δίπολο «εμείς» και «οι άλλοι» σε ευθεία αντιστοιχία με 

99. Ο.π. Μίχα Ε, 2020, σ. 12 

το δίπολο δημόσιο - ιδιωτικό. Το «εμείς» αντιστοιχεί σε 
αυτό που ορίζεται ως «κανονικό» και το οποίο καθορίζεται 
από το εκάστοτε κοινό, ενώ οι «άλλοι» αντιστοιχούν σε 
όσους αποκλείονται από το δημόσιο και εξαιρούνται 
από αυτή την κοινότητα ίσων με μια σειρά κριτηρίων 
εθνότητας, φυλής, τάξης, φύλου, σεξουαλικότητας κλπ. 
Το δίπολο, λοιπόν, δημόσιο - ιδιωτικό παύει να συνδέεται 
με μια αντίληψη για το χώρο που αφορά μόνο τη υλική 
του υπόσταση αλλά εμπεριέχει μια σειρά από διαδικασίες 
που αποδίδει συγκεκριμένες ταυτότητες στα κοινωνικά 
υποκείμενα. Επεκτείνεται σε δίπολα όπως κανονικό - 
αποκλίνων, νόμιμο- παράνομο, εντός- εκτός , μακριά 
-κοντά, φως - σκοτάδι, κλπ. που στόχο έχουν τελικά στον 
έλεγχο της κάθε κοινωνικής ομάδας που τοποθετείται 
στην υποτελή πλευρά του διπόλου. 

Τα όρια και η μορφή των διπόλων αυτών, εξαρτώνται και 
από τις καθημερινές πρακτικές, που πραγματοποιούνται 
από άτομα και κοινωνικές ομάδες. Σύμφωνα με την Ε. 
Μίχα «καθημερινά όλοι και όλες μας με την παρουσία 
μας, τη στάση μας και τις πρακτικές που αναπτύσσουμε, 
μπορεί να διασχίζουμε όρια, να τα μετατοπίζουμε 
ή να τα υποσκάπτουμε για να διαμορφώσουμε τον 
δικό μας χώρο. Ένα χώρο, περιεκτικό, καθημερινής 
διαπραγμάτευσης, έναν ενδιάμεσο στα διπολικά σχήματα 
χώρο»100. Η έννοια του ενδιάμεσου χώρου, εισάγεται σαν 
την αποκρυστάλλωση της ρευστοποίησης των ορίων, 
προκειμένου να εντάξει στους κόλπους της, τις κοινωνικές 
πραγματικότητες που δεν μπορούν να περιγραφούν 
πλήρως από τα διπολικά σχήματα.  

Οι κοινωνικές ομάδες, στην ουσία, που αποκλείονται από 
την δημόσια σφαίρα, μεταθέτουν τα όρια μεταξύ δημόσιου 
και ιδιωτικού δίνοντας άλλες ερμηνείες στις δύο έννοιες, 
διαδικασία στην οποία καθοριστικό ρόλο αναγνωρίζουμε 
ότι παίζει το βιωματικό στοιχείο. Τα βιώματα, αφορούν 

100. Ο.π. Μίχα Ε, 2020, σ. 19 
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το σύνολο των σκέψεων, ερεθισμάτων και αισθήσεων, 
στοιχεία τα οποία συνηγορούν, όπως αναφέρει η Μ. 
Χαϊδοπούλου Βρυχέα, στην υποκειμενικότητα που 
μπορεί να τα χαρακτηρίζει. Ωστόσο, «η σκέψη και 
τα συναισθήματα διαμορφώνονται πάντα πολιτιστικά 
και επηρεάζονται από τη βιογραφία του ατόμου, την 
κοινωνική του κατάσταση και το ιστορικό πλαίσιο»101. Με 
αυτό τον τρόπο, διαμορφώνονται – εκτός από ατομικά- 
συλλογικά βιώματα, τα οποία συνθέτουν κοινές πρακτικές, 
μνήμες και εμπειρίες, μεταξύ των μελών μιας κοινωνικής 
ομάδας. Επομένως παρόμοιες καθημερινότητες, είναι 
πιθανό να οδηγήσουν και σε παρόμοιες απόψεις για τον 
κόσμο. 

Αυτή λοιπόν, η υποκειμενικότητα, διαπερνά και την 
αντίληψη που αναπτύσσουν διαφορετικές κοινωνικές 
ομάδες, σχετικά με το χώρο. Αυτό, που στην προηγούμενη 
ενότητα περιγράψαμε ως «ενδιάμεσο χώρο» στην ουσία 
αφορά τους χώρους που μπορεί να προσδιορίζονται 
από ένα σύμπαν διαφορετικών ερμηνειών, ερμηνείες που 
σχετίζονται με την κουλτούρα, την κοινωνική και ταξική 
θέση, το φύλο, τη σεξουαλικότητα κοκ. Με αυτό τον 
τρόπο, οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε ένα 
χώρο, τον προσδιορίζουν, σε σημείο που μπορεί ακόμα 
και να αντιστρέφουν τις έννοιες δημόσιο – ιδιωτικό. 
Στην βάση αυτών των παρατηρήσεων, αναδύεται μια 
ιδιότυπη δημοσιότητα ή ιδιωτικότητα. Επί της ουσίας, 
η διαφορά μεταξύ ιδιωτικότητας και δημοσιότητας, 
για τις ομάδες των εκτοπισμένων, δεν είναι παρά «η 
διαφορά ανάμεσα σε όσα πρέπει να δείχνονται και σε 
όσα πρέπει να κρύβονται»102. Για παράδειγμα η χρήση 
χασίς σε ένα σκοτεινό σοκάκι, είναι μια δραστηριότητα 
που πραγματοποιείται μεν σε ένα δημόσιο σημείο της 

101. Rosaldo R. , Culture and Truth. The remaking of  social 
analysis, Routledge, Λονδίνο 1993, σ. 103, από Μ.Χαϊδοπούλου 
Βρυχέα, Για τη σημασία της Καθημερινότητας, Νήσος, Αθήνα 2013, 
σ. 21 

102. Ο.π Arendt H., 1986, σ.103 

πόλης, ωστόσο το σκοτάδι προσδίδει αυτή την ιδιότυπη 
ιδιωτικότητα που προσπαθούμε να περιγράψουμε. 
Συνεπώς, πτυχή που προσδιορίζει την ιδιότυπη αυτή 
δημοσιότητα, είναι και η ορατότητα, καθώς η εξουσία, 
άμεσα ή έμμεσα θέτει τις σταθερές που ορίζουν το βαθμό 
της. 
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//// Δ3. αόρατοι χώροι  
Έχοντας περιγράψει το πως ο εκτοπισμός πληθυσμών 
στο κοινωνικό περιθώριο, αποτελεί επί της ουσίας την 
απόρριψή τους στην αορατότητα και τον αποκλεισμό 
από τη δημόσια σφαίρα, θα προσπαθήσουμε να 
προσεγγίσουμε το πως επιτυγχάνεται αυτή η αορατότητα 
και πως τελικά οι χώροι της περιθωριακότητας, αποτελούν 
για την κοινωνία αόρατους χώρους. 

Συχνά, το πρώτο πράγμα που έρχεται στη σκέψη μας 
στο άκουσμα της έννοιας της «αορατότητας», είναι το 
ύψωμα ενός τοίχου, που εμποδίζει να δούμε τι υπάρχει 
από πίσω του, κάποιου υλικού και ορατού εμποδίου που 
διαχωρίζει τον κόσμο στο φάσμα αυτών που μπορούμε 
να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας και σε αυτών που 
όχι. Ωστόσο, στην πραγματικότητα το χωρικό όριο που 
εμποδίζει την ορατότητα μπορεί να μην είναι υλικό, 
ούτε και σαφώς καθορισμένο, αλλά να εξαρτάται από 
παραμέτρους όπως το φως ή η κεντρικότητα. Για αυτό 
το λόγο, για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε με πιο 
ολοκληρωμένο τρόπο τους στίχους των ρεμπέτικων 
τραγουδιών και τα βιώματα που αυτοί μας μεταφέρουν, 
έχει σημασία στη συνέχεια να προσδιορίσουμε την 
αόρατη αυτή χωρικότητα.

«Η νύχτα ήταν ανέκαθεν η ώρα για τους απόβλητους της 
ημέρας- τους παρεκκλίνοντάς, τους διαφωνούντες, τους 
διαφορετικούς- και υπάρχει ένα είδος δεσμού ανάμεσα 
σε αυτούς που έχουν επιλέξει ή έχουν αναγκαστεί να 
προσαρμοστούν στις ηδονές και τους κινδύνους του 
σκότους, διαστήματος που υπάρχει τόσο στο χρόνο όσο 
και στο χώρο»103. 

103.  Palmer D. B., Κουλτούρες της Νύχτας, Νυχτερινές 
Περιηγήσεις στις Ιστορίες Παράβασης από το Μεσαίωνα μέχρι 
Σήμερα, Σαββάλας, Αθήνα, 2006, σ. 35-36 

Οι δραστηριότητες που δεν μπορούν να 
πραγματοποιηθούν στο φως της μέρας, επειδή δεν έχουν 
θέση σε μια «κανονική» κοινωνική καθημερινότητα, 
βρίσκουν καταφύγιο στη νύχτα. Αυτό συμβαίνει λόγω 
της αορατότητας που προσδίδει το σκοτάδι, αλλά και 
επειδή η νύχτα είναι η ώρα που οι δραστηριότητες της 
ημέρας «παγώνουν» και ο παραγωγικός για την κοινωνία 
πληθυσμός πρέπει να ξεκουραστεί για να είναι «έτοιμος» 
για την επόμενη μέρα. Έτσι, τη νύχτα διαμορφώνεται ένας 
«διαφορετικός κόσμος» που βρίσκει το χώρο του στους 
άδειους δρόμους της πόλης, όπου μπορούν να τεθούν 
σε εφαρμογή άλλοι νόμοι και κώδικες, που ορίζουν και 
κατ’ επέκταση μια άλλη καθημερινότητα, λειτουργώντας 
για τους εκτοπισμένους που αναζητούν «στέγη» ως ένα 
ιδιόμορφο «καταφύγιο κάποια ελαστικής ελευθερίας»104. 
Ουσιαστικά, για μια περιθωριακή κοινωνική ομάδα, 
τίθενται οι όροι για την εξασφάλιση μιας -ως προς 
τους έξω από αυτήν- ιδιωτικότητας και συγχρόνως μιας 
εσωτερικής δημοσιότητας. 

Αν η νύχτα, λοιπόν, μπορεί να οριστεί ως το απόλυτο 
σκοτάδι, η παραπάνω πραγματικότητα, μπορεί να 
επεκταθεί σε «μικρές νύχτες» μέσα στην μέρα, σε συνθήκες 
και χώρους σκοτεινούς ή σκιερούς, σε μεγαλύτερο ή 
μικρότερο βαθμό. Η παρεμπόδιση του φωτός είναι που 
ορίζει τέτοιους χώρους, όπως ένα στενό σοκάκι σε μια 
πυκνά δομημένη γειτονιά, ένας κλειστός χώρος, ένα 
πάρκο ή δάσος με πυκνά και ψηλά δέντρα, ένα υπόγειο. 
Τα  υπόγεια, πιο συγκεκριμένα, αποτελούσαν ανέκαθεν 
χώρους ύπαρξης όσων ήθελαν, έπρεπε, ή αναγκάστηκαν 
να μείνουν αθέατοι. Σε αυτό συμβάλλουν, πέρα από 
το μυστήριο που γεννά σαν έννοια, και τα φυσικά του 
χαρακτηριστικά, η έλλειψη κάθε εξωγενούς ερεθίσματος, 
οπτικού, ακουστικού, οσφρητικού. Οι ιδιαιτερότητες 
αυτές, είναι που δημιουργούν γύρω από την έννοια του 
υπογείου μια γοητεία και εξάπτουν τη φαντασία, γι’ 

104. Palmer D.B., 2006, σ. 521 
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αυτό αποτελεί και διαχρονικά αντικείμενο και θέμα της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας. Οι υπόγειοι χώροι, λόγω 
αυτών των χαρακτηριστικών τους, πραγματώνουν την 
απομάκρυνση και την απομόνωση από την κοινωνική 
πραγματικότητα, συγκεντρώνοντας μια σειρά από 
στοιχεία που επεκτείνονται και σε άλλους «μυστικούς» 
χώρους. Ίσως, για να εξηγηθεί καλύτερα, η επέκταση 
αυτή να γίνεται με τη χρήση μιας συνθήκης του «κάτω 
από» και όχι απαραίτητα του «κάτω από τη γη». Ένας 
κατακόρυφος άξονας που μετακινείται, ανάλογα με 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. 



Ε
χώροι
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Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, θα εντοπίσουμε τις χωρικότητες 
σε μια σειρά ρεμπέτικων τραγουδιών. Οι χωρικότητες 
αυτές, προκύπτουν από μεταβλητές, οι οποίες παράγουν και 
αναπαράγουν τις διακρίσεις και τους κοινωνικούς διαχωρισμούς 
που αναφέραμε παραπάνω. Έχοντας αναγνωρίσει το ρόλο 
του βιώματος στην συγκρότηση συλλογικών ταυτοτήτων των 
κοινωνικών ομάδων, έχει σημασία να μελετήσουμε το πως 
βιώνεται ο αστικός χώρος από τα υποκείμενα του κοινωνικού 
περιθωρίου.

Έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε μια όσο το δυνατόν 
αναλυτικότερη προσέγγιση των ιστορικών και κοινωνιολογικών 
στοιχείων που συνθέτουν την εικόνα του κοινωνικού περιθωρίου 
στην Ελλάδα, όπως αυτό εξελίχθηκε, μέχρι και τα χρόνια του 
Μεσοπολέμου. Τα στοιχεία αυτά, θα αποτελέσουν και τη βάση για 
να μπορέσουμε να μελετήσουμε το βίωμα, όπως μας μεταφέρεται 
από το ίδιο το υποκείμενο, μέσα από την τέχνη που παρήγαγε. 
Γι’ αυτό το λόγο, εργαλείο μελέτης μας αποτελούν οι στίχοι των 
ρεμπέτικων τραγουδιών, αφού αποτελούν βασική αποτύπωση 
της καθημερινότητας, των συνηθειών, των αντιλήψεων 
κοκ, που συναποτελούν την υποκουλτούρα του περιθωρίου. 
Βασικό στοιχείο του προπολεμικού κυρίως, ρεμπέτικου, 
είναι ότι πρόκειται για προϊόν της ίδιας της καθημερινότητας 
των υποκειμένων, αφού οι δημιουργοί του ήταν κομμάτι της 
κοινωνικής αυτής ομάδας, και σε αυτή την κοινωνική ομάδα 
απευθυνόταν. Επομένως, αυτό που το διαφοροποιεί σαν πηγή 
άντλησης πληροφοριών, είναι πως -σε αντίθεση με ιστορικές και 
κοινωνιολογικές αναλύσεις, από ερευνητές, ως επί το πλείστον 
«εξωτερικούς» ως προς το κοινωνικό σύνολο μελέτης- μπορεί να 
μεταφέρει αυτούσια το πώς το ίδιο το περιθώριο «έβλεπε» τον 
εαυτό του αλλά και τον χώρο. 

Αυτό είναι και το στοιχείο στο οποίο εστιάζεται το ενδιαφέρον 
μας, καθώς δεν θεωρούμε ότι οι στίχοι των ρεμπέτικων 

τραγουδιών μπορούν από μόνοι τους να μας μεταφέρουν με 
αντικειμενικότητα την πραγματικότητα. Ο λόγος για τον οποίο 
συμβαίνει αυτό είναι διπλός και έχει αφενός να κάνει με την 
υποκειμενικότητα με την οποία εγγράφεται το βίωμα στην 
τέχνη, αλλά και πως αυτό μπορεί να παραλαμβάνεται από έναν 
εξωτερικό μελετητή. Ο πιο απλός λόγος για τον οποίο δεν 
μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ένα έργο τέχνης ως φορέα της 
αντικειμενικής πραγματικότητας είναι ότι δεν δημιουργήθηκε 
με αυτό τον σκοπό. Η αντικειμενική πραγματικότητα, συχνά 
υποτάσσεται στην ανάγκη του δημιουργού να εκφράσει τα 
συναισθήματα, την καταπίεση, πλευρές της καθημερινότητας με 
τον τρόπο που τις βιώνει ο ίδιος, ειδικά όταν δεσμεύεται και από τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά των τραγουδιών. Επίσης, διαίτερα 
στην περίπτωση του ρεμπέτικου, τα χρόνια που το μελετάμε, 
δεν πρέπει να αγνοούμε τη λογοκρισία η οποία έχει συμβάλει 
στην αλλοίωση του δείγματος που φτάνει σήμερα στα χέρια μας. 
Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε ότι στη διαδικασία ακρόασης ενός 
τραγουδιού ενυπάρχει μια ενστικτώδης οπτικοποίηση, που περνά 
μέσα από τη φαντασία, τη γνώση και τους συνειρμούς που εν 
τέλει θα παράξει ο ακροατής. Επομένως, εμείς τοποθετούμενες 
εξωγενώς ως προς τα υποκείμενα που μελετάμε, τόσο κοινωνικά, 
όσο και χρονικά, έχουμε διαμορφώσει διαφορετικά βιώματα, 
εμπειρίες και χωρικότητες, οι οποίες αναπόφευκτα επηρεάζουν 
τη «ματιά» μας. 

Επομένως, μέσα από τη μελέτη περίπου τρεισήμισι χιλιάδων 
τραγουδιών τα οποία εμπεριέχονται στους τέσσερις τόμους της 
ανθολογίας του Τ. Σχορέλη, εστιάσαμε τη μελέτη μας σε αυτά 
που αφορούν τους παρανόμους των πόλεων, τον τεκέ και τη 
φυλακή, συνολικά  τα «χασικλήδικα» όπως κατηγοριοποιούνται 
από πολλούς μελετητές του ρεμπέτικου. Τα τραγούδια αυτά 
τοποθετούνται χρονικά στην προπολεμική περίοδο κυρίως, ενώ 
σημαντικό δείγμα αντλούμε και από τα μέσα του μεσοπολέμου, 
περίοδο από την οποία έχουμε το πρώτο δείγμα ηχογραφήσεων



  \ το μινόρε των αποκλεισμένων \62

Εφουμέρναμ’ ένα βράδυ

Εφουμέρναμ’ ένα βράδυ
αργιλέ, σπαχάνη, μαύρη

Δίχως να’ χουμε στην πόρτα 
τσιλιαδόρους όπως πρώτα

Κι έρχουνται δύο πολιτσμάνοι
και δε βρίσκουνε ντουμάνι
Ζούλα όλοι οι αργιλέδες 

φυλαχτείτ’ από τους τζέδες 
 

Στάσου, πολιτσμάν, λεβέντη
Κι ας τον αργιλέ να καίει
Να φουμάρει το τουρκάκι 

πού ‘ναι φίνο δερβισάκι
 

Μαύρο φέρνει από τη Σμύρνη
και καλάμι απ’ τ’ Αϊδίνι 

και χαρά στον που την πίνει
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Το «εφουμέρναμ’ ένα βράδυ», είναι τραγούδι του 
1932, γραμμένο από το Μάρκο Βαμβακάρη (1905 
-1972) και μας μεταφέρει με χαρακτηριστικό τρόπο 
στην ατμόσφαιρα του τεκέ, των δραστηριοτήτων που 
φιλοξενούσε και τις συνθήκες συνωμοτικότητας κάτω από 
τις οποίες ζούσαν οι μάγκες. 

Ο τεκές, όπως έχουμε αναφερθεί ξανά, αποτελούσε τον 
κατεξοχήν χώρο στον οποίο γινόταν η χρήση χασίς, 
δραστηριότητα που τον καθιστά χώρο που φέρει το 
στίγμα της παρανομίας και του «λούμπεν» στα μάτια 
της κοινωνίας αλλά και συχνό στόχο αστυνομικών 
ελέγχων και επιθέσεων. Το συγκεκριμένο τραγούδι, δεν 
περιγράφει με σαφή τρόπο κάποια τοποθεσία, εισάγει 
όμως το στοιχείο της «πόρτας», οπότε και υποδηλώνει 
την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων σε κλειστό 
χώρο. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με την αναλυτική 
αναφορά στην χρήση χασίς οδηγεί στην παραδοχή ότι 
τοποθετούμαστε σε κάποιον τεκέ, η σε κάποιον χώρο 
που έχει πάρει την χρήση τεκέ. Η αναφορά, επίσης, 
στον ορισμό του τσιλιαδόρου είναι πολύ συχνή, καθώς 
αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος όλων των παράνομων 
δραστηριοτήτων, ώστε να είναι προετοιμασμένοι 
για την περίπτωση εφόδου της αστυνομίας105. Αυτό 
υποδηλώνεται και από την λέξη «ζούλα», την έγκαιρη, 
δηλαδή, αντίδραση τους να κρύψουν τους αργιλέδες για 
να φυλαχτούν, μια ετοιμότητα που προκύπτει από το 
γεγονός ότι τέτοιες έφοδοι ήταν συνηθισμένο πιά κομμάτι 
της καθημερινότητάς τους. 

Ο χώρος στον οποίο αναφέρεται το τραγούδι, είναι ένας, 
όπως είπαμε, κλειστός χώρος, ο οποίος και εξασφαλίζει – 
λόγω της περιορισμένης ορατότητας – την ιδιωτικότητα 
που επιζητούν οι χρήστες για τις δραστηριότητές τις 

105. Στην αστυνομία αναφέρεται και η λέξη Τζές. «Τζές: Κάποιος 
που δεν εχτιμούμε ή δεν υπολογίζουμε, π.χ. ο τζες σου, φυλαχτείτε 
από τους τζέδες (αστυνομικούς, ή τους ρουφιάνους)», Σχορέλης Τ., 
Ρεμπέτικη Ανθολογία, Τόμος Α, σ. 31 

οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν στο φως της 
δημόσιας σφαίρας. Αυτή η αίσθηση ιδιωτικότητας μπορεί 
να είναι που τους οδηγεί να αμελήσουν να τοποθετήσουν 
και τσιλιαδόρο. Η «πόρτα» παίζει τον ρόλο του ορίου 
– και παράλληλα του περάσματος – μεταξύ δημόσιας 
και ιδιωτικής σφαίρας, και κατ’ επέκταση μεταξύ του 
δημόσιου χώρου και του χώρου εκτοπισμού.

Είναι εμφανές, πως οι ομάδες και οι πληθυσμοί που 
θέτονταν στο περιθώριο και βρίσκονταν κάτω από 
συνεχείς συνθήκες καταδίωξης είχαν ανάγκη για όσο το 
δυνατόν περισσότερη ασφάλεια και προστασία, ανάγκη 
που αποκρυσταλλώνεται και στην αναζήτηση όσο το 
δυνατόν «κλειστότερους» χώρους για να φιλοξενήσουν 
τις συνήθειες της καθημερινότητάς τους. Ωστόσο, 
αυτό που μαρτυρά σαφώς η είσοδος της αστυνομίας 
– κατάσταση, ξαναλέμε, ιδιαίτερα συχνή – είναι πως 
ακόμα και οι κλειστοί χώροι στους οποίους εντοπίζεται 
η περιθωριακότητα, είναι στην ουσία χώροι διάτρητοι, 
που δεν μπορούν να οριοθετηθούν σαφώς από τους 
μηχανισμούς επιτήρησης και άρα να χαρακτηριστούν 
με απολυτότητα ως ιδιωτικοί. Αμφισβητείται, έτσι, μια 
τοποθέτηση που συχνά μπορεί να συσχετίζει με γραμμικό 
τρόπο τον κλειστό χώρο με την έννοια της ιδιωτικότητας, 
λόγω των υλικών χαρακτηριστικών που μπορεί αυτός να 
έχει. 
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Ο πρεζάκιας

Είμαι πρεζάκιας μάθε το - κι όπου και αν πάγω
οι φίλοι δεν με θέλουνε - νομίζουν θα τους φάγω

Με βλέπουν και σιχαίνονται - μα ‘γω διάρα δε δίνω
την πρέζα μόνο θα τραβώ - κι ό,τι μου μέλει ας γίνω

Σ’ ένα βαγόνι κάθομαι - για σπίτι δε θυμάμαι
κι ένα τσουβάλι βρώμικο - το στρώνω και κοιμάμαι

Τα ρούχα μου ελιώσανε - φάνηκε το κορμί μου
Η πρέζα μου κατάστρεψε - για πάντα τη ζωή μου

Χαρμάνης όταν κάθομαι - δεν σκέφτομαι την πείνα
σαν μαστουρώνω ρε παιδιά - δικιά μου είν’ η Αθήνα

Όταν πεθάνω φίλοι μου - έρχεται αστυνομία
με κάρο σκουπιδιάρικο - θα κάνει την κηδεία
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Το τραγούδι είναι γραμμένο από τον Γιάννη Ετσειρίδη 
ή αλλιώς Γιοβάν Τσαούς  (1893-1942) σε στίχους της 
γυναίκας του και ηχογραφήθηκε το 1935110. Κατοικούσαν 
στον Πειραιά, δίπλα στον σιδηροδρομικό σταθμό, και 
όπως αναφέρει ο Τ. Σχορέλης «Τα βραδάκια καθόταν 
στο μπαλκόνι του σπιτιού της κι έβλεπε συχνά τους 
πρεζάκηδες, σωστά ανθρώπινα κουρέλια να κοιμούνται 
στα βαγόνια του σιδηροδρόμου111». 

Οι στίχοι του τραγουδιού επικεντρώνονται στον 
πρεζάκια, την κοινωνική απομόνωση και το στιγματισμό 
που υφίσταντο, την έλλειψη διεξόδου και προοπτικής. Η 
αστεγία και η περιθωριοποίηση ήταν συνυφασμένη με 
την πολύχρονη χρήση ναρκωτικών, αφού ο πρεζάκιας 
σταματούσε και να αποτελεί παραγωγικό κομμάτι της 
κοινωνίας. Σε αντίθεση με την κουλτούρα γύρω από 
την χρήση χασίς, που ήταν χαρακτηριστικό του μάγκα, 
της καλοπέρασης και της συλλογικής ζωής στα πλαίσια 
της κοινότητας, η πρέζα στο ρεμπέτικο τραγούδι 
ταυτίζεται με την κατάντια, την εξαθλίωση, το θάνατο, 
την απομόνωση και τη μοναξιά. Αυτό γίνεται εμφανές 
στην τελευταία στροφή του τραγουδιού, που μιλά για 
τον θάνατό, έχοντας αποδεχθεί το ότι πιθανότατα θα 
πεθάνει μόνος του στον δρόμο, εξού και η αναφορά στην 
αστυνομία και το σκουπιδιάρικο. 

Ο Δελιάς, όντας χρήστης και ο ίδιος, λέει στον «πόνο του 
πρεζάκια»:

«Απ’ τον καιρό που άρχισα την πρέζα να φουμάρω
ο κόσμος μ’ απαρνήθηκε δεν ξέρω τι να κάνω
όπου σταθώ κι όπου βρεθώ ο κόσμος με πειράζει
και η ψυχή μου δεν κρατά, πρέζα να με φωνάζει»

110. Ο.π. Σχορέλης Τ., Τόμος Β, σ. 47    

111. Ο.π. Σχορέλης Τ., Τόμος Β, σ. 47    

Οι πρεζάκηδες βιώνουν εντονότερα τον κοινωνικό 
αποκλεισμό. Στο «όπου και αν πάγω / οι φίλοι δε με 
θέλουνε» γίνεται εμφανές πως ο εκτοπισμός από το 
δημόσιο χώρο είναι τόσο έντονος, που συνεχώς αναζητούν 
το χώρο τους, καθώς αισθάνονται διωγμένοι από παντού. 
Αυτός ο διωγμός, οδήγησε τον πρωταγωνιστή του 
τραγουδιού, να βρει καταφύγιο, στέγη σε ένα παλιό 
βαγόνι  – «για σπίτι δε θυμάμαι», ώστε να κρυφτεί από 
τα βλέμματα όσων τον «σιχαίνονται». Η αλλαγή χρήσης 
του βαγονιού και η μετατροπή του σε κατάλυμα, είναι και 
το στοιχείο που του εξασφαλίζει τη «μη – ορατότητα» 
αφού η χρήση αυτή δεν μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή 
από κάποιον εξωτερικό παρατηρητή. Με αυτή την έννοια 
το «βαγόνι» που αναφέρεται στο συγκεκριμένο τραγούδι, 
μπορεί να μην αποτελεί στέγη σε κάποια σταθερή ή 
μόνιμη βάση, αλλά έχει σημασία να γίνει αντιληπτό σαν 
ένας οποιοσδήποτε «υποδοχέας» της περιθωριακότητας. 
Ο πρεζάκιας, λοιπόν, απορρίπτεται σε τέτοιο βαθμό 
εκτός κοινωνίας, ώστε να μην μπορεί να έχει κάποιου 
είδους δημοσιότητα και αντίστοιχα, δικαίωμα στον 
δημόσιο χώρο.

εικ. 11 αντιληπτικό σκίτσο απεικόνισης ορίου και χωρικής 
αποτύπωσης του διπόλου ανοιχτών - κλειστών χώρων. Ο τεκές και το  
βαγόνι, δύο κλειστοί χώροι, με μη ορατή χρήση. 
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Ο Γιάννης ο Χασικλής

Μες΄ στου Συγγρού τη φυλακή, βρίσκεις λουλά και τουμπεκί, όπλες
Έχει φίνους χασικλήδες που ‘ναι όλοι μερακλήδες
Βρε συ Γιάννη Αργιλά, ωχ, γέμισε μας το λουλά

Σα φουμάρω ναργιλέ, λέω στην αγάπη μου μανέ, όπλες
Μα εκείνη δε μ’ ακούει, και με κάνει πιο μαστούρη
Βρε συ Γιάννη Αργιλά, όπλες, γέμισε μας το λουλά.

Σα φουμάρω το λουλά, έχω δίπλα μου το μπαγλαμά, όπλες
Παίζω και με το μεράκι σα θυμάμαι το Ελενάκι, ωχ.

Ρε συ Γιάννη Αργιλά, ωχ Γέμισέ μας το λουλά
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Ο «Γιάννης ο Χασικλής», είναι τραγούδι του Κωστή 
Μπέζου, ηχογραφημένο δύο φορές, το 1930 και το 
1931 και αναφέρεται στη φυλακή του Συγγρού, που 
βρισκόταν στην θέση των σημερινών εργατικών – κάποτε 
προσφυγικών κατοικιών στον Ταύρο112. Οι φυλακές 
Συγγρού ήταν γνωστές για τις δύσκολες συνθήκες κράτησης 
που επικρατούσαν, για τα πολύ μικρά και σκοτεινά κελιά 
τους, στοιχεία που συνηγορούν και στο να μνημονεύονται 
συχνά σε μια σειρά ρεμπέτικων τραγουδιών, με πολλές 
παραλλαγές, «μέσ’ στου Συγγρού τη φυλακή σκοτώσαν’ 
ένα χασικλή», «Μεσ’ στου Τσιγγρού τη φυλακή εγίνηκε 
μια συμπλοκή, μέσα σ’ αυτή τη συμπλοκή λαβώσαν ένα 
χασικλή»113. 

Η φυλακή, ευρύτερα, ήταν κατεξοχήν χώρος όπου 
εντοπιζόταν το περιθώριο, αποτελώντας, έτσι, βασική 
θεματολογία, αλλά και χώρο γέννησης πολλών 
ρεμπέτικων τραγουδιών. Όπως γίνεται εμφανές στους 
στίχους, η φυλακή αντιμετωπίζεται ενταγμένη σε μια 
καθημερινότητα, σαν φυσική συνεπαγωγή της τάξης 
πραγμάτων, της ζωής του μάγκα, του παράνομου, οι δε 
νόμοι και η πραγματικότητα της πιάτσας, όπως έχουμε 
αναφερθεί ξανά, συμπίπτουν και βρίσκουν αναλογίες σε 
πολλά σημεία με τους εσωτερικούς νόμους της φυλακής. 
Ως εκ τούτου οι άνθρωποι για τους οποίους μιλούν τα 
τραγούδια της φυλακής, είναι λεβέντες, ανταποκρίνονται 
στα πρότυπα της «ανδροπρέπειας», γιατί οι πράξεις που 
τους κατέστησαν «εγκληματίες» στα μάτια του κράτους, 
της αστυνομίας και της δικαιοσύνης, καθόριζε, με βάση 

112. Οι φυλακές του Συγγρού κατασκευάστηκαν γύρω στο 1988, 
με τη συνεισφορά του Ανδρέα Συγγρού. Μέχρι το μεσοπόλεμο 
λειτουργούσαν ως σωφρονιστικό κατάστημα ποινικών εγκληματιών, 
ενώ κατά τη διάρκειά του αλλά και στον εμφύλιο αργότερα, 
αποτέλεσαν και χώρο εγκλεισμού πολλών κομμουνιστών και 
πολέμιων του καθεστώτος. 

113. Στίχοι παραλλαγών του τραγουδιού, το 1926 με την Μαρίκα 
Παπαγκίκα, το «μεσ’ στου Συγγρού την Φυλακή» και το 1927, με 
την ίδια  

άλλους κώδικες, την τιμή και τη μαγκιά του κάθε ανθρώπου, 
«Δυο μάγκες μες στη φυλακή, τα βάλαν με το διευθυντή 
/ τον αέρα να του πάρουν, ό,τι θέλουν για να κάνουν»114 
η φυλάκιση τους - «τα σίδερα» - αντιμετωπιζόταν πάντα 
ως άδικη.

Η συνθήκη αυτή, οδήγησε την φυλακή, ακόμα και 
εξαναγκαστικά, να αποτελέσει χώρο γέννησης – διαιώνισης 
διαδικασιών και συνηθειών της καθημερινότητας εκτός 
του και άρα αναπαραγωγής της περιθωριακότητας και των 
ταυτοτικών δραστηριοτήτων της. Είναι χαρακτηριστικό, 
το πως αν στο συγκεκριμένο τραγούδι -και σε πλήθος 
άλλων τραγουδιών όμοιας θεματολογίας- αγνοούσαμε την 
αναφορά στην λέξη «φυλακή», θα μπορούσαμε εύκολα να 
θεωρήσουμε από τις δραστηριότητες που περιγράφονται 
πως βρισκόμαστε σε κάποιον τεκέ. 

Οι στίχοι που αναφέρονται στο ναργιλέ, ή την πρέζα και 
το μαυράκι το κάνουν με παρόμοιο τρόπο με τραγούδια 
π.χ. του Τεκέ, συνοδευόμενο με το παίξιμο μπαγλαμά ή 
μπουζουκιού, τη νοσταλγία κάποιας γυναίκας κλπ. «Σα 
φουμάρω το λουλά, έχω δίπλα μου το μπαγλαμά», «θέλω 
και πενιά να κλαίει - και τα ντέρτια μου να λέει», «Παίζω 
και με το μεράκι σα θυμάμαι το Ελενάκι». Ταυτόχρονα, 
δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ως χώρος χρησιμοποιούταν 
και ως βασικό σημείο διακίνησης ναρκωτικών, τόσο 
μεταξύ των κρατουμένων ή του προσωπικού, όσο και με 
τον έξω κόσμο. 

Η διαφοροποίηση, που πρέπει να σημειώσουμε, σε 
σχέση με τους υπόλοιπους χώρους εκτοπισμού που 
συναντάμε, είναι πως η φυλακή έχει τον ρόλο του 
θεσμικού χώρου εγκλεισμού, τόπο αποκλεισμού των «μη 
κανονικών» υποκειμένων με στόχο το «σωφρονισμό». 
Αναγνωρίζουμε, λοιπόν, με πολύ αναβαθμισμένο 

114. Στίχοι από το τραγούδι «Δυό Μάγκες μες στην Φυλακή». Ο Τ. 
Σχορέλης το αποδίδει σε ανώνυμο δημιουργό, την περίοδο προ του 
1920, σήμερα το τραγούδι έχει αποδοθεί στον Κώστα Τζόβενο. 
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τρόπο την ορατότητα να εκφράζεται, εδώ, μέσα από το 
δίπολο ελευθερία – ανελευθερία, όπως το έθετε ρητά 
ο εγκλεισμός και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την 
φυλακή ως τον χώρο που οι μηχανισμοί εκτοπισμού της 
εξουσίας απογυμνώνονται. Οι κρατούμενοι επιδιώκεται να 
στερηθούν κάθε είδους δημοσιότητα, κάθε σχέση με την 
δημόσια σφαίρα του «έξω». Ωστόσο, τα τόσο σαφή όρια 
της φυλακής -εξάλλου αυτό στοχεύει να εξυπηρετήσει ο 
σχεδιασμός της- φαίνονται πιο θολά για το περιθώριο, 
δημιουργώντας «τρύπες» ορατότητας και επικοινωνίας με 
τον έξω κόσμο, μέσω της διακίνησης ναρκωτικών, η του 
παράνομου εμπορίου, ακόμα και με την μεταφορά των 
δραστηριοτήτων της καθημερινότητάς του στα πλαίσια 
της φυλακής. 

«Κι απ’ τα σίδερα σα βγω, μάγκα θα σου ξηγηθώ
θε να ψήνω τη μικρούλα, να στα κουβαλάει ούλα
θα σου στείλω και μαυράκι, μεσ’ απ’ του Καραϊσκάκη
πρόσεξε μην την τσιμπήσουν και στην Σήμανση την κλείσουν
θα σου στείλω στ’ όνομά σου, 
τέλια για τον μπαγλαμά σου»115

Η διάρρηξη των ορίων γίνεται διακριτή, για παράδειγμα, 
στον τρόπο που αναφέρονται οι παραπάνω στίχοι, 
στην επικοινωνία των δύο, νυν, κρατουμένων, όταν ένας 
από αυτούς θα βρίσκεται εκτός της φυλακής. Με αυτό 
τον τρόπο, η συνθήκη αυτή αναπτύσσει μια κοινωνική 
οργάνωση μεταξύ των κρατουμένων η οποία αποτυπώνεται 
και στην σύνθεση μιας εσωτερικής δημοσιότητας. 

115. Από το «Δυό Μάγκες μες στην Φυλακή» 

εικ.14 αντιληπτικό σκίτσο της εσωτερικής δημοσιότητας που 
αναπτύσσεται στα πλαίσια του χώρου εγκλεισμού ο οποίος βρίσκεται 
“μακριά” και από την δημόσια σφαίρα της κοινωνίας. 
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Η υπόγα

Ρε ν’ από πι ρε ν’ από πίσω στη στρατώνα
βαρέσαν μα βαρέσαν μάγκα στην υπόγα

Μπαίνει `νας μπα μπαίνει `νας μπάτσος με το κούφιο
Και ρίχνει μου και ρίχνει μούσμουλα στο ρούφο

Και κατρακύ και κατρακύλισε το φέσι
μας σβήνει ο να μας σβήνει ο ναργιλές στη μέση

Και τον ανά και τον ανάβει η Κυριακούλα
ρε που `χει τάλιρα και τσιγαριές στη ζούλα

Γεια σου ρε Μή γεια σου ρε Μήτσο στραβοκάνη
που `σαι μαστού που `σαι μαστούρι απ’ το ντουμάνι
Γεια σου ρε, Γεια- γεια σου ρε, Γιάννη μπαγαπόντη

Που ‘χεις τον ψύλλο σφηνωμένο μες στο δόντι
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Η «υπόγα», ηχογραφήθηκε στην Αθήνα το 1930 και 
ανήκει σε μια σειρά τραγουδιών, που για πολλές δεκαετίες 
δεν είχαν συνδεθεί με κάποιο δημιουργό, συχνό 
φαινόμενο για τα προπολεμικά ρεμπέτικα τραγούδια. 
Γύρω στο 1970 αποδίδεται από τον Π. Κουνάδη106  στον 
Κωσταντίνο Μπέζο, γνωστό και ως Κωστή, (1905-1943) 
του οποίου η φωνή ακούγεται και στην ηχογράφηση.  

Το τραγούδι μας τοποθετεί σε έναν υπόγειο τεκέ, ο οποίος 
βρίσκεται «πίσω απ’ τη στρατώνα» - την φυλακή δηλαδή 
– περιγράφοντας μια σειρά παράνομων δραστηριοτήτων 
να λαμβάνουν χώρα «κάτω από τη μύτη» των αρχών. Η 
έφοδος της αστυνομίας, που περιγράφεται συχνά στα 
τεκετζίδικα τραγούδια, εδώ δεν φαίνεται να διακόπτει ή να 
επηρεάζει την συνέχιση των δραστηριοτήτων. Η στιγμιαία 
αναστάτωση από τον πυροβολισμό107 του «μπάτσου», που 
έριξε κάτω το φέσι και έσβησε τον αργιλέ, δεν πτοεί την 
Κυριακούλα, η οποία τον ανάβει ξανά, αλλά ούτε και τους 
υπόλοιπους οι οποίοι «επιστρέφουν» στις δραστηριότητές 
τους, όπως δείχνει και η στιχομυθία που ακολουθεί. 

Ο διάλογος και οι προσφωνήσεις– όχι μόνο μεταξύ των 
μουσικών, αλλά μεταξύ όλων των παρευρισκόμενων, π.χ. 
η απεύθυνση στον τεκετζή,– είναι συχνά φαινόμενα στα 
ρεμπέτικα τραγούδια, π.χ.«Τράβα ρε Γιάννη αραμπατζή 
που ‘σαι μαγκιόρος ντεκετζής»108 και αποτυπώνουν την 
άρση του διαχωρισμού μεταξύ «κοινού» και μουσικών, 
καθώς οι παρευρισκόμενοι φαίνεται πως κάθονταν 
όλοι μαζί, σε μια παρέα, πιθανά σε κυκλική διάταξη. 
Το στοιχείο αυτό, εντοπίζεται και σε στίχους πολλών 
τραγουδιών, που μιλούν για το λουλά, που περνά από χέρι 
σε χέρι, «δώσε τζούρα του Μπάτη μας, του μόρτη του 

106. Ο.π. Κουνάδης Π., 2002, σ. 112 

107. «Κούφιο: περίστροφο, γενικά το όπλο», «Μούσμουλο: σφαίρα, 
πιστολιά», Σχορέλης, Τόμος Α, σ. 25-26 

108. Στίχος από το  «Κάντονε Σταύρο, Κάντονε», του Μάρκου 
Βαμβακάρη  

μπερμπάντη μας / Δώσε του Νικολάκη μας, να βγάλει 
το μεράκι μας». 

Οι διαδικασίες αυτές, μεταφέρουν μια πολύ σαφή 
χωρικότητα, η οποία αποπνέει μυστήριο και 
συνωμοτικότητα, στοιχεία που ενισχύονται από τον 
υπόγειο χώρο στον οποίο τοποθετούνται. Ένας χώρος 
κάτω από τη γη, όπως ήδη έχουμε αναφερθεί, μπορεί 
να δώσει την αίσθηση ενός ασφαλούς καταφυγίου, 
κλειστός και κρυμμένος από το φως της κοινωνίας που 
βρίσκεται στην επιφάνεια – δημόσια σφαίρα. Η απόρριψη 
δραστηριοτήτων και η εξώθησή τους κάτω από τη γη, 
αποτελεί λοιπόν, έναν καταφανή εκτοπισμό, σε έναν 
αόρατο χώρο, στην ιδιωτική σφαίρα. Το δίπολο δημόσιο 
– ιδιωτικό, εδώ, παίρνει την μορφή υπόγειο – ανώγειο. 
Ωστόσο, οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται 
στην υπόγα είναι νομιμοποιημένες και γίνονται σε κοινή 
θέα μεταξύ των μελών της κοινότητας, αναδεικνύοντας 
στοιχεία μιας ιδιότυπης δημοσιότητας στα πλαίσια της 
μικροκοινωνίας του περιθωρίου. 

εικ. 12 αντιληπτικο σκίτσο τομής, του υπογείου σαν χώρο 
εκτοπισμού και της σχέσης του με την εξωτερική δημοσιότητα.
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Οι μπαγλαμάδες

Στους απάνω μαχαλάδες πιάσανε δυο ντερβισάδες
είχανε ναργιλεδάκι και φουμάρανε μαυράκι 

παίζουν και μπαγλαμαδάκι για να σπάσουν το μεράκι.

Γύρω- γύρω μπαγλαμάδες και στη μέση οι ντερβισάδες 
και φουμάρουν χασισάκι για να στήσουνε μεράκι

παίζουν τα μπαγλαμαδάκια και χορεύουν ντερβισάκια.

Ο λουλάς με το καλάμι μ’ έφεραν σ αυτό το χάλι 
ο λουλάς και το σερμπέτι με έφεραν σ’ αυτή τη θέση 
ο λουλάς και το χασισι, μ’ έφεραν σ’ αυτή την κρίση.
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Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της ανώνυμης 
δημιουργίας, γραμμένο πάνω σε παραδοσιακή μελωδία 
του 19ου αιώνα, με μια σειρά ηχογραφήσεων και στην 
Αμερική και στην Ελλάδα109. 

Οι στίχοι περιγράφουν το κυνηγητό που υφίστανται το 
κοινωνικό περιθώριο και οι δραστηριότητες που συνθέτουν 
την καθημερινότητά του, καθώς από τον πρώτο στίχο 
μας γνωστοποιείται πως «πιάσανε δυο ντερβισάδες». Η 
τοποθεσία είναι συγκεκριμένη «στους απάνω μαχαλάδες» 
μαρτυρώντας πως μεταφερόμαστε στον ανοιχτό χώρο 
κάποιας γειτονιάς της πόλης. 

Οι «πρωταγωνιστές» και πάλι φαίνεται πως είναι ο αργιλές 
και το ρεμπέτικο τραγούδι που υποδηλώνεται από την 
παρουσία των μπαγλαμάδων. Στη μέση βρίσκεται ο 
αργιλές (λουλάς) προκειμένου να ανταλάσσει χέρι το 
καλάμι και οι ντερβισάδες που κυκλώνονται από τη 
μουσική των μπαγλαμάδων. Παράλληλα, αναφέρεται πως 
οι ντερβισάδες χορεύουν, δίνοντας μας την εντύπωση 
ενός πραγματικού γλεντιού. 

Το ίδιο το γλέντι οριοθετεί- από την υπόλοιπη 
γειτονιά- το χώρο στον οποίο αναφέρεται το τραγούδι. 
Η κεντρικότητα του αργιλέ και η κυκλική διάταξη 
των ντερβισάδων φανερώνει μια πρόθεση να κρυφτεί 
η παράνομη δραστηριότητα εξασφαλίζοντας μια 
υποτυπώδη μυστικότητα και προστασία, βρισκόμενοι 
όμως, συγχρόνως, σε έναν ανοιχτό δημόσιο χώρο. 
Σε αυτό το σημείο εντοπίζουμε μια ενδιαφέρουσα 
αντίφαση, αφού παρατηρείται η ανάδυση μιας ιδιότυπης 
ιδιωτικότητας μέσα σε έναν κατά τα άλλα δημόσιο χώρο 
της γειτονιάς. 

109. «Μελωδία του 19ου αιώνα. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές στους 
στίχους. Τούτος ο δίσκος γυρίστηκε στην Αμερική γύρω στο 1915» 
Σχορέλης Τ., Τόμος Α, σ. 98 

εικ. 13 αντιληπτικό σκίτσο του ορίου που δημιουργεί η τοποθέτηση 
των ατόμων στον δημόσιο χώρο, αναπτύσσοντας ένα δίπολο μέσα - 
έξω
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Βαγγέλη βρε Βαγγέλη

Βαγγέλη βρε Βαγγέλη
δεν πας στον καφενέ

να δεις την αδερφή σου, την κακούργα
φουμάρει ναργιλέ.

Σηκώνεται ο Βαγγέλης
και πάει στον καφενέ

βρίσκει την αδερφή του, την κακούργα
φουμάρει αργιλέ.

Τρεις μαχαιριές της δίνει
στη δεξιά μεριά

της έφαγε τα σκότια, τα πλεμόνια
κι όλα τα σωθικά.
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Το τραγούδι, καταγράφεται από τον Τ. Σχορέλη ως 
παραδοσιακό116, ενώ έχει βρεθεί ηχογράφησή του 
στην Αμερική το 1929, με τον τίτλο «Πεφρωνία η 
Σπαρτιάτισσα», μερικές παραλλαγές, και εισαγωγική 
προσθήκη των στίχων:

«Στη Σπάρτη στον Άη Γιάννη βαρούνε τα βιολιά
χορεύει η Πεφρωνία, η Πεφρωνία με τα ευρωπαϊκά
Δυό φίλοι του αδερφού της την εγνωρίσανε
κι αμέσως στο Βαγγέλη, στο Βαγγέλη τη μαρτυρήσανε»

Ο Βαγγέλης στο συγκεκριμένο τραγούδι, ειδοποιείται για 
τις «ανήθικες» πράξεις της αδερφής του, και παίρνοντας 
τον ρόλο του τιμωρού, αποδίδει δικαιοσύνη με την εν 
ψυχρό δολοφονία της. Είναι ενδιαφέρουσα η αντίφαση 
μεταξύ της ταυτότητας του Μάγκα – Βαγγέλη- που είναι 
συνυφασμένη με την παρανομία, την ανηθικότητα και την 
αντισυμβατικότητα, και της συνυπάρχουσας ταυτότητας 
του αδερφού, υπεύθυνου για την «ηθικοποίηση» και τη 
συμμόρφωση της αδερφής όταν αυτή παρεκκλίνει από 
τα ηθικά πρότυπα θίγοντας την υπόληψη της οικογένειας 
και βεβαίως και του ίδιου. Επίσης ενδιαφέροντας 
είναι και ο τρόπος παρουσίασης της αλληλουχίας των 
γεγονότων στους στίχους, καθώς η συνεπαγωγή: «ο 
Βαγγέλης λαμβάνει την είδηση – Πηγαίνει στον καφενέ 
και διαπιστώνει πως η είδηση είναι αληθής – σκοτώνει 
την αδερφή του μαχαιρώνοντάς την» ειπώνεται με μια 
φυσικότητα που υποδηλώνει την κοινωνική αποδοχή της 
πράξης που περιγράφεται, αλλά και τη συχνότητα και την 
εξοικείωση με τον καφενέ σαν ένα χώρο που φιλοξενεί 
συχνά ακραία βία.

Ο τεκές, ή η ταβέρνα, ως χώροι παράνομοι, μη ορατοί στη 
δημόσια σφαίρα, ήταν οι κατεξοχήν χώροι περιθωριακής 
δραστηριότητας, αλλά και εν γένει αναπαραγωγής της 
περιθωριακότητας. Η συνθήκη όμως αυτή δεν είχε 

116. Ο.π. Σχορέλης Τ., Τόμος Α. σ. 49 

ισχύ για το σύνολο των περιθωριακών υποκειμένων με 
οριζόντιο τρόπο, αφού ταυτόχρονα με την αναπαραγωγή 
της περιθωριακότητας αναπαραγόταν και ο έμφυλος 
διαχωρισμός, που έθετε τον άντρα ηγεμονική φιγούρα 
απέναντι σε όλες τις γυναικείες ταυτότητες – της ερωμένης, 
της αδερφής πολύ συχνά και της μάνας. 

Έτσι, μιλάμε στην ουσία για έναν αποκλεισμό μέσα στον 
αποκλεισμό. Η γυναίκα, στα πλαίσια των περιθωριακών 
κοινοτήτων, με βάση τους κώδικες και νόμους τους, 
εξαναγκαζόταν με ιδιαίτερα βίαιο τρόπο στην ιδιωτικότητα 
του σπιτιού. Παράλληλα, έλεγχο πάνω στα όρια αυτά, την 
τήρηση ή την υπέρβασή τους, είχε ο άνδρας (ή οι άνδρες) 
πατέρας, αδερφός, σύζυγος, «υπεύθυνος», είτε ορίζοντας 
τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες έξω από αυτά, είτε 
συνοδεύοντάς – νομιμοποιώντας την ύπαρξη εκτός του 
ορίου-  είτε τελικά τιμωρώντας την μη υπακοή – τήρηση 
των κανόνων.  

εικ. 15 αντιληπτικο σκίτσο του ιδιαίτερου αποκλεισμού από την 
εσωτερική δημοσιότητα που αναπτύσσουν οι εκτοπισμένοι 
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Βάρκα μου μπογιατισμένη

Βάρκα μου μπογιατισμένη, 
κάργα μάγκες φορτωμένη 

Μάγκες καλέ και ντερβίσια,
και όμορφα καλέ χασίσια.

Και τον αργιλέ να πάρουν, 
για να πα να τη φουμάρουν 

Για να σπάσουνε κεφάκι, 
μπαγλαμά και μπουζουκάκι

Ρε κάργα μάγκες με τα μπεγλέρια, 
και τον αργιλέ στα χέρια

Πενιές και μάσες, όλες αβέρτα 
και μαστουρλούκι πα στην κουβέρτα.

Ρε κι ένας μάγκας, ρε παραπέρα, 
ρε μας κρατάει μπουζουριέρα.
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Η ηχογράφηση του τραγουδιού του Μπάτη (Γιώργος 
Τσώρος, 1885-1967) χρονολογείται το 1934 και 
πρόκειται για ένα τραγούδι που μας μεταφέρει σε μια 
βάρκα που αποτελεί για τους μάγκες χώρο διασκέδασης 
και εκτόνωσης.

Η βάρκα, γεμάτη με μάγκες που έχουν πάει για να κάνουν 
αργιλέ και να ακούσουν ρεμπέτικα, πιθανά είναι αραγμένη 
σε κάποια ερημική τοποθεσία. Το χασίς, ο μπαγλαμάς και 
το μπουζούκι και πάλι εμφανίζονται ως τα απαραίτητα για 
να «σπάσουνε κεφάκι». Πάνω στην κουβέρτα έχει στηθεί 
ένα αυτοσχέδιο γλέντι με «πενιές και μάσες», ενώ το 
στοιχείο αυτό μας κάνει να υποθέτουμε πως κάθονται και 
πάλι σε κυκλική διάταξη, πράγμα που επαναλαμβάνεται 
στα τραγούδια όπως έχουμε αναφερθεί και παραπάνω. 
Ένας μάγκας βρίσκεται λίγο πιο μακρυά και φυλάει 
τσίλιες («κρατάει μπουζουριέρα») πράγμα που δείχνει 
πως βρίσκονται σε ετοιμότητα ακόμα και όταν γλεντούν, 
προκειμένου να αποφύγουν την καταδίωξη των αρχών. 

Η βάρκα, λοιπόν, υποδέχεται μια σειρά από 
παράνομες, κρυφές δραστηριότητες που της δίνουν νέα 
χαρακτηριστικά που παράγουν ένα χώρο μακριά από 
τη δημόσια σφαίρα. Η συνεχής καταδίωξη που βιώνει 
το περιθώριο, οδηγεί σε μια ακραία μορφή εκτοπισμού, 
κατά την οποία παραγκωνίζεται από τη στεριά και 
οδηγείται στη θάλασσα. 

Ο Φουκώ στην «Ιστορία της τρέλας»117, για τον τρόπο 
με τον οποίο οι πόλεις της Δύσης τον 14ο αιώνα 
προσπαθούσαν να απαλλαγούν από τους «τρελούς», 
υποχρεώνοντας τους ναύτες να τους επιβιβάσουν στα 
πλοία τους και να τους απομακρύνουν απ’ αυτές, αναφέρει 
πως ο τρελός « Είναι ο κατ’ εξοχήν επιβάτης, δηλαδή ο 
δεσμώτης των περασμάτων (…) δεν έχει άλλη αλήθεια κι 
άλλη πατρίδα, παρά τούτη την άγονη έκταση ανάμεσα σε 

117. Foucault M., Η Ιστορία της Τρέλας, Ηριδανός, Αθήνα 2004, 
σ.16 

δύο κομμάτια γης, που δεν του ανήκουν».

Όπως οι «τρελοί» του 14ου αιώνα εξαναγκάζονταν σε 
υποχρεωτική περιπλάνηση στη θάλασσα προκειμένου 
να απομακρυνθούν και να απαλλαγούν οι πόλεις από την 
παρουσίας τους έτσι φαίνεται πως και στην περίπτωση 
του τραγουδιού «Βάρκα μου μπογιατισμένη», οι 
πρωταγωνιστές όντας αποκλεισμένοι από το δημόσιο 
χώρο της ξηράς και κυνηγημένοι, καταφεύγουν στη 
θάλασσα ως το ύστατο καταφύγιο γι’ αυτούς. Αναζητούν 
την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα που τους δίνει η 
θάλασσα, η οποία οριοθετεί το χώρο στον οποίο δρουν. 
Η θάλασσα λειτουργεί σαν πέρασμα για όσους διαθέτουν 
βάρκα, ενώ παράλληλα αποκλείει όσους δεν έχουν, 
διασφαλίζοντας έτσι την αορατότητα. Τα «καράβια των 
τρελών» για τα οποία μίλησε ο Φουκώ, εδώ έχουν μια 
συμβολική-μεταφορική σημασία, γίνονται καράβια αυτών 
που δεν υποτάσσονται στην κανονικότητα της κοινωνίας 
και ακόμα και αν αυτή τους διώχνει, αυτοί βρίσκουν 
πάντα χώρο να διασκεδάσουν με τον τρόπο που μόνο 
αυτοί ξέρουν να κάνουν.
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Ζούλα σε μια βάρκα

Ζούλα σε μια βάρκα μπήκα
και στη σπηλιά του Δράκου βγήκα

Βλέπω τρεις μαστουρωμένοι
βρε και στην άμμο μωρέ ξαπλωμένοι

Ήταν ο Μπάτης βρε κι ο Αρτέμης
μωρέ και ο Στράτος βρε ο Τεμπέλης
Βρε συ Στράτο ντε βρε συ Στράτο

βρε σιάξε ναργιλέ αφράτο
Να φουμάρει βρε το Μπατάκι

βρε που ‘ναι χρόνια βρε ντερβισάκι

Να φουμάρει βρε κι ο Αρτέμης
ντε όπου πάει μωρέ και μας φέρνει
Μας στέλνει μαύρο από την Πόλη
βρε και μαστούρια είμαστε όλοι

Τουμπεκί απ’ την Περσία
ντε πίνει ο μάγκας με ησυχία
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Άλλο ένα τραγούδι του Γιώργου Μπάτη και 
ηχογραφήθηκε το 1933. Οι στίχοι που παραθέτουμε στην 
εν λόγω εργασία διαφοροποιούνται από την ηχογράφηση 
γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το τραγούδι 
υποβλήθηκε σε λογοκρισία. Ο Μπάτης άλλωστε ήταν ένας 
από τους ρεμπέτες που επειδή αρνήθηκε να λογοκριθεί 
κατά τη δικτατορία του Μεταξά, ηχογράφησε μόνο μόλις 
17 από τα τραγούδια του. 

Το τραγούδι μας μεταφέρει στη σπηλιά του Δράκου, 
στην οποία φαίνεται πως η πρόσβαση γίνεται  μόνο με 
βάρκα. Κάποιοι είναι ήδη εκεί και ξαπλώνουν στην άμμο 
μαστουρωμένοι. Ακολουθεί μια αναφορά στα ονόματα 
όσων βρίσκονται εκεί που θυμίζει χαιρετισμό ενώ αμέσως 
μόλις φτάνουν, οι μάγκες ζητούν να τους φτιάξουν αργιλέ. 
Οι δραστηριότητες που αναφέρονται, λοιπόν είναι η 
χρήση χασίς καθώς και η πώλησή του αφού όπως φαίνεται 
στους στίχους ο Αρτέμης είναι αυτός που το φέρνει από 
την Πόλη και την Περσία και το διανέμει σε όλους.

Σαν συνέχεια του προηγούμενου τραγουδιού βλέπουμε 
ξανά τη χρήση της βάρκας αυτή τη φορά όχι να 
αποτελεί το χώρο που φιλοξενεί τις δραστηριότητες του 
περιθωρίου αλλά το μοναδικό μέσο για ένα δυσπρόσιτο 
προορισμό, τη σπηλιά του Δράκου. Αναφορές σε σπηλιές 
εντοπίζουμε και σε άλλα ρεμπέτικα όπως η σπηλιά του 
Φιλοπάππου στο τραγούδι του Ρούκουνα «Πού ‘ναι τα 
χρόνια τα παλιά»:

«Πού ‘ ναι τα χρόνια τα παλιά 
Όπου τα πίναμε παιδιά,
Στου Φιλοπάππου εκεί ψηλά, αμάν, αμάν»

Για το πως εξωθούταν το περιθώριο σε χώρους όπως οι 
σπηλιές, λόγω του κυνηγιού και της στοχοποίησης των 
τεκέδων, στην αναζήτησή του για ασφάλεια, μιλάει, ίσως 
πιο χαρακτηριστικά ο στίχος από το «Πέντε Μάγκες στον 
Περαία»:

«Σαν θα κλείσουν τους τεκέδες 
Πειραιά, Κρεμμυδαρού
τότε πιά θα κουβαλάω
στην Σπηλιά την κουρελού»

Η ιδιωτικότητα τους εξασφαλίζεται λόγω του περιορισμού 
στην πρόσβαση αφού η θάλασσα διαμορφώνει ένα χωρικό 
όριο, που μετατρέπει τη σπηλιά του Δράκου σε έναν 
ερημικό τόπο. Οι σπηλιές σαν χώρους που υποδέχεται 
τις δραστηριότητες των παρανόμων εκείνης της 
εποχής αναφέρονται σε πολλές περιπτώσεις. Τα φυσικά 
χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη σπηλιά συμβάλλουν 
στη μη ορατότητα και την απόκρυψη των όσων γίνονται 
μέσα. Χώροι κλειστοί σκοτεινοί, πιθανά μακριά από το 
κέντρο της πόλης και τα μάτια της κοινωνίας, δύσκολο να 
εντοπιστούν από την αστυνομία. 

εικ. 16 αντιληπτικό σκίτσο της θάλασσας ως όριο. Στην περίπτωση 
της βάρκας ο χώρος εκτοπισμού “περιπλανάται”, ενώ η σπηλιά 
αποτελεί η ίδια χώρο εκτοπισμού. 
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Το παιδί του δρόμου 

Είμαι του δρόμου το παιδί το παραπονεμένο
Και σα σκυλάκι κάθομαι στους πάγκους το 

καημένο.

Το κρύο έχω πίκρα μου, η ζέστη ειν’ η χαρά μου 
Του καθενός το θέλημα είν’ η παρηγοριά μου.

Η πείνα δεν με φόβισε, ορφάνια δεν θυμούμαι
Ελπίδα έχει στο ντουνιά και δεν παραπονούμαι.

Κι αν αποθάνω και βρεθεί κανένας και με θάψει
Είμαι του δρόμου το παιδί κι εκείνος ας με κλάψει.
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Πρόκειται για ένα τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζογλου 
που ηχογραφήθηκε με τη φωνή του Γιώργου Κάβουρα 
το 1937. Οι στίχοι αποτελούν μια διήγηση αφού ο 
«ήρωας» μας απευθύνεται μιλώντας στο πρώτο πρόσωπο, 
αναφερόμενος στην αστεγία και την εξαθλίωση που 
βιώνει, με τη φράση «είμαι του δρόμου το παιδί» και 
«σαν σκυλάκι κάθομαι στου πάγκους το καημένο». 
Το συγκεκριμένο παιδί φαίνεται πως δεν έχει σπίτι 
με αποτέλεσμα να αναφέρει στο τραγούδι, σαν σπίτι 
του, το δρόμο. Οι συνθήκες ζωής του είναι ιδιαίτερα 
σκληρές αφού κυριαρχούν το κρύο και η πείνα , ενώ οι 
χαρές περιορίζονται στο να βρει κάπου ζεστασιά. Η 
μοναξιά μέσα στην οποία ζει φαίνεται από το στοιχείο 
της ορφάνιας που δείχνει ότι δεν έχει οικογένεια ενώ, 
γίνεται ακόμα πιο έντονη στο στίχο « κι αν αποθάνω και 
βρεθεί κανένας να με θάψει- είμαι του δρόμου το παιδί 
κι εκείνος ας με κλάψει». Στο σημείο αυτό αφήνεται 
στην τύχη το αν θα βρεθεί κάποιος να τον θάψει και η 
προσωποποίηση του δρόμου που είναι ο μόνος που θα τον 
«κλάψει» αποτυπώνει με ένα σκληρό τρόπο την έλλειψη 
οποιουδήποτε οικείου προσώπου. Η φράση «του δρόμου» 
χρησιμοποιείται γενικά σαν έκφραση στιγματισμού που 
χαρακτηρίζει περιθωριακές ομάδες όπως άστεγους, 
τοξικοεξαρτημένους, ιερόδουλες κλπ., οπότε η χρήση της 
από τον ίδιο μαρτυρά μια ενσωμάτωση και αποδοχή της 
ταυτότητας που του αποδίδει η κοινωνία ως «τερατώδη 
ύπαρξη», σε μια προσπάθεια να βρει μια στέγη, ακόμα 
και αν αυτή είναι ο δρόμος. 

Ο στίχος «είμαι το παιδί του δρόμου» που εισάγεται από 
την αρχή του τραγουδιού αποκρυσταλλώνει το πώς ο 
χώρος στον οποίο ζει περιπλανώμενος, τον χαρακτηρίζει 
δίνοντας του τις ρίζες που η ορφάνια του έχει στερήσει. 
Ο δρόμος ενώ παρουσιάζεται από τον ίδιο ως αφιλόξενος 
– κακουχίες, κρύο, πείνα- εν τέλει αποτελεί γι’ αυτόν το 
στοιχείο αναφοράς του. Η αντίφαση που εντοπίζεται, 
λοιπόν σε αυτό το σημείο αφορά το πως από τη μία 
γίνεται αναφορά στο δρόμο, έναν αφιλόξενο, εκτεθειμένο 
στη δημοσιότητα χώρο, χωρίς σαφή όρια αλλά 

συγχρόνως αποδίδονται σε αυτόν χαρακτηριστικά που 
αφορούν την οικειότητα και παραπέμπουν στο «σπίτι». 
Συνεπώς, η ιδιωτικότητα και η δημοσιότητα σαν έννοιες 
ρευστοποιούνται πλήρως, συνυπάρχοντας στον ίδιο χώρο 
με κυρίαρχη άλλοτε τη μία και άλλοτε την άλλη.

εικ. 17 αντιληπτικη απεικόνιση της αναζήτησης ιδιωτικότητας στα 
πλαίσια του δημόσιου χώρου, και ρευστοποίησης του διπόλου. 
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Χτες το βράδυ στο σκοτάδι

Χτες το βράδυ στο σκοτάδι
Με στριμώξανε δυο μαύροι
Έρευνα για να μου κάνουν

και το μαύρο να μου πάρουν

Είχα κάνει φίνα ζούλα
Που τους έπιασε τρεμούλα

Ρε, ψάξανε να μου το βρούνε,
Μάγκα τώρα θα τον πιούμε.

Αγριέψανε οι μαύροι
Μου τη στήνουν τ’ άλλο βράδυ,

Βρε, και με κάνουνε πιαστό
Με τραβούνε στο πλεχτό

Το πρωί στο Διοικητή, αμάν, αμάν,
Και το βράδυ στην Αρχή

Βρέ, κι έτσι μάγκα με δικάζουν
Και οι μαύροι ησυχάζουν.
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Άλλο ένα χασικλίδικο τραγούδι που γράφτηκε από τον Μ. 
Βαμβακάρη, και ηχογραφήθηκε το 1935. Το τραγούδι 
αφηγείται το καρτέρι της αστυνομίας προκειμένου να 
πιάσει απ’ αυτοφώρω τους μάγκες και να ανακαλύψει τη 
«ζούλα» τους. Το σκηνικό διαδραματίζεται το βράδυ, 
«στο σκοτάδι». Η αποτυχία της αστυνομίας να τους 
ανακαλύψει, φαίνεται πως την εξαγρίωσε με αποτέλεσμα 
να «τους τη στήσουν το άλλο βράδυ» και τελικά να τους 
συλλάβουν. Περιγράφεται ουσιαστικά, μια αλληλουχία 
πράξεων, τόσο από πλευράς αστυνομίας όσο και από 
πλευράς των μάγκηδων, η οποία διαδραματίζεται την 
νύχτα, βρισκόμενη σε παύση κατά την διάρκεια της 
ημέρας. Την μέρα, οδηγούνται στο «Διοικητή», θέση 
ανώτερη, συνδεδεμένη με μια επισημότητα, μακριά από 
τις παράνομες δραστηριότητες, ή τα κυνηγητά με την 
αστυνομία που φιλοξενεί η νύχτα. 

Τοποθετούμαστε σε κάποιο δημόσιο χώρο, στον δρόμο, 
ή πιο πιθανά σε κάποιο σοκάκι. Οι στίχοι δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στο σκοτάδι που υπάρχει λόγω της νύχτας, με τη 
φράση « Χθες το βράδυ, στο σκοτάδι», που συνδέεται με 
τον ρόλο που παίζει η νύχτα στην ανάπτυξη παράνομων 
δραστηριοτήτων, που προφυλάσσονται από την 
αστυνομία με το πλεονέκτημα που τους δίνει το σκοτάδι. 
Η ιδιαιτερότητα αυτή της νύχτας έχει τραγουδηθεί σε 
μια σειρά από ρεμπέτικα τραγούδια όπως το «χθες το 
βράδυς τον τεκέ μας», «εφουμέρναμ’ ένα βράδυ» κλπ., 
στο συγκεκριμένο όμως αναδεικνύονται με έναν πιο 
εμφανή τρόπο τα χαρακτηριστικά που μπορεί να πάρει ο 
δημόσιος χώρος των αστικών κέντρων κατά τις βραδινές 
ώρες, κάτι που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα 
τραγούδια που μπορεί να αναφέρονται π.χ. στον τεκέ. 

Το σκοτάδι της πόλης, δεν εξυπηρετεί απλά την 
«αφάνεια» των τεκέδων, ή των χώρων συγκέντρωσης των 
περιθωριακών, ή την μη – αντιληπτή μετακίνηση, αλλά 
δημιουργεί πιο προστατευμένους χώρους – καταφύγια 
της περιθωριακότητας στις σκιές, μέσα στον δημόσιο 
χώρο της πόλης. Χαρίζει, όπως αναφέραμε παραπάνω, 

ασφάλεια σε όσους δεν μπορούν να δράσουν στο φως 
της μέρας. Η αορατότητα αυτή της ύπαρξης την νύχτα, 
προσδίδει στο δημόσιο χώρο στοιχεία ιδιωτικότητας με 
αποτέλεσμα το δίπολο δημόσιο- ιδιωτικό να παίρνει τη 
μορφή μέρα- νύχτα. 

εικ. 18 αντιληπτική απεικόνιση του διπόλου φως - σκοτάδι, 
σαν προέκταση της σχέσης μέρας - νύχτας. Τα όρια του φωτός 
δημιουργούν θύλακες “σκοταδιού” - ιδιωτικότηας. 
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Κάτω στα Λεμονάδικα

Κάτω στα Λεμονάδικα, γίνηκε φασαρία
Δυο λαχανάδες  πιάσανε, που κάναν’ την κυρία

Τα σίδερα τους φόρεσαν και στην στενή τους πάνε
Κι αν δεν βρεθούν τα Λάχανα, το ξύλο που θα φάνε

Κυρ αστυνόμε μην βαράς, γιατί κι εσύ το ξέρεις
Πως η δουλειά μας είναι αυτή και ρέφα μη γυρεύεις

Εμείς τρώμε τα λάχανα, τσιμπούμε τις παντόφλες 
Για να μας βλέπουν ταχτικά, της φυλακής οι πόρτες

Δε μας φοβίζει ο θάνατος, μον’ μας τρομάζει η πείνα
Γι’ αυτό τσιμπούμε λάχανα και την περνάμε φίνα
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Το «κάτω στα Λεμονάδικα», ή αλλιώς «οι λαχανάδες», 
του Βαγγέλη Παπάζογλου ή Αγγούρη (1896 Σμύρνη - 
1943 Αθήνα), πρωτοτραγουδήθηκε από τον Στελλάκη 
Περπινιάδη και μιλάει για τα  Λεμονάδικα του Πειραιά, 
μέσα από ένα -συχνό για την γειτονιά αυτή- περιστατικό. 
Λεμονάδικα, ονομάστηκε η γειτονιά γύρω από την 
πλατεία Καραϊσκάκη, αφού μετά την εγκατάσταση 
των προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής, 
στην περιοχή δημιουργήθηκε η οπωραγορά, με τα 
εμπορεύματα που έφταναν στην γειτονική προβλήτα του 
λιμανιού. Οι έμποροι της γειτονιάς, ήταν συνηθισμένοι 
στόχοι των πορτοφολάδων και των κλεφτών που σύχναζαν 
στην περιοχή118, η οποία -ως ιδιαίτερα πολυσύχναστη- 
φιλοξενούσε και μεγάλο μέρος του εμπορίου ναρκωτικών 
του Πειραιά. 

Είναι ενδεικτική η οπτική του «αφηγητή», που σε μεγάλο 
βαθμό αποδίδει και μια γενικότερη αντίληψη των 
μικροκοινωνιών αυτών για την κλοπή, σαν αναπόφευκτη 
«λύση» για την πείνα και τη φτώχεια. Η κλοπή, έτσι, 
εγγράφεται, στην συνείδησή τους, ως επάγγελμα, αλλά 
και η ύπαρξη της σε χώρους και γειτονιές της πόλης ήταν 
συνθήκη γνωστή και στην ίδια την κοινωνία. Το στοιχείο 
αυτό γίνεται εμφανές τόσο στον τελευταίο στίχο «δεν 
μας φοβίζει ο θάνατος, μον’ μας τρομάζει η πείνα» αλλά 
χαρακτηριστικό είναι και στον στίχο από «το σακάκι», 
τραγούδι του Α. Δελιά 

«Η τύχη του το έφερε να κλέψει ένα σακάκι
το φόρεσε και πήγαινε για του Καραϊσκάκη

[...] Μην τον βαράτε βρε παιδιά για ένα παλιό σακάκι

118. Οι «λαχανάδες» ήταν οι πορτοφολάδες. Ως «λάχανο» ο Τ. 
Σχορέλης αναφέρει το πορτοφόλι, άλλες πηγές αναφέρουν ως 
«λάχανα» τα χαρτονομίσματα της εποχής, που είχαν πράσινο χρώμα. 
Το πορτοφόλι επίσης αναφέρεται ως «παντόφλα». Σχορέλης Τ., 
Τόμος Α, σ. 25 & 29 

το πάγαινε για πούλημα να πιεί ένα τσιμπουκάκι
το πάγαινε για πούλημα μες στου Καραϊσκάκη»

Παράλληλα, λοιπόν, με τις «επίσημες» δραστηριότητες 
που λάμβαναν χώρα στα Λεμονάδικα – αγοραπωλησίες, 
μεταφορές εμπορευμάτων από και προς το λιμάνι, 
κοινωνικές συναναστροφές- δραστηριοποιούταν και 
υπήρχε ένας άλλος, «υπόγειος» κόσμος. Ο χώρος 
αυτός, μπορεί να αποτελέσει δείγμα της συνύπαρξης 
περιθωρίου και μη-περιθωρίου και των συγκρούσεων 
που αναπόφευκτα αναπτύσσονται μεταξύ των 
δραστηριοτήτων τους, αλλά και καθώς οι πρώτοι για την 
πραγματοποίηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, 
πρέπει «να εκμεταλλευτούν την αορατότητά τους», η 
οποία επιτυγχάνεται, στην ουσία,  με την διάχυσή τους 
στο πλήθος που βρίσκεται στην αγορά. Κατά συνέπεια, 
η αγορά, σαφώς, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως χώρος 
εκτοπισμού, είναι όμως το πεδίο που ευνοεί την «εισβολή» 
των αποκλεισμένων, στο δημόσιο χώρο, χωρίς αυτό, 
όμως, να ταυτίζεται με την ύπαρξή της στην δημοσιότητα. 
Φαίνεται, επομένως, πως ο μόνος τρόπος με τον οποίο 
η περιθωριακότητα μπορεί να υπάρξει στην δημόσια 
σφαίρα είναι κάτω από το πέπλο της αορατότητας της.

εικ. 19 εννοιολογική απεικόνιση της “εισβολής” των εκτοπισμένων 
στην κοινωνική δημοσιότητα.
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Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως η ιδιότυπη 
δημοσιότητα ή ιδιωτικότητα, στις οποίες 
αναφερθήκαμε παραπάνω, μας φέρνουν αντιμέτωπες 
με μια σειρά άλλων διπόλων, που «αντικαθιστούν» 
το δίπολο ιδιωτικό – δημόσιο, περιγράφοντας 
καλύτερα αυτούς τους ενδιάμεσους χώρους. 

Τα νέα δίπολα που προκύπτουν από την 
επεξεργασία των τραγουδιών μπορούν να 
κωδικοποιηθούν στα: 
υπόγειο – ανώγειο, ανοιχτό – κλειστό, μέρα - νύχτα, 
φως – σκοτάδι, ξηρά – θάλασσα, που μπορούν 
να εντοπιστούν σε μια σειρά χώρων εκτοπισμού, 
τον τεκέ, τη φυλακή, τη σπηλιά, κρυφά σημεία του 
δημόσιου χώρου της πόλης, τη βάρκα, ακόμα και 
το σπίτι. 



συμ
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Ξεκινώντας την έρευνά μας, επιδιώξαμε να εντοπίσουμε, 
ποιες από τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες βρήκαν 
έκφραση στο ρεμπέτικο τραγούδι, ανήκαν στο περιθώριο. 
Συνδυάζοντας μια σειρά θεωρητικών αναλύσεων, 
προσεγγίσαμε την έννοια του περιθωρίου ως ένα 
αποτέλεσμα παρεμβάσεων των μηχανισμών εξουσίας, 
αλλά και σαν κοινωνική συνθήκη, που διαμορφώνει 
κοινωνικές ομάδες, με δικές τους ταυτότητες και (υπό)
κουλτούρες. Παράλληλα, τοποθετώντας το περιθώριο 
«μέσα» αλλά και σε σχέση με την κοινωνία, αναγνωρίσαμε 
μεταξύ τους σχέσεις αλληλεξάρτησης, καθώς από τη μία, 
το περιθώριο συγκροτείται και οχυρώνεται απέναντι 
στην κοινωνία, ενώ από την άλλη και η κοινωνία, με την 
απόρριψη του «άλλου» διαμορφώνει την ετερότητα, στην 
ύπαρξη της οποίας βασίζεται η κοινωνική συνοχή.

Στη συνέχεια, ανιχνεύσαμε το περιθώριο στην ελληνική 
κοινωνική πραγματικότητα, σε μια περίοδο από την 
συγκρότησή της μέχρι και τα χρόνια του Μεσοπολέμου, 
μέσα από μια σειρά ιστορικών, οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών. Μια θεωρητική οπτική η οποία 
περιγράφει το κοινωνικό περιθώριο ως το μη- παραγωγικό 
κομμάτι της κοινωνίας, μας οδήγησε σε μια πλατιά 
κοινωνική ομάδα, το υποπρολεταριάτο, η οποία, κατά 
τη γνώμη μας, δεν μπορεί να ταυτιστεί εξ’ ολοκλήρου 
με την περιθωριακότητα. Συγκεκριμένα, η πλατιά 
αυτή κοινωνική ομάδα, προκύπτει πάνω στην έλλειψη 
συγκροτημένου βιομηχανικού προλεταριάτου στην 
Ελλάδα της περιόδου, συνθήκη που οδήγησε μεγάλα 
τμήματα των λαϊκών στρωμάτων να ακροβατούν μεταξύ 
της παραγωγικότητας και της μη-παραγωγικότητας. 

Το στοιχείο αυτό, διέγειρε μια σειρά από ερωτήματα 
τα οποία προσπαθήσαμε να απαντήσουμε αξιοποιώντας 
το υποπρολεταριάτο σαν μια «δεξαμενή», μέσα από 
την οποία, με βάση τα κριτήρια που μας έδωσαν τα 
θεωρητικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε, διακρίναμε 
συμπεριφορές, κώδικες, καθημερινότητες που συγκροτούν 
την περιθωριακότητα.  

Με αυτή τη μεθοδολογία προσεγγίσαμε το υποκείμενο, 
προσπαθώντας να συλλέξουμε τα «κομμάτια» που 
απαρτίζουν, όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα, 
την ταυτότητά του. Έτσι, εστιάσαμε σε ένα σύνολο 
κοινωνικών πρακτικών που αντιβαίναν στην θεσμική 
και κοινωνική νομιμότητα, και τελικά διαμόρφωναν μια 
διακριτή κοινωνική δομή. Μια μικροκοινωνία με δική 
της κοινωνική συγκρότηση, θέση και αντίληψη για τον 
κόσμο, αίσθηση δικαίου, ήθη και έθιμα, «τους νόμους 
της πιάτσας», εδραζόταν στα πλαίσια της κοινωνίας, 
υπάρχοντας παράλληλα και δρώντας αντίθετα από αυτήν. 

Τα στοιχεία αυτά, παράλληλα από την αποσαφήνιση 
και συμπλήρωση της θεώρησής μας σε σχέση με τα 
χαρακτηριστικά της περιθωριακότητας των ελληνικών 
αστικών κέντρων, μας έδωσαν και σημαντικά εργαλεία για 
να «διαβάσουμε» τη ρεμπέτικη υποκουλτούρα. Εργαλεία 
που χρησιμοποιήσαμε προκειμένου να κατανοήσουμε τις 
φάσεις της ρεμπέτικης μουσικής σε μια συνάρτηση με τα 
κοινωνικά στρώματα από τα οποία παράχθηκε και στα 
οποία απευθύνθηκε και άρα να συλλέξουμε το φάσμα 
των ρεμπέτικων στίχων με αναφορά στο περιθώριο. 
Επομένως, όλη η παραπάνω έρευνα μας χρησίμευσε 
στο να μπορέσουμε να συγκεκριμενοποιήσουμε τις 
δραστηριότητες που θα αναζητήσουμε σε αυτό το φάσμα 
των τραγουδιών. 

Στα πλαίσια της συνολικής συζήτησης σε σχέση με 
τον χώρο, εστιάσαμε στον τρόπο διάκρισής του, μέσω 
του διπόλου δημόσιο – ιδιωτικό και στις οπτικές που 
αποδομούν αυτή τη σαφή κατηγοριοποίηση του χώρου. 
Μια θεώρηση πως ο δημόσιος χώρος -και αντίστοιχα 
ο ιδιωτικός- απευθύνονται στο σύνολο της κοινωνίας με 
έναν οριζόντιο τρόπο, δεν μπορεί να συμπεριλάβει τα 
υποκείμενα που εκτοπίζονται από τη δημόσια σφαίρα και 
άρα τους χώρους που αυτά παράγουν. 
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Βασικό συμπέρασμα από την συνολική μας έρευνα, 
λοιπόν, αναδεικνύεται το ότι τα υποκείμενα του 
περιθωρίου, αναπτύσσουν μια δική τους, «ιδιότυπη» 
δημοσιότητα η οποία μπορεί να εκφράζεται στον χώρο 
μεταθέτοντας τα όρια του διπόλου δημόσιο – ιδιωτικό, 
προς τον έναν ή τον άλλο πόλο. Η μετάθεση των ορίων 
έχει ως αποτέλεσμα την μετενσάρκωση του διπόλου σε 
μια σειρά από άλλα δίπολα, με τα οποία μπορούμε να 
αντιληφθούμε τους ενδιάμεσους χώρους που προκύπτουν. 
Ως αφετηριακή παράμετρο, ορίσαμε την έννοια της 
ορατότητας, που διακρίνει τον χώρο σε «ορατό» και 
«αόρατο», έννοια που εξειδικεύσαμε μέσω της μελέτης 
των στίχων, σε μια αναζήτηση περεταίρω μεταβλητών 
χωρικής ερμηνείας. Με βάση τα παραπάνω, η διάταξη 
που ακολουθήσαμε στην παράθεση των τραγουδιών, 
χρησίμευσε ώστε να αντλούμε από κάθε ένα, νέα χωρικά 
στοιχεία για τους «αόρατους» χώρους τα οποία και τελικά 
καταγράφουμε.

Έχοντας κάνει αυτή την επεξεργασία, μπορούμε και 
να καταλήγουμε σε προσδιορισμούς των αόρατων 
αυτών χώρων, σε μορφές και χαρακτηριστικά τους, όχι 
απαραίτητα με μία σαφήνεια διατύπωσης κάθε υλικού 
τους χαρακτηριστικού και εικόνας, αλλά μέσω στοιχείων 
που τους χαρακτηρίζουν. Οι χώροι που εντοπίσαμε μέσα 
από τη μελέτη των ρεμπέτικων τραγουδιών είναι ο τεκές, η 
φυλακή, η σπηλιά, η βάρκα, το σπίτι, σημεία του δημόσιου 
χώρου, κρυφά ή και ορατά, όπως για παράδειγμα η 
αγορά. Τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τέτοιους 
χώρους, επιτρέπουν την δημοσιότητα να «εισβάλλει» 
στο ιδιωτικό, και αντιστρόφως. Αυτό είναι ένα στοιχείο 
που διατρέχει τα περισσότερα τραγούδια στις αναφορές 
τους σε παράνομες – περιθωριακές δραστηριότητες και 
εν τέλει αποδεικνύει την ύπαρξη των ενδιάμεσων χώρων 
που φιλοξενούν «όσα πρέπει να κρύβονται», συνθήκη που 
εμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε τραγούδι. 

Κλειστοί χώροι, που ανήκουν στην ιδιωτική σφαίρα, 
όντας οριοθετημένοι και «ασφαλείς» από τα μάτια της 

κοινωνίας, αναπτύσσουν εσωτερικές δημοσιότητες, 
αφού αποτελούν τους «δημόσιους χώρους», συνάντησης, 
κοινωνικότητας, αλληλεπίδρασης των μικροκοινωνιών 
του περιθωρίου. Αντίστοιχα, ο δημόσιος χώρος αποκτά 
θύλακες ιδιωτικότητας, όταν διαδικασίες κατά κανόνα 
«κρυφές» πραγματοποιούνται στα πλαίσια του, στις 
περιπτώσεις που κάποια συνθήκη τους εξασφαλίζει την 
αορατότητα. Αυτές οι εισβολές που διαρρηγνύουν τα 
όρια μεταξύ του διπόλου μας οδήγησαν σε μια σειρά 
παρατηρήσεις.

Ο ίδιος χώρος που τη μέρα δεν «ανέχεται» τους 
περιθωριακούς, αλλά και καμία έκφραση της 
καθημερινότητάς τους, την νύχτα δημιουργεί σημεία 
καταφυγής και δραστηριοποίησης. Με αυτό τον τρόπο, 
ο αποκλεισμός από τον δημόσιο χώρο, αποκτά τη 
μορφή του αποκλεισμού από το φως της ημέρας, σημείο 
στο οποίο εντοπίζεται και ένα όριο εναλλαγής μεταξύ 
δημοσιότητας και ιδιωτικότητας. Με παρόμοιο τρόπο, 
κατά την διάρκεια της ημέρας, η σκιά, μπορεί να παίξει 
το ρόλο της νύχτας, είτε μέσω μορφολογικών στοιχείων 
στο δημόσιο χώρο – με χαρακτηριστικά παραδείγματα 
τις σπηλιές – είτε μέσω ενός υπόγειου χώρου. Είναι 
ενδιαφέρον, το πως, ακόμα και η σαφέστερη οριοθέτηση 
μεταξύ δημοσιότητας και ιδιωτικότητας, κλειστών, 
δηλαδή, και ανοιχτών χώρων, αμφισβητείται τόσο από 
τις άκριτες εισβολές των μηχανισμών επιτήρησης και 
καταστολής -έφοδοι σε τεκέδες- , όσο και από το ίδιο 
το περιθώριο που διαπραγματεύεται τις συνθήκες και 
την ένταση του εκτοπισμού του. Στις περιπτώσεις 
των λαχανάδων, των πορτοφολάδων, των κλεφτών, το 
περιθώριο αξιοποιεί την «ιδιωτικότητα» στην οποία 
εξαναγκάζεται από την εξουσία, σαν δικλείδα ασφαλείας 
για να «εισβάλλει» στην δημόσια σφαίρα της κοινωνίας. 
Παράλληλα, εντοπίσαμε τον αποκλεισμό του περιθωρίου 
από την ξηρά και τον  εκτοπισμό του στη θάλασσα σαν 
άλλο ένα  δυσπρόσιτο και άρα περιορισμένης ορατότητας 
χώρο. Η λειτουργία της θάλασσα σαν όριο έχει 
αξιοποιηθεί ήδη από μηχανισμούς περιθωριοποίησης, 
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επιτήρησης και σωφρονισμού και αποτελεί μια ακραία 
μορφή εκδίωξης από τον δημόσιο χώρο που σε αυτή την 
περίπτωση τον συσχετίσαμε με την ξηρά. Είτε λοιπόν ο 
χώρος στον οποίο αναφερθήκαμε είναι η βάρκα, είτε η 
σπηλιά η πρόσβαση μέσω της θάλασσας δημιουργεί μιας 
αυστηρή οριοθέτηση που “προστατεύει” όσα πρέπει να 
κρυφτούν από την κοινωνία.  Συχνά, οι αποκλεισμένοι 
“αλλάζουν” τις χρήσεις ενός χώρου, -ή εισάγουν νέες 
σε χώρους κενούς- δίνοντάς του έναν χαρακτήρα, μη 
διακριτό, από το εξωτερικό βλέμμα της κοινωνίας -π.χ. 
η χρήση των βαγονιών σαν στέγη, ή της σπηλιάς σαν 
τεκέ-. Η επίτευξη μιας ιδιωτικότητας στα πλαίσια του 
δημόσιου χώρου, μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω πιο 
ασαφών ή ρευστών ορίων, όπως η ύπαρξη τσιλιαδόρου, 
ο οποίος αποτελεί ένα “ανθρώπινο” και κινητό όριο, 
μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας. Επιπλέον, η 
ιδιωτικότητα μπορεί να οριοθετείται από την ίδια την 
διάταξη των ατόμων στο χώρο, πιο συγκεκριμένα, μια 
κλειστή, κυκλική διάταξη κρύβει και προφυλάσσει μια 
δραστηριότητα, μην αφήνοντας το πεδίο στην κοινωνία 
να εισέλθει.  

Η φυλακή ως ένας χώρος που δεν μπορεί να ενταχθεί ούτε 
στη δημόσια ούτε στην ιδιωτική σφαίρα, είναι από φύσης 
φτιαγμένη για τον εγκλεισμό και τον “σωφρονισμό” και 
χρησιμοποιείται για την απαλλαγή της κοινωνίας από 
τα στοιχεία που δεν της είναι χρήσιμα. Το ιδιαίτερο 
στοιχείο που παρατηρήσαμε στη φυλακή είναι πως 
συμβάλλει στην αναπαραγωγή του περιθωρίου καθώς 
η αρχή εγκλεισμού ενός ατόμου σημαίνει σε πολλές 
περιπτώσεις και τον στιγματισμό του. Αυτό το στοιχείο 
είναι που διαμορφώνει και μια κλειστή μικροκοινωνία 
στο εσωτερικό της φυλακής, η οποία αναπτύσσει μια δική 
της εσωτερική κοινωνικότητα και εν τέλει, δημοσιότητα. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η φυλακή να αποτελεί 
χώρο πραγματοποίησης και προώθησης παράνομων 
δραστηριοτήτων - δεν είναι τυχαίο αυτή η μικροκοινωνία 
έχει κοινούς κώδικες, με τους “νόμους” της πιάτσας. 
Η ιδιότυπη δημοσιότητα η οποία αναπτύσσεται στα 

πλαίσια των μικροκοινωνιών του περιθωρίου, δεν έχει 
απαραίτητα καθολικό χαρακτήρα. Αντίθετα, εντοπίζουμε 
μια αντίφαση, παρατηρώντας τους πληθυσμούς που 
εκτοπίζονται, να αναπαράγουν στο εσωτερικό τους 
περεταίρω αποκλεισμούς - αυτό που αναφέρουμε ως 
“αποκλεισμός μέσα στον αποκλεισμό”. Ενδεικτικότερο 
στοιχείο αποτελεί το πως υπάρχει η γυναίκα μέσα σε 
αυτές τις μικροκοινωνίες, τις δραστηριότητες και την 
καθημερινότητά τους, αποκλειόμενη στην ουσία από την 
εσωτερική τους δημοσιότητα. Αυτό, γεννά και περαιτέρω 
ερωτήματα, για το ποιος είναι  -και πώς μπορεί να 
προσδιοριστεί- ο χώρος αυτών των υποκειμένων, τι 
δικαίωμα έχουν τελικά στη δημοσιότητα.

Η συνολική προσπάθεια να προσεγγίσουμε τον «χώρο του 
περιθωρίου», μας οδήγησε σε μια σειρά συμπερασμάτων, 
αλλά και προβληματισμών για τον χώρο. Η μελέτη 
του υποκειμένου, σαν βάση για τον προσδιορισμό των 
στοιχείων που παράγουν τον χώρο (η «θέση» που του 
επιβάλλει η εξουσία, οι καθημερινές του πρακτικές 
αλλά και τα ίδια του τα βιώματα) και σε συνέχεια η 
ίδια η χωρική μελέτη, ανέδειξε στοιχεία και κριτήρια 
ερμηνείας του χώρου, που αποδομούν τις αυστηρά 
διπολικές αναλύσεις του και επιπλέον αναγνωρίζουν 
την συνεχή διαπραγμάτευση ορίων στα πλαίσιά του. 
Τα κριτήρια ερμηνείας αυτά, εμείς προσπαθήσαμε να 
προσεγγίσουμε στο παράδειγμα των αστικών κέντρων 
στην Ελλάδα στο διάστημα από την ίδρυση του κράτους 
μέχρι και το μεσοπόλεμο. Θα είχε, όμως, μεγάλο 
ενδιαφέρον, να αναζητήσουμε αν με παρόμοιο τρόπο 
μπορούμε να «ερμηνεύσουμε» τους χώρους άλλων 
περιθωριακών κοινωνικών ομάδων, πως αυτά τα κριτήρια 
θα εμπλουτίζονταν, ή ποια νέα θα ανέκυπταν. 
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