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Τα τελευταία χρόνια είναι κοινός τόπος στις θεωρητικές προσεγγίσεις των κοινω-
νικών επιστημών που μελετούν το χώρο η διαπίστωση ότι  αυτός παράγεται κοινω-
νικά. Αφετηρία για τη διατύπωση αυτή στάθηκε η προσέγγιση του Henry Lefebvre 
(1991, [1974]), ο οποίος με θεωρητικό οπλοστάσιο τη μαρξιστική κριτική απέναντι 
στον καπιταλισμό, προβληματοποίησε με τη σκέψη του τη σχέση καπιταλισμού και 
χώρου. Επιχειρώντας να απαντήσει στο κρίσιμο, για τους μαρξιστές θεωρητικούς, 
ερώτημα πώς ο καπιταλισμός κατορθώνει να αναπαράγεται ως σύστημα, ο Lefebvre 
εισηγήθηκε μια θεωρητική προσέγγιση του χώρου σύμφωνα με την οποία αυτός πα-
ράγεται μέσα από τις καπιταλιστικές σχέσεις εξουσίας. Στη σκέψη του η διαμόρφωση 
του αστεακού χώρου, κυρίως των μεγαλουπόλεων, ερμηνεύθηκε ως αποτέλεσμα της 
καπιταλιστικής κεφαλαιοποίησής του, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη συσ-
σώρευση. Ταυτόχρονα η ίδια διαδικασία παρήγαγε με μια έννοια την κατανάλωση 
του χώρου, στην οποία τα μεσαία και τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα ενθαρρύν-
θηκαν να συμμετέχουν συλλογικά2, με αποτέλεσμα αφενός να νομιμοποιείται κοινω-
νικά η ίδια ή καπιταλιστική αναδιάρθρωση του χώρου αφετέρου να αποφορτίζονται 
οι κοινωνικές πιέσεις. Ο ρόλος του κράτους σ’ αυτή τη διαδικασία υπήρξε όχι απλώς 
υποβοηθητικός αλλά μάλλον οργανωτικός, σύμφωνα με τον Lefebvre (Κουρλιούρος, 
2011: 247-248)3.

Η πρόταξη του χώρου τόσο ως αναλυτικού εργαλείου όσο και ως πραγματολογι-
κού πεδίου για τη μελέτη των κοινωνικών σχέσεων περιγράφηκε ως «χωρική στρο-
φή» (spatial turn). Ενώ στο θετικιστικό παράδειγμα ο χώρος λειτουργούσε άλλοτε 
ως νοητική αφαίρεση κι άλλοτε ως η γεωμετρική και «φυσική» βάση της κοινωνικής 
δραστηριότητας,  η σκέψη του Lefebvre μπόλιασε τις κοινωνικές επιστήμες μέσα από 
τη διαλεκτική της διάσταση: αναγνωρίστηκε, από τη δεκαετία του 1980 και μετά, η 
αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο «κοινωνικό» και το «χωρικό», με αποτέλεσμα αφενός 
οι κοινωνικές σχέσεις να μελετώνται με βάση τη χωρική τους εγγραφή, αφετέρου ο 
χώρος να προσεγγίζεται ως το προϊόν των κοινωνικών σχέσεων και ιδιαίτερα των 
σχέσεων εξουσίας (Γιαννακόπουλος & Γιαννιτσιώτης, 2010: 12-14). Ειδικότερα για 
την ανθρωπολογία, η «χωρική στροφή» ανέδειξε παραμελημένα πεδία όπως εκείνο 
της σωματικής κίνησης και της σημασίας που έχει στην κοινωνική παραγωγή του 
χώρου (Munn, 2003), ενώ από την άλλη μεριά επισημάνθηκε ο σχεσιακός του χαρα-
κτήρας, αφού οι κοινωνικές σχέσεις είναι ρευστές και πολυεπίπεδες, με αποτέλεσμα 
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ο χώρος να μην είναι ποτέ κλειστός και προκαθορισμένος, αλλά ανοιχτός σε διαφο-
ρετικά κάθε φορά ενδεχόμενα κοινωνικών σχέσεων (Massey, 1999·2005). 

Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σ’ αυτό το πλαίσιο, η καπιταλιστική εξουσία 
διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα για να διαμορφώσει τις κοινωνικές σχέσεις και να 
επιβληθεί στο χώρο. Ποια είναι όμως συγκεκριμένα αυτά τα μέσα; Μια πρώτη βα-
σική εργαλειακή τεχνική είναι η διάκριση του χώρου σε ιδιωτικό και δημόσιο: στον 
πρώτο επιβάλλονται σχέσεις παραγωγής και κατανάλωσης, όπως μας έδειξε ήδη ο 
Lefebvre4. Στον δεύτερο ο ρόλος του κράτους είναι περισσότερο εμφανής, αφού για 
να τον διαμορφώσει προβαίνει σε θεσμικές ρυθμίσεις, χρησιμοποιεί συμβολικούς 
κώδικες για να τον καθιερώσει5, επιβάλλει χρήσεις και ορίζει τι είναι κατάχρηση. Ο 
αστικός χώρος, όπως έχει επισημανθεί (Βαΐου και Καλαντίδης, 2009: 23-24) είναι 
στην ουσία το προϊόν αυτής της διάκρισης, η οποία συνοδεύεται και από κανονιστι-
κές συμπεριφορές τόσο χρήσης του ιδιωτικού χώρου όσο και πρόσβασης από τον 
ιδιωτικό στο δημόσιο χώρο, με αποτέλεσμα τον επικαθορισμό μιας συνολικής κοινω-
νικής συμπεριφοράς σύμφωνης με τους κανόνες της εξουσίας, οι οποίοι αφομοιώνο-
νται συλλογικά λόγω της συμμετοχικότητας και αποκτούν συναίνεση.

Από την άλλη μεριά, η εμφάνιση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, και κυρίως 
της τηλεόρασης, αλλά και του Διαδικτύου με περισσότερο δυναμικό τρόπο, τα τε-
λευταία χρόνια, οδήγησαν σε μια διαφορετική προσέγγιση του χώρου από τεχνική 
άποψη.  Στο πλαίσιο αυτό ο χώρος παράγεται πλέον από μια ειδικότερη μορφή κοι-
νωνικών σχέσεων που έχουν προσδιοριστεί ως «δυνητική πραγματικότητα» (virtual 
reality – Lévy, 2001), μέσα από τη διαμόρφωση των λεγόμενων «μεσολαβούντων 
τοπίων» (mediating landscapes – Scarles, 2004). Για τον Lévy η εικονική αναπαρά-
σταση του χώρου, όπως επιχειρείται με τη «δυνητικοποίησή» του (virtualization), δεν 
είναι αντίθετη από την πραγματικότητα, αλλά συνιστά μια ερμηνευμένη διάσταση 
της πραγματικότητας, την ανακάλυψη συγκεκριμένων νοημάτων της που αποδίδο-
νται μέσα από την εικονική της αναπαράσταση. Έτσι, 

«η δυνητικοποίηση (virtualization)] συνίσταται σε μια μετάβαση από το εν ενερ-
γεία υπαρκτό στο δυνητικό, σε μια “εκθετική ανύψωση” της οντότητας για την 
οποία πρόκειται. Η δυνητικοποίηση (…) [είναι] μια μεταλλαγή ταυτότητας, μια 
μετατόπιση του οντολογικού κέντρου βαρύτητας του αντικειμένου: αντί να ορί-
ζεται κυρίως από την εν ενεργεία ύπαρξή της (actualité), από μία “λύση” του 
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πλέγματος προβλημάτων, η οντότητα αποκτά στο εξής την ουσιώδη σύστασή της 
σ’ ένα πεδίο προβλημάτων.» (Lévy, 2001: 24).
Η μάλλον αισιόδοξη τοποθέτηση του Lévy απέναντι στην εικονική αναπαράσταση 

του χώρου εξισορροπείται από την προσέγγιση της Scarles, σύμφωνα με την οποία η 
κυριαρχία της εικονικής μεσολάβησης στην παραγωγή του χώρου γίνεται περισσό-
τερο άμεσα χρησιμοποιήσιμη στο πλαίσιο της τουριστικής βιομηχανίας: ο χώρος πα-
ράγεται εικονικά ώστε όχι μόνο να αντιστοιχεί στις προσδοκίες κατανάλωσης ενός 
αστικού κατά κανόνα κοινού, αλλά ταυτόχρονα να τις διαμορφώνει. Πρόκειται για 
την καλλιέργεια της «κατανάλωσης χώρου» από ένα κοινό που επιδιώκει τη «φυγή 
από την καθημερινότητα», χωρίς, ωστόσο, να στερείται την αστική άνεση, όπως του 
παρέχεται στο πλαίσιο του «ιδιωτικού χώρου» της πόλης. Το αδηφάγο «τουριστικό 
βλέμμα» (the tourist gaze – Urry, 2002) γίνεται έτσι το μέτρο της προσαρμογής στις 
επιταγές ενός ολοένα διογκούμενου τρόπου παραγωγής και κατανάλωσης του χώρου, 
αστεακού και μη, στο πλαίσιο των καπιταλιστικών κανόνων της  -τουριστικής κυρί-
ως- αγοράς.   

Η εισαγωγή του προβληματισμού για το «δυνητικό χώρο» και τη χρήση του από 
τους μηχανισμούς εξουσίας φέρνει στο προσκήνιο της συζήτησης το ζήτημα των δι-
κτύων και της λεγόμενης «ανάλυσης δικτύου» (network analysis). Σύμφωνα με το 
Ζαϊμάκη (2009: 348-349), 

«η έννοια του δικτύου δίνει τη δυνατότητα να υπερβούμε το γεωγραφικό προσδι-
ορισμό του κοινωνικού χώρου και να εξετάσουμε την ανθρώπινη εμπειρία μέσα 
σε ένα ευρύτερο δίκτυο σχέσεων που διαμορφώνονται σε ένα υπερτοπικό πλαίσιο 
(…) Ιδιαίτερα η ανάλυση δικτύου μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μελέτη της 
κοινωνικής αλλαγής μιας ομάδας, μια κοινότητας ή ενός κοινωνικού χώρου εξετά-
ζοντας αλλαγές στις σχεσιακές καταστάσεις στο εσωτερικό του και τις επιδράσεις 
του εξωτερικού περιβάλλοντος.»
Αν και θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε περισσότερο τυπικά δίκτυα για να ανα-

δείξουμε την αξιοποίησή τους από τη σκοπιά της εξουσίας, και δη του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής6, αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει εδώ είναι η επικέντρωση στα 
δίκτυα παραγωγής «δυνητικότητας» και δη στα τηλεοπτικά. Ο υπερτοπικός χαρα-
κτήρας ενός τηλεοπτικού δικτύου τεκμηριώνεται από την ταυτόχρονη διασπορά της 
εικόνας σε εντελώς διαφορετικούς μεταξύ τους χώρους, μέσα από μια σχέση πομπού 
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– δέκτη. Με δεδομένη όμως αφενός την ιεραρχημένη και ταυτόχρονα κεντρική παρα-
γωγή του επικοινωνιακού μηνύματος, αφετέρου την αδυναμία μιας ολοκληρωμένης 
επικοινωνίας με την αντιστροφή των ρόλων πομπού και δέκτη, το τηλεοπτικό δίκτυο 
λειτουργεί μονοσήμαντα μετατρέποντας το χώρο σε «ένα πολιτικό προϊόν διοικητι-
κού και κατασταλτικού ελέγχου των σχέσεων επικυριαρχίας και της στρατηγικής που 
αποφασίζεται στην κορυφή του κράτους και όχι μόνο σε εθνική κλίμακα αλλά σε κλί-
μακα παγκόσμια και διεθνή ενός πλανητικού κρατικού συστήματος. Εδώ στηρίζονται 
οι συμφωνίες και οι συνεργασίες για τις μεθόδους ελέγχου και επίβλεψης» (Lefebvre, 
1987: 139, όπως παρατίθεται στο Κουρλιούρος, 2011: 249). 

Από την άποψη της παραγωγής του χώρου αυτή η διαδικασία έχει σημαντικές 
συνέπειες. Η πρώτη από αυτές είναι η ενοποίηση ενός πολυσχιδούς και κοινωνικά 
παραγόμενου χώρου, όπως ο χώρος της πόλης, μέσω της ταυτόχρονης κατανάλωσης 
μιας συγκεκριμένης εικόνας. Ας πάρουμε το παράδειγμα ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. 
Η ζωντανή τηλεοπτική παρακολούθηση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα ενοποιεί χώρους 
εξαιρετικά διαφοροποιημένους από κοινωνική άποψη και απομακρυσμένους από το 
χώρο της ίδιας της (ποδοσφαιρικής) δράσης, μετατρέποντας εκατοντάδες χιλιάδες 
εσωτερικούς ή και εξωτερικούς ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους σε προέκταση των 
γηπεδικών κερκίδων. Στο πλαίσιο αυτό το «δυνητικό» ποδοσφαιρόφιλο κοινό ενοποι-
είται χωρικά με τη μεσολάβηση μιας κατασκευασμένης τηλεοπτικά εικόνας7.  

Αλλά αυτή ακριβώς η τηλεοπτική μεσολάβηση είναι που διαμορφώνει την ίδια 
την εικόνα του χώρου ως προϊόντος προς κατανάλωση. Η πολλαπλή κάλυψη του 
ποδοσφαιρικού αγώνα, από διαφορετικές κάμερες και γωνίες λήψης, δίνει στο «δυ-
νητικό» φίλαθλο την ψευδαίσθηση της πλεονεκτικής θέασης του γεγονότος με «αντι-
κειμενικό» τρόπο, ενώ ταυτόχρονα τον εισάγει στην αναπαράσταση ενός χώρου του 
οποίου συχνά δεν έχει άλλη βιωματική προσέγγιση. Έτσι, ακόμη κι όταν θα του δοθεί 
η ευκαιρία για μια τέτοιου είδους χωρική βίωση, αυτή θα βασίζεται εν πολλοίς στην 
προηγούμενη «δυνητική» του εμπειρία από το χώρο. Με άλλα λόγια, η μεσολαβημέ-
νη «δυνητική» χωρική αναπαράσταση δε συντελεί απλώς σε μια χωρική κατανάλωση 
αλλά διαμορφώνει και τους ίδιους τους καταναλωτές της που την αναπαράγουν.

Τέλος, από την άποψη αυτή, η τηλεοπτική εικόνα συνιστά ένα ιδιόμορφο είδος 
ετεροτοπίας. Για τον Michel Foucault (1984), που εισηγήθηκε τον όρο, οι ετεροτο-
πίες ενώ δεν είναι «πραγματικοί» χώροι, δεν είναι ούτε ουτοπίες, αλλά βρίσκονται 
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έξω από όλους τους τόπους, ακόμη κι αν είναι εύκολο να προσδιοριστεί η τοποθεσία 
τους. Κάτι τέτοιο συμβαίνει επειδή ακριβώς μια ετεροτοπία συνίσταται ως «θέση» 
από τις σχέσεις γειτονίας μεταξύ σημείων ή στοιχείων στο χώρο. Με άλλα λόγια, οι 
ετεροτοπίες συγκροτούνται από την επιλεκτική χρήση τέτοιων «σημείων» ή «στοι-
χείων», και λειτουργούν από τη μεριά της εξουσίας ως ένα πλαίσιο αναπαραστάσεων 
που παράγει την ψευδαίσθηση ενός χώρου, και ταυτόχρονα τροφοδοτεί το συλλογικό 
φαντασιακό μιας κοινωνίας με χωρικά υποδείγματα προς αναπαραγωγή. 

Αν όμως ο χώρος είναι το προϊόν των εκάστοτε κοινωνικών σχέσεων, και μάλι-
στα των σχέσεων εξουσίας, τότε η μελέτη του μπορεί να μας δώσει και το μέτρο όχι 
μόνο της κυριαρχίας αλλά και της ανυπακοής απέναντι στην εξουσία. Στην πραγμα-
τικότητα, οι κυριαρχούμενοι χρησιμοποιούν τις ίδιες τεχνικές με την εξουσία για να 
παραγάγουν το δικό τους χώρο, που μπορεί να κυμαίνεται από τους χώρους της καθη-
μερινής ζωής μέχρι εκείνους της «δυνητικής πραγματικότητας». Ας δούμε ορισμένες 
από τις εκδοχές αυτού του κοινωνικού χώρου.

Ο Michel de Certeau (1988), για παράδειγμα, εισηγείται μια σειρά από καθημερι-
νές δραστηριότητες μέσα από τις οποίες οι «αδύνατοι» προσβάλλουν την «ευταξία» 
του χώρου υπό κυριαρχία, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται και κινούνται «υπό επιτή-
ρηση». Οι εναλλακτικές «ημικές» ονομασίες των δρόμων και των σημείων της πό-
λης, η περιδιάβαση στην πόλη και οι ατομικές βιωμένες διαδρομές8, η μνήμη της πό-
λης «από τα κάτω», η οικειοποίηση του δημόσιου χώρου για ιδιωτικές συναντήσεις, 
η επαναλαμβανόμενη χρήση του δημόσιου χώρου από πρόσωπα «ανοίκεια» όπως οι 
μετανάστες9 κ.ο.κ. είναι ορισμένες μόνο από μια σειρά ευφάνταστες πρακτικές των 
ατομικών υποκειμένων, βασισμένες στο χρόνο, που συνιστούν ρωγμές στην κυρίαρχη 
λογική της παραγωγής του χώρου: κατά τον de Certeau, οι «αδύνατοι» καραδοκούν 
να αδράξουν την ευκαιρία για να δράσουν. Έτσι η πόλη μετασχηματίζεται σε μια 
πληθώρα βιωμένων τόπων ανεξέλεγκτων από το πανοπτικό μάτι της επιτήρησης10.

Ωστόσο, αν ο de Certeau προβάλλει την καθημερινότητα των «αδύνατων» ως μια 
διαδικασία αμφισβήτησης του κυρίαρχου τρόπου παραγωγής του χώρου, ο Foucault 
στο πλαίσιο της «μικροφυσικής της εξουσίας» εισηγείται μια άλλη χρήση των ετε-
ροτοπιών, τέτοια που να μπορεί να επισημαίνει εκ μέρους των κυριαρχούμενων το 
κοινωνικά διαταραγμένο, το παρεκβατικό ή το οριακό με συλλογικό τρόπο. Έτσι οι 
ετεροτοπίες ως θέσεις συγκροτημένες από την επιλογή άλλων «σημείων» ή «στοιχεί-
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ων», καθίστανται ένα είδος «δυνητικών ετεροτήτων» απέναντι στο κυρίαρχο σύστη-
μα αξιών και νοηματοδότησης, αφού «συνιστούν τοπικά ή περιφερειακά πλέγματα 
εξουσίας που φτιάχνουν νέους όρους και συνθήκες για τη διαπραγμάτευση του νοή-
ματος, αφήνοντας περιθώρια για τομές, αμφισβητήσεις και αμφιθυμίες» (Ζαϊμάκης, 
2009: 354-355). Με τον τρόπο αυτό οι «χωρικότητες της αντίστασης» (Γιαννακόπου-
λος & Γιαννιτσιώτης, 2010: 24), έχοντας σε μεγάλο βαθμό την αφετηρία τους στο 
συναίσθημα και τα όνειρα, ανασυγκροτούν το χώρο καθώς συνιστούν εναλλακτικές 
του προσλήψεις, κατασκευασμένες για να εξυπηρετούν άλλες ανάγκες από αυτές της 
εξουσίας. 

Στο πλαίσιο αυτό μπορεί κανείς να διακρίνει και την εναλλακτική χρήση των 
δικτύων και ειδικά εκείνων που χρησιμοποιούν τις διαδραστικές δυνατότητες των 
συμμετεχόντων όπως το Διαδίκτυο. Οι «δυνητικές κοινότητες» σπάνε στην πράξη τη 
μονοσήμαντη επικοινωνία, όπως την έχουν επιβάλει τα τηλεοπτικά δίκτυα, ανασυ-
γκροτώντας πολλαπλούς και πολυεπίπεδους «δυνητικούς» χώρους, διαμορφώνοντας 
μια εναλλακτική κινητικότητα μέσα στην πόλη και συμβάλλοντας στην παραγωγή 
νέων χωρικοτήτων αλλά και νέων χρήσεων για τις παλιές: για παράδειγμα, μια μη-
χανοκίνητη διαμαρτυρία στην πόλη, συντονισμένη μέσα από το facebook, μια δια-
δήλωση οργανωμένη μέσα από sms, ένα δίκτυο κοινωνικών χώρων για την παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης ή εκπαίδευσης, ένα δίκτυο ανταλλαγών και κοινωνικής/
αλληλέγγυας οικονομίας κ.ο.κ.11  

Αυτού του είδους την εναλλακτική παραγωγή του χώρου θα διερευνήσουμε στη 
συνέχεια αυτού του κειμένου με παραδειγματικό υλικό από μια πρωτοφανή περίπτω-
ση συλλογικής διαχείρισης, εκείνης που αφορά τη συχνότητα εκπομπής του πανελλα-
δικής εμβέλειας τηλεοπτικού δικτύου Alter12. Ας ξεκινήσουμε όμως με μια σύντομη 
αναφορά στο ίδιο το γεγονός.

Στις 11 Νοεμβρίου 2011 οι εργαζόμενοι του Alter προχώρησαν σε επίσχεση ερ-
γασίας, με αίτημά τους τη διεκδίκηση των δεδουλευμένων αμοιβών, τις οποίες η 
εργοδοσία αρνούνταν να καταβάλει. Στο πλαίσιο, ωστόσο, της διαβούλευσης εργα-
ζομένων και εργοδοσίας, συμφωνήθηκε  -μετά από συνεχείς διαπραγματεύσεις και 
πιέσεις- να προβληθεί ξανά στον τηλεοπτικό «αέρα» (και ενώ συνέχιζαν να προβάλ-
λονται από τη συχνότητα μαγνητοσκοπημένο πρόγραμμα και διαφημίσεις) κάρτα με 
την οποία οι εργαζόμενοι πληροφορούσαν το τηλεοπτικό κοινό ότι διεκδικούσαν την 
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καταβολή των δεδουλευμένων τους (βλ. παράρτημα εικόνα 2). Ταυτόχρονα, συμ-
φωνήθηκε από εργαζόμενους και εργοδοσία, στη διάρκεια κοινής συνέλευσης όλων 
των εργαζομένων του σταθμού13 και με την παρουσία μελών των ΔΣ και των τριών 
σωματείων, η παύση της προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων που αφορούσαν άλλες 
επιχειρήσεις των μεγαλομετόχων του σταθμού. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος του 
καναλιού και μεγαλομέτοχος της εταιρείας, Κώστας Γιαννίκος, αθέτησε την προφο-
ρική συμφωνία του με τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει, από μεγάλη 
μερίδα εργαζομένων, η περιφρούρηση της ροής του τηλεοπτικού «αέρα» του σταθ-
μού και κατ’ επέκταση του χώρου εργασίας τους. Στο πλαίσιο αυτό οι εργαζόμενοι 
απέκτησαν και τον έλεγχο της συχνότητας εκπομπής.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα, εκτός από τις ενημερωτικές κάρτες των εργαζο-
μένων που συνέχιζαν να προβάλλονται, το πρόγραμμα εκπομπής περιελάμβανε και 
μηνύματα συμπαράστασης από φορείς και ιδιώτες. Παράλληλα, παρουσιάζονταν ρε-
πορτάζ από χώρους εργασίας με προβλήματα, ενώ καλύπτονταν αναλυτικά κινητο-
ποιήσεις και απεργίες όλων των κλάδων. Επιπρόσθετα, άρχισε να μεταδίδεται και 
ζωντανό πρόγραμμα από τα studio του σταθμού, καθώς φιλοξενούνταν καλεσμένοι, 
όλων των πολιτικών, συνδικαλιστικών και εργασιακών φορέων που το επιθυμούσαν. 

Η αντίδραση του τηλεοπτικού θεσμικού πλαισίου ήταν στην αρχή περιορισμένη. 
Εκτός από την πτώση του σήματος, το Δεκέμβριο του 2011 «λόγω καιρικών συνθη-
κών», όπως εκτιμήθηκε, η Digea μείωσε την ισχύ του σήματος, ενώ η τηλεοπτική 
πλατφόρμα της Nova εξέπεμπε ακόμα κανονικά και εξακολουθούσε να στηρίζει το 
δίκτυο στο κοινό. Από τους τεχνικούς του καναλιού  -και με δική τους πρωτοβουλία-  
διορθώθηκε ο πομπός και επανήλθε το σήμα. Στις 26 Ιανουαρίου του 2012, πάντως, η 
Nova σταμάτησε την μετάδοση του Alter λόγω λύσης της σχετικής σύμβασης μεταξύ 
των δύο εταιρειών. Την ίδια ακριβώς περίοδο, ο επιχειρηματίας Γ. Κουρής έκανε 
συμφωνία με τη Nova για το άλλο του κανάλι, το Kontra Channel14. 

Η συχνότητα, πάντως, εξακολούθησε να λειτουργεί και να εκπέμπει τα μηνύματα 
των εργαζομένων μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου του 2012, όταν και διακόπηκε το σήμα 
εκπομπής από τον πομπό του Υμηττού. Αυτή τη φορά δεν επρόκειτο για βλάβη αλλά 
για εμπρόθετη ενέργεια της διοίκησης του σταθμού. Στο μεταξύ η συχνότητα των 
εργαζομένων του Alter μετέδιδε εκπομπές απεργιακού χαρακτήρα καθώς και σχε-
τικά ντοκιμαντέρ, ενώ οι εργαζόμενοι είχαν δηλώσει φανερά την πρόθεσή τους να 
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καλύψουν με πολλές κάμερες τη μεγάλη συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος, 
ενόψει της συζήτησης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για το Μνημόνιο15. Έτσι έληξε και 
η περίοδος διαχείρισης της συχνότητας του τηλεοπτικού σταθμού από τους εργαζό-
μενούς του, ύστερα από σχεδόν τρεις μήνες. Ωστόσο, η περιφρούρηση της επίσχεσης 
εργασίας, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του σταθμού συνεχίστηκε μέχρι 
και τον Οκτώβριο του 2013, λίγο μετά από την έκδοση της δικαστικής απόφασης 
πτώχευσης της εταιρείας -ύστερα από σχετικό αίτημα των ίδιων των εργαζομένων- 
οπότε και αποχώρησαν από τις εγκαταστάσεις του σταθμού. 

Πώς επηρέασε, λοιπόν, αυτή η σχεδόν τρίμηνη διαδικασία την παραγωγή του χώ-
ρου έτσι όπως τον εννοιολογήσαμε μέχρι τώρα; Χρειάζεται, ωστόσο, να κάνουμε μια 
βασική διάκριση όσον αφορά τον ίδιο το χώρο: πρόκειται κατ’ αρχάς για τον «καθη-
μερινό χώρο», έτσι όπως τον βιώνουν τα κοινωνικά υποκείμενα, είτε τον παράγουν 
είτε τον καταναλώνουν μέσα από τη δόμηση διαφορετικής τάξης σχέσεων, και κατά 
δεύτερο λόγο, για ό,τι ως τώρα ονομάσαμε «δυνητικό χώρο». Αν και η  διάκριση αυτή 
είναι περισσότερο μεθοδολογική, θα μας επιτρέψει ωστόσο να προσεγγίσουμε αποτε-
λεσματικότερα την παραγωγή του χώρου στα πολλαπλά της επίπεδα.

Η χρήση του όρου «καθημερινός χώρος» εδώ παραπέμπει περισσότερο σ’ εκείνη 
του «υλικού γεωγραφικού χώρου» (Κουρλιούρος, 2011: 435), σε αντιδιαστολή με το 
«δυνητικό χώρο», παρά το γεγονός ότι ο «δυνητικός χώρος» απασχολεί ολοένα και 
μεγαλύτερο τμήμα του καθημερινού χρόνου. Για έναν τυπικό εργαζόμενο της πόλης, 
πάντως, ο καθημερινός χώρος περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο το δίπολο εργασία – 
κατοικία, όταν αυτό δε συμπίπτει, καθώς και τον ενδιάμεσο χώρο της κίνησης από το 
ένα σημείο στο άλλο. Για τους εργαζόμενους του Alter η βίωση του χώρου εργασίας 
δε διέφερε σημαντικά από εκείνη οποιουδήποτε άλλου εργαζόμενου, με την επισή-
μανση βέβαια, ότι η ανάγκη της επικαιρότητας και του ρεπορτάζ έφερνε ενίοτε στο 
προσκήνιο διαφορετικούς κάθε φορά χώρους που τροφοδοτούσαν τις εικόνες της ετε-
ροτοπίας των ειδήσεων. Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση αυτή, ο χώρος του ερ-
γαζόμενου είναι ένας χώρος αυστηρά ιεραρχημένος, με ειδικές διαβαθμίσεις και πε-
ριορισμένες προσβάσεις, με οριακή επικοινωνία έξω και πέρα από ένα συγκεκριμένο 
χωρικό ορίζοντα για την παραγωγή έργου κ.ο.κ. Με άλλα λόγια, ένας χώρος πλήρως 
ελεγχόμενος από τη μεριά της  -εργοδοτικής-  εξουσίας. Κατά τη διάρκεια, ωστόσο, 
της περιφρούρησης της επίσχεσης και ειδικά την περίοδο της διαχείρισης της συχνό-
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τητας του σταθμού από τους εργαζόμενους, η χρήση αυτού του χώρου άλλαξε άρδην. 
Ας παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη μ’ έναν 
νεαρό εργαζόμενο:

«Ε. Πώς ένιωθες που ήσουνα εκτός ωραρίου, δηλαδή πώς βίωσες αυτή την αλλα-
γή στο ρυθμό της ζωής σου θέλω να πω. 
A. Εντάξει δεν ήμασταν πολύ ασυνήθιστοι στο να είναι τα ωράρια μας όπως να 
’ναι. Είναι και η φύση της δουλειάς αυτή. Τίποτα, συνήθισα. Στο μεταξύ περνάγα-
με και καλά εδώ. Είχε πολύ κόσμο. Γινότανε χαμός, είχε ενδιαφέρον οπότε, ήρε-
μα. Η μετάβαση δεν ήτανε δύσκολη. Περνάγαμε καλά εδώ. Έχουμε περάσει πολύ 
ωραία. Δηλαδή έχουμε μαζευτεί έξι μαντράχαλοι και παίζουμε κρυφτό σε αυτό το 
χώρο, τέσσερις η ώρα το πρωί να πηδάμε πάνω από γραφεία, στην αίθουσα σύντα-
ξης (…) εγώ όσα χρόνια δούλευα εδώ, στην αίθουσα σύνταξης δεν πρέπει να είχα 
έρθει πάνω από δύο φορές. Και αυτό για λίγο. Γιατί δεν είχα και κανένα λόγο να 
βρίσκομαι εδώ, έρχομαι κάποια στιγμή να παίζω κρυφτό. 
Ε. Βρήκες δηλαδή πτυχές που δεν ήξερες;
Α. Το κανάλι δεν το είχα γυρίσει καν. Δηλαδή εμάς η δουλειά μας είναι κάτω στο 
διάδρομο, κάτω στον άλλο διάδρομο. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να πάμε οπουδή-
ποτε αλλού. Πλην κάποιες φορές που πήγα να υπογράψω άδειες που ήταν σε ένα 
γραφείο από εκεί και ήθελα συνοδό να με πάει. 
Ε.  Δεν ήξερες να πας;
Α. Δεν ήξερα καν πού είναι. 
Ε. Δηλαδή είδες το χώρο με αυτή την ευκαιρία και το χρησιμοποίησες και αλλιώς. 
Α. … για κρυφτό! Ούτε στα γραφεία μέσα είχα πάει ποτέ και καταλήξαμε να παί-
ζουμε πόκερ και «Παλέρμο». Και όχι μόνο σε αυτό και σε άλλα πιο πάνω… Έχω 
κοιμηθεί σε πιο πάνω γραφεία.» (Πληροφορητής 12, 16-9-2012).
Από την άλλη μεριά, ο ιδιωτικός χώρος, ως χώρος ιδιωτικής ζωής αλλά πρωτίστως 

κατανάλωσης, υπονομεύθηκε ανάλογα, κατά την ίδια περίοδο για τους εργαζόμενους 
της περιφρούρησης. Ένα άλλος νεαρός πληροφορητής μας σχολιάζει:

«Απλά εγώ είμαι και σα χαρακτήρας αισιόδοξος, δηλαδή η ιδιοσυγκρασία μου δε 
μ’ αφήνει να πέφτω. Εντάξει, κάθισα 1, 2, 3 μέρες… το ταβάνι το κοίταζα… και 
λέω κάποια στιγμή, τέλος, δε γίνεται. Δεν είχα λόγο να κάτσω κάτω. Οκ, θα δούμε 
τι θα γίνει. Ξέρεις, παίρνεις δύναμη από τη… εκεί γίνεται λίγο σαρκοβόρο όλο 
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αυτό… επειδή παίρνεις εσύ δύναμη από το αίμα του άλλου που τρέχει περισσό-
τερο. Και λες, τώρα, αφού ο άλλος είναι σφαγμένος, μια γροθιά… δεν έγινε και 
τίποτα…» (Πληροφορητής 9, 15-9-2012).
Η παρουσία των περισσότερων από τους πληροφορητές μας σε καθημερινές βάρ-

διες περιφρούρησης στο χώρο εργασίας επιβεβαιώνει απόλυτα αυτή τη μετατροπή 
της χρήσης: ο χώρος εργασίας, αν και δεν ενοποιήθηκε πλήρως16, μετατράπηκε ωστό-
σο σε μια υβριδική κατηγορία ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο. Άλλωστε, ήταν 
ένα χώρος που έπρεπε να «στεγάσει» αυτήν ακριβώς τη μεταβολή των κοινωνικών 
σχέσεων των εργαζόμενων του Alter, την εισχώρηση δηλαδή του δημόσιου στο ιδιω-
τικό (αφού η περιφρούρηση ενός κοινού χώρου απαιτούσε την «ιδιωτική» /προσωπι-
κή τους παρουσία χωρίς να σχετίζεται με την παροχή εργασίας) κι αντίστροφα, την 
εισχώρηση του ιδιωτικού στο δημόσιο (αφού η παραμονή στον κοινό χώρο απαιτούσε 
και την εξυπηρέτηση ιδιωτικών αναγκών, όπως η διατροφή, ο ύπνος, η διασκέδαση 
κ.λπ.). Ωστόσο, αυτή η υβριδοποίηση του χώρου παρήγαγε νέες κοινωνικές σχέσεις 
που ούτε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να φανταστούν, ανακατασκευάζο-
ντας το χώρο εργασίας σε χώρο εξυπηρέτησης των σχέσεων αυτών: 

«Ε. Εσύ αισθανόσουν πιο συναδελφικά πριν ή τώρα; 
Α.  Με τα παιδιά τα οποία περνάμε εδώ μέσα τη ζωή μας, στην πλειοψηφία τους 
δεν τους ήξερα καν. Δε μιλάγαμε, δε λέγαμε καλημέρα με τους περισσότερους. 
Και τώρα δε μπορώ να φανταστώ ότι θα περάσουν 48 ώρες και δε θα μιλήσω, 
ξέρω ’γω, με τη Ν.  που δούλευε σε άλλο κτίριο και δεν την είχα δει ποτέ στη ζωή 
μου. Ναι, με αυτή την έννοια οκ, είμαστε, αλλά δεν ξέρω αν είναι συναδελφικό-
τητα ή αν είναι απλά η τριβή εδώ. Πάντως σίγουρα με τους ανθρώπους με τους 
οποίους ήμουν συνάδελφος και μιλάγαμε και γελάγαμε και κάναμε και ράναμε και 
οι οποίοι έχουν χαθεί τελείως… ναι δε με πολυενδιαφέρει. Δηλαδή τους δω δεν 
τους δω, μάθω δε μάθω… εντάξει δεν θέλω το κακό τους, αλλά εντάξει, οκ, δε με 
νοιάζει.» (Πληροφορητής 12, 16-9-2012).

Κι ακόμα: 
«Εμείς έχουμε περάσει σ’ ένα επίπεδο  -τα άτομα που είμαστε εδώ μέσα και κυ-
κλοφορούμε εδώ μέσα και κάνουμε βάρδιες κι αυτά-  μετά από όλους αυτούς τους 
μήνες έχουμε γίνει ένα… σχεδόν… έχουμε έρθει πολύ κοντά, ανεξάρτητα από το 
αν είναι δημοσιογράφοι, τεχνικοί, διοικητικοί κ.τ.λ.. Σαν άνθρωποι, μας έχει δέσει 
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αυτό το πράγμα… και δεν βλέπω, ας πούμε τον τάδε, ότι ο τάδε είναι συνδικαλι-
στής ή… Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσά μας, ο κάθε άνθρωπος είναι αυτός 
που είναι, αλλά το ’χουμε ξεπεράσει αυτό [….] Εγώ το ’χα πει κι από τις πρώτες 
συζητήσεις που κάναμε όταν είχαμε αρχίσει και μαζευόμασταν εδώ πέρα κι ακόμα 
τις συζητήσεις που κάναμε μέσα στο γραφείο προσωπικού με τα παιδιά… Η κρίση 
είναι ένα πολύ πολύτιμο πράγμα κατ’ εμέ… η κρίση ξεκαθαρίζει την ατμόσφαι-
ρα. Όταν υπάρχει μια δυνατή κρίση, πέφτουν οι μάσκες, ποιος είναι ποιος… και 
γίνονται τα πράγματα πιο κρυστάλλινα, πιο καθαρά. Αυτό μ’ αρέσει. Ε, και είναι 
και κάτι απαραίτητο… έτσι όπως είναι η ζωή, συμβαίνουνε κρίσεις και προχωράς 
παρακάτω, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.» (Πληροφορητής 14, 20-9-2012).
Η αναδιαμόρφωση των σχέσεων ανάμεσα στους ίδιους τους εργαζόμενους της πε-

ριφρούρησης αλλά και την αναπαραγωγής του χώρου εργασίας μέσα από τα διαλεκτι-
κά δίπολα «κοινωνικό» – «χωρικό» και «ιδιωτικό» – «δημόσιο» είναι ήδη ένας πρώ-
τος κύκλος παραγωγής ενός εναλλακτικού χώρου στο επίπεδο της καθημερινότητας 
ή του «υλικού γεωγραφικού χώρου». Αυτός ο χωρικός πυρήνας, ωστόσο, δεν έμεινε 
στατικός, αλλά επεκτάθηκε σταδιακά στο χώρο της γειτονιάς και ολόκληρης της πό-
λης. Έτσι, η κοινωνική αναπαραγωγή του χώρου, όπως συνέβη στην περίπτωση του 
Alter, μπορεί να περιγραφεί σχηματικά με ομόκεντρους κύκλους που αναπτύσσονται 
βαθμιαία. Ας δούμε όμως ορισμένα παραδείγματα. 

Μετά τη διακοπή του σήματος εκπομπής του σταθμού, στα μέσα Φεβρουαρίου 
του 2012  -και ενώ η περιφρούρηση της επίσχεσης συνεχιζόταν, χωρίς ωστόσο την 
απήχηση που είχε στη διάρκεια της εκπομπής του «απεργιακού» προγράμματος-  τε-
χνικοί της ΔΕΗ εμφανίστηκαν για να διακόψουν την παροχή ρεύματος στο κεντρικό 
κτίριο του σταθμού, δεδομένου ότι οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος παρέμε-
ναν απλήρωτοι για μήνες. Η παρουσία εκατοντάδων εργαζομένων δεν κατέστησε, βέ-
βαια, δυνατή την ενέργεια αυτή, αφού άλλωστε, στο πλευρό τους ήταν και η ΓΕΝΟΠ 
ΔΕΗ. Νέα απόπειρα διακοπής της παροχής σημειώθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2012, 
(βλ. παράρτημα εικόνα 3) χωρίς και πάλι αποτέλεσμα, αφού αυτή τη φορά συμμε-
τείχαν στην περιφρούρηση και εργαζόμενοι των δευτεροβάθμιων σωματείων αλλά 
και κόσμος της γειτονιάς17.  Τελικά η διακοπή του ρεύματος στο σταθμό επιτεύχθηκε 
μόλις το Δεκέμβρη του 2012. Τότε γείτονες καταστηματάρχες δάνεισαν σόμπες υγρα-
ερίου («μανιτάρια») στο σταθμό,  ώστε να θερμαίνεται ο βασικός χώρος της εισόδου 
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του κεντρικού κτιρίου, όπου είχε μεταφερθεί η περιφρούρηση. Παράλληλα παραχω-
ρήθηκε γεννήτρια, και με μια μπαλαντέζα εξασφαλίστηκε ο φωτισμός του χώρου18.

Οι ενέργειες αυτές, αν και αποσπασματικές και, ενδεχομένως, χωρίς κανενός εί-
δους πολιτικό πλαίσιο επεξεργασίας, αναδεικνύουν, ωστόσο, τη δύναμη των «αδύνα-
των»  -για να παραμείνουμε στην ορολογία του de Certeau- στην παραγωγή εναλλα-
κτικών κοινωνικών σχέσεων και συνακόλουθα εναλλακτικών κοινωνικών χώρων στο 
πλαίσιο της γειτονιάς. Πάντως, εκεί που φαίνεται να στοιχειοθετήθηκαν πολύ περισ-
σότερο συγκροτημένες κινήσεις αλληλεγγύης ήταν στον ευρύτερο χώρο της πόλης. 
Ας παρακολουθήσουμε ορισμένα ενδεικτικά αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις:

«(…) όταν πρωτοξεκινήσαμε ήταν 10 Νοέμβρη και υπήρχαν άνθρωποι που δεν εί-
χανε να φάνε… Ήταν 3-4 οι οποίοι μένανε εδώ μέσα, κοιμόταν κ.τ.λ. Ενημέρωσα 
εγώ την επιτροπή  -γιατί ήμουνα στην εξαμελή επιτροπή-  και τους λέω, παιδιά, θα 
βγω εγώ ανοιχτά και θα ζητήσω τρόφιμα. Πήραμε μια απόφαση να μη δεχόμαστε 
χρήματα και ξεκινούσαμε και ζητούσαμε τρόφιμα. Τρόφιμα, τρόφιμα, τρόφιμα… 
και πηγαίνω σε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο (…) και με κρατάει κάπου μισή ώρα, 
του ’λεγα μου ’λεγε και πιάνουμε τις ιστοσελίδες και το κάνουνε “ρουλεμάν” που 
λέμε… “Το ALTER ζητάει τρόφιμα”… Κι άρχισε η ροή αυτή των τροφίμων. Εμείς 
πρέπει να διαχειριστήκαμε εδώ πέρα μ’ έναν πρόχειρο υπολογισμό παραπάνω από 
15-20 τόνους τροφίμων. Το ΠΑΜΕ μια φορά… με όλες τις διαφωνίες που είχαν 
εδώ πέρα, τα πήραν τα τρόφιμα… τους είπα, παιδιά, αν οι ντομάτες είναι πολύ 
κόκκινες, μην τις πάρετε… Θέλαν άλλοι να τις πάρουν, μακάρι να τις παίρναν… 
Το ΠΑΜΕ, εκτός από τα αρνιά που έφερε εδώ πέρα, πρέπει να έφερε και 3-4 τό-
νους τροφίμων… Μόνο το ΠΑΜΕ… Όποιος ερχόταν εδώ τους λέγαμε πάρτε τρό-
φιμα. Είχαμε βγάλει και αναγγελία στην ιστοσελίδα που είχαμε… Μετά, φτιάξαμε 
5 υποεπιτροπές που ήταν η περιφρούρηση, ήταν η επιτροπή αλληλεγγύης που 
τους δίναμε τα τρόφιμα, ήταν η επιτροπή ιατρείου, που φτιάξαμε ένα πρόχειρο 
ιατρείο, η επιτροπή του site, και μετά στο τέλος φτιάξαμε και μια επιτροπή για τα 
μαγειρεία και μαγειρεύαμε μέσα.» (Πληροφορητής 2, 13-9-2012). Βλ. στιγμιότυ-
πα από συγκέντρωση τροφίμων σε παράρτημα: εικόνες 7-9. 

Κι ακόμα:
 «(…) μας φέρναν τρόφιμα, παιδικές τροφές και τέτοια… και ρουχαλάκια κ.τ.λ. 
Κι επειδή ήταν ένα πακέτο μεγάλο, και πάνες κ.τ.λ., λέμε να πάμε κι εμείς σαν 
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αλληλεγγύη, το οποίο το διδαχθήκαμε απ’ τους χαλυβουργούς.  Οι χαλυβουργοί 
ήτανε οι πρώτοι που σκάσανε εδώ μύτη να μας συμπαρασταθούνε πολύ δυναμικά 
όταν πρωτοέσκασε εδώ η αστυνομία [….] Πάμε λοιπόν στο ίδρυμα βρεφών “Μη-
τέρα” και ήτανε Δεκέμβρης, τα παιδιά, ξυλιάσανε… Ήταν ο Χ. με το Ν. Γ. Πάνε, 
λοιπόν, και τους λένε: “Γιατί είναι τόσο κρύα εδώ;” και τους είπαν ότι δεν έχουνε 
πετρέλαιο και ότι οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί που έχουμε κάνει δεν ανταποκρίνε-
ται κανένας γιατί δε θα πληρωθεί κανένας. Και τότε πήγαμε εμείς στους βενζινο-
πώλες και βρήκαμε και τον πρόεδρό τους να βάλουνε χίλια ευρώ πετρέλαιο. Κι 
ήτανε από τα χρήματα που μας είχε δώσει η ομοσπονδία, η ΠΟΣΠΕΡΤ, κι είπαμε 
ένα χιλιάρικο να πάει εκεί πέρα. Ήταν 5 χιλιάρικα που τα διαχειριστήκαμε μετά 
για διάφορα… και συμφωνεί τότε ο πρόεδρος των βενζινοπωλών και βάζει χίλια 
διακόσια ευρώ, έβαλε κι αυτός διακόσια από την τσέπη του. Δεν πιστεύανε στα 
μάτια τους όταν είδαν ότι πήγε πετρέλαιο… Είναι η ανθρώπινη πλευρά του πράγ-
ματος. Έ, γι’ αυτά μπορούμε να είμαστε περήφανοι.» (Πληροφορήτης 1, 13-9-
2012). Βλ. χειρόγραφο ψήφισμα συμπαράστασης εργαζόμενων στη Χαλυβουργία 
σε παράρτημα: εικόνα 5.
Μπορούμε, λοιπόν, να καταγράψουμε τις αμφίδρομες αυτές «ροές» (Appadurai, 

1991) όχι μόνο ως προς την κίνησή τους αλλά και ως προς την υλικότητά τους: ο 
σταθμός μετατράπηκε στην ουσία σε ένα πεδίο αναδιανομής αλληλεγγύης, καθώς κι-
νήσεις από και προς το συγκεκριμένο σημείο αναδιέταξαν το «χάρτη» της πόλης, δι-
αμορφώνοντας ταυτόχρονα ένα χώρο μέσα στην πόλη που στην ουσία του δεν υπήρχε 
πριν, μια πόλη της αλληλεγγύης. Η νέα χωρικότητα προκλήθηκε από την αναδιάταξη 
ιεραρχημένων κοινωνικών σχέσεων αλλά και χώρων που απέκτησαν μια καινούργια 
διάσταση ανεξάρτητη  από την ανθρωπιστική τους πλευρά. Το «κέντρο» της πόλης 
μετατέθηκε δυτικότερα για να οργανώσει αυτή τη νέα χωρικότητα και να διαχειριστεί 
με οριζόντιο τρόπο μια «περιφέρεια»19 βασισμένη στην αλληλεγγύη.

Αυτή, ωστόσο, ήταν μόνο η μία όψη αυτής της νέας χωρικότητας. Στις ίδιες 
«ροές» θα πρέπει να εντάξουμε μια σειρά από ψηφίσματα αλληλεγγύης, από φορείς, 
σωματεία, επιχειρήσεις, κοινωνικές και πολιτικές κινήσεις αλλά και μεμονωμένους 
πολίτες, που αναγνώστηκαν, κατατέθηκαν και γενικότερα τροφοδότησαν το «ζω-
ντανό» κομμάτι της «απεργιακής» εκπομπής των εργαζομένων για όσο χρόνο αυτοί 
διαχειρίστηκαν τη συχνότητα. Εδώ η χωρικότητα της αλληλεγγύης λειτούργησε πολ-
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λαπλασιαστικά, αφού όχι μόνο προκάλεσε την κίνηση προς το νέο «κέντρο», αλλά 
ταυτόχρονα ανέδειξε μέσα από τη δικτυακή προβολή μια σειρά από περιφερειακά της 
σημεία / χώρους που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με ανάλογο τρόπο, με χαρα-
κτηριστικότερα παραδείγματα τους χαλυβουργούς αλλά και τους «αγανακτισμένους 
μοτοσικλετιστές», οι οποίοι όχι μόνο έκαναν μηχανοκίνητες πορείες περιφρουρώ-
ντας τον εξωτερικό χώρο του σταθμού, ήδη από το Δεκέμβριο του 2011, αλλά συχνά 
μετέφεραν τα εκατέρωθεν ψηφίσματα, των χαλυβουργών για παράδειγμα προς το 
Alter και αντίστροφα. 

Στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να εντάξουμε και δύο ακόμη κεντρικότερες εκδηλώ-
σεις που αφορούσαν την εναλλακτική χρήση χώρων με τελείως διαφορετική λογική, 
τα γήπεδα. Στην πρώτη περίπτωση, η διοργάνωση συναυλίας στις 30 Ιανουαρίου 
2012 (βλ. αφίσα σε παράρτημα: εικόνα 4) στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του Περι-
στερίου, δεν αφορούσε μόνο το Alter ούτε εκπορεύτηκε μόνο από αυτό. Επρόκειτο 
για πρωτοβουλία των εργαζομένων στο ALTER, τον ΔΟΛ, την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 
την ΕΡΤ και ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ, και ο στόχος της ήταν η συνολική 
συμπαράσταση «στον Αγώνα των Εργαζομένων στον Τύπο». Λίγες μέρες αργότερα, 
στις 5 Φεβρουαρίου 2012, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) και η ΠΟΣΠΕΡΤ, θέ-
λοντας να στηρίξουν τον αγώνα των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
(ALTER – ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ), διοργάνωσαν φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ 
ομάδας ΕΚΑ και ΕΡΤ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (Απόστολος Νικολα-
ΐδης). Το ποσό που συγκεντρώθηκε από «τη συμβολική συνεισφορά αλληλεγγύης 3 
ευρώ»20 μοιράστηκε στο ALTER, στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και σε έναν παίκτη της 
μικτής ΕΚΑ που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Έτσι χώροι με τελεί-
ως διαφορετική λειτουργικότητα αναδιατάχθηκαν, αποβάλλοντας την ανταγωνιστική 
τους χρήση, για να στεγάσουν τις ανάγκες αυτής της νέας χωρικότητας της αλληλεγ-
γύης στην πόλη. 

Ωστόσο, όπως μπορεί κανείς βάσιμα να υποθέσει από τη μεταβολή της κατάστα-
σης μετά τη λήξη αυτής της τρίμηνης περιόδου εκπομπής, η αναδιάταξη του «υλικού 
γεωγραφικού χώρου» της πόλης προς όφελος αυτής της νέας χωρικότητας μάλλον δε 
θα συνέβαινε ποτέ χωρίς τη διαμόρφωση ενός αντίστοιχου χώρου στη «δυνητική» 
σφαίρα. Δεν είναι τόσο το blog των εργαζόμενων του Alter ούτε οι κοινότητες του 
facebook ή άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έκαναν στην περίπτωση που μας 
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απασχολεί τη διαφορά. Αυτό που φαίνεται να λειτούργησε καταλυτικά ήταν η μετα-
τροπή ενός τυπικού τηλεοπτικού δικτύου σε δίκτυο αλληλεγγύης. Παρά το γεγονός 
ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων εργαζομένων εξέφρασε τις επιφυλάξεις της 
απέναντι σε διάφορες «απόπειρες» πολιτικής χειραγώγησης της συχνότητας21, στο 
σύνολο σχεδόν των συνεντεύξεων η αποτίμηση από την εξωστρεφή λειτουργία της 
συχνότητας ήταν θετική: 

«Τότε εμείς κάναμε ένα εναλλακτικό δελτίο… Τώρα, το “εναλλακτικό” είναι σχε-
τικό, ό,τι μπορούσαμε κάναμε, γιατί δεν μπορούσαμε ούτε όλοι να δουλέψου-
με… δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε μηχανήματα του σταθμού. Βγάζαμε ένα 
δελτίο… τύπου συνδικαλιστικό… εργασιακό! Δεν είχε ξανασυμβεί τέτοιο πράγ-
μα στην Ελλάδα κι ήταν εξαιρετικό… κι ήταν μέρες, φορές, που χτύπησε τρελά 
νούμερα. Δηλαδή είχαμε κάποιες συνεντεύξεις, του Καζάκη, του δημοσιογράφου 
που ήταν στο Mega… πες τον μωρέ… ο Κανελάκης, ο Βαξεβάνης, του Άρη του 
Χατζηστεφάνου που ’χε κάνει το Deptocracy, που το παίξαμε και χτύπησε νούμε-
ρα τρελά… Υπήρξε δηλαδή κάποια στιγμή  -μας βγάλανε, βέβαια από την AGB 
επιτόπου, έτσι; Μας βγάλανε εννοώ στη δημοσιοποίηση των… αυτών-  αλλά μά-
θαμε από τα άλλα Μέσα ότι το Deptocracy είχε χτυπήσει 35%... Και τότε ήταν 
η πρώτη φορά που με τις ευλογίες της κυβέρνησης μας έριξαν την κεραία από 
τον Υμηττό. Αυτό λοιπόν ήταν ένα εναλλακτικό… μια εναλλακτική τηλεόραση.» 
(Πληροφορητής 1, 13-9-2012)
Δικαίωση θεωρώ να προκύψει κάτι θετικό απ’ όλο αυτό που κάνουμε. Δικαίωση 

θεωρώ το ότι κάναμε αυτές τις εκπομπές. Είχαμε τέτοια θεαματικότητα… αυτό ήτανε 
δικαίωση. Δικαίωση θεωρώ ότι το Alter έχει γίνει σημείο αναφοράς. Έχει βγει κι έξω 
απ’ τη χώρα. Ήρθανε και μας πήρανε συνεντεύξεις κι απ’ το εξωτερικό εδώ μέσα. 
Είναι ένα σημείο αναφοράς για να προχωρήσεις σε παρόμοια… αγώνες τέτοιους. 
(Πληροφορητής 14, 20-9-2012).

Από την άλλη μεριά, αυτή η δικτυακή αντιστροφή προκάλεσε ένα είδος δικτυακής 
διάχυσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρά την εκκωφαντική σιωπή των ελληνικών ΜΜΕ 
για το ζήτημα22, η «αυτοδιαχείριση» της συχνότητας του Alter κινητοποίησε τηλεο-
πτικά δίκτυα απ’ όλο τον κόσμο, άλλοτε στο πλαίσιο της καταγραφής της «κρίσης» 
στην Ελλάδα κι άλλοτε ανεξάρτητα απ’ αυτήν, αφού έρχονταν για να καλύψουν ένα 
φαινόμενο μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τους περισσότερους εργαζόμενους 
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της περιφρούρησης επρόκειτο για ένα σημαντικό αγωνιστικό επίτευγμα23. Από την 
άποψη της διαμόρφωσης ενός εναλλακτικού δικτυακού χώρου, όμως, η διάχυση αυτή 
παρέμεινε αδικαίωτη, αφού δεν κατάφερε να λειτουργήσει πέρα από το επίπεδο ενός 
ενσωματώσιμου «ρεπορτάζ» στα κεντρικά δελτία των ξένων τηλεοπτικών σταθμών. 
Από την επιτόπια έρευνα, τουλάχιστον, δεν προέκυψε ότι ο εξωελλαδικός χώρος των 
τηλεοπτικών δικτύων επηρεάστηκε από τη διάχυση αυτή. 

Ποια ήταν, λοιπόν, η σημασία αυτού του εγχειρήματος από τη άποψη της παρα-
γωγής ενός εναλλακτικού κοινωνικού χώρου; Ξεκινήσαμε αυτό το κείμενο με την 
παραδοχή ότι ο χώρος παράγεται κοινωνικά, ότι ανάμεσα στο «χωρικό» και το «κοι-
νωνικό» υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη διαλεκτική σχέση. Το παράδειγμα του Alter 
είναι κατά την άποψή μας μια χαρακτηριστική περίπτωση επιβεβαίωσης αυτής της 
παραδοχής, τόσο στο επίπεδο του καθημερινού χώρου όσο και σ’ εκείνο του «δυ-
νητικού», σε μια αλληλεπίδραση τέτοια που μόνο για μεθοδολογικούς λόγους θα 
μπορούσε κανείς να τους ξεχωρίσει. Η διαχείριση της συχνότητας από μια ομάδα ερ-
γαζομένων του τηλεοπτικού σταθμού διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις ώστε το Alter να 
λειτουργήσει ως αιρετική «ετεροτοπία» απέναντι σ’ ένα σύστημα εξουσιαστικής / πα-
νοπτικής παραγωγής του χώρου στην πόλη και ευρύτερα μέσα από τις δικές του, τις 
συστημικές, «ετεροτοπίες». Ωστόσο το πείραμα κράτησε λίγο. Θα μπορούσε, άραγε, 
να επαναληφθεί; Θα μπορούσε να θέσει τις κοινωνικές και χωρικές προϋποθέσεις 
για μια διαρκή δικτυακή αντιστροφή; Με άλλα λόγια, είναι εφικτό ένα «εναλλακτικό 
τηλεοπτικό δίκτυο» που να αντιστρατεύεται τα συστημικά και να παράγει εναλλακτι-
κούς κοινωνικούς χώρους, χώρους της αλληλεγγύης και της αντίστασης, στην πόλη;

Οι εργαζόμενοι του Alter ήταν απολύτως αρνητικοί στο ενδεχόμενο αυτό. Κατά 
την άποψή τους ο χώρος της τηλεόρασης είναι εκ προοιμίου χώρος μιας συστημικής 
έκφρασης, εξαρτημένος απόλυτα από τους κανόνες της αγοράς, συμβιβασμένος στο 
να ζητά διαφήμιση για να μπορεί να επιβιώσει στον ανταγωνισμό. Οι περισσότεροι 
από τους πληροφορητές μας, άλλωστε, σκέφτηκαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο με όρους 
ιεραρχικής δόμησης του εργασιακού τους περιβάλλοντος και όχι με όρους αυτοδια-
χείρισης: «και ποιος θα αποφασίζει τι θα παίξει;» ρωτούσαν. «Και ποιος θα μας δίνει 
διαφήμιση;». Ο λόγος τους, παθιασμένος όταν περιέγραφαν τα επιτεύγματα της «πε-
ριφρούρησης της επίσχεσης», γινόταν συγκαταβατικός, υπολογιστικός, μετρημένος 
και νηφάλιος, επιχειρηματικά «ορθολογικός» όταν η συζήτηση έφτανε στο ζήτημα 
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αυτό. Από την άλλη μεριά, βέβαια, οι περισσότεροι απ’ αυτούς ήδη δραστηριοποιού-
νται σε άλλου είδους δίκτυα, δημοσιογραφικά και μη, μέσα από τις δυνατότητες που 
παρέχουν άλλοι «δυνητικοί χώροι», λιγότερο κοστοβόροι, όπως το Διαδίκτυο. Ορι-
σμένοι μάλιστα θεωρούν ότι το μέλλον μιας αδέσμευτης δημοσιογραφίας βρίσκεται 
εκεί. Ίσως, πάλι, εκεί να βρίσκεται και η απάντηση για μια δυναμική ανατροπή ενός 
κατεστημένου συστήματος παραγωγής του χώρου. Αλλά ο «δυνητικός» χώρος ανα-
γνωρίζει και τα όριά του σε σχέση με τον «υλικό γεωγραφικό χώρο» της καθημερινής 
ζωής, όπως μας έδειξε η περίπτωση του Alter: μια «χωρική ανταρσία» που τελείωσε, 
αλλά δε θα ξεχαστεί εύκολα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Κείμενο της πρόσκλησης φιλικού αγώνα που διεξήχθη στο πλαίσιο συμπαράστασης των εργαζομέ-

νων του Alter και της Ελευθεροτυπίας. Για ολόκληρη την πρόσκληση βλ. παράρτημα εικόνα 1.

2. Πρόκειται για μια συμμετοχική διαδικασία κατανάλωσης του παραγόμενου υπερπροϊόντος που 

εφαρμόστηκε γενικότερα μετά τη κρίση του 1929 και ειδικά μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα 

μοντέλο που στη σημερινή οικονομική κρίση φαίνεται να μεταβάλλεται με τον αποκλεισμό μεγάλων 

τμημάτων της κοινωνίας. Πρόκειται γι’ αυτό που ο Agamben, ονομάζει «αλλαγή Παραδείγματος» 

(βλ. σχετικά http://nomadicuniversality.wordpress.com, 9/1/2013). Για μια ενδιαφέρουσα ανάλυση 

του τρόπου με τον οποίο επιτεύχθηκε η συμμετοχικότητα αυτή στην κατανάλωση του παραγόμενου 

καπιταλιστικά αστικού χώρου μέσω του δανεισμού βλ. την προσέγγιση του David Harvey «Για το 

δικαίωμα στην πόλη», διαθέσιμη στο ygeianet.gr.

3. Στην άποψη αυτή συντείνει και η προσέγγιση του Σταυρίδη (2010), σύμφωνα με τον οποίο η ανα-

μόρφωση των μεγαλουπόλεων, που ξεκίνησε από τα μέσα του 19ου αιώνα με τη διάνοιξη δρόμων 

και λεωφόρων, επεδίωκε τη διευκόλυνση της «κυκλοφορίας», μέσα από μια οργανική μεταφορά της 

κυκλοφορίας αυτής με την κυκλοφορία του αίματος στο σώμα. Έτσι στον κυρίαρχο λόγο του κράτους 

η «ασθενής» πόλη αποκτούσε οδικές «αρτηρίες» που διευκόλυναν την «κυκλοφορία» και ταυτόχρονα 

την καπιταλιστική παραγωγή και κατανάλωση του αστικού χώρου.

4. Σύμφωνα με τον Κουρλιούρο (2011: 249) ο Lefebvre κάνει λόγο για «χώρους ομοιογενείς», για 

«χώρους κατακερματισμένους», που εκλαμβάνονται ως «παράγωγα του κοινωνικού καταμερισμού 

της εργασίας, χώροι-εμπορεύματα και χώροι-ιδιοκτησίες που στηρίζουν με έναν τρόπο μοναδικό τις 

κοινωνικές σχέσεις παραγωγής, εξατομικεύοντας τη συλλογικότητα του χωρικού επιπέδου σε επι-
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μέρους δράσεις» και για «χώρους ιεραρχημένους», οι οποίοι «εκφράζουν την ταξική διαίρεση και 

ιεράρχηση της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας, την ενσωμάτωση των “αποσυνδεμένων μέσα 

στην ομοιομορφία τους” χώρων στο επίπεδο των κρατικών στρατηγικών».

5. Μια από τις χαρακτηριστικότερες τεχνικές για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η ίδρυση και 

εγκατάσταση μνημείων. Για μια αναλυτικότερη προσέγγιση και παραδείγματα βλ. Δαλκαβούκης & 

Δρίνης (2009) και Δαλκαβούκης (2011). 

6. Κατατοπιστικά παραδείγματα τέτοιων δικτύων παραθέτει ο Κουρλιούρος (2011: 347-380) ειδικά 

όσον αφορά τη βιομηχανία του θεάματος στην Αμερική.

7. Για μια ενδιαφέρουσα σημειωτική προσέγγιση του χώρου κατανάλωσης του ποδοσφαιρικού θεάμα-

τος από τους «δυνητικούς» οπαδούς βλ. Πλούσιος (2012). 

8. Για το ίδιο ζήτημα ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση της Andrea Philips (2005).

9. Για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις βλ. τα παραδείγματα που παραθέτουν οι Βαΐου & Καλαντίδης 

(2009: 25-28). 

10. Ενδιαφέρουσες εκδοχές αυτής της διαδικασίας παραγωγής εναλλακτικών χώρων στην πόλη μάς 

δίνει πολύ συχνά η λογοτεχνία. Για ένα παράδειγμα βλ. Δημητρίου (2005), για το πώς ένας επαρχιώτης 

μπορεί να προσλαμβάνει την πόλη. 

11. Για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ιδιαίτερα κατατοπιστικές είναι οι προσεγγίσεις των 

Νικολόπουλου & Καπογιάννη (2012) και Λιερού (2012).

12. Η επιτόπια έρευνα ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2012 με επισκέψεις στο κτίριο του σταθμού που 

βρισκόταν σε καθεστώς περιφρούρησης, οι οποίες διήρκησαν μέχρι και την αποχώρηση των εργαζο-

μένων τον Οκτώβριο του 2013. Παράλληλα, συγκεντρώθηκε υλικό από δημοσιεύματα που αφορού-

σαν την υπόθεση, από υλικό αναρτημένο στο Διαδίκτυο και από τις ακροαματικές διαδικασίες που 

έλαβαν χώρα το ίδιο διάστημα. Διενεργήθηκαν 14 συνολικά συνεντεύξεις το Σεπτέμβριο του 2012 και 

μία συμπληρωματική το Νοέμβριο του 2013.  Στην ομάδα της επιτόπιας έρευνας συμμετείχαν οι Βα-

σίλης Δαλκαβούκης, Επίκουρος Καθηγητής Εθνογραφίας του Ελλαδικού Χώρου, Μάνος Σπυριδάκης, 

Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας των Εργασιακών Σχέσεων, Χαρά Κόκκινου και 

Έφη Δημητρολοπούλου, δημοσιογράφοι και εργαζόμενες στον τηλεοπτικό σταθμό ALTER.

13. Ανάλογα με την ειδικότητά τους, οι εργαζόμενοι του σταθμού χαρακτηρίζονταν ως «δημοσιο-

γράφοι», που καλύπτονταν συνδικαλιστικά από την ΕΣΗΕΑ, «τεχνικοί», που καλύπτονταν από την 

ΕΤΙΤΑ και «διοικητικοί», οι οποίοι ανήκαν στο σωματείο της ΕΠΗΕΑ.

14. Βλ. σχετικά http://ergazomenoialter.blogspot.gr/2012/01/to-alter.html, (10/10/12)

15. Βλ. σχετικά http://ergazomenoialter.blogspot.gr/2012/02/alter_09.html, (10/10/12)
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16. Εδώ εννοούμε ότι κατά την περιφρούρηση ορισμένοι ευαίσθητοι χώροι της επιχείρησης (λογι-

στήριο, αίθουσες με ηλεκτρονικό ή άλλο ακριβό εξοπλισμό κ.λπ.) κλειδώθηκαν με πρωτοβουλία των 

ίδιων των εργαζόμενων, ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα παραβίασής τους και πρόκλησης ζημιών.

17. Βλ. http://ergazomenoialter.blogspot.gr/2012/02/7-alter.html, (10/10/12). Το γεγονός καλύφθηκε 

σε ζωντανή σύνδεση και από τον τότε κρατικό τηλεοπτικό σταθμό της ΝΕΤ.

18. Τα καταστήματα της γειτονιάς στάθηκαν γενικότερα στο πλευρό της περιφρούρησης, αφού υπήρ-

ξαν γενναιόδωρα και ως προς την καθημερινή τροφοδοσία αλλά και ως προς τη φιλοξενία των εργα-

ζομένων στις συνευρέσεις τους ακόμη και μετά το τέλος της περιφρούρησης με την εκκένωση του 

κτιρίου (Οκτώβριος 2013). 

19. Η «περιφέρεια» αυτή προκύπτει από τα περισσότερα από 40 ψηφίσματα συμπαράστασης που κα-

τατέθηκαν και αναδείχτηκαν από τη συχνότητα του σταθμού αυτή την περίοδο. Πρόκειται κατ’ αρχήν 

για μια σειρά από Δήμους και συνοικίες της Αθήνας (Πειραιάς, Νίκαια, Νέα Ιωνία, Μοσχάτο, Περι-

στέρι, Κορωπί κ.ά.) που αναδεικνύονται μέσα από τους επιτόπιους φορείς που συμπαραστέκονται, και 

στη συνέχεια για φορείς από τη Θεσσαλονίκη αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα (π.χ. Χανιά, Ιεράπετρα, 

Λαμία κ.λπ.). Βλ. ενδεικτικά στο Παράρτημα: εικόνες 10-13. 

20. Βλ. παράρτημα: εικόνα 1.

21. Παραθέτουμε εδώ ένα ενδεικτικό απόσπασμα από συνέντευξη:

«Μπορούσε λοιπόν να ‘ρθει ο κάθε πικραμένος και τύχαινε ο κάθε πικραμένος να είναι αριστερός. 

Ερχότανε όλες οι εκφάνσεις της αριστεράς. Παρ’ όλα αυτά είχε μια θετική αντανάκλαση σε πολύ 

κόσμο, το έβλεπες αυτό έξω που το συζητάγαμε.  Και όχι μόνο εντάξει επειδή ο συνδικαλιστικός 

λόγος είναι συνήθως ξύλινος ας πούμε και χιλιοειπωμένος και τα λοιπά, δεν ήτανε τόσο αυτό ότι 

ερχότανε ξέρω ’γω ο Β. ή ο Μ. ή ο Α ή ο Β και λέγανε ας πούμε κατεβάζανε το δικό τους μανιφέ-

στο, όσο περισσότερο ότι εντάξει υπήρχε το ρεπορτάζ για τη Χαλυβουργία, το ρεπορτάζ για την 

απεργία και στις δύο συγκεντρώσεις και στου ΠΑΜΕ και στις ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ, στην Κλαυθμόνος 

και τα ζητήματα ας πούμε δω πέρα του Περιστερίου και το Μετρό που είχαμε πάρει κόσμο που 

μίλαγε και έλεγε τα δικά του τα θέματα. Ήτανε μια σειρά θεμάτων και τα ντοκιμαντέρ που είχαμε 

δείξει, τη Χρεοκρατία [.…] Και ένα ρεπορτάζ, ένα ντοκιμαντέρ για τις γυναίκες είχανε θετικό 

αντίκτυπο. Κάποιες συζητήσεις που είχανε γίνει ακόμα και με μη αριστερούς σου λέω τώρα [.…] 

Εντάξει ακόμα και εμπορικά θα μπορούσε δηλαδή να το δει κάποιος και έτσι. Απ’ την άλλη βέβαια 

υπήρχε η αντανάκλαση ας πούμε της κριτικής η οποία έλεγε, ρε παιδιά το έχετε κάνει λημέρι του 

ΠΑΜΕ. Εντάξει επειδή δεν γνωρίζει όλος ο κόσμος τις ενδοαριστερές διενέξεις ότι γινόταν εδώ 

πέρα εντάξει. Ήταν το λημέρι του ΠΑΜΕ, όπου είχε και τον κύριο λόγο, ας πούμε, έκφρασης. 

Δηλαδή οι περισσότεροι που ερχότανε ήτανε του ΠΑΜΕ αλλά δεν έχει να κάνει τώρα αυτό. Ό,τι 
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ακουγότανε στα αυτιά των ανθρώπων από τα αριστερά, έμοιαζε το ίδιο, δεν ξεχώριζε, κατάλαβες; 

Και είχε αυτή τη διπλή αντανάκλαση και ο εσωτερικός πόλεμος γινότανε για το δεύτερο έτσι; Δεν 

κοίταζε κανένας το πρώτο τι αντανάκλαση μπορεί να έχει στον έξω κόσμο. Αλλά εδώ ζούσαμε με 

το φόβο, ας πούμε, του τι θα πει ο καθένας, ότι είναι άντρο του ΠΑΜΕ, λημέρι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

ξέρω ’γω του ΣΥΡΙΖΑ  και πάει λέγοντας.» (Πληροφορητής 4, 14-9-2013).

22. Σημαντική εξαίρεση σ’ αυτόν τον κανόνα αποτελεί το αφιέρωμα του περιοδικού NEXUS (ένθετο 

Hellenic Nexus, Φεβρουάριος 2012) με τίτλο: Το Φαινόμενο «Εργαζόμενοι του ALTER», όπου μετα-

ξύ άλλων το Alter χαρακτηρίζεται ως «το κανάλι του λαού» βλ. παράρτημα: εικόνα 6. 

23. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από συνέντευξη: 

«Όσο για το Alter, όχι μόνο είναι πρωτόγνωρο, αλλά φαντάσου… πρέπει να μας ήρθαν εδώ 

πέρα… στο χρόνο που είμαστε στο φουλ της κατάληψης  -γιατί ουσιαστικά κατάληψη ήταν, άσχε-

τα που δεν το λέγαμε-  περισσότερα από… 15 συνεργεία, δημοσιογράφοι από Λατινική Αμερική, 

Ευρώπη και Ασία. Δηλαδή, Γιαπωνέζοι, Κινέζοι, Ταϋλανδοί, Κορέα… και μετά Ευρώπη: Γάλλοι 

και Βρετανοί… και Μεξικάνοι, οι οποίοι ήρθαν εδώ μόνο και μόνο για να δουν τι γίνεται. Βέβαια 

ιδρώναμε να τους δώσουμε να καταλάβουν πάρα πολλά πράγματα γιατί… δεν ξέραν την ελληνική 

πραγματικότητα… κι εκεί που τρελαινόταν ήταν όταν τους λέγαμε ότι κλέβανε κ.τ.λ. Βέβαια, 

αυτοί ήρθανε εδώ πέρα σε συνάρτηση με την κρίση. Αυτό ήταν που τους έφερε εδώ και που βλέ-

ποντας αυτή την κατάσταση δεν είχαν ξαναδεί σε κανένα μέρος του κόσμου τέτοια κίνηση από 

πλευράς των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.» (Πληροφορητής 2, 13-9-2012).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εικόνα 1 : Η πρόσκληση του ποδοσφαιρικού αγώνα της 5ης Φεβρουαρίου 2012 

Εικόνα 2: Κάρτα που προβλήθηκε στην τηλεοπτική συχνότητα του ALTER 
με πρωτοβουλία των εργαζομένων του σταθμού το Νοέμβριο του 2012.
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Εικόνα 3: Είσοδος του ALTER με το συγκεντρωμένο πλήθος 
και το συνεργείο της ΔΕΗ στις 23 Φεβρουαρίου 2012. 

Εικόνα 4: Αφίσα συναυλίας για συμπαράσταση στους εργαζόμενους στον τύπο.
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Εικόνα 5: Σημείωμα αλληλεγγύης από απεργούς εργαζόμενους στη Χαλυβουργία
μαζί με προσφορά τροφίμων.

«Παίζουμε μπάλα για το ALTER;»
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Εικόνα 6: Εξώφυλλο του ένθετου του περιοδικού NEXUS με αφιέρωμα στους εργαζόμε-
νους του ALTER. 
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Εικόνες 7-9: Συγκεντρωμένα τρόφιμα σε χώρους του σταθμού. Πηγή: φωτογράφιση περι-
οδικού NEXUS από ένθετο σσ. 4-5.

«Παίζουμε μπάλα για το ALTER;»
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Εικόνες 10-13: Ενδεικτικά ψηφίσματα συμπαράστασης. 


