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ΠΟΛΗ & ΠΟΛΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ.
ΧΩΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ.1
Ευαγγελία Παπατζανή2

Ο χώρος, μεταβάλλεται διαρκώς είτε
λόγω γενικότερων οικονομικών και κοινωνικών τάσεων στο καπιταλιστικό σύστημα, είτε εξαιτίας της μη στατικής αλληλόδρασης των υποκειμένων σε συγκεκριμένους τόπους. Αν σήμερα η
κρίση είναι το φαινόμενο που χαρακτηρίζει την παγκόσμια και την εγχώρια
κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, οι
συνέπειές της αντικατοπτρίζονται άμεσα
στις πόλεις, όπως συνέβαινε άλλωστε
ανέκαθεν. Διαχρονικό παράγοντα μετασχηματισμού των πόλεων αποτελεί και
η μετανάστευση, δομικό χαρακτηριστικό φαινόμενο του σημερινού συστήματος. Οι πόλεις ως υποδοχείς αφενός
των κρισιακών επιπτώσεων και αφετέρου των μεταναστευτικών πληθυσμών,
αναδεικνύουν τις κοινωνικές αντιθέσεις
και συγκρούσεις, αλλά συχνά επιτρέπουν και την ανάδυση νέων κοινωνικών
δεσμών και χωρικών ανασημασιοδοτήσεων. Έτσι, γίνονται το πεδίο έκφρασης
όλων των παραπάνω σχέσεων, μεταλ-
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Α.Π.Θ., Ιούνιος 2011. Επιβλέπουσες καθηγήτριες: Α. Γερόλυμπου – Καραδήμου, Λ.
Γυιόκα.
2 Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Δ.Π.Μ.Σ.: Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου, «Πολεοδομία
– Χωροταξία» Ε.Μ.Π., evaliapap@yahoo.gr

λάσσοντάς τις αλλά και μεταλλασσόμενες άμεσα ή έμμεσα από αυτές.
Το ερώτημα.
Η παρούσα εργασία, επιχείρησε καταρχήν να θέσει ερωτήματα, με βασικότερο
το κατά πόσο οι νέοι μεταναστευτικοί
πληθυσμοί, στον τόπο εγκατάστασής
τους, επηρεάζουν τον αστικό χώρο, αλλά
και το αντίστροφο κατά πόσο δηλαδή ο
τελευταίος επηρεάζει τις κοινωνικές και
χωρικές επιλογές τους. Κατά την προέρευνα, προέκυψε πλήθος ερευνητικών
ζητημάτων, όπως: οι λόγοι επιλογής των
χώρων εγκατάστασης από τους μετανάστες, οι νέες λειτουργίες που αυτοί αποδίδουν στο χώρο, τα δίκτυα και οι δεσμοί που αναπτύσσονται σε επίπεδο δημοσίων χώρων και γειτονιάς, ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της γειτονιάς
στη σύγχρονη πόλη με βασικό χαρακτηριστικό την πολύ-πολιτισμικότητα και
τέλος οι μεταβολές στο επίπεδο της κατοικίας τους. Η προσπάθεια οργάνωσης
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και ιεράρχησης όλων των παραπάνω,
παρήγαγε συγκεκριμένα επίπεδα έρευνας, που αναλύονται στη συνέχεια.

Μεθοδολογία
Στην εργασία ακολουθήθηκαν δύο στάδια. Καταρχάς αυτό της βιβλιογραφικής
διερεύνησης, η οποία επικεντρώθηκε
σε παλαιότερες μελέτες για αντίστοιχα
ερωτήματα και κατά δεύτερον το στάδιο της πρωτογενούς έρευνας πεδίου
από την οποία πηγάζει και η πλειοψηφία των παρατηρήσεων που παρουσιάζονται. Η έρευνα πεδίου στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο
του 2010, ενώ στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2011.
Το αντικείμενο διερεύνησης επιλέχθηκε να είναι τα πιο πρόσφατα μεταναστευτικά ρεύματα, αυτά από Αφρική
και Ασία. Αποτελούν πληθυσμιακές
ομάδες που δεν έχουν προλάβει να
ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία,
υπό την έννοια ότι οι εργασιακές και
στεγαστικές επιλογές τους δεν έχουν
λάβει μόνιμα χαρακτηριστικά. Το γεγονός ότι στην υπάρχουσα βιβλιογραφία
δεν υπήρχαν αναφορές για αυτές τις
ομάδες μεταναστών, αλλά και το γεγονός ότι αποτελούν κάποιες από τις πιο
«ορατές» ομάδες στις πόλεις – υπό την
έννοια της συστηματικής κατοίκησης
του δημόσιου χώρου από αυτές, αποτέλεσαν μερικά από τα κριτήρια λήψης
της παραπάνω απόφασης.
Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε στα εξής χωρικά επίπεδα των δύο
μεγάλων ελληνικών πόλεων (Αθήνας
και Θεσσαλονίκης):

1) στο επίπεδο των κεντρικών δημόσιων χώρων με επικέντρωση στις
πλατείες. Μελετήθηκε η περιοχή γύρω
από την πλατεία Ομόνοιας στην Αθήνα,
η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη ‒ και συγκριμένα το τμήμα «πλατεία Δικαστηρίων», και η πλατεία Αγ.
Γεωργίου (περιοχή Ροτόντας) σε συνδυασμό με τον πεζοδρομημένο άξονα
της Γούναρη.
2) στο τοπικό επίπεδο της γειτονιάς,
όπου επιλέχθηκε να μελετηθεί μια γειτονιά στο Νέο Κόσμο στην Αθήνα, και
συγκεκριμένα το τμήμα όπου βρίσκονται οι παλιές εργατικές και προσφυγικές κατοικίες, το επονομαζόμενο
«Δουργούτι». Η επιλογή αυτή έχει να
κάνει με το χαρακτήρα της περιοχής,
που σε αντίθεση με άλλες περιοχές κατοικίας μεταναστών, συγκεντρώνει
πολλά από τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς ως κοινότητα. Επιπλέον λόγοι,
που οδήγησαν σε αυτήν την επιλογή
ήταν η βασική εθνικότητα των μεταναστών που κατοικούν εκεί (Σύριοι), αλλά
και το ότι οι επαφές με μετανάστες που
έγιναν για την εκπόνηση της εργασίας,
ήταν με κατοίκους από τη συγκεκριμένη γειτονιά. Έτσι, αφενός δόθηκε η
δυνατότητα διερεύνησης της περιοχής
μέσω της «ξενάγησης» από μετανάστη
κάτοικο, και αφετέρου οι κατοικίες στις
οποίες υπήρξε πρόσβαση ήταν στην
ίδια γειτονιά, γεγονός που επέτρεψε να
σχηματοποιηθεί μια πιο συνολική εικόνα, ξεκινώντας από το δημόσιο χώρο
και καταλήγοντας στον ιδιωτικό.
3) στο επίπεδο της κατοικίας και
του ιδιωτικού χώρου των μεταναστών,
με επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν
σε σπίτια τους. Εξετάστηκε ο τρόπος με

τον οποίο οι μετανάστες διαμορφώνουν
τον ιδιωτικό τους χώρο, οι λόγοι που
τους οδηγούν στην εκάστοτε παρέμβαση, η σύνδεση αυτής, με τις συνήθειές τους και τη καθημερινότητά τους,
αλλά και η διερεύνηση τυχόν μεταφοράς πολιτισμικών τους χαρακτηριστικών και στοιχείων από τη χώρα προέλευσης, στο νέο χώρο κατοικίας και
διαβίωσής τους.
Τέλος γίνεται διάκριση των τύπων
συγκέντρωσης των μεταναστών αλλά
και του είδους των δραστηριοτήτων
τους. Τα διαφορετικά είδη εγκατάστασης είναι:
1) η στρατηγική εγκατάσταση (μόνιμη μορφή εγκατάστασης) και
2) η τακτική εγκατάσταση (εφήμερη – προσωρινή μορφή εγκατάστασης),
ενώ οι δραστηριότητές τους μπορούν
να κατηγοριοποιηθούν σε αυτές της εργασίας (εδώ οι «πιάτσες» ανεύρεσης
εργασίας και το πλανόδιο μικρεμπόριο
αποτελούν μορφή τακτικής ενώ τα καταστήματα των μεταναστών μορφή
στρατηγικής εγκατάστασης) και αυτές
του ελεύθερου χρόνου (π.χ. η οικειοποίηση των δημόσιων χώρων των πόλεων ως μορφή τακτικής εγκατάστασης).

Κέντρα πόλεων
Τα κέντρα των πόλεων, αποτελούν εδώ
και χρόνια τους πρώτους πόλους έλξης
πληθυσμών. Και στις δύο πόλεις που
εξετάζονται δημιουργήθηκαν όλοι οι
αναγκαίοι όροι για την εγκατάσταση
μεταναστών στα κέντρα τους (κενά δια-
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μερίσματα, γήρανση του πληθυσμού,
χαμηλά ενοίκια, εύκολη προσπελασιμότητα, καλές συγκοινωνίες). Αυτό συνέβη αφενός λόγω της μετακίνησης μεσαίων και υψηλότερων κοινωνικών
στρωμάτων από το κέντρο της Αθήνας
προς τα προάστια (δεκαετίες ’70 και
’80), και αφετέρου λόγω του ήδη διαμορφωμένου γεωγραφικού και κοινωνικού διπολισμού της Θεσσαλονίκης
(ανατολικές-δυτικές συνοικίες). Τα κέντρα επιλέγονται επίσης και από την
πλειοψηφία των μεταναστών χωρίς
χαρτιά, καθώς εκεί υπάρχει η δυνατότητα απασχόλησης στην άτυπη οικονομία, αλλά και η δυνατότητα ανώνυμης
εγκατάστασης μέχρι να βρεθεί τρόπος
συνέχισης του ταξιδιού ή μέχρι μια ενδεχόμενη νομική αποκατάσταση στην
Ελλάδα.
Από την εμπειρική έρευνα στις πλατείες που προαναφέρθηκαν, απαντώνται και οι δύο μορφές εγκατάστασης
που ορίστηκαν εισαγωγικά. Στην περιοχή της πλ. Ομόνοιας, είναι χαρακτηριστική η έντονη χωροθέτηση καταστημάτων μεταναστών, τα οποία εκτός
από τις αναγκαίες υπηρεσίες που προσφέρουν (internet cafe, calling centers,
φαγητό), αποτελούν τόπους συνάντησης και κοινωνικοποίησης τα ίδια, αλλά
και ο δημόσιος χώρος έξω από αυτά. Οι
μετανάστες, αποδίδουν νέες λειτουργίες στους παραπάνω χώρους, τους
επανανοηματοδοτούν μέσω της οικειοποίησης τους, και εν τέλει τους αναδιαμορφώνουν. Το αντίθετο (χωρίς τα όρια
ανάμεσα στη μία και την άλλη αλληλεπίδραση να είναι σαφώς ορισμένα και
αδιαπέραστα) μοιάζει να συμβαίνει στις
περιπτώσεις που διερευνήθηκαν στη

Θεσσαλονίκη, με τον αστικό χώρο να
είναι αυτός που επηρεάζει τους τύπους
συγκέντρωσης των μεταναστών, και τις
δραστηριότητές τους. Η σύγκριση μεταξύ των δύο πλατειών που αναλύονται
(πλ. Αριστοτέλους – Πλ. Ροτόντας)
είναι αναπόφευκτη: Η διαμόρφωση της
πρώτης (με μεγαλύτερους ανοιχτούς
χώρους) οδηγεί τις διάφορες εθνοτικές
ομάδες να συναντιούνται εκεί κυρίως
κατά τον ελεύθερο χρόνο τους με
σκοπό την αναψυχή και το παιχνίδι,
ενώ ο σχεδιασμός της δεύτερης (η
οποία λειτουργεί κυρίως ως πέρασμα,
και όχι ως «στάση») ελκύει τους μετανάστες με στόχο την εργασία ως μικροπωλητές. Παρατηρούνται παράλληλα
και στις δύο περιπτώσεις, και μικρότεροι κοινωνικοχωρικοί θύλακες ανάλογα
με την χώρα καταγωγής, την ηλικία, τις
δραστηριότητες (στατικές-δυναμικές),
στοιχείο που επιβεβαιώνει την αλληλεξάρτηση και αλληλόδραση χώρου και
καθημερινής ζωής.

Γειτονιά
Πέρα από την εγκατάσταση των μεταναστών στο κέντρο, εξίσου σημαντική
είναι και η εγκατάστασή τους σε γειτονιές των πόλεων. Τα βασικότερα κριτήρια επιλογής μιας γειτονιάς είναι τα
κοινωνικά δίκτυα (οικογενειακά, φιλικά
ή εθνοτικά) που υπάρχουν διαμορφωμένα σε αυτήν από παλαιότερες μεταναστευτικές ομάδες. Έχει επιβεβαιωθεί
από έρευνες η ύπαρξη πολλών τέτοιων
γειτονιών στην Αθήνα αλλά και τη
Θεσσαλονίκη, που χαρακτηρίζονται
από αυξημένες συγκεντρώσεις συγκε-

κριμένων εθνικοτήτων μεταναστών και
φανερώνουν την παρουσία κοινοτήτων.
Η ενότητα της γειτονιάς, έχει απασχολήσει κατά καιρούς την ανθρωπογεωγραφία, την κοινωνιολογία κ.α. και
αποτελεί ένα ιδανικό χωρικό πεδίο διερεύνησης των σχέσεων μεταξύ υποκειμένων και αστικού χώρου. Ακολουθώντας τις διατυπώσεις της D. Massey για
την προσέγγιση του τόπου ως «ανοιχτού», δημιουργείται μια παραδοχή για
την κοινότητα η οποία την αποδεσμεύει
από έναν συγκεκριμένο τόπο και παίρνει υπόψη της τις διαπλεκόμενες κλίμακες μεταξύ παγκόσμιου και τοπικού.
Μια τέτοια θεώρηση είναι ιδανική για
την προσέγγιση των ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν εξαρχής για τη
σχέση μεταναστών και αστικού χώρου.
Το «Δουργούτι», είναι ένας οικισμός με προσφυγικές πολυκατοικίες, με
οικοδομικά τετράγωνα οργανωμένα
βάσει του μοντέλου του «open block»,
με κύρια χρήση την κατοικία (με χρήσεις εμπορίου στα ισόγεια) και ελεύθερους χώρους είτε κεντρικούς (π.χ. Πλ.
Λαγουμιτζή) είτε μικρότερες διαμορφώσεις εντός των Ο.Τ. Στο σύνολό της
η περιοχή του Νέου Κόσμου, συγκεντρώνει την πλειοψηφία των Σύριων
Αράβων μεταναστών της Αττικής. Με
τους πρώτους από αυτούς να έχουν
εγκατασταθεί στον οικισμό από τη δεκαετία του ’80, η γειτονιά λειτουργεί
σαν τόπος υποδοχής των νεοεισερχόμενων. Σήμερα ειδικά, ο ρόλος αυτή της
γειτονιάς ως «υποδοχέα» είναι πιο επίκαιρος από ποτέ, λόγω της εμπόλεμης
κατάστασης που επικρατεί στη Συρία,
η οποία έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων μεταναστευτικών ρευμάτων.
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Επιπλέον, πέρα από την εθνικότητα των
Συρίων, στην περιοχή είναι εγκατεστημένες και άλλες μεταναστευτικές ομάδες, όπως Ιρακινοί, Ιρανοί, και λιγότερο
Αιγύπτιοι, Αρμένιοι και Αλβανοί.
Κατά την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε,
• έγινε καταγραφή των πολεοδομικών χαρακτηριστικών της γειτονιάς
(χρήσεις γης, οργάνωση αστικού ιστού,
ελεύθεροι χώροι, διερεύνηση ορίων φραγμάτων),
• πραγματοποιήθηκε φωτογραφική
απεικόνιση των παραπάνω με επικέντρωση στους ελεύθερους χώρους, τις
κατοικίες των μεταναστών και του περιβάλλοντος χώρου τους, αλλά και
στους χώρους που σχετίζονται με την
εργασία τους.
• έγινε καταγραφή και χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων των μεταναστών στο δημόσιο χώρο, καθώς και
χαρτογράφηση όλων των καταστημάτων μεταναστών στην περιοχή.
• πάρθηκαν συνεντεύξεις από μετανάστες, κατοίκους της γειτονιάς, είτε
χρήστες της πλατείας, είτε ιδιοκτήτες
καταστημάτων.
• και τέλος πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε κατοικίες μεταναστών στην
περιοχή.
Τα στοιχεία που εξάγονται από την
παραπάνω ερευνητική διαδικασία, φανερώνουν τη συγκρότηση μια ολόκληρης κοινότητας μεταναστών, που ως

μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, έχουν
δημιουργήσει τη δική τους πλήρη καθημερινότητα, καθώς και δεσμούς μεταξύ τους αλλά και με τους ντόπιους.
Τα εμπορικά καταστήματα των μεταναστών ως βασική δραστηριότητα
σχετική με την εργασίας τους, παίζουν
έναν εξισορροπητικό και συνδετήριο
ρόλο στη γειτονιά, με τα προϊόντα που
πωλούνται σε αυτά να έχουν παραχθεί
από μια παγκόσμια οικονομία, τις υπηρεσίες που παρέχονται να έχουν παγκόσμια εμβέλεια, παράλληλα με το γεγονός ότι η απεύθυνσή τους στη γειτονιά
αφορά μια μικρότερη κλίμακα, αν και
συχνά πιο διευρυμένη από τα όρια του
οικισμού. Οι μετανάστες είτε ως ιδιοκτήτες, είτε ως εργαζόμενοι στα καταστήματα (τις περισσότερες φορές κάτοικοι της ίδιας περιοχής), εισάγουν με
τη δραστηριότητά τους αυτή στη γειτονιά την πολιτισμική ταυτότητά τους
ενώ σύνηθες είναι το φαινόμενο να έλκουν ως πελάτες όχι μόνο ομοεθνείς
τους αλλά και ντόπιο πληθυσμό.
Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο ένταξης στον τόπο αυτό, αποτελούν και οι
υπόλοιπες δραστηριότητες των μεταναστών οι σχετικές με την εργασία τους.
Όσοι Σύριοι δεν εργάζονται σε καταστήματα στην περιοχή απασχολούνται
ως επί το πλείστον σε οικοδομικές εργασίες, εμπειρία που κατέχουν από τη
χώρα καταγωγής τους. Η εύρεση εργασίας σε αυτόν τον τομέα γίνεται μέσω

των κοινωνικών εθνοτικών δικτύων,
και οι σχέσεις που η δραστηριότητα
αυτή δημιουργεί, αποτελούν έναν παράγοντα ανάπτυξης δεσμών με τους
ντόπιους, αποδοχής του «διαφορετικού» από τους τελευταίους και εν τέλει
ένταξης των Σύριων στη γειτονιά αλλά
και στην ευρύτερη περιοχή.
Κατά τον ελεύθερο χρόνο τους οι
μετανάστες κάτοικοι της περιοχής,
αξιοποιούν τους δημόσιους χώρους της
γειτονιάς. Σημαντικό ρόλο παίζει πλατεία Λαγουμιτζή η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη κοινωνική ποικιλότητα
και στην οποία περνάνε πολύ από τον
ελεύθερο χρόνο τους καθώς προσφέρει
ποικίλες εξυπηρετήσεις (αθλητικές
εγκαταστάσεις, παιδική χαρά κ.λπ.),
προσαρμόζοντας τις δραστηριότητες
τους πάνω σε αυτή και δημιουργώντας
έτσι πολλούς και διαφορετικούς θύλακες δραστηριοτήτων. Εξίσου σημαντική είναι και η εμφάνιση νέων «μετέωρων» χώρων στη γειτονιά – όπως τα
πεζοδρόμια, οι αυλές των καταστημάτων, οι είσοδοι των πολυκατοικιών στις
οποίες μένουν οι μετανάστες, όλα δείγματα μιας νέα οικειοποίησης του αστικού χώρου από αυτούς. Τέλος σημαντικός παράγοντας ένταξης στη γειτονιά
είναι η λειτουργία ενός τζαμιού για
Άραβες νοτιοδυτικά της πλατείας Λαγουμιτζή, στην οδό Γαλαξία.

Κατοικία
Στο τελευταίο κεφάλαιο της συγκεκριμένης εργασίας γίνεται μια παρουσίαση
των παρατηρήσεων που πηγάζουν από
τις επισκέψεις που έγιναν σε σπίτια μεταναστών. Παραλείποντας, λεπτομερή
στοιχεία, μπορεί να ειπωθεί ότι ο ιδιωτικός χώρος των μεταναστών και η διαμόρφωσή του είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξυπηρέτηση των αναγκών
τους (στις προσφυγικές κατοικίες στο
Δουργούτι κατοικούν κατά μέσο όρο 4
άτομα σε ένα διαμέρισμα περίπου 50
τ.μ.), αλλά και με βάση την τήρηση των
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νουν μια πόλη, όχι μόνο για τον έναν –
ή για κάποιους λίγους, αλλά για τους
πολλούς, μια πόλη συγκατοίκησης και
συμβίωσης, μια πόλη για όλους.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

εθίμων των χωρών προέλευσής τους.
Συχνά λοιπόν κάποιο δωμάτιο λαμβάνει πολλές αλλά και μεταβλητές χρήσεις, ώστε να ικανοποιεί πλήθος μεταλλασσόμενων αναγκών, διατηρώντας
όμως από την άλλη πλευρά τη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου που τα
έθιμα καταδεικνύουν.

Συμπεράσματα
Κατά την έναρξη της εργασίας αυτής
αποτέλεσε στοίχημα, το πώς οι εμπειρικές παρατηρήσεις σχετικά με τον
αστικό χώρο και τις κοινωνικές ομάδες
που τον «κατοικούν», θα μπορούσαν να
αποτελέσουν πεδίο παραπέρα διερεύνησης όσο αφορά τις μεταξύ τους σχέσεις, τις αλληλεπιδράσεις, τις συσχετίσεις κλπ. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, θα μπορούσε κανείς να
απαντήσει σε ένα πρώτο βαθμό σε κάθε
επιμέρους ερώτημα που έχει τεθεί.
Όμως, θα ήταν μάλλον αφελές, το να

λάβουν αυτές οι απαντήσεις ένα χαρακτήρα κατασταλαγμένων συμπερασμάτων καθώς το στοιχείο της μεταβλητότητας είναι κεντρικό. Μεταβλητότητα
στις εντάσεις της μετανάστευσης ανάλογα με τη χρονική περίοδο, στα κριτήρια των μεταναστών σχετικά με τις
επιλογές εγκατάστασης, τους τρόπους
κατοίκησής τους στο χώρο των πόλεων.
Το πιο πιθανό είναι ότι σε λίγα χρόνια,
οι απαντήσεις σε αντίστοιχο ερώτημα
θα διαφέρουν από αυτές που μπορούν
να δοθούν εδώ, όπως άλλωστε διαφέρουν και οι παρούσες, σε σχέση με
προηγούμενες έρευνες.
Σημαντικό κρατούμενο όμως που
ξεχωρίζει, είναι ο τρόπος μέσα από τον
οποίο οι μετανάστες ως χρήστες του
αστικού χώρου, δίνουν νέο νόημα σε
αυτόν, ακόμα και με τα φίλτρα που τίθενται από τους περιορισμούς στους
οποίους υπόκεινται. Η ανασημασιοδότηση αυτή και οι δυναμικές που τη χαρακτηρίζουν, σε συνδυασμό με τις ποικίλες ταυτότητες στο χώρο, διαμορφώ-
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