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[Προοίμιο]

Περπατώντας στους δρόμους της Αθήνας μια μέρα με μια φίλη 
περάσαμε  έξω από ένα κτίριο με εσωτερικό προαύλιο χώρο. 
Πλήθος κόσμου στεκόταν όρθιο και κοίταγε προς μια συγκεκριμένη 
κατεύθυνση.  «τι περιμένουν;» ρωτάω τη Σ. «Να φάνε μου λέει».
Σε καιρό κρίσης, το φαινόμενο σίτισης άπορων και άστεγων 
εντάθηκε σε μεγάλο βαθμό. Η προβολή του από τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης  ήταν συνεχής και εκτενής . Η προσέγγιση που ήθελα 
να επιτύχω μέσα από αυτή την εργασία δεν περιορίζεται απλά σε 
μια απρόσωπη καταγραφή, ως εξωτερικός παρατηρητής αλλά είναι 
απόρροια μιας βιωμένης εμπειρίας.
Σε συνδυασμό  με τις προσωπικές αναζητήσεις πάνω στην έννοια 
του συλλογικού και της  απόλαυσης,  στόχος της εργασίας αυτής 
είναι η καταγραφή των συσσιτίων και η προσέγγιση τους ως 
διαδικασίες που εμπεριέχουν τις έννοιες αυτές .
Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους των συσσιτίων 
για την συνεργασία και όλους τους φίλους  και οικογένεια που με 
στήριξαν.

[Περίληψη]

Η εργασία είχε ως στόχο την καταγραφή και προσέγγιση του φαινομένου των 
συσσιτίων  στο κέντρο της Αθήνας τον 2011. Το βασικό ερώτημα που τίθεται έχει 
δύο κατεύθυνσεις. Η πρώτη εξετάζει το πως τα συσσίτια λειτουργούν χωρικά 
σε σχέση με την πόλη και δεύτερον πως λειτουργούν κοινωνικά ως συλλογικές 
διαδικασίες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πρόθεση είναι η ιδιαίτερη 
κατασκευή ενός αρχείου που θα περιλαμβάνει το επιλεγμένο υλικό από την 
έρευνα στα συσσίτια. Βασική επιδίωξη  ήταν το αρχείο να  επιδέχεται διαφορετικές 
ερμηνείες από τον αναγνώστη, όπως και τον μελλοντικό εμπλουτισμό του. Το 
αρχείο κατασκευάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε η ίδια του η δομή να λειτουργεί 
ως η μεθοδολογία για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Η αρχειακή κατασκευή 
βασίστηκε πάνω στην ιδέα τηςπαρεμβολής ενός άλλου αρχείου μέσα στο 
αρχείο. Το παρεμβαλλόμενο αρχείο περιέχει αποσπάσματα από  την ουτοπία 
του CharlesFourier, ουτοπιστή του 18ου αιώνα. Στην  θεωρία του προέταξε  ως 
οδηγό  κοινωνικής οργάνωσης  της ουτοπίας του,την συλλογική ικανοποίηση 
παθών και απολαύσεων των ανθρώπων. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργείται στο 
συγκεκριμένο αρχείο, ένας παράλληλός ρυθμός, που προσδιορίζει τα νοήματα και 
τις έννοιες του  αρχειακού υλικού των συσσιτίων. Το αρχειακό υλικό οργανώνεται 
σε 2 φακέλους  Στον πρώτο περιέχονται πληροφορίες σχετικά με το φαινόμενο 
των συσσιτίων στο κέντρο της Αθήνας. Στον δεύτερο γίνεται ανάλυση των τριών 
επιλεγμένων συσσιτίων και περιλαμβάνονται οι συνδυαστικές προσεγγίσεις που 
προέκυψαν από την έρευνα.
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[Εισαγωγή]

Η παρακάτω έρευνα επικεντρώνεται στη μελέτη και καταγραφή μιας ιδιαίτερης συνθήκης 
κοινής εστίασης, αυτής των συσσιτίων στην Αθήνα του 2011. Πρόκειται για μια συνθήκη 
παραγωγής χώρου που ικανοποιεί την ανάγκη για τροφή και που απευθύνεται σε ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες οι οποίες βιώνουν ένα είδος κοινωνικού αποκλεισμού. Η ύπαρξη συσσιτίων 
δεν αποτελεί ένα καινούργιο φαινόμενο στον χώρο της Αθήνας, εμφανίστηκαν πολλές φορές 
στην ιστορία αποτελώντας τον επίσημο μηχανισμό αντιμετώπισης της πείνας. Η μορφή και 
η οργάνωση τους δεν ακολουθούν ένα παγιωμένο σχήμα αλλά μεταβάλλονται δυναμικά 
ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στην πόλη. Για τις ανάγκες της παρούσας 
έρευνας είναι απαραίτητο να αρχίσουμε να διακρίνουμε τις λεπτές αποχρώσεις με τις οποίες 
παράγεται ο χώρος της πόλης μέσα από την οργάνωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων 
της, μια καθημερινή ζωή που διαφέρει στις συνθήκες ποιότητας, άνεσης και βιωσιμότητας 
ανάλογα με την κοινωνική τάξη. Οι κοινωνικά αποκλεισμένοι, οι άποροι, οι «εκτός» βιώνουν 
και καθρεφτίζουν μια από τις πιο αδιάψευστες και βιολογικές πραγματικότητες της ανθρώπινης 
ύπαρξης, αυτή της επιβίωσης, της αναζήτησης δηλαδή νερού, τροφής και καταλύματος. Πώς 
στην πόλη της Αθήνας, σε αυτή την «δύσκολη» περίοδο όπου η κρίση δεν νοείται μόνο με 
όρουςοικονομικούς αλλά και κοινωνικο-πολιτικούς, οργανώνεται αυτό  το δίκτυο που παρέχει 
δωρεάν τροφή;

 Τα ερωτήματα που τίθενται προς διερεύνηση προέρχονται από την προσέγγιση των 
συσσιτίων ως μια διαδικασία που αποκαλύπτεται μερικώς μέσα στην πόλη της Αθήνας και που 
απευθύνεται  σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Η σχετική απόκρυψη από το βλέμμα του 
περαστικού προκαλεί απορίες σχετικά με το φαινόμενο του συσσιτίου. Πρόθεση της παρούσας 
έρευνας- εφόσον γίνει διακριτή η διαδικασία των συσσιτίων μέσω της επιτόπιας έρευνας- είναι 
η προσέγγιση των μορφών κοινωνικότητας που αναπτύσσονται μεταξύ των συμμετεχόντων 
και πως αυτές επηρεάζονται από τις ποιότητες του χώρου, του χρόνου και της διαδικασίας. 
Οι προθέσεις των διοργανωτών καθορίζουν τι είδους σχέσεις παράγονται στις συναντήσεις 
αυτές αφού οι χώροι δεν προορίζονταν εξ’ αρχής για την στέγαση συσσιτίων. Στα συσσίτια θα 
συναντήσουμε και την οργάνωση του χρόνου των σιτιζομένων μέσα στους χώρους. Εξετάζοντας 
τα χαρακτηριστικά αυτής της οργάνωσης, θα επιχειρήσω να εντοπίσω τις αποχρώσεις του 
κοινωνικού, του ευχάριστου και της απόλαυσης μέσα στους χώρους που πραγματοποιούνται 
τα συσσίτια. Από αυτή την προσπάθεια προέκυψε και το βασικό ερώτημα της έρευνας, το κατά 
πόσον οι χώροι αυτοί αποτελούν χώρους απόλαυσης ή επιβίωσης.
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Η παραγωγή ενός αρχείου που θα οργανώνει το υλικό καταγραφής της έρευνας αποτελεί μια ακόμη 
επιδίωξη της εργασίας. Η έμφαση θα δοθεί στον τρόπο κατασκευής και παρουσίασης του αρχείου 
καθώς και στην οργάνωση και ταξινόμηση του υλικού. Η παραγωγή ενός αρχείου σε σχέση με το υλικό 
τεκμηρίωσης δεν είναι μια δεδομένη κατασκευή, αλλά σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να στοχεύει 
στην παραγωγή πολλαπλών σημασιών και ερμηνειών.Επίσης το αρχείο σχεδιάζεται έτσι ώστε να μπορεί 
να ενσωματώνει τα νέα μελλοντικά δεδομένα που θα προκύπτουν από άλλους ερευνητές.

[Η αρχειακή κατασκευή - Το αρχείο μέσα στο αρχείο]

Το υλικό καταγραφής ταξινομείται και αρχειοθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να παράγει 
διαφορετικές και αμφίσημες ερμηνείες. Στο αρχείο οργανώνονται με ιδιαίτερο τρόπο τα στοιχεία 
καταγραφής με σκοπό την διατήρησή τους ως ενεργή μνήμη αλλά και την παραγωγή ενός εμπλουτισμένου 
και όσο το δυνατόν πιο ανοιχτού πεδίου σημασιών και ερμηνειών. Η αρχειακή κατασκευή έχει σχεδιαστεί 
με τέτοιο τρόπο από τον ερευνητή ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να συσχετίσει και να ερμηνεύσει τα 
στοιχεία που συγκεντρώνονται με τρόπο προσωπικό και διαφορετικό. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με 
την παρεμβολή ενός άλλου αρχείου μέσα στο αρχείο που παράχθηκε από την επιτόπια παρατήρηση και 
έρευνα.

Το δεύτερο αρχείο οργανώνεται με επιλογή συγκεκριμένων παραθεμάτων που αφορούν στο σύστημα 
οργάνωσης της ουτοπικής κοινότητας που εμπνεύστηκε ο Γάλλος ουτοπιστής Charles Fourier. Τα 
αποσπάσματα προέρχονται από πρωτογενείς πήγες και συγκεκριμένα από τα συγγράμματα του : The 
passions of the human soul, vol. 2, The theory of the four movements, Selections from the works of Fourier 
και δευτερογενείς πηγές όπως το βιβλίο του Roland Barthes, Sade Fourier Loyola και του Jonathan Beecher, 
Charles Fourier: The Visionary and His World, Στα παραπάνω συγγράμματα περιγράφεται ο τρόπος με 
τον οποίο οργανώνεται ως προς τους συμμετέχοντες και ως προς την χρονική και χωρική οργάνωση, η 
κοινή εστίαση αλλά και η ζωή μέσα στη συγκεκριμένη ουτοπία, προβάλλοντας  έτσι σε μια κατάσταση 
που υφίσταται στις μέρες μας (συσσίτια), μια ιδεατή-ουτοπική αντίληψη πάνω στην έννοια του κοινού, 
του συλλογικού και της απόλαυσης, έτσι πως είχε νοηθεί στις αρχές του 19ου αιώνα. Χρησιμοποιώντας 
ως οδηγό το κοινωνικό πρόγραμμα με το οποίο ο Fourier είχε οργανώσει την συλλογική ικανοποίηση 
των παθών και των απολαύσεων, ο φανταστικός και άυλος χώρος της απόλαυσης αντιπαραβάλλεται 
με τον χώρο της επιβίωσης. Μέσω της παράθεσης στοιχείων από την ουτοπία του Fourier παράγονται 
σημασίες και νοητικές εικόνες που δεν στηρίζονται στην a priori αντίθεση ανάμεσα στο πραγματικό και το 
φανταστικό. Το αρχείο που προκύπτει λειτουργεί μάλλον ως ένα είδος «επαυξημένης πραγματικότητας». 
Στην επαυξημένη πραγματικότητα τα στοιχεία του φυσικού, πραγματικού περιβάλλοντος επαυξάνονται 
μέσω δυνητικών εικόνων που παράγονται σε υπολογιστή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τον ρόλο των 
δυνητικών εικόνων αντικαθιστούν οι νοητικές εικόνες, τα παραθέματα φράσεων από το δεύτερο αρχείο 

που σαν «βλήματα» εισβάλουν στο τώρα.

Η παράγωγη αυτού του αρχείου-επαυξημένου τόπου στοχεύει να δώσει και ώθηση στον αναγνώστη να 
εμπλακεί σε μια κριτική αντιμετώπιση των στοιχείων που ορίζουν και πλαισιώνουν τον βίο του. Όπως 
σημειώνει ο Roland Barthes στο βιβλίο του Sade Fourier, «Η κοινωνική παρεμβολή ενός κειμένου (που 
δεν ολοκληρώνεται αναγκαστικά μέσα στο χρόνο που εμφανίζεται αυτό το κείμενο) δεν μετριέται ούτε 
με την δημοτικότητα του στο κοινό ούτε με την πίστη της οικονομικο-κοινωνικής αντανάκλασης που 
εγγράφεται σε αυτό ή που προβάλει σε μερικούς άπληστους κοινωνιολόγους, αλλά μάλλον με τη βία 
που του επιτρέπει να ξεπεράσει τους νόμους που μια Κοινωνία, μια ιδεολογία, μια φιλοσοφία έχουν, για 
να συμφωνήσουν με τον εαυτό τους, μέσα σ’ ένα ωραίο ιστορικό κίνημα σαφήνειας…».1

[Ταξινόμηση υλικού - Οι φάκελοι του αρχείου]

Η κατασκευή του αρχείου βασίζεται στην ταξινόμηση του επιλεγμένου υλικού σε συγκεκριμένους 
φακέλους. Στην περίπτωση των συσσιτίων το υλικό συνελέγη πρωτίστως κατά την διάρκεια της επιτόπιας 
έρευνας σε επιλεγμένους χώρους συσσιτίων στην Αθήνα και έπειτα από το διαδίκτυο, από εφημερίδες, 
από αρμόδιες υπηρεσίες και με πολλαπλά μέσα τεκμηρίωσης όπως φωτογραφικές απεικονίσεις, αρχεία 
ήχου και αρχιτεκτονικές μετρήσεις. Ορισμένα στοιχεία του υλικού αυτού πέρασαν από επεξεργασία 
ψηφιοποίησης και απομαγνητοφώνησης. Με αυτό τον τρόπο συντίθεται το αρχειακό υλικό. Τα στοιχεία 
από τη θεωρία του Fourier παρεμβάλλονται με την μορφή αποσπασμάτων, είτε από τα πρωτότυπα 
κείμενα του είτε σε μετάφραση της γραφούσας και με τη μορφή αρχιτεκτονικών σχεδίων. 

                Φάκελος Πρώτος : Τακτικές αντιμετώπισης πείνας.

Ο πρώτος φάκελος εμπεριέχει στοιχεία που εισάγουν τον αναγνώστη στον τόπο και τον χρόνο 
των συσσιτίων αλλά και στις έννοιες της φτώχειας, της πείνας και του κοινωνικού προγράμματος 
αντιμετώπισης της σε κάθε περίπτωση. Ξεκινά από την ανάγνωση της πόλης ως υποδοχέα της 
διαδικασίας των συσσιτίων, την μελέτη των μορφών λειτουργίας των συσσιτίων και των ταυτοτήτων των 
σιτιζομένων. Περιέχονται επιπλέον δημοσιεύματα που αφορούν σε συγκεκριμένα συσσίτια. Ταυτόχρονα 
παρεμβάλλονται τα αποσπάσματα που παρουσιάζουν την οργάνωση του Φουρεϊκού οικήματος, δηλαδή 
του Φαλανστηρίου, τις τακτικές αντιμετώπισης της πείνας και της σημασίας του φαγητού στην ουτοπική 
κοινότητα. Το αρχειακό υλικό παρατίθεται διαδοχικά και σε σχέση με το παράλληλο συνοδευτικό κείμενο 
της ερευνήτριας που συνοψίζει, σχολιάζει και συμπληρώνει το υλικό καταγραφής. Ο πρώτος φάκελος 
προετοιμάζει τον αναγνώστη για τον δεύτερο και τρίτο, περιέχοντας στοιχεία σε σχέση με τη χωρική 
κατανομή των συσσιτίων.

1. Barthes R, Sade, Fourier, Loyola, Αθήνα : Άκμων,1977, μετφ. Ευσταθιάδου-Λάππα Ι, σελ 15 
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Φάκελος Δεύτερος : Κέντρο Ελέους - Καριτάς - Πεδίον του Άρεως 

Ο δεύτερος Φάκελος περιέχει στοιχεία που προέρχονται από την καταγραφή και μελέτη τριών συσσιτίων, 
του Κέντρου Ελέους, της Καριτάς και των Φίλων Αστέγων του Πεδίου του Άρεως. Τα τρία συσσίτια 
λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο το καθένα και παράγουν ιδιαίτερες συνθήκες κοινής εστίασης και 
επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων. Ο δεύτερος φάκελος αρχικά εισάγει τον αναγνώστη στο 
έργο των συσσιτίων και εντοπίζει τις χωρικές σχέσεις που αφορούν τους χώρους σίτισης σε σχέση με 
τους συνοδευτικούς χώρους αλλά και σε σχέση με την κλίμακα της πόλης. Μέσω του συγκεκριμένου 
φακέλου παρουσιάζονται στον αναγνώστη για πρώτη φορά οι «κρυφοί» χώροι των συσσιτίων και ο 
μετασχηματισμός τους στην πάροδο του χρόνου.

Στη συνέχεια ο φάκελος φιλοξενεί με την μορφή αποσπασμάτων τα τρία πιο σημαντικά πάθη της 
θεωρίας του Fourier σύμφωνα με τα οποία δημιουργήθηκε ο βασικός κορμός της σύγκρισης και 
προσέγγισης των επιλεγμένων συσσιτίων και κατόπιν της εξαγωγής των συμπερασμάτων. Τα τρία πάθη 
αποτελούν επινόηση του Fourier και ονομάζονται διανεμητικά. Οι σχέσεις των συμμετεχόντων μέσα από 
το καβαλιστικό πάθος (the cabalist passion), η σημασία του χρόνου και της ποικιλίας όπως ορίζεται στο 
πάθος-πεταλούδα (the papillonne passion), οι ψυχικές και αισθησιακές απολαύσεις του συνδυαστικού 
πάθους(the composite passion) που εντοπίζονται –ή όχι- στα συσσίτια αποτελούν τις μεταβλητές που 
εξετάζονται στον τελευταίο φάκελο και οδηγούν σε συμπερασματικές προσεγγίσεις πάνω στο τρόπο 
που λειτουργούν τα συσσίτια. Μετατοπίζουν την χωρική ανάλυση που προηγήθηκε στο επίπεδο της 
ανάλυσης του συλλογικού και της απόλαυσης. 

Το τέταρτο και τελευταίο πάθος ονομάζεται ενωτισμός (Unityism). Είναι το πάθος για ενότητα και 
συμφιλίωση με το σύνολο όλων των ατόμων που μας περιστοιχίζουν,2 μια ενοποίηση των απολαύσεων 
όλων των υπάρξεων σε μια ολιστική κοσμοθεωρία των παθών του ανθρώπου, μια απέραντη φιλανθρωπία. 

[Το ανοιχτό αρχείο]

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2011 και Ιανουάριο 2012. Τα στοιχεία 
που συγκεντρώθηκαν αφορούν και αντανακλούν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αναφέρονται σε 
μια συνθήκη χώρου και χρόνου και δεν αποτελούν γενίκευση. Αποτελούν μια περίπτωση μελέτης που 
αναφέρεται σε ένα μέρος των συσσιτίων που πραγματοποιούνται. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται 
ως μεταβλητές που υπόκεινται σε συνέχεις αλλαγές ανάλογα με τις μετατοπίσεις της ίδιας της κοινωνικής 
δομής που τις πλαισιώνει. Σε μια τέτοια μεταβαλλόμενη συνθήκη, τίθεται το ζήτημα της μελλοντικής 

συμπλήρωσης του αρχείου, πως δηλαδή τα νέα δεδομένα θα προστίθενται στο αρχείο κατά την εξέλιξη 
του αστικού αυτού φαινομένου στο χρόνο. Όχι μόνο ο μελλοντικός ερευνητής, αλλά και κάποιος 
αναγνώστης του αρχείου μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του αρχειοθέτη. Εκτός από τον αναγνώστη, οι 
συμμετέχοντες στα συσσίτια, οι εργαζόμενοι, οι διοργανωτές μπορούν να έχουν έναν ενεργό ρόλο στην 
κατάρτιση του αρχείου. Με ενδεχόμενες προσθήκες από τους παραπάνω, το αρχείο εξελίσσεται βάσει 
των μετατοπίσεων και αλλαγών που έχουν προκύψει στη διαδικασία των συσσιτίων. Συγκεκριμένα τα 
κενά στις σελίδες του αρχείου θα αποτελέσουν τις επιφάνειες πάνω στις οποίες μπορεί να συμπληρωθεί 
αλλά και να εμπλουτιστούν οι τίτλοι των φακέλων, να εισαχθούν νέες έννοιες κοκ.

[Μέθοδος έρευνας]

Η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για τα συσσίτια απαιτούσε την υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης 
μεθοδολογίας και εύρος μέσων που αφενός σχετίζονταν με τη συνολική κατεύθυνση της έρευνας 
και αφετέρου καθορίζονταν από τα χαρακτηριστικά και την ιδιομορφία της διαδικασίας (συσσίτια) 
προς μελέτη. Πρώτο βήμα ήταν η εύρεση των χώρων όπου γίνονται συσσίτια. Βασικός τόπος για τον 
εντοπισμό αυτών των χώρων υπήρξε το διαδίκτυο όπου και δίνονταν πληροφορίες για τους φορείς, 
τις διευθύνσεις, τις ώρες λειτουργίας κλπ. Συγκεκριμένα, εργαλείο αποτέλεσε ο «οδηγός επιβίωσης» 
που είχε εκδοθεί από την ΜΚΟ «Κλίμακα» τον Ιανουάριο του 2011. Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνονταν 
στους αστέγους και υπήρχε μια συλλογή πληροφοριών κυρίως για τους οργανισμούς-φορείς οι οποίοι 
ασχολούνται με το ζήτημα των αστέγων. Η μία υποενότητα αφορούσε στην εύρεση των φορέων που 
οργανώνουν συσσίτια και διανέμουν τρόφιμα, στον τόπο και τον χρόνο που πραγματοποιούνται και 
στο ποια δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίσουν οι σιτιζόμενοι. Με οδηγό τη συλλογή αυτή και 
εστιάζοντας στα συσσίτια που πραγματοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας, επισκέφθηκα τους χώρους 
των συσσιτίων. Δυο πράγματα έγιναν αμέσως φανερά. Το πρώτο, ότι οι πληροφορίες που έδινε ο οδηγός 
δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματική εικόνα των χώρων κατά τη διάρκεια της έρευνας. Αρκετά συσσίτια 
είχαν διακόψει την λειτουργία τους ή είχαν μεταφερθεί σε άλλο σημείο ενώ παράλληλα είχαν κάνει την 
εμφάνιση τους άλλα τα οποία δεν είχε συμπεριλάβει ο οδηγός. Η δεύτερη διαπίστωση σχετίζεται με την 
μορφή που θα έπαιρνε η επιτόπια έρευνα και η συλλογή των πληροφοριών.

Στην πρώτη επαφή με τους χώρους συσσιτίων αμέσως διέκρινα την περίπλοκη συνθήκη που επικρατούσε 
και η οποία αφορούσε τις ιδιόμορφες κοινωνικές ομάδες των συμμετεχόντων .Οι χώροι αυτοί λειτουργούν 
ως προσωρινά άσυλα για τους σιτιζόμενους, ως καταφύγιο από τον έξω κόσμο.2 Όποια και αν είναι η 
ταυτότητα που τους έχει δοθεί από το κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχουν(μετανάστης – 
παράνομος – τοξικομανής – άστεγος – φτωχός)την ώρα του συσσιτίου η ταυτότητα αυτή δεν αποτελεί 
στοιχείο διακρίσεων, κατά τους υπευθύνους του συγκεκριμένου φορέα σίτισης. Αυτή την ιδιαίτερη 
ταυτότητα οι φορείς των συσσιτίων θέλουν να διαφυλάξουν και για αυτό το λόγο δεν επιτρέπουν τη 
χρήση οπτικών μέσων καταγραφής της διαδικασίας. Στην επιτόπια έρευνα αποδέχτηκα τον περιορισμό 

2. Glasser I, More Than Bread: Ethnography of a Soup Kitchen, Alabama : The University of Alabama Press, 1988, σελ 11, Μ.τ.Σ 
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που μου υπαγορεύθηκε από τους υπευθύνους των οργανισμών των συσσιτίων ως προς τα μέσα 
καταγραφής.  Όπως σημείωσε και εκπρόσωπος της φιλανθρωπικής οργάνωσης «Χέρια Βοηθείας» στην 
μεταξύ μας συνομιλία : «Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που έρχονται εδώ δεν έχουν χαρτιά, είναι 
θεωρητικά ‘παράνομοι’. Τους ανθρώπους αυτούς εμείς πρέπει να τους προστατέψουμε και όχι να τους 
εκθέσουμε».3

Στην συνέχεια επιλέχτηκαν τα τρία συσσίτια όπου θα γινόταν η ανάλυση. Η επιλογή αυτή είχε αρχικά 
σχέση με τις περιπτώσεις χωρικής οργάνωσης των συσσιτίων. Ζητούμενο ήταν τα τρία συσσίτια να 
πραγματοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας σε διαφορετικά χωρικά περιβάλλοντα το καθένα (δήμοσιοι, 
ιδιωτικοί, κλειστοί, υπαίθριοι κτλ). Επίσης θα έπρεπε τα τρία συσσίτια να λειτουργούν παραδειγματικά 
ως προς την διαδικασία (τρόπος διανομής, δυνατότητα γεύματος), καλύπτοντας ένα μεγάλο ποσοστό των 
ήδη υπαρχόντων. Αρχικά επιδιώχθηκε η μελέτη και ανάλυση του συσσιτίου του ΚΥΑΔΑ (Κέντρο υποδοχής 
και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων) όντας το κεντρικότερο και μεγαλύτερο συσσίτιο της Αθήνας. Οι 
υπεύθυνοι όμως δεν επέτρεψαν την διεξαγωγή της έρευνας ακόμα και μετά την πραγματοποίηση 
αναγκαίων γραφειοκρατίκων διαδικασιών από μέρους μου, όπως την επιστόλη επίσημου εγγράφου 
για την καταγραφή του συσσίτιου. Αντίστοιχα, ο οργανισμός «Χέρια Βοηθείας» που ως οργάνωση 
ανταποκρίνεται στο βασικό μοντέλο συσσιτίου εκκλησίας, απέρριψε την αίτηση μου επικαλόντας την 
προφύλαξη της ταυτότητας των σιτιζομένων. Επιλέχτηκε λοιπόν, ο φιλανθρωπικός οργανισμός Κέντρο 
Ελέους, που φιλοξενείται σε ένα διόροφο προπολεμικό κτίριο, η ομάδα Φίλοι Αστέγων του Πεδίου του 
Άρεως, με το συσσίτιο να πραγματοποιείται στο ομόνυμο πάρκο και η οργάνωση της Καθολικής Εκκλησίας, 
Καριτάς σε επταόροφη πολυκατοικία στην πλατεία Βάθης. Η επιλογή αυτή θα αναδείξει τις διαφορετικές 
ποιότητες και καταστάσεις που σχετίζονται ή όχι, με τη δραστηριότητα του συσσιτίου. Η πρώτη επίσκεψη 
στους χώρους συσσιτίων περιελάμβανε συνομιλία με τους υπεύθυνους της οργάνωσης και άμεση επαφή 
με την ίδια την διαδικασία. Η μεθοδολογία που θα ακολουθούσα ως ερευνήτρια καθορίστηκε από αυτές 
τις δυο επαφές. Επίσης μέσω της επικοινωνίας με τους υπεύθυνους έγινε η συλλογή όλων των στοιχείων 
που αφορούσαν τα διαδικαστικά και οργανωτικά θέματα του συσσιτίου.

Η συλλογή των πληροφοριών που θα οδηγούσαν στην απάντηση των ερωτημάτων που θέτει η έρευνα 
είχε άμεση σχέση με την παρουσία μου στον χώρο των συσσιτίων. Με ποιόν τρόπο θα σχεδίαζα αυτή την 
παρουσία έτσι ώστε να συλλέξω τα απαραίτητα στοιχεία χωρίς να προκαλέσω αμηχανία και ενόχληση 
των συμμετεχόντων; Η παρουσία του ερευνητή έπρεπε να είναι διακριτική. Να παρατηρεί και όχι να 
παρεμβαίνει. Συνομιλία με τους σιτιζόμενους υπήρξε αλλά προέκυπτε από τη φύση της διαδικασίας και 
της αυθόρμητης κοινωνικότητας που πλάθεται μεταξύ των παρευρισκομένων. Οι χώροι καταγράφηκαν 
μέσω αρχιτεκτονικών αποτυπώσεων και μετρήσεων και φωτογραφιών πριν και μετά το συσσίτιο. 
Κατά την διάρκεια του συσσιτίου έγιναν ηχογραφήσεις και παρατηρήσεις ημερολογιακού τύπου με 
χρονοδιαγράμματα.

3. Συνέντευξη σε υπεύθυνο προγράμματος σίτισης Οργάνωσης “Χέρια Βοηθείας”, 19-01-2012 
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              Πρώτος Φάκελος
            Τακτικές αντιμετώπισης πείνας

                          Κάτοικοι του κέντρου, ταυτότητες και κοινωνικός αποκλεισμός,  
                              Πείνα και τακτικές χώρου,  

                             Tα συσσίτια ως πρόγραμμα αντιμετώπισης της πείνας,

                               Αρμονία, Ανθρώπινα Παράσιτα,
                                  Η Φτώχεια στο όραμα του Fourier,

                             Γαστροσοφία

[Κάτοικοι του κέντρου]Το κέντρο της Αθήνας από τα μέσα του περασμένου αιώνα αποτελούσε τόπο συνάθροισης και διαμονής 
(μόνιμης ή προσωρινής) των «Ξένων». Για τον Simmel, ο ξένος σήμερα έρχεται, αύριο μένει.4 Στην περίπτωση της Αθήνας το γεγονός 
αυτό είναι συνυφασμένο με το κτιριακό απόθεμα που προέκυψε ανά τις δεκαετίες σε περιοχές του κέντρου όπως το Μεταξουργείο, 
ο Κεραμικός, το Γκάζι και γειτονίες γύρω από την Ομόνοια. Από το 1960 και μετά αρχίζει μια σταδιακή εγκατάλειψη του κέντρου  
με τους κάτοικους να μεταφέρονται στα προάστια τα οποία θεωρούνταν περιοχές προνομιακής κατοίκησης. Παράλληλα στο κέντρο 
παρατηρείται εγκατάσταση βιοτεχνικών εργαστηρίων και υπαίθριων αγορών στις περιοχές Ομόνοια και Μοναστηράκι. Την ίδια 
εποχή εσωτερικοί μετανάστες που βρίσκουν εμπορικό ενδιαφέρον στην Αθήνα καταφθάνουν στο κέντρο όπου αναζητούν αρχικά μια 
προσωρινή κατοικία. Έτσι συγκεντρώνονται στο κέντρο αρκετά ξενοδοχεία, οίκοι ανοχής, εμπορικά καταστήματα στην περιοχή όπου 
τελικά άρχισαν να κατοικούν οι πρώτοι «ξένοι της πόλης». Από το 1990 και μετά οι περιοχές αυτές γίνονται είδος καταφυγίου για 
τους εκτοπισμένους καθώς εκεί υπάρχουν πολλά κενά οικόπεδα από οικοδομήματα που είχαν γκρεμιστεί, εγκαταλελειμμένα κτίρια, 
αρχαιολογικοί χώροι χωρίς περίφραξη , φτηνά διαμερίσματα και μονοκατοικίες σε κακή κατάσταση με χαμηλό ενοίκιο. Οι συνοικίες 
αυτές αποτελούσαν καταφύγιο για τους μετανάστες που εισέρχονταν στην Αθήνα. Σε κτίρια παλαιωμένα ακόμα και ακατάλληλα για 
κατοίκηση στεγάστηκαν κατά δεκάδες, με τους ιδιοκτήτες να καρπώνονται το εύκολο κέρδος.

4.Simmel Georg , Περιπλάνηση στη νεωτερικότητα, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2004, σελ 170

Ο Γάλλος σοσιαλιστής Charles 
Fourier είχε χωρίσει την 
πορεία της ανθρωπότητας 
σε χρονολογικές περιόδους, 
μια από τις οποίες ονομάζει 
«Πολιτισμό»- εκείνη στην 
οποία ο ίδιος ζούσε και ζούμε 
και εμείς-και τα άτομα της 
περιόδου αυτής, οι πολιτισμένοι 
ενώ το έργο του αναφέρεται 
στην περίοδο της «Αρμονίας» 
και στα άτομα αυτής, τους 
Αρμονικούς. Όλη η θεωρία του 
Fourier είναι δομημένη πάνω 
στη σύγκριση αυτών των δύο 
περιόδων προτάσσοντας την 
Ζώη στην Αρμονία ως αντίβαρο 
στην «άθλια βαρβαρότητα» που 
χαρακτηρίζει τον Πολιτισμό. 
Ποια στοιχεία όμως συνθέτουν 
τη ζωή στην Αρμονία; Στην 
απάντηση αυτή εντοπίζεται 
ο λόγος παράθεσης των 
στοιχείων αυτών στην παρούσα 
έρευνα. O Fourier ήταν ο 
δημιουργός μιας ουτοπικής 
συνεταιριστικής κοινότητας 
η οποία θα βασιζόταν στην 
αγροτική παραγωγή αποκτώντας 
αυτονομία, αυτάρκεια και 
πλούτο, αλλά πάνω από όλα 
η κοινότητα αυτή θα στόχευε 
στην αδιάκοπη ικανοποίηση 
των παθών της. Όλο το έργο 
του αναφέρεται στην κατασκευή 
ενός μοντέλου μιας νέας μορφή 
κοινωνικής οργάνωσης μέσα 
στην οποία η ικανοποίηση των 
παθών και των επιθυμιών των 
ατόμων θα εξυπηρετούν το 
γενικό συμφέρον. 

 [Αρμονία εναντίον Πολιτισμού]

1.Το Φαλανστήριο του Fourier. 
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[Ετερότητα]Οι περιοχές του κέντρου 
αποτέλεσαν τους μοναδικούς θύλακες 
κατοίκησης και επιβίωσης όχι μόνο για 
τους μετανάστες αλλά για άλλες ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες που οι ιδιαιτερότητες 
τους και ο κοινωνικός αποκλεισμός που 
βίωναν τους ώθησαν να εγκατασταθούν 
εκεί. Η ετερότητα, το να είναι δηλαδή 
κάποιος διαφορετικός από τους άλλους 
και να ανήκει σε αριθμητικά μικρότερες 
πληθυσμιακές ομάδες, δείχνει ακόμη και 
σήμερα να είναι ένα από τα κυριότερα 
στοιχεία του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά 
και του ρατσισμού. Επιπλέον, καθιστά μια 
θέση αδυναμίας και μειονεξίας του ατόμου 
στο κοινωνικό πεδίο. Ένα άτομο μπορεί να 
υποστεί κοινωνικό αποκλεισμό μόνο με το 
να ανήκει σε μια ομάδα με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά, φυλετικά, κοινωνικά, 
οικονομικά, επαγγελματικά, ή επειδή 
πάσχει από σωματική ή ψυχική ασθένεια. 

 

TABLE OF NON-PRODUCTIVES IN CIVILISATION.

Domestic parasites. 
 
1. Women. 
2. Children. 
3. Servants.

Social parasites. 
 
4. Armies. 
5. Fiscal Officials. 
6. Manufactures. 
7. Commerce. 
8. Transportation.

Accessory parasites. 
 
9. Stoppage. 
10. Sophists. 
11. Idlers. 
12. Seceders.

[Ανθρώπινα παράσιτα] Αν η ανεργία ήταν αποτέλεσμα της βιομηχανικής αναρχίας, ένα άλλο αποτέλεσμα για τον Fourier ήταν ο παρασιτισμός . Η πλειοψηφία 
των εργαζομένων στον πολιτισμό απασχολούνταν σε δουλειές στις οποίες δεν ολοκλήρωναν τον σκόπο τους σαν παραγωγοί. Πράγματι, υποστήριξε ότι τα δυο 
τρίτα του εργαζόμενου πληθυσμού θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως παράσιτα επειδή τα καθήκοντα που τους αναλογούσαν ήταν άχρηστα εάν όχι εντελώς 
ζημιογόνα. Επιχείρησε να αποδείξει τον συλλογισμό του  μέσα από τον «πίνακα των μη παραγωγικών τάξεων του Πολιτισμού». Εκεί ταξινομεί τα παράσιτα σε 
3 κατηγορίες. Στα οικιακά παράσιτα τα τρία τέταρτα αποτελούν τα παιδία και οι ηλικιωμένοι και όλες εκείνες οι γυναίκες που απασχολούνται με τα οικιακά το 
οποίο συνεπάγεται «την περιττή αλληλοεπικάλυψη των λειτουργιών». Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα κοινωνικά παράσιτα συμπεριλαμβανομένων των 
στρατιωτών και ναυτικών όπως και την πλειοψηφία των εμπόρων, των μεταφορέων, και των κυβερνητικών λειτουργών. ΟΙ μισοί εργάτες που απασχολούνται 
στην κατασκευή θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν επίσης ως μη-παραγωγικοί εξαιτίας της υποβαθμισμένης ποιότητας των αγαθών που παράγουν. Η Τρίτη 
κατηγορία του Fourier τα «Πρόσθετα παράσιτα» δημιουργήθηκε από τους τεμπέληδες πλούσιους  και συνάμα φτωχούς. Μεταξύ των τελευταίων εκτός από 
τους   ζητιάνους, τους πλάνητες και τους άνεργους, συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι που διπλασίαζαν την αργοσχολία με το να πίνουν και να κοιμούνται στην 
διάρκεια της «Μεγάλης Δευτέρας» .  «Πρόσθετα παράσιτα» αποτελούσαν φυλακισμένοι και άρρωστοι, σοφιστές ( συμπεριλαμβανομένου αυτών που τάσσονταν 
κατά του παρασιτισμού ενώ τον εξασκούσαν), όπως και κλέφτες, άνθρωποι της περιπέτειας, και άλλες ύποπτες προσωπικότητες όπου ο Πολιτισμός στρέφονταν 
κατά τους ασκώντας τους την αστυνομική δύναμη, μέτρο από την σύλληψη μέχρι την πράξη εξίσου μη παραγωγικό όπως και αυτοί που τους εφαρμοζόταν.  
Στόχος του Fourier μέσα από αυτόν τον πίνακα ήταν να αποδείξει ότι ό πιο σημαντικός λόγος της ντροπιαστικής φτώχειας της εποχής του ήταν η αποτυχία 
του Πολιτισμού  ήταν να εκμεταλλευτεί το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό.5

5. Fourier Ch, Selections from the works of Fourier, Λονδίνο : Swan Sonnenscein, 1901, σελ 89-90, Μ.τ.Σ.

[Εκτοπισμός]Οι μετανάστες, οι άστεγοι, οι τοξικομανείς, οι άνεργοι και οι άποροι που 
εγκαθίστανται στο κέντρο της Αθήνας είτε για να βρούν χώρου διαμονής είτε λόγω του 
εκτοπισμού τους από τους καθαρούς τόπους που διέμεναν πριν, αποτελούν μεγάλο 
μέρος των κατοίκων του κέντρου. Τα άτομα αυτά δεν λειτουργούν ως ομοιογενές 
σύνολο αλλά ως  υποομάδες και ατομικότητες. Το κοινό τους σημείο αποτελεί ο 
γεωγραφικός και κοινωνικός εκτοπισμός τους. Η πόλη έχει αναδιαρθρωθεί σύμφωνα 
με τις ανάγκες και κινήσεις αυτών των ομάδων. Το σχεδιασμένο περιβάλλον 
επανακαθορίζεται με βάση την οικειοποίηση και τις πράξεις που συντελούνται μέσα 
σε αυτό. Οι αλλαγές που επέρχονται στον αστικό χώρο συνδέονται και με τις μεταβολές 
της ταυτότητας των κατοίκων του. Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μια έντονη 
αλλαγή στην σύνθεση της κοινωνικής διαστρωμάτωσης ως απόρροια της οικονομικής 
κρίσης. Οι νέοι άνεργοι, οι  ελαστικά απασχολούμενοι, οι απολυμένοι αναδύονται 
ως οι καινούργιες ευπαθείς ομάδες του κέντρου. Νέοι καταναγκασμοί, νέες ανάγκες 
οδηγούν σε ιδιόμορφα αστικά μορφώματα και σύνθετες νέες συμπεριφορές και 
πρακτικές με ουσιαστικό πλέον στόχο την επιβίωση. 

[Πείνα και τακτικές χώρου]Η επιβίωση είναι άρρηκτά συνδεδεμένη  με εξασφάλιση 
τροφής. Η πείνα είναι ένα στοιχείο που συνδέει και ενώνει ένα μεγάλο ποσοστό του 
πλήθους που κατοικεί το κέντρο. Οι τακτικές που εφαρμόζονται για την εύρεση 
τροφής ποικίλουν και παράγουν νέες χωρικές σχέσεις που δε σχετίζονται πλέον με την 
αγοραστική δύναμη του καθενός αλλά εμπεριέχουν τις έννοιες της αλληλεγγύης, της 
φιλανθρωπίας, του υπολείμματος.  Η εικόνα του ανθρώπου που ψάχνει στα σκουπίδια 
για τροφή είναι πλέον μια φιγούρα οικεία για όλους όσους τριγυρνούν στον κέντρο. Οι 
κάδοι απορριμμάτων είναι οι  στόχοι. Οι πορείες διαγράφονται με βάση την τοποθεσία 
των στόχων. Ο «τροφοσυλλέκτης»  ορίζει το σχήμα που έχει η δική του πόλη, η πόλη 
του υπολείμματος, η πόλη που τον τρέφει. Με μεταφορικά μέσα από σακούλες μέχρι 
καροτσάκια από σούπερ μάρκετ όλο και περισσότερος κόσμος αναζήτα στον δρόμο 
την τροφή του.  Είναι μια πράξη που λαμβάνει χώρα στο δημόσιο χώρο της πόλης από 
πρόσωπα που μέσω του δικαιώματος στην τροφή διεκδικούν και το δικαίωμα στην πόλη.

 Προσωπικές Χειρόγραφες Σημειώσεις,  Παρασκευή,  Δεκεμβρίου 2011, Περιοχη Γερανίου

Παροχές προς φτωχους.

«Μέσα στην Αρμονία συγκεκριμένα 
η αντιβασιλεία θα δίνει σε κάθε 
φτωχό μέλος μια προκαταβολή 
διάρκειας ενός έτους που θα 
περιλαμβάνει είδη ένδυσης 
, τρόφιμα και στέγαση. Η 
προκαταβολή αυτή δεν συνεπάγεται 
κανέναν κίνδυνο μιας που είναι 
σίγουρο ότι το έργο που ο φτωχός 
θα εκτελεί κάτω από το ερέθισμα 
της έλξης και της ευχαρίστησης 
(στοιχεία αδιάσπαστα από 
την έννοια της εργασίας στην 
Αρμονία), θα έχει απόδοση που 
θα υπερβαίνει τις προκαταβολές 
που καταβλήθηκαν σε αυτόν. Η 
ελάχιστη αυτή προκαταβολή θα 
περιλαμβάνει : 1) πέντε γεύματα 
την ημέρα στην τραπεζαρία 
της τρίτης τάξης 2) αξιοπρεπή 
ενδυμασία, συμπεριλαμβανομένων 
των στολών εργασίας, καθώς και 
όλα τα εργαλεία και τα σύνεργα που 
απαιτούνται για την καλλιέργεια 
και την βιομηχανική εργασία 3) 
κατάλυμα αποτελούμενο από ένα 
ιδιωτικό δωμάτιο με τουαλέτα, 
καθώς επίσης και πρόσβαση 
στις δημόσιες αίθουσες και τους 
εορτασμούς της τρίτης κατηγορίας 
κι στους πάγκους που προορίζονται 
για την Τρίτη τάξη στο θέατρο.»7

[H φτώχεια στην ουτοπία του Fourier]Το Δεκέμβρη του 1803 ο Charles Fourier θα στείλει μια επιστολή στον Grand 
Juge της Γαλλίας παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της θεωρίας του περί της Παγκόσμιας αρμονίας. Μεταξύ των άλλων 
θα αναφερθεί στο ζήτημα της φτώχειας και του τρόπου καταπολέμησης αυτής. Τον διαβεβαιώνει ότι το σχέδιο του δεν 
πρόκειται να γίνει πόλος συσπείρωσης φανατισμών και ιντρίγκων.  Αντίθετα θα αποτελέσει μέσο για εξάλειψη όλων των 
πολιτικών και ατομικών σκοπιμοτήτων για ανέλιξη και κυριαρχία. Και αυτό έγκειται στο γεγονός  ότι το σύνολο της 
ανθρωπότητας θα επωφεληθεί από αύτη την νέα τάξη πραγμάτων.  Η φτώχεια θα εξαφανιστεί μιας που η κατώτερη τάξη θα 
μεταμορφωθεί σε μεσαία. Αντιστοίχως ο αστός ανταμειφτεί με χλιδή, οι άρχοντες με λαμπρότητα και ούτω καθεξής. Με 
αυτό τον τρόπο όλοι θα είναι ικανοποιημένοι και δεν θα υπάρχει πλέον χώρος για πολιτικές διχόνοιες και εντάσεις. 

[Ελάχιστος μισθός ]Η φτώχεια, σύμφωνα με τον Fourier, είναι η κύρια αιτία των κοινωνικών διαταραχών. Θεωρεί ότι η 
ανισότητα δεν δυσαρεστεί τον άνθρωπο όπως είχαν ισχυριστεί οι φιλόσοφοι. Μια λαμπρή τελετή την απολαμβάνουν εξίσου 
ένας φτωχός και ένας αστός. Μόνο όταν του λείπουν τα αναγκαία, ο φτωχός θα αρχίσει να αντιπαθεί τους ανωτέρους του  
και τα έθιμα της κοινωνίας. Αυτή είναι η προέλευση των κοινωνικών διαταραχών και η θλιβερή πραγματικότητα της πολιτι-
σμένης τάξης. «Όλα τα ‘κακά’ προκλήθηκαν από τις προσπάθειες του λαού να ξεφύγει από την φτώχεια, από το άγχος μην 
περιπέσει κάποιος σε αυτήν και από την αηδία για τις απεχθείς συνήθειες όπου αυτή ενθαρρύνει».6 Στην συνέχεια αποδίδει 
την επιτυχία της ανέλιξης της χαμηλής τάξης στο γεγονός ότι το Αρμονικό παραγωγικό σύστημα θα παράγει το τριπλάσιο 
από το υπάρχον. Έτσι σε κάθε ένα κάτοικο θα αντιστοιχεί ένας ελάχιστος μισθός ο οποίος δεν θα μειωθεί ποτέ.

6. Fourier Ch, Lettre de Fourier au Grand Juge , Παρίσι, Charles Pellarin, 1874,στο : http://www.marxists.org/reference/archive/fourier/works/ch04.htm, [πρόσβαση 27-11-2011].
7. O.π. 
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[Το συσσίτιο ως πρόγραμμα αντιμετώπισης της πείνας] Η 
παραπάνω πρακτική αποτελεί ένα παράδειγμα ατομικής 
αντιμετώπισης του υποσιτισμού όπου το άτομο ενεργεί μόνο του 
σε κάθε στιγμή στην εύρεση του περισσεύματος, στη συλλογή και 
στην κατανάλωση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ευπαθών ομάδων, 
τρέφεται μέσω μιας μαζικής διαδικασίας που είναι το συσσίτιο 
και που αποτελεί το αντικείμενο της έρευνας αυτής. Ως συσσίτιο 
ορίζεται το φαγητό που ετοιμάζεται σε μεγάλες ποσότητες και 
μοιράζεται σε άτομα που ανήκουν στις ίδιες ευπαθείς ομάδες.8 
Από τον ορισμό καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια πράξη εν 
δυνάμει συλλογική όπου η μεσολάβηση τρίτων στην οργάνωση και 
στην περαίωση της διαδικασίας αποτελεί πρωτεύον στοιχείo και 
την χαρακτηρίζει. Οργανώσεις, θεσμοί και φορείς μεριμνούν για 
την ικανοποίηση μιας ανάγκης της ευπαθής ομάδας. Τα συσσίτια 
φυλακών και οι φοιτητικές λέσχες παρέχουν τροφή σε μεγάλη 
ποσότητα σε ομάδες ατόμων με κοινά χαρακτηριστικά, σιτίζουν 
τους φυλακισμένους ή τους φοιτητές αντίστοιχα. Στην περίπτωση 
των υπό μελέτη συσσιτίων εκείνο που συνδέει τους σιτιζόμενους 
είναι η αδυναμία ικανοποίησης της πείνας εξαιτίας της οικονομικής 
συνθήκης.

[Η οικονομική Σούπα του Rumford] Εμπνευστής για την ιδέα των συσσιτίων θεωρείται ο αμερικάνος Ben-
jamin Thompson Count Rumford (1753 – 1814): «Η ‘Επαιτεία’ είναι επιδημία» και ο Rumford θα γίνει ο 
πρώτος πολέμιος της. Γύρω στο 1780 προσέφερε σε πλήθος φτωχών την οικονομική σούπα του.    (Rum-
ford’s Soup) Ο ίδιος θα πει: «Την ώρα του δείπνου ένα μεγάλο κουδούνι χτύπα και καλεί τους εργάτες 
να διακόψουν την εργασία και να προσέλθουν στον χώρο του δείπνου όπου θα βρουν ένα υγιεινό και 
θρεπτικό γεύμα. Αυτό αποτελείτο από μια πλούσια σούπα από μπιζέλια και κριθάρι που αναμιγνύεται με 
κομμάτια λευκού ψωμιού και μια φέτα ψωμιού εξαιρετικής σίκαλης, βάρους 7 ουγκιών, που συνήθως το 
βάζουν στις τσέπες τους και το παίρνουν στο σπίτι για δείπνο».9 

[To συσσίτιο του Αλ Καπόνε]Ακόμα και ο πασίγνωστος μαφιόζος Αλ Καπόνε θα προσπαθήσει 
να εξωραΐσει  την εικόνα του μέσω της διεύθυνσης συσσιτίου στο Σικάγο.10 Το συσσίτιο  του 
Καπόνε σέρβιρε τρία γεύματα τη ημέρα για να διασφαλίσει ότι οποιοσδήποτε είχε χάσει 
την δουλεία του θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε ένα γεύμα. Κάθε πόλη και χωριό είχε 
συσσίτια. Αν ένα πεινασμένο άτομο τύχαινε να βρίσκεται στην ύπαιθρο, αυτός ή αυτή θα 
ταξίδευε στην κοντινότερη κοινότητα για να βρει ένα πιάτο φαγητό. Τα συσσίτια γίνονταν είτε 
σε εξωτερικούς χώρους, είτε σε εκκλησιές, καφετέριες και κέντρα πληροφοριών. Από τότε και 
μέχρι σήμερα τα αμερικάνικα συσσίτια αποτελούν ένδειξη της φτώχειας. 

 8.http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BF 
 9. Bramen L, Count Rumford and the History of the Soup Kitchen, http://blogs.smithsonianmag.com
10. Depression-era Soup Kitchens, http://www.u-s-history.com

[H διακοινοτική διατροφή]Ο Fourier 
διαβεβαίωσε ότι ακόμα και ο πιο φτωχός 
αρμονικός μέσα στα 5 γεύματα που θα 
δικαιούται, θα είχε να επιλέξει ανάμεσα  
από 12 τύπους σούπας, 12 ποικιλίες ψωμιού 
και κρασιού και 12 σάλτσες για κρέας και 
λαχανικά. Αλλά επέμεινε στο ότι κανένα από 
αυτά τα φαγητά και γεύματα δεν θα ήταν τόσο 
πλήρες όσο να κρατήσει μακριά την επιθυμία 
του ατόμου να επιστρέψει στο τραπέζι μετά 
από λίγες ώρες : «Τα πιάτα της τρίτης 
τάξης , η καθημερινή τροφή των κανονικών 
ανθρώπων , θα ξεπερνά οποιαδήποτε δική 
μας γαστρονομική απόλαυση. Όσον αφορά 
την ποικιλία των πιάτων στο τραπέζι τους ,θα 
είναι τουλάχιστον 30 ή 40 από δαύτα, ένα 
τρίτο από αυτά θα αλλάζει κάθε μέρα, με 
μία δωδεκάδα διαφορετικούς τύπους ποτών 
σε κάθε γεύμα. Το ένα  τρίτο από αυτά 
βέβαια θα ήταν αρκετό για να ξεπεράσει 
τα έως τώρα χαμηλά μας στάνταρ αλλά η 
μετριότητα και η μετριοπάθεια δεν χωρούν 
στην συνδυασμένη τάξη». Κάπου αλλού 
Ο Fourier τονίζει ότι: «η καλή ποιότητα 
οφείλεται για τις μισές απολαύσεις του 
φαγητού αλλά επιβάλλεται και η συνετή μίξη 
των ακόλουθων συνδαιτυμόνων, η τέχνη 
του να ταιριάζω και να διαφοροποιώ τα 
πάρτι, κάνοντας τα πιο ενδιαφέροντα μέρα 
με τη μέρα, δημιουργώντας άψογες και 
απρόσμενες συναντήσεις, εξασφαλίζοντας 
ακόμα και στον πιο φτωχό απολαύσεις της 
ψυχής που πότε τους δεν ένιωσαν και οι πιο 
πλούσιοι του κόσμου σας».11

11. Jonathan Beecher, Charles Fourier: The Visionary and His World, 
Λονδίνο, εκδ. University of California Press, 1986, σελ 151, Μ.τ.Σ.2.Συσσίτιο στο Σικάγο
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3.Πίνακας με τις αναλογίες τροφίμων για την παρασκευή των φαγητών των λαϊκών συσσιτίων

][Τα συσσίτια της Αθήνας του 40’]Από την πρόσφατη τοπική ιστορία 
χαρακτηριστικό παράδειγμα βρίσκουμε στην Αθήνα της κατοχής 
του ‘40 και συγκεκριμένα τον χειμώνα του 1941-1942 όπου η πείνα 
και ο λιμός έπλητταν το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων (Εικ.5). 
Η πείνα βεβαίως δεν ήταν ομοιόμορφα κατανεμημένη στο αττικό 
έδαφος. Από το λιμό πλήττονταν περισσότερο οι νότιο-δυτικές 
συνοικίες της Αθήνας και του κέντρου (π.χ. Πετράλωνα, Βοτανικός, 
Μεταξουργείο, Γκάζι, Πλάκα) αυτές που κυρίως κατοικούνταν από 
τα φτωχά εργατικά στρώματα της πόλης και ιδιαίτερα οι συνοικίες 
όπου είχαν εγκατασταθεί οι πρόσφυγες του 1922. Οι τελευταίοι 
μάλιστα, πλην των άλλων προβλημάτων που αντιμετώπιζαν, 
δεν είχαν δεσμούς με την ύπαιθρο για να αναζητήσουν κάποια 
συνδρομή από συγγενικά πρόσωπα. Διαφορετική τελείως εικόνα 
παρουσιάζουν οι συνοικίες στα ανατολικά του κέντρου της Αθήνας, 
όπως π.χ. το Κολωνάκι και ο Λυκαβηττός, όπου το ποσοστό θανάτων 
από πείνα είναι πολύ μικρότερο. Οι εικόνες που συνοδεύουν την 
«ζωή» στην πόλη της Αθήνας την περίοδο εκείνη περιλαμβάνουν 
τα σκελετωμένα και πρησμένα κορμιά ιδιαίτερα των παιδιών, το 
ψάξιμο στους σκουπιδοτενεκέδες για κάποιο φαγώσιμο, τα κάρα 
του δήμου με τους πεθαμένους, τις μεγάλες ουρές για το συσσίτιο. 
Από τις πρώτες ημέρες της Κατοχής, κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς 
έθεσαν σε εφαρμογή την γνωστή για την αντιμετώπιση της πείνας, 
μέθοδο των συσσιτίων. Με την εποπτεία και τον συντονισμό του 
υπουργείου Ε¬πισιτισμού, οργανώθηκαν συσσίτια από την Πολιτεία, 
τον Ε¬ρυθρό Σταυρό, την Εκκλησία, διαφόρους συνεταιρισμούς, 
κοι¬νωνικούς φορείς, αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Παραθέτουμε 
μια μαρτυρία από την Αθήνα του 1941: «Μπαίνω στη μεγάλη 
αίθουσα της “εστίας” με συστολή αμαρτωλού που πάει εκκλησία… 
Εκεί μέσα είχαν μαζευτεί άνθρωποι λογιών – λογιών. Ένα σωστό 
μωσαϊκό από άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Παιδάκια με βρώμικα 
γόνατα και σκελε¬τωμένα μάγουλα. Όλοι ανάκατα περίμεναν 
στωϊκά τη σειρά τους. Στον αγέρα πλανιόταν μια σύνθετη μυρωδιά 
φαγιού, μόσχου και λέρας… Γούνινα ακριβά παλτά, λιγδωμένοι 
γιακά¬δες παλτών, άκρες παντελονιών με φράντζες, άψογες 
τσακί¬σεις, μπερέ, ξεθωριασμένες ρεπούμπλικες, παπούτσια που 
χάσκανε και σκαρπίνια με γουνόδερμα, σε ζηλευτή αρμονία. Μια 
σωστή κατάργηση τάξεων».12 

12. Ξανθός Λ, Το συσσίτιο, εκδ. «Αλ. Ε. Παπαδημητρίου», Αθήνα.

4. Η Πείνα στη κατοχή,
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5.Οδηγός Επιβίωσης
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6. Διαδικτυακό Χάρτης συσσιτίων ενοριών

7. Κατάλογος ενοριών που προσφέρουν γεύματα αγάπης

[Γεύματα Αγάπης] Επανερχόμενοι στο σήμερα, θα γίνει μια 
παρουσίαση των φορέων που δραστηριοποιούνται το τελευταίο 
διάστημα με την διανομή φαγητού μέσω της διαδικασίας των 
συσσιτίων. Η εκκλησία είναι ένας από αυτούς τους φορείς. 
Θέλοντας να είναι συνεπής στις αρχές που χαρακτηρίζουν τον 
χριστιανισμό, είναι γνωστή για το φιλανθρωπικό της έργο, για την 
βοήθεια που προσφέρει σε όσους το έχουν ανάγκη. ̔Η φιλανθρωπία 
ὡς ἐλεημοσύνη, σύμφωνα μὲ τὸν αγιο ᾿Ιωάννη τὸν Χρυσόστομο 
εἶναι ἡ μητέρα τῆς ἀγάπης, τῆς ἀγάπης ποὺ χαρακτηρίζει τὸ 
Χριστιανισμό, τὸ μεγαλύτερο ἀπ᾿ ὅλα τὰ θαύματα, μὲ τὴν ὁποία 
ἀποδεικνύονται οἱ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὴ εἶναι τὸ φάρμακο 
γιὰ τὰ ἁμαρτήματά μας, σαπούνι γιὰ τὴν ἀκαθαρσία τῆς ψυχῆς 
μας, σκάλα στηριγμένη στὸν οὐρανό. Αὐτὴ συνδέει τὰ μέλη τοῦ 
σώματος τοῦ Χριστοῦ.13 Έτσι λοιπόν, είτε νοείται ως πραγματική 
αγάπη για τον πλησίον είτε ως τρόπος για την κάθαρση της ψυχής, 
η φιλανθρωπία ασκείται χρόνια τώρα από  φορείς της εκκλησίας. 
Υπεύθυνη για το φιλανθρωπικό έργο στο δήμο Αθηναίων είναι 
η ΜΚΟ «Αποστολή»  ή αλλιώς ο φιλανθρωπικός οργανισμός της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που σε συνεργασία με τις ενορίες 
του δήμου και τον ίδιο το δήμο, μέσα στις δραστηριότητες 
της περιλαμβάνει και τα γεύματα αγάπης. Τα 10.000-12.000 
γεύματα αγάπης μοιράζονται καθημερινά σε 75 ενορίες στο Δήμο 
Αθηναίων στις 12:00 το πρωί και στο Κ.Υ.Α.Δ.Α (Κέντρο Υποδοχής 
& Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων)στις 15:00. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για να έχει κάποιος πρόσβαση στα γεύματα αγάπης 
των ενοριών (θα αναφερθεί στην συνέχεια τι ισχύει στον Κ.Υ.Α.Δ.Α 
)είναι η κατοχή της κάρτας απορίας. Κάρτα απορίας δικαιούνται 
όσοι έχουν ταυτότητα ή διαβατήριο, είναι άνεργοι και δεν είναι 
ασφαλισμένοι σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα.14

13. Ἡ Άσκηση της Φιλανθρωπίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία, Χριστιανική Αλληλεγγύη, 2005, 
σελ. 6-7.
14. http://hiv.humanism.gr/Bibliario_Aporias.html



26

8. Έκθεση Διανομής Συσσιτίων - Απρίλιος 
2011, ΜΚΟ Αποστολή
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[Το κέντρο υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων] βρήκε στέγη  το 2005 
στο οικοδομικό τετράγωνο που ορίζεται από τους δρόμους Πειραιώς, 
Σοφοκλέους και Μενάνδρου στην περιοχή Γεράνι. Μέχρι τότε οι 
παροχές σίτισης προσφέρονταν  από μια κινητή καντίνα που με βάση το 
Δημαρχείο στην Λιοσίων 22,  κάθε βράδυ από τις 9 και μετά έκανε στάσεις 
μοιράζοντας φαγητό στις πλατείες της πρωτεύουσας αρχίζοντας από την 
πλατεία της Ομόνοιας. Για τον ίδιο σκοπό είχαν νοικιαστεί  δύο ξενοδοχεία 
, o «Ορφέας» στην Χαλκοκονδύλη 58(Εικ.13), πλ. Βάθης και το “Capri” 
στην Ψαρομηλίγκου 6, πλ. Κουμουνδούρου. Εκεί έβρισκαν προσωρινό 
καταφύγιο διάρκειας 6 μηνών, 180 άστεγοι  που τους προσφερόταν 
πρωινό και βραδινό. 

 9. Ξενοδοδείο  ο ‘Ορφέας”

 10.Το οικόπεδο του ΚΥΑΔΑ στην περιοχή Γεράνι

[Το πλήθος του Γερανίου] Στη περιοχή 
του Γερανίου15 όπου το Κ.Υ.Α.Δ.Α. 
προσφέρει τις υπηρεσίες του, οι 
δρόμοι κατακλύζονται από το πλήθος: 
άστεγοι, μετανάστες, ναρκομανείς  
όπου επιβιώνουν σε κακές συνθήκες 
δημόσιας υγιεινής. Τα τελευταία 
χρόνια εμφανίζονται σημάδια 
πρώιμης γκετοποίησης. Η περιοχή 
προβάλλεται από τα ΜΜΕ ως από τις πιο 
επικίνδυνες περιοχές του κέντρου, όπου 
εξαθλιωμένοι μετανάστες αποτελούν 
κίνδυνο για την δημόσια υγεία και 
για εγκληματικές πράξεις.  Καθ’ όλο 
το μήκος και πλάτος των δρόμων οι 
διαφορετικές εθνικότητες εμφανίζονται 
να δημιουργούν θύλακες συγκέντρωσης 
αλλά και κίνησης, οι γηγενείς κάτοικοι 
πλέον δεν πλησιάζουν την περιοχή 
ενώ οι κοινωνικά αποκλεισμένοι 
κάτοικοι της τείνουν να γίνουν και 
χωρικά αποκλεισμένοι, κανόνας που 
χαρακτηρίζει άλλωστε και την ύπαρξη 
του ιδιόμορφου αυτού γκέτο. Η πρόταση 
του Δήμου για τις εγκαταστάσεις των 
συσσίτιων

[Κριτική στην Πόλη] Η ιδέα της αρχιτεκτονικής του συνεταιρισμού αποτελεί την κινητήρια δύναμη στο 
όραμα του Φαλανστηρίου για τον Fourier. Το Φαλανστήριο σχεδιάζεται ως ένα μέρος συναντήσεων για 
διαφορετικού τύπου ανθρώπους που θα συνειδητοποιούσαν την πολλαπλότητα των σχέσεων της αγάπης 
και της εργασίας.
Κανένα από τα σπουδαία κτίρια του πολιτισμού δεν θα μπορούσε να φιλοξενήσει την κατοίκηση των 
1620 ατόμων, πόσο μάλλον ένα μέρος από τις πόλεις των πολιτισμένων. Ο Fourier τόνισε επανειλημμένα 
μέσα στο έργο του ότι η νέα τάξη πραγμάτων θα προϋπέθετε την ριζική αλλαγή στην αρχιτεκτονική 
σκέψη. Στα ερωτήματα που έθετε για αυτή τη νέα αρχιτεκτονική, ασκούσε έντονη κριτική στον 
μονότονο σχεδιασμό των πόλεων, τον υπερπληθυσμό, την έλλειψη χάρης και αναλογίας και πάνω από 
όλα ολόκληρη την φιλοσοφία του διαχωρισμού των κατοικιών σε οικιστικές μονάδες.16

15. Γεράνι : Η περιοχή που ορίζεται από την πλατεία Ομονοίας και τις οδούς Αθηνάς, Ευριπίδους, Επικούρου και Πειραιώς και έχει εκταση 21 οικοδομικών τετραγώνων

16. Jonathan Beecher, Charles Fourier: The Visionary and His World, Λονδίνο, εκδ. University of California Press, 1986, σελ  243-244, Μ.τ.Σ

11.“Ευάλωτες ομάδες στο δρόμο”

[Υπηρεσίες ΚΥΑΔΑ] Σήμερα στο κτιριακό σύμπλεγμα της 
Σοφοκλέους και Πειραιώς, εκτός από τα καθημερινά 
συσσίτια που θα αναλυθούν στην συνέχεια, λειτουργούν 
δύο ξενώνες όπου φιλοξενούνται 180 άτομα, το 
«Κοινωνικό φαρμακείο» που προσφέρει κοινωνικο-
προνοιακή κάλυψη και η πρωτοβάθμια ιατρική-
φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων ατόμων 
που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας καθώςκαι  
η «Αθηναϊκή Αγορά» με την παροχή ενδυμάτων, 
υποδημάτων, συσκευών και σκευών για την κάλυψη 
πρωτογενών αναγκών επιβίωσης. Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. διαθέτει 
επίσης και το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» σε συνεργασία 
με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κοινωνικό 
Παντοπωλείο», η οποία ιδρύθηκε από τη χορηγό 
εταιρεία Carrefour-Μαρινόπουλος και στεγάζεται σε 
ανακαινισμένο διώροφο κτήριο επί της οδού Σοφοκλέους 
66. Αφορά στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης 
200 απόρων οικογενειών και μοναχικών ατόμων άνω 
των 65 ετών, για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες και με 
δυνατότητα παράτασης αυτού, όπου είναι απαραίτητο, 
ώστε να γίνει δυνατή η κοινωνική επανένταξή τους με 
καλύτερες αξιώσεις. 
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[Καθημερινά στον ΚΥΑΔΑ] Εάν στο Γεράνι έχουν 
συγκεντρωθεί ευπαθείς ομάδες διαφορετικών 
αποχρώσεων, μια υποσυγκέντρωση αυτών και με 
διαφορετική σύνθεση κάθε φορά συντελείται την ώρα 
των συσσιτίων του Κ.Υ.Α.Δ.Α. «παλιά τρώγανε μέσα 
καμία 69αρια άτομα αλλά τώρα το έχουν κάνει αποθήκη 
, ρούχα και τέτοια. Και δεν χωράνε και τρώνε έξω»17 
μας πληροφορεί μια ηλικιωμένη καθώς περιμένει 
για τη δική της μερίδα σε κάποιο άλλο συσσίτιο. 
Στον μεγάλο προαύλιο χώρο, κατά την διάρκεια μιας 
μέρας πραγματοποιούνται 3 συσσίτια που συνολικά 
προσφέρουν 2.500-3.000 μερίδες φαγητού συμφώνα με 
τον κεντρικό ιστότοπο του οργανισμού. Το πρώτο ξεκινάει 
στις 12:00 το πρωί, το φαγητό μαγειρεύεται στο κεντρικό 
κτίριο που επικοινωνεί με την μικρή καντίνα από όπου 
παίρνουν το πλαστικό πιάτο και τα σχετικά: λίγο ψωμί 
και ένα πιρούνι. Το φαγητό δεν δίνεται συσκευασμένο 
με αποτέλεσμα  πολλοί να επιλέγουν να γευματίσουν 
στα αυτοσχέδια και μη παγκάκια. Δικαίωμα στο πρωινό 
συσσίτιο έχουν όσοι έχουν μαζί τους εκκαθαριστικό ή 
βεβαίωση από την εφορία για μη υποβολή δήλωσης και 
φωτοτυπία ταυτότητας.
Ο προαύλιος χώρος του κέντρου διαιρείται σε έναν 
μεγάλο και έναν μικρότερο με διαφορετικές εισόδους. Τα 
προαύλια περιέχουν αραιή βλάστηση, κάποια σύνολα από 
τραπέζι, πάγκους και στέγαστρο και κάποια τοιχία ύψους 
το πολύ 20 πόντους, χρήσιμα και για να καθίσει κάποιος 
να γευματίσει.
Αυτόματα αποκλείονται όλοι οι μετανάστες και οι 
οικογένειες τους που δεν έχουν χαρτιά και ζουν σε 
καθεστώς παρανομίας.  Στις 15:00 ξεκινά το δεύτερο 
συσσίτιο της ημέρας το οποίο διοργανώνει η εκκλησία, 
στον μικρό προαύλιο χώρο. Σε αυτή της αποστολή 
την στηρίζει η εταιρία catering “Intersalas” η οποία 
επιμελείται την προετοιμασία, συσκευασία και μεταφορά 
του γεύματος. Λίγο μετά τις τρείς, πάνω σε δυο ξύλινα 
τραπέζια ξεφορτώνονται τα δέματα-αυτή τη φορά 
συσκευασμένα μέσα σε σακούλα που διευκολύνει και τη 
μεταφορά-από τους εθελοντές και αρχίζει το συσσίτιο. 
Στο μεσημεριανό, δεν απαιτούνται δικαιολογητικά, 
η πλειοψηφία των σιτιζομένων είναι μετανάστες. Το 
νυχτερινό συσσίτιο αρχίζει στις 17:00 και είναι ίδιο με το 
πρωινό.

17. Ηχογράφιση :Πεδίον του Άρεως, 19-01-2012, 14:50

12. Πρωινό Συσσίτιο Δήμου

13. Προαύλιο Συσσιτίου Εκκλησίας

16. Τραπέζο - κάθισμα στο κεντρικό προαύλιο 

 17. κεντρικό προαύλιο

14. Προαύλιο Συσσιτίου Εκκλησίας 15. Προαύλιο Συσσιτίου Εκκλησίας

18. Κεντρικό προαύλιο
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Απόσπασμα από:  Barthes R, Sade, Fourier, Loyola, 

19. Η ημέρα του Lucas

 18. Το συσσίτιο του Δήμου

“εγώ τρώω κάθε μέρα στο δήμο και τρώω κάθε μέρα αλλά στο δημό δεν σου δίνουνε 2 μερίδα ενώ 
εδώ σου δίνουν και δεύτερη και Τρίτη. Καλο φαί δίνουνε στο δήμο? Καλό καλό αυτό το φαί που τρώμε 
στο δήμο το δίνουν και στα παιδάκια στο σχολείο . ντάξει δώξα το θεό που είναι αι αυτά, έρχονται 
και τα σούπερ μάρκετ δίνουν γιαούρτια .στις 3 πάει η εκκλησία. στο δήμο πρέπει να έχεις χαρτία σου 
ζητάνε φορολογικές δηλώσεις, αν πάιρνεις σύνταξη. Μπορέι να ναι ένας που έχει 10 σπίτια και να 
πήγαινει να τρώει εκεί. Αν έχεις χρήματα εισοδήματα να πας να φας στο εστιατόριο , αλλού. Αυτό 
γίνεται στις 12. Το απόγευμα πάνε οι ξένοι .  Στα δίνουν και τα παίρνεις, Εκεί στη σειρά περιμένεις.“

Προσωπικές Χειρόγραφες Σημειώσεις,         
Παρασκευή, 19 -01- 2011, Περιοχη Γερανίου

Χώροι Σίτισης Στο Κτίριο του ΚΥΑΔΑ

ηχογράφιση :Πεδίον του Άρεως, 19-01-2012, 14:38
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  18. Καμίνης Γ, Υπόθεση Αθήνα: Να επιστρέψουν οι πολίτες στο κέντρο, Athens Voice, τεύχος: 389 ,Απρίλης 2012,

  19. Χατζηγεωργίου Ά, Σχέδιο Καμίνη για κέντρο σίτισης ανάβει φωτιές στον Ν. Κόσμο, Ελευθεροτυπία, τεύχος 14-6-2011,  (πηγή: http://www.enet.gr)

Οι συγκεντρώσεις του κόσμου για τα συσσίτια όπως είδαμε διαφέρουν άλλα και στις τρείς περιπτώσεις δημιουργούν 
μια έντονη κινητικότητα πριν, κατά και μετά τη διάρκεια του συσσιτίου στην γύρω περιοχή. Αυτή η κινητικότητα 
βιώθηκε από τους υπόλοιπους κατοίκους σαν ένταση και όξυνση της «γκετοποίησης» που υφίσταται η περιοχή. Η 
διαπίστωση αυτή οδήγησε τον Δήμαρχο Αθηναίων να περιλάβει μέσα στο γενικότερο σχέδιο για την επανάκτηση 
και αξιοποίηση του απαξιωμένου κέντρου, την μεταφορά των συσσιτίων του Κ.Υ.Α.Δ.Α. σε άλλες τοποθεσίες : «Μια 
ματιά στο απογευματινό συσσίτιο του δήμου, στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης, στη συμβολή Σοφοκλέους και 
Πειραιώς, νομίζω ότι αρκεί. Άνθρωποι που έως χθες είχαν τις δουλειές ή ακόμη και τις επιχειρήσεις τους, στέκονται 
στην ουρά για ένα πιάτο φαγητό. Θεωρούμε δεδομένο και προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό, ότι οι ανάγκες για δράσεις 
κοινωνικού χαρακτήρα θα αυξηθούν κατακόρυφα. Έως πριν από λίγους μήνες, δίναμε περίπου 1.000 γεύματα 
ημερησίως και πλέον βρισκόμαστε ήδη κοντά στις 2.000. Περισσότερες από 200 οικογένειες προμηθεύονται 
τρόφιμα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου. Με ευθύνη, δε, του Δημοτικού Βρεφοκομείου, περισσότερα 
από 250 παιδιά σε 25 δημοτικά σχολεία σιτίζονται καθημερινά και περισσότερα από 3.000 άτομα ενισχύονται 
με τρόφιμα. Έχουμε να καλύψουμε συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και θέλουμε να τις καλύψουμε με καλύτερη 
ποιότητα υπηρεσιών και με όρους αξιοπρέπειας για τους ωφελούμενους. Προετοιμάζουμε, έτσι, δύο νέες αίθουσες 
σίτισης, αποκεντρωμένες, που ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα τεθούν σε λειτουργία».18

[Οι δύο αποκεντρωμένες  αίθουσες] συμφώνα με τα λεγόμενα του Δημάρχου θα ωφελήσουν αρχικά στην καλύτερη 
εξυπηρέτηση των σιτιζομένων  με την έννοια ότι δεν θα χρειάζεται, για να πάρουν ένα πιάτο φαγητό, να έρθουν 
σε επαφή με τις «μη – αξιοπρεπείς» συνθήκες που επικρατούν στο κέντρο. Επιπρόσθετα θα επιτύχει την αποφυγή 
της συγκέντρωσης στη γύρω περιοχή που προκαλούταν από τα  συσσίτια, συμβάλλοντας στην εκτόνωση του 
προβλήματος στο κέντρο με ταυτόχρονη όμως μετατόπιση του στις δίπλα γειτονίες. Σχετικά άρθρα του τύπου 
συνόδευσαν την δήλωση αυτή, ένα εκ των οποίων που δημοσιεύτηκε στις 14-6-2011 είχε ως τίτλο: «Σχέδιο Καμίνη 
για κέντρο σίτισης ανάβει φωτιές στον Ν. Κόσμο». Το άρθρο επικεντρώθηκε στην αντίδραση των κατοίκων του Νέου 
Κόσμου όταν τους ανακοινώθηκε το σχέδιο για την δημιουργία κέντρου Σίτισης στην Περιοχή τους. «Αν φέρετε 
συσσίτια, θα γίνει της Κερατέας», «θα γίνει σφαγή στον Νέο Κόσμο»19 δηλώνουν δυο ηλικιωμένοι της περιοχής. 
Φοβούνται τους τοξικοεξαρτημένους και τους μετανάστες, ότι οι πλατείες που σήμερα παίζουν τα παιδιά τους θα 
γίνουν σαν την Ομόνοια.  Υστέρα από την ανοιχτή συνέλευση που πραγματοποιήθηκε για να βρεθεί λύση. στο 
πρόβλημα, έστειλαν μέσω δικηγόρου εξώδικο διαμαρτυρίας στο δήμο και παράλληλα ετοιμάζουν ασφαλιστικά 
μέτρα για να μπλοκάρουν τη λειτουργία των συσσιτίων. 
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Επιστροφή

Έντυπη Έκδοση 
Ελευθεροτυπία, Τρίτη 14 Ιουνίου 2011

ΣΤΟ ΠΟΔΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΤΟ ΔΟΥΡΓΟΥΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ * Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σχέδιο Καμίνη για κέντρο σίτισης ανάβει φωτιές
στον Ν. Κόσμο

Του ΑΡΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

«Από δέκα ημερών είμαι μέσα στο συνοικισμό Δουργούτι, στον Νέο Κόσμο που λέμε. Εκεί πέρα μεγάλωσα, εκεί
πήγα σχολείο, εκεί είδα όλα αυτά, τους πρόσφυγες που ήμασταν μέσα στις παράγκες, ζούσαμε στις παράγκες, όλο
χωματόδρομος, ξυπόλυτα, χωρίς παπούτσια, τα παπούτσια τα φοράγαμε μόνο όταν πηγαίναμε στην εκκλησία ή
στο σχολείο για να μη λιώσουνε γιατί δεν μπορούσανε να μας πάρουνε οι γονείς μας παπούτσια.

Μετέωρο το ερώτημα για το «τι θα συμβεί εάν αρχίσουν να έρχονται εδώ
άστεγοι και εξαρτημένοι» (φωτ. Ύδρα Πάρντος)

Και εν τω μεταξύ υπήρχε συσσίτιο για τους πρόσφυγες. Και παίρναμε τα κατσαρολάκια, η μαμά μου εργαζότανε, ο
πατέρας μου έλειπε, εγώ που ήμουν η πιο μικρή, εννέα χρονώ, μου έδινε το κατσαρολάκι να πάω να πάρω το ψωμί
και το φαγητό. Εκεί πέρα ήταν ολόκληροι νταγλαράδες, κόσμος, μεγάλοι ανθρώποι με λούζανε με τα φαγιά, με
σπρώχνανε, γινότανε χάος. [...]

Μέρες του '30

»Το συσσίτιο ερχότανε εδώ από το κράτος να πω. Ερχότανε με κάτι καζάνες μεγάλες. Ητανε ας πούμε όπως είναι
τώρα εδώ πέρα που είμαστε στο ΚΑΠΗ, ήτανε ένα κτίσμα, μια παράγκα να την πούμε έτσι ...βέβαια με πλίθρες
κτισμένα, όχι ξύλα και τέτοια, εκεί πέρα ερχότανε κάθε μέρα, φέρνανε ψωμιά και φέρνανε και το φαγητό. Και εσύ
πήγαινες με το κατσαρόλι, πόσες μερίδες είναι, σου λέει πόσα άτομα γιατί ξέρανε, είχε κατάλογο. Πόσες μερίδες
είναι του καθενός, τα έβαζε μέσα στο κατσαρολάκι καλά, άλλα χύνονταν. Σου λέω γινότανε χαμός. [...] Και
πήγαινες εσύ στο σπίτι να έρθουνε το μεσημέρι να φάνε τα παιδιά, τα αδέρφια μου»

Αφήγηση Αικατερίνης Ευτυχιάκου-Αρχείο Μαρτυριών Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (2007)

Πολλές δεκαετίες μετά την εποχή του '30 που εξιστορείται παραπάνω, το Δουργούτι δεν έχει ούτε παράγκες ούτε
χωματόδρομους. Το 1965, ο τότε πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου θεμελίωσε τις προσφυγικές πολυκατοικίες που
υπάρχουν ώς σήμερα πίσω από το «Ιντερκοντινένταλ», με άφθονους κοινόχρηστους χώρους και πράσινο ανάμεσά
τους. Για να φθάσουμε σήμερα, με τον εγγονό του να κυβερνά και τα συσσίτια να επιστρέφουν τραγικά και με
θόρυβο.

Θεωρητικά, η ιδέα είναι απλή και λογικοφανής. Ο Δήμος Αθηναίων θέλει να αποκεντρώσει τα συσσίτια που γίνονται
σήμερα μαζικά στο κέντρο της πόλης (Πειραιώς και Σοφοκλέους). Αντί λοιπόν να μαζεύονται καθημερινά στο
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[Διακοπή Λειτουργίας] Ο Οδηγός 
Επιβίωσης που όπως αναφέρθηκε 
στην μεθοδολογία αποτέλεσε βασικό 
οδηγό εύρεσης των συσσιτίων, 
περιείχε στην κατηγορία αυτή πέντε 
φορείς που σιτίζουν στο κέντρο, 
το Στέκι Ελπίδας ή αλλιώς Κέντρο 
Ελέους, την Καριτάς Αθήνας, τα Χέρια 
Βοηθείας, την Ευαγγελική Εκκλησία 
Βραζιλίας και το Καταφύγιο Αγάπης. 
Μέτα από την επιτόπια έρευνα 
διαπιστώθηκε ότι οι δύο τελευταίοι 
φορείς έχουν διακόψει την παροχή 
υπηρεσιών και ο χώροι που τους 

φιλοξενούσαν έχουν κλείσει. Τα 
γραφεία τους εγκατεστημένα στην 
περιοχή του Γερανιού:  Ευαγγελική 
Εκκλησία Βραζιλίας, Αρμοδίου 
14(Εικ.23) και Καταφύγιο Αγάπης, 
Ευρυπίδου 14(Εικ.24) έχουν κλείσει 
εδώ και μερικά χρόνια όπως με 
πληροφόρησαν οι γείτονες. Έτσι 
τα άτομα που τρέφονταν από τα 
παραπάνω συσσίτια αναγκαστικά 
μετατοπίστηκαν στο κεντρικό του 
Κ.Υ.Α.Δ.Α. 

[Μείωση στις Μερίδες ]Στην ίδια περιοχή 
και μάλιστα ακριβώς απέναντι από το 
κέντρο του δήμου πραγματοποιείται 
τρεις φορές την εβδομάδα το συσσίτιο της 
χριστιανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης 
«Χέρια Βοηθείας» (Εικ.25). Στον δεύτερο 
όροφο του κτιρίου που φιλοξενεί τον 
φορέα βρίσκεται το εστιατόριο όπου 
και σερβίρονται τα συσσίτια που έχουν 
ονομάσει γεύματα. Σαλάτα, μαγειρευτό 
φαγητό, φρούτο και τσάι προσφέρονται 
κάθε Τρίτη για οικογένειες, κάθε 
Πέμπτη για μητέρες με τα παιδιά τους 
και κάθε Παρασκευή μόνο για άνδρες.  
Δικαιολογητικά για να συμμετέχει 
κάποιος στο γεύματα δεν απαιτούνται 
από τον συγκεκριμένο φορέα αλλά μόνο 
η ιδιότητα του πρόσφυγα.  Μια αλλαγή 
που έχει συντελεστεί τα τελευταία 

χρόνια στη λειτουργία των γευμάτων 
είναι η ποσότητα των μερίδων. Από την 
στιγμή που ο Κ.Υ.Α.Δ.Α προσφέρει έναν 
μεγάλο αριθμό μερίδων καθημερινά, 
οι υπεύθυνοι του προγράμματος 
αποφάσισαν να μειώσουν την ποσότητα 
των γευμάτων με στόχο επικεντρωθούν 
στην ποιότητα. Μετά το πέρας του 
γεύματος ακολουθούν διακονίες για 
όσους θέλουν να μάθουν για τον Ιησού 
Χριστό διότι στόχος του φορέα αυτού 
είναι ο συνδυασμός της ικανοποίησης της 
ανάγκης για τροφή και της επαφής των 
σιτιζομένων με τον θεό. Τα υπόλοιπα δύο 
συσσίτια που ανήκουν σε θρησκευτικές 
οργανώσεις, το Κέντρο Ελέους και η 
Καριτάς θα παρουσιαστούν αναλυτικά 
στο δεύτερο μέρος της έρευνας.

20. Ευαγγελική εκκλησία Βραζιλίας 21. Καταφύγιο Αγάπης

[Συσσίτια μέσα σε πολυκατοικίες στο Γεράνι]

 Προσωπικές Χειρόγραφες σημειώσεις 

Χάρτης με συσσίτια στο Γεράνι

Φυλλάδιο επικοινωνίας, Χέρια Βοηθείας
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9/20/12 O AΛΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ "Ο ΑΛΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ"

1/2oallosanthropos.blogspot.gr/p/blog-page_22.html

ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΓΗΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ * FREE FOOD FOR ALL

O AΛΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣO AΛΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ "Ο ΑΛΛΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ"

Η ιδέα της Κοινωνικής κουζίνας "Ο Άλλος Άνθρωπος" ξεκίνησε όταν είδαμε

στις λαϊκές αγορές της Αθήνας, ανθρώπους όλων των ηλικιών, εθνικοτήτων

και κοινωνικών στρωμάτων, να ψάχνουν τα σκουπίδια για να μαζέψουν

τρόφιμα που δεν μπορούν πια να αγοράσουν. Η πρώτη σχεδόν αυτονόητη

δράση ήταν να μαγειρέψουμε από το σπίτι μας φαγητά, από αυτά που τρώμε

και να τα μοιράσουμε στις λαϊκές. Ζητήσαμε από τους παραγωγούς να μας

δώσουν ένα προϊόν από τον πάγκο τους για να συνεχίσουμε την επόμενη

μέρα. Αποφασίσαμε να μαγειρεύουμε ζωντανά το φαγητό στον κόσμο,

τρώγοντας όλοι μαζί, για να έρθουμε όλοι πιο κοντά και για να σπάσουμε

την ντροπή που πιθανότατα ένιωθε κάποιος όταν του μοιράζαμε μαγειρεμένο

φαγητό. Επισης στοχος της κοινωνικης κουζινας ειναι να καταφερει μεσα

απο την δραση της, να δινει σε ανεργους που ασχολουντε καθημερινα με

την δραση της κουζινας,οτι χρηματα περισευουν απο το ταμειο,(30-40 ευρω

τον μηνα)καθως και απο τα διαφορα δρομενα που θα γινωντε για την

ενισχυση της κουζινας να βγαινει κατι και για τους εθελοντες!

Η ιδέα της κοινωνικής κουζίνας "Ο Άλλος

Άνθρωπος" 

είναι μια κίνηση αλληλεγγύης και ένδειξης αγάπης

προς τους συνανθρώπους μας,

με την ελπίδα να αφυπνιστούν συνειδήσεις

και να γίνουν και άλλες παρόμοιες δράσεις από

άλλους ανθρώπους και ομάδες.

Δεν κάνουμε φιλανθρωπία, ούτε ελεημοσύνη.

Μαγειρεύουμε ζωντανά, τρώμε όλοι μαζί και ζούμε

όλοι μαζί!

Ένα γεύμα με συνανθρώπους μας στο δρόμο. 

Αρχικη σελιδα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ "Ο ΑΛΛΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

SOCIAL KITCHEN "THE OTHER HUMAN"

CUCINA SOCIALE "L' ALTRO UOMO"

CUISINE SOCIALE "L' AUTRE"

SOCIALE KEUKEN "DE ANDERE MENS"

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σελίδες

Follow by Email

Email address... Submit

▼  2012 (62)

►  Σεπτέμβριος (3)

►  Αύγουστος (10)

►  Ιούλιος (25)

▼  Ιούνιος (8)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ STON KEΡΑΜΕ...

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΧΤΕΣΙΝΗ
ΒΡΑΔΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 05-
07-2012 ...

ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΜΠΑΖΑΡ ΠΡΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ...

                                     
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠ...

                                   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΜΑΚΑ...

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ Ο ΑΛΛΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ...

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΕ...

►  Μάϊος (3)

►  Απρίλιος (4)

►  Μάρτιος (4)

►  Φεβρουάριος (4)

►  Ιανουάριος (1)

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ο άλλος άνθρωπος

Προβολή πλήρους προφίλ

Για Μένα

2Κοινή χρήσηΚοινή χρήση  Περισσότερα  Επόμενο ιστολόγιο» Δημιουργία ιστολογίου  Συνδεση[Συσσίτια σε δημόσιους χώρους ]Οι φορείς που μέχρι τώρα 
παρουσιάστηκαν αποτελούν οργανώσεις που πραγματώνουν 
την δράση τους μέσα σε συγκεκριμένα κτιριακά σύνολα, είτε 
αναφερόμαστε στις ενορίες των εκκλησιών και στο κέντρο 
του δήμου είτε στις λοιπές οργανώσεις που φιλοξενούνται σε 
μεταπολεμικά στην πλειοψηφία τους κτίρια. Θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι τα παραπάνω συσσίτια διανέμονται από 
διαφορετικούς φορείς σε κλειστούς χώρους δημόσιας 
πρόσβασης. Οι χώροι αυτοί ανοίγουν στο κοινό την ώρα της 
διαδικασίας και κλείνουν μόλις αυτή τελειώσει. Υπάρχει 
μια σαφής χρονική σχέση των συμμετεχόντων με τους 
τόπους της σίτισης. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο άρχισαν 
να δημιουργούνται ομάδες που διοργανώνουν συσσίτια σε 
δημόσιους χώρους της πόλης. Εάν αυτή είναι η πρώτη βασική 
διαφορά από τους προαναφερθέντες φορείς, η δεύτερη 
αφορά τον τρόπο που αυτές οι ομάδες έχουν συσταθεί 
και το πώς οργανώνουν την δράση τους. Οι ομάδες αυτές, 
έχουν δημιουργήσει ένα διαδικτυακό τόπο μέσω του οποίου 
συντονίζουν την πράξη της συγκέντρωσης πρώτων υλών, 
του μαγειρέματος και τους μοιράσματος. Επίσης το στοιχείο 
που τους ενώνει ως ομάδα είναι η αλληλεγγύη προς τον 
συνάνθρωπο και δεν οργανώνονται με βάση τις θρησκευτικές  
πεποιθήσεις ή τους σχεδιασμούς των δημοτικών αρχών. Η 
κοινωνική κουζίνα «Ο άλλος Άνθρωπος» και το σωματείο 
«Οι Φίλοι των Αστέγων του Πεδίου Άρεως» αποτελούν  
αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραπάνω κατηγορίας.  Στο 
μέρος αυτό θα παρουσιαστεί η δράση του Άλλου Άνθρωπου 
ενώ στο δεύτερο μέρος θα αναλυθεί η ομάδα Φίλοι των 
Αστέγων του Πεδίου Άρεως.

[Ο Αλλος Άνθρωπος] ξεκίνησε το έργο του τον Δεκέμβρη 
του 2011 όταν όπως αναφέρουν τα μέλη στο ιστολόγιο τους 
είδαν «στις λαϊκές αγορές της Αθήνας, ανθρώπους όλων 
των ηλικιών, εθνικοτήτων και κοινωνικών στρωμάτων, 
να ψάχνουν τα σκουπίδια για να μαζέψουν τρόφιμα που 
δεν μπορούν πια να αγοράσουν».  Θεωρούν το έργο 
τους μια «κίνηση αλληλεγγύης και ένδειξης αγάπης προς 
τους συνανθρώπους μας με την ελπίδα να αφυπνιστούν 
συνειδήσεις και να γίνουν και άλλες παρόμοιες δράσεις 
από άλλους ανθρώπους και ομάδες» ενώ τονίζουν: «Δεν 
κάνουμε φιλανθρωπία, ούτε ελεημοσύνη». Μαγειρεύουν 
στο δρόμο ζωντανά, τρώγοντας κατόπιν όλοι μαζί, «για 
να έρθουν όλοι πιο κοντά και για να σπάσουν την ντροπή 
που πιθανότατα ένιωθε κάποιος όταν του μοιράζανε 
έτοιμο μαγειρεμένο φαγητό.» Η κίνηση στηρίζεται από 
τους ανθρώπους που προσφέρουν τις πρώτες ύλες 
για το μαγείρεμα και από αυτούς που αναλαμβάνουν 
τη μεταφορά τους στους χώρους  της δράσης και το 
επιτόπιο μαγείρεμα. Τα αναγκαία υλικά συλλέγονται 
στους χώρους που λειτουργούν ως αποθήκες της ομάδας 
στην Κερασούντος 84 στο Αιγάλεω και στην Πλαταιών 
και Παραμυθιάς στο Μεταξουργείο. Η δράση αυτή καθ’ 
εαυτή όμως εξελίσσεται σε δρόμους και πλατείες του 
κέντρου. Το πρόγραμμα αναρτάται στην ιστοσελίδα της 
ομάδας και έτσι δίνεται το επόμενο ραντεβού για όσους 
ενδιαφέρονται. Η πλατεία Συντάγματος, Εξαρχείων, 
Καπνικαρέας, τα Προσφυγικά της Λεωφ. Αλεξάνδρας, 
η λαϊκή αγορά της Φυλής, το Πεδίο του Άρεως, ο 
πεζόδρομος του Θησείου και της Ερμού, η Βαρβάκειος 
αγορά, το μετρό του Μοναστηρακίου, η οδός Πλαιταιών, 
η πλατεία Κολωνακίου είναι ελάχιστα μόνο από τα μέρη 
όπου πραγματοποιείται το μοίρασμα και το γεύμα. Ένα 
πανό τοποθετείται πίσω από τα καζάνια που μαγειρεύουν 
και έτσι γίνεται το κάλεσμα σε περαστικούς ή κατοίκους 
της περιοχής. Η κοινωνική κουζίνα Άλλος Άνθρωπος έχει 
δημιουργήσει ένα μεταβαλλόμενο δίκτυο μοιράσματος 
τροφής μέσα στον αστικό ιστό που εντοπίζεται εκεί που 
υπάρχουν άνθρωποι πεινασμένοι και αποκλεισμένοι, 
οικειοποιείται τον δημόσιο χώρο της πόλης για να τον 
προσφέρει σε αυτούς που τον έχουν ανάγκη. Διεκδικεί 
με άλλα λόγια το δικαίωμα στην πόλη όπως ορίζεται από 
τον Lefebvre ως μια διαφορετική κοινωνία πόλης σε μια 
διαφορετική αστική συνθήκη όπου η πρόσβαση στα αγαθά 
της και στην ίδια την πόλη είναι ελεύθερη και καθολική. 
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                   Χάρτης συσσιτίων του Άλλου ανθρώπου απο τις 18-1-12 μέχρι τις 24-1-12.

απόσπασμα απο Fourier Ch, The passions of the Human Soul

22. Συσσίτιο “ο άλλος άνθρωπος” στην Πλ. Κουμουνδούρου

23. Συσσίτιο “ο άλλος άνθρωπος” στον 
Αγ.Παντελεήμων 

πρόγραμμα συσσιτίων από 14-1-12 έως 4-2-12
http://oallosanthropos.blogspot.gr/p/blog-page_4427.html
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[Η σίτιση ως  ποινική πράξη] Το 
δικαίωμα που ασκούσε η ομάδα «Ο 
Άλλος Άνθρωπος» επιχειρήθηκε να της 
αφαιρεθεί στις 18 Ιανουαρίου του 2012 
όταν κατά την διάρκεια της διεξαγωγής 
του συσσιτίου στην πλατεία Εξαρχείων 
εισέβαλαν αστυνομικές δυνάμεις και 
προσήγαγαν για εξακρίβωση τους 
εθελοντές που μοίραζαν το φαγητό. 
Όταν οι αστυνομικές αρχές ρωτήθηκαν 
για τα αίτια της προσαγωγής 
απάντησαν «έτσι για να δείξουν ότι 
κάτι κάνανε»20. Μετά από οχτώ μόλις 
μέρες, στις 26 Ιανουαρίου θα βγει 
εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας 
που απαγορεύει την παροχή μη 
οργανωμένου συσσιτίου και από μη 
αρμόδιους φορείς: «συσσίτιο μπορούν 
να προσφέρουν μόνο οργανωμένοι 
και επίσημοι φορείς, δήμοι, ενορίες 
και μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
ώστε να προστατευθεί η δημόσια 
υγεία. Οι φορείς που ασχολούνται με 
την παροχή οργανωμένου συσσιτίου  
θα πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς 
και εγκαίρως για τη δραστηριότητά 
τους αυτή και να συνεργάζονται με 
την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία 
της περιφέρειας, σχετικά με τον 
προμηθευτή – παρασκευαστή, 
τον τρόπο, το χώρο και το χρόνο 
διάθεσης των συσσιτίων, έτσι ώστε 
να μπορεί να υπάρχει επίβλεψη της 
εφαρμογής όλων των υγειονομικών 
όρων και προϋποθέσεων, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η υγιεινή των 
προσφερόμενων γευμάτων. 
Τα κοινωνικά παντοπωλεία και 
κοινωνικά καφενεία που ανήκουν σε 
επίσημους φορείς ή ΜΚΟ και τα οποία 
εξυπηρετούν κοινωνικά ασθενείς 
ομάδες υπόκεινται σε υγειονομικό 
έλεγχο από τις αρμόδιες υγειονομικές 

[Γαστροσοφία] Η τέχνη του να 
συνδυάζεις την λεπτότητα της 
κατανάλωσης και της προετοιμασίας 
με αντιθέσεις και υγιεινές μεθόδους.Η 
τέχνη της εκλεπτυσμένης λαιμαργίας 
είχε τρείς κύριους κλάδους. Πρώτα 
ήταν η μαγειρική, η πιο τιμημένη 
από όλες τις τέχνες στην αρμονία. 
Όλοι οι Αρμονικοί μάθαιναν πώς 
να μαγειρεύουν σε νεαρή ηλικία. 
Επίσης τα μικρά παιδιά θα έπρεπε να 
διδάσκονται στο να αναγνωρίζουν και 
να αναπτύσσουν τα γούστα τους για 
ιδιαίτερα πιάτα, γεύσεις, σάλτσες κτλ. 
Θα ενθαρρύνονταν στο να απαιτούν 
ότι ακόμα και τα πιο ασήμαντα φαγητά 
θα ετοιμάζονταν σύμφωνα με τις 
ακριβείς προδιαγραφές που θα είχαν 
δώσει. Αλλά ο Fourier υποστήριζε 
ότι οι εκλεπτυσμένες ή ακόμα και 
σχολαστικές  συνήθειες θα ωθούσαν 
τον νέο να αποκτήσει ενδιαφέρον για 
την μαγειρική και την προετοιμασία 
φαγητού. Ισχυριζόταν ότι στα ανώτερα 
στάδια της αρμονίας κάθε παιδί 
θα φιλοδοξούσε να υπερέχει στην 
προετοιμασία ενός συγκεκριμένου 
πιάτου. Στους σπουδαιότερους 
μάγειρες της Αρμονίας, εκείνους που 
θα μπορούσαν να προσαρμόσουν 
ένα και μοναδικό πιάτο στα γούστα 
και των 810 τύπων παθών, θα τους 
δίνονταν τίτλοι αγίων. Αλλά ακόμη 
και εκείνοι που δεν υπερτερούσαν 
θα αντιμετώπιζαν την κουζίνα ως ένα 
σημαντικό σχολείο χειρονακτικής 
επιδεξιότητας και πρακτικής γνώσης.
Θα υπάρχει ένας κοινός βαθμός 
λεπτότητας στην προετοιμασία του 
φαγητού, μιας που σε κάθε σειρά 
κουζινών της φάλαγγας θα υπάρχει ο 
ίδιος ενθουσιασμός για την δουλεία 
τους όπως και στις άλλες σειρές. Θα 

20. Σε δουλειά να βρισκόμαστε, 19-01-2012 (πηγή : oallosanthropos.blogspot.gr/2012_01_01_archive.html)
21. Προσοχή σε συσσίτια που διοργανώνουν μη αρμόδιοι, 06-02-χ2012, ( πηγή : gr.news.yahoo.com/προσοχή-σε-συσσίτια-απόρων-που-διοργανώνουν-μη-αρμόδιοι-121926019.html)
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Αναρτήθηκε από Ο άλλος άνθρωπος στις 2:25 π.μ. 2 σχόλια:

Σε δουλειά να βρισκόμαστε?

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταγγέλλει την γελοία προσαγωγή

συμμετέχοντα της κοινωνικής κουζίνας «ο άλλος άνθρωπος» ο οποίος μαγείρευε

φαγητό για τους άστεγους (στις 18/1/2012). Σε μια εποχή που το κράτος

πρόνοιας υποχωρεί, υποχωρεί μαζί του η όποια έννοια υπήρχε δικαιοσύνης και

αντικαθίσταται με τον πανοπτικό έλεγχο και την διαρκή αστυνομική καταστολή.

Η περιοχή των Εξαρχείων δεν αποτελεί εξαίρεση και βρίσκεται πάντα στο

στόχαστρο γιατί ενοχλεί για τον έναν ή τον άλλο λόγο. Εκτός από γελοίο είναι

ενδεικτικό το γεγονός ότι πλέον εφόσον δεν υπάρχουν λόγοι «εθνικής ή άλλοι

ασφάλειας» να επιστρατεύεται η λογική «για να δείξουμε ότι κάτι κάναμε». Όπως

είναι φυσικό για άλλη μια φορά η αστυνομία δείχνει ότι ουδέποτε είναι στην

υπηρεσία του πολίτη. Τους ενημερώνουμε λοιπόν ότι αυτοί ας συνεχίσουν να

κάνουν την «δουλειά» τους και εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μας

υπαγορεύει η συνείδηση μας. Η αλληλεγγύη είναι ο δικός μας πολιτισμός, η

ελευθερία και η κοινωνική απελευθέρωση ο απώτερος στόχος. Να το καταλάβουν

καλά ότι στην δικιά μας την κοινωνία θα είναι άνεργοι διότι δεν θα υπάρχουν οι

λόγοι και οι αιτίες της ύπαρξης τους.

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

19/1/2011
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2ShareShare  More  Next Blog» Create Blog  Sign In αποδίδουν τόση σημασία στα καθήκοντα 
τους όπως και ο καλύτερος γάλλος σεφ 
την στιγμή που ήταν έτοιμος να τινάξει 
τα μυαλά του στο αέρα επειδή η τιμή 
του τέθηκε σε κίνδυνο από τα  ψάρια 
που κατεύθασαν λίγο πριν την ώρα του 
δείπνου. Αυτή θα είναι η συμπεριφορά 
των σειρών που θα λειτουργούν τις 
κουζίνες της κάθε φάλαγγας. Η  ευφυΐα 
τους θα επιβεβαιώνεται από την εξαίσια 
ποιότητα των καρυκευμάτων τους.».22

[Η μαγειρική ως κλάδος της υγιεινής ]Ο 
Fourier ήταν γοητευμένος από την τέχνη 
της μαγειρικής. Άλλα η Γαστροσοφία 
είχε να κάνει με κάτι παραπάνω από 
την προετοιμασία και την κατανάλωση 
του φαγητού. Ήταν επίσης μια πολιτική 
επιστήμη και κλάδος της υγιεινής. Ως 
υγιεινή, αποτελούσε μια νέα κατηγορία 
της φυσικής ή ελκυστικής ιατρικής που 
θα αντικαθιστούσε τα γιατροσόφια 
ιατρών και φαρμακοποιών με ευχάριστες 
διαιτητικές θεραπείες. Ο Fourier θα 
μπορούσε συνεπώς να χαρακτηριστεί 
ως πρωτοπόρος-υπέρμαχος της υγιεινής 
διατροφής. Προφανώς συμμεριζόταν την 
υποψία των σημερινών διατροφολόγων 
περί παραδοσιακής ιατρικής. Εκεί που 
διέφερε ήταν στην φύση των θεραπειών 
που πρότεινε. Οι ξηροί καρποί και 
οι σπόροι δεν ήταν τα γιατρικά που 
πρότεινε. Αντίθετα τα φάρμακα που 
συνιστούσε ήταν μαρμελάδες, λικέρ και 
άλλες λιχουδιές.

[Η γαστροσοφία ως κοινωνική 
επιστήμη]Ως κοινωνική  επιστήμη, 
η γαστροσοφία έχει να κάνει 
με τον ρόλο του φαγητού στην 
καθιέρωση των παθών-δεσμών 
ανάμεσα στα άτομα. Αυτό σήμαινε 
ότι στην ουτοπία του Fourier 
οι απολαύσεις του τραπεζιού θα 
ήταν «σύνθετες» απολαύσεις. Το 
καλό φαγητό συμπληρώνονταν 
πάντα από την καλή παρέα και το 
γεύμα θα γίνονταν «στοιχειώδης 
μορφή» στην αρμονική κοινωνία, 
παρέχοντας την ευκαιρία για κάθε 
λογής, δολοπλοκίες, γιορτές και 
περιπέτειες. Κάθε γεύμα έχει έναν 
χαρακτήρα από μόνο του, την 
χροιά αυτή τη συναντάμε και στις 
τρείς τάξεις. 

22. Jonathan Beecher, Charles Fourier: The Visionary and His World, Λονδίνο, εκδ. University of California 
Press, 1986, σελ 251-252, Μ.τ.Σ

 gr.news.yahoo.com/προσοχή-σε-συσσίτια-απόρων-που-διοργανώνουν-μη-αρμόδιοι-121926019.html)
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[Δίκτυο Τροφοδοσίας] Εκτός από τις επιχειρήσεις 
Carrefour και Intersalas που προαναφέρθηκαν 
και στηρίζουν το έργο του Δήμου Αθηνών και της 
Αρχιεπισκοπής,  σημαντικό έργο έχει επιτελέσει 
το κοινωφελές μη κερδοσκοπικό ίδρυμα «Τράπεζα 
Ελλάδος». Λειτουργώντας από το 1995, στόχος του 
είναι η καταπολέμηση της πείνας και ο περιορισμός 
της σπατάλης. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της 
στον κόμβο Αγίου Στεφάνου-Κρυονερίου, στην 
Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας συγκεντρώνονται 
τρόφιμα, είδη καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής, 
αναψυκτικά, τα οποία οι βιομηχανίες δεν μπορούν 
να διαθέσουν στην αγορά γιατί είτε είναι κοντινής 
ημερομηνίας λήξης είτε έχουν υποστεί αλλαγή 
στην σύνθεση ή στην συσκευασία. Στη συνέχεια τα 
προωθεί σε ιδρύματα που έχουν περιορισμένους 
πόρους  καθώς και συσσίτια απόρων. Μια αντίστοιχη 
κίνηση έχει οργανωθεί αυτή τη φορά διαδικτυακά 
και ακούει στην ονομασία «Μπορούμε». Η Αστική 
Μη Κερδοσκοπική Εταιρία λειτουργεί ως δίαυλος 
επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων που έχουν ανάγκη 
από φαγητό και φορέων που θέλουν να προσφέρουν. 
Το διαδίκτυο αποτελεί την πλατφόρμα στον οποίο 
γίνεται όλη η διαδικασία. Σε καθημερινή βάση γίνεται 
η καταγραφή της ζήτησης τροφής από τα ιδρύματα 
και η προσφορά από τις επιχειρήσεις  και τους 
ιδιώτες. Στη συνέχεια συντονίζεται από την  ομάδα 
η παραλαβή της προσφοράς κατευθείαν από τον 
φορέα που έχει ανάγκη. 
  

45
απόσπασμα από Barthes R, Sade, Fourier, Loyola.
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 Τρεις ομάδες - Η Σειρά των Παθών 
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 Δραστηριότητες - Το Συνδυαστικό Πάθος

 Συμμετέχοντες - Το Καβαλιστικό Πάθος

 Χρόνοι - Το Πάθος Πεταλούδα
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24. Συσσίτιο Καριτάς, 16-11-2011, 12:16, 25. Συσσίτιο Κέντρο Ελέους 26. Συσσίτιο Φίλων Αστέγων του Πεδίου του Άρεως

[Σειρά Παθών]“Μια σειρά παθών είναι ένα σύνολο δεσμών διαφορετικών μικρών ομάδων κάθε μια 
από τις οποίες εμφορείται από διαφορετικές αποχρώσεις ή ποικιλίες κάποιου πάθους. Εάν δώδεκα 
ομάδες καλλιεργούν δώδεκα  διαφορετικούς τύπους τριαντάφυλλων τότε το κοινό στοιχείο είναι 
η καλλιέργεια τριανταφύλλων. Τα λουλούδια κατανέμονται σύμφωνα με τα γούστα των ομάδων, 
που επιλέγει τα λουλούδια για τα οποία έχει ιδιαίτερη αγάπη.  Μια σειρά δεν μπορεί να οργανωθεί 
με λιγότερο από τρία σύνολα καθώς χρειάζεται ένα κεντρικό στοιχείο που να ισορροπεί τα δύο 
αντιθετικά στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει και η αρμονική τάξη να ορίσει και να αναπτύξει 
όλες τις δυνατές ποικιλίες γούστου και χαρακτήρα σε μια κλίμακα χρωματικών διαβαθμίσεων. 
Διαμορφώνει δηλαδή ένα σύνολο για να αναδείξει κάθε ποικιλία χωρίς να ασκεί κριτική σχετικά με 
την αξία κάποιου συγκεκριμένου γούστου.”23

23. Fourier Ch, Théorie de l›unité universelle, Παρίσι, Société pour la Propagation et la Réalisation de la Théorie de Fourier, 1822, στο : http://www.marxists.org/reference/archive/fourier/works/ch18.htm [πρόσβαση 13-11-2011].

 [Τρεις ομάδες]
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 Η Σειρά Παθών (The passionate Series)
 
Η  ικανοποίηση των παθών, η απόλαυση επιτυγχάνεται μόνο συλλογικά 
στην ουτοπία του Fourier. Η φουρεϊκή μονάδα δεν συνίσταται στο 
άτομο αλλά στην ομάδα. Η ομάδα αποτελεί την πρώτη  έκφραση της 
συνύπαρξης και επικοινωνίας μέσα στα μέλη της κοινότητας. Το ατομικό 
δεν αναιρείται μέσα στην ομάδα. Αντιθέτως εξυψώνεται και τονίζεται 
από την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους . Έτσι προκαλείται η 
ηδονή και όχι μέσω της υποχρεωτικής συμμόρφωσης στο σύνολο όπως 
συνηθίζεται στους πολιτισμένους. Η ομάδα λοιπόν έχει έναν και μοναδικό 
στόχο, την συλλογική ικανοποίηση των παθών. Συγκεκριμένα ο όρος 
ομάδα αναφέρεται σε μια σειρά από άτομα που τους συνδέει ένα κοινό 
γούστο ή η άσκηση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας. Τουλάχιστον 
τρια άτομα απαιτούνται για την δημιουργία μιας ομάδας. Τρείς δυνάμεις 
είναι αναγκαίες όπου η μεσαία θα κρατά τις δυο ακραίες  σε ισορροπία 
και αρμονία. Δύο άτομα αποτελούν λανθασμένη ομάδα η οποία μάλιστα, 
σύμφωνα με τον Fourier λειτουργεί και ως άξονας του κοινωνικού 
συστήματος των πολιτισμένων. Η ομάδα αυτή είναι το συζυγικό ζευγάρι. 
Ο Fourier όμως δεν σταματάει εδώ την ομαδοποίηση.  Εάν η ομάδα 
λειτούργει ως η μονάδα της συνεταιριστικής κοινότητας, τότε τι συνιστά 
την Ομάδα ή όπως την ονόμασε, την Σειρά?

Όσο μεγαλύτερη η ποικιλία τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα για 
ικανοποίηση των παθών. Θα παραθέσουμε εδώ ένα παράδειγμα που 
χρησιμοποιεί ο  ίδιος για να μας εισάγει στην ουσία της θεωρίας του. “Μια 
σειρά παθών είναι ένα σύνολο δεσμών διαφορετικών μικρών ομάδων 
κάθε μια από τις οποίες εμφορείται από διαφορετικές αποχρώσεις ή 
ποικιλίες κάποιου πάθους. Εάν δώδεκα ομάδες καλλιεργούν δώδεκα  
διαφορετικούς τύπους τριαντάφυλλων τότε το κοινό στοιχείο είναι η 
καλλιέργεια τριανταφύλλων. Τα λουλούδια κατανέμονται σύμφωνα με 
τα γούστα των ομάδων, που επιλέγει τα λουλούδια για τα οποία έχει 
ιδιαίτερη αγάπη.  Μια σειρά δεν μπορεί να οργανωθεί με λιγότερο από 
τρία σύνολα καθώς χρειάζεται ένα κεντρικό στοιχείο που να ισορροπεί 
τα δύο αντιθετικά στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει και η αρμονική 
τάξη να ορίσει και να αναπτύξει όλες τις δυνατές ποικιλίες γούστου και 
χαρακτήρα σε μια κλίμακα χρωματικών διαβαθμίσεων. Διαμορφώνει 
δηλαδή ένα σύνολο για να αναδείξει κάθε ποικιλία χωρίς να ασκεί 
κριτική σχετικά με την αξία κάποιου συγκεκριμένου γούστου. Κάθε 
γούστο και κάθε προτίμηση είναι εξίσου καλά και έχουν την αξία τους 
από την στιγμή που μπορούν να διαμορφώσουν μια σειρά παθών με 
αύξοντα και φθίνοντα τμήματα και μεταβατικά σύνολα σε κάθε άκρο 
προκειμένου να αντιπροσωπεύουν ασυνήθιστα και ιδιόμορφα γούστα. 
Η σειρά των παθών θα εγκαθιδρύσει μια αρχή που κολακεύει ολόκληρη 
την ανθρώπινη φυλή, μια αρχή που θα καταδεικνύει ότι κάθε γούστο- 
το οποίο δεν είναι επιβλαβές ή ενοχλητικό στους τρίτους έχει πολύτιμη 
αξία για την συνεταιριστική κοινότητα. Με αυτό τον τρόπο η θεωρία του 
συνεταιρισμού δεν είναι τίποτε άλλο από την τέχνη της μορφοποίησης 
και της ενεργοποίησης της σειράς των παθών. Από την στιγμή που 

27. Εικόνες την ώρα της προσευχής στο Κέντρο Ελέους

[Ομάδα Κέντρο Ελέους] Φιλανθρωπικός θρησκευτικός οργανισμός 
στήριξης, ενεργός από το 1992. Μέσω του κηρύγματος του έργου και 
του βίου του Χριστού  προσπαθεί να βοηθήσει στην απεξάρτηση ατόμων 
που τους έχουν ανάγκη. Η δράση της ομάδας φιλοξενείται στο κτίριο 
στην διασταύρωση Λιοσίων και Ηπείρου όπου και προσφέρει στέγη 
σε 20 εξαρτημένα άτομα. Παράλληλα, τρέχει προγράμματα στήριξης 
μεταναστών. Τα τελευταία τρία χρόνια, πραγματοποιείται διανομή 
συσσιτίου κάθε Τρίτη  κυρίως σε Αφγανούς. Πρόθεση της ομάδας 
είναι η ένωση και η γνώση του κηρύγματος του Χριστού μέσω της 
διαδικασίας του συσσιτίου. Η οικονομική ενίσχυση της κίνηση γίνεται 
εξ’ ολοκλήρου από ιδιώτες. Δυο φορές το μήνα προσφορά του γεύματος 
από την εκκλησία της αγίας Βαρβάρας ενώ τις υπόλοιπες φορές το γεύμα 
μαγειρεύεται στην κουζίνα του πάνω ορόφου.  Το γεύμα προσφέρεται 
συσκευασμένο σε πλαστική σακούλα και περιλαμβάνει πλαστικό κουτάλι 
ή πιρούνι ανάλογα με το φαγητό, πλαστικό μπολ και ψωμί.  Μόλις το 
παραλάβουν οι μετανάστες φεύγουν  Φέρνουν Εξαρτημένους, άστεγους 
και άλλους κυρίως Έλληνες, με βαν από την περιοχή του Πολυτεχνείου. 
Ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα και προσευχή για εκείνους που 
ανταποκρίνονται στο κάλεσμα. Στο τέλος τους προσφέρουν ζεστό γεύμα.   

“Η ομάδα Κέντρου Ελέους είναι ένα καταφύγιο για τους πρώην εξαρτημένους 
της Αθήνας. Αυτοί που φιλοξενούμε εδώ, έχουν απομακρυνθεί από τα 
στέκια της εξάρτησης κι υπηρετούνται ώστε οι ζωές τους να αλλάξουν 
ριζικά, με τη δύναμη του Παντοδύναμου Θεού.”24

“Δεν τους προσφέρουμε μόνο το φαγητό και φεύγουν, τους μιλάμε για τον 
Χριστό  γιατί είναι μουσουλμάνοι – λέμε κάποιους ύμνους τραγουδάμε, 
φέρνουμε κάτι από τον λόγο του θεού και τους δίνουμε το φαγητό και 
φεύγουν.”25

24.25. προφορική συνέντευξη, Κέντρο Ελέους, 03-01-2012
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Γνωριμίες στο Facebook

Βρείτε το επόμενο καυτό
ραντεβού σας. Γνωρίστε
τους ανύπαντρους άντρες
κοντά σας!

Ο Sakis Margaris χρησιμοποίησε την εφαρμογή 
Zoosk.

Μη μετράτε πια θερμίδες
consumersinn.com

Μέσος όρος απώλειας
κιλών: 15 κιλά σε 6 μήνες

Το μυστικό για αδυνάτισμα
consumersinn.com

Διάσημος γιατρός
αποκαλύπτει το #1 τρικ
του για γρήγορο
αδυνάτισμα. Διαβάστε
περισσότερα.

Νέο παιχνίδι στο Facebook

Candy Crush-Το νέο
Παιχνίδι Κοσμημάτων!
Κλικ και Παίξε τώρα.
Προσοχή: Εξαιρετικά
Εθιστικό!

Η Christina Chrou έπαιξε Candy Crush Saga.

 

Σκουντήγματα

ΣΕΛ ΙΔΕΣ

Ανακαλύψτε Σελίδες

Δημιουργήστε Σελίδα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μου αρέσει αυτή η σελίδα

Bisaraki αρέσει στην Ntenoula
Mylona.

Danah Manolesou από Είμαι
και 'γω καλλιτέχνης. Έγινε
χθες η 1η συνάντηση της
αντιφασιστικής ομάδας
καθηγητών ρεθύμνου, με
κάλεσ...

Chris Daees

Dennis Leon Margaris

Eliza Dem

Estavros Εσταυρος

Giot Is

Lena Kit

Nadia Drogouli

Nadia Perlepes

Rat Mess Iah

Stephie Grapes

Xenia Koghilaki

Xenofontas Sakellariou

Αναζήτηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΦΙΛΟΙ 4

Elias Armenis Κέντρο Ελέους 2011

Mercy Center
Εγγραφή · 19 Ιανουαρίου 2011 

Εχθές Τρίτη στις 7:00 το βράδυ, στην καθιερωμένη

πιά διακονία του Κέντρου Ελέους, με Λόγο, φαγητό,

προσευχή και ρούχα σε 110 πρόσφυγες απ'το

Αφγανιστάν και τα 40 παιδάκια τους, αλλά και στην

διακονία σε εξαρτημένους που ακολουθεί από 8:30

-11:30 το βράδυ η Παρουσία του Κυρίου ήταν

ιδιαίτερα αισθητή! 

Στις 10:00 το βράδυ, ο Αντώνης και ο Ραμίν, που

ελευθερώθηκαν απ'τα ναρκωτικά μέσω του Κέντρου

Ελέους, με την δύναμη του Χριστού, με περίσσια

χάρη έδωσαν δυναμικά την μαρτυρία τους μπροστά

σε 60 άτομα που η πλειονότητα ήταν εξαρτημένοι και

κρέμονταν απο τα χείλη τους! 

Στην πρόσκληση μετά, αρκετοί ανταποκρίθηκαν,

προσευχηθήκαμε επάνω τους, για απελευθέρωση και

ζήτησαν τον Σωτήρα ενώ συγχρόνως ετοιμάζονται να

μπουν στο Πρόγραμμα Υποστήριξης!

Δόξα στον Θεό! — με Andonis Karakitsios και Elias

Armenis

Αρέσει σε 5 άτομα.

Elli Ledakis O IHSOUS ZEI KAI THA KANEI

AFTA POU EKEINOS THELEI AFTO EINAI

19 Ιανουαρίου 2011 στις 5:08 π.μ.
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[Καριτάς] διεθνής φιλανθρωπική οργάνωση της καθολικής 
εκκλησίας, ενεργή από το 1987.  Η δράση της Καριτάς 
Αθήνα φιλοξενείται στην πολυκατοικία στην Καποδιστρίου 
52, στην Πλατεία Βάθης. Το συσσίτιο είναι μέρος του 
«Προσφυγικού έργου» που επιπλέον περιλαμβάνει 
πρόγραμμα διανομής τροφίμων και ιματισμού, κοινωνικής 
υπηρεσίας και μαθήματα ελληνικών και αγγλικών. 
Καθημερινά , 11-1 το μεσημέρι, στον 1 όροφο σερβίρεται 
γεύμα σε 200 πρόσφυγες και μετανάστες. Η σάλα που ο 
κόσμος γευματίζει επικοινωνεί με την κουζίνα. Το γεύμα 
σερβίρεται κατευθείαν στους σιτιζομένους πάνω σε δίσκο 
και περιλαμβάνει ποτήρι διάφανο πλαστικό, κουτάλι ή 
μαχαιροπίρουνο ανάλογα το φαγητό, πιάτο βαθύ, 1-2  
φέτες ψωμί πάνω, ένα πρόσθετο μικρό πιάτο για ρύζι, 
γιαούρτι κτλ. Μετά το πέρας του γεύματος οι σιτιζόμενοι 
αποχωρούν και Εισέρχονται οι επόμενοι. Η αίθουσα δεν 
χωρά το σύνολο των ανθρώπων που σιτίζονται. Τα υλικά 
και οι πρώτες ύλες προέρχονται από δωρεές ατομικές και 
άλλων οργανισμών και φυλάσσονται στον τρίτο όροφο του 
ιδίου κτιρίου.

Username   ••••••••
For g ot  y ou r  pa ssw or d?

Reg ister  n ow

29 Dec 2011

Search

The soup kitchen
by  Constantine Callaghan 2 6  Sep 2 01 1

It is 10am on a small side-street in the
Athens district of Omonia. Hundreds of
people of Central Asian, Middle Eastern and
African appearance are patiently queueing
in the shade of a non-descript building.
They are waiting their turn to receive a free
meal from the charity Caritas, which feeds
over 300 people every day.
 
The centre has become a lifeline for the
many people living in squalid conditions in
the surrounding areas. Open for a couple of
hours every day, the soup kitchen offers a
meal a day and a brief escape from a life of
unemployment, destitution and boredom.
 
Academics in the field of geopolitics have
coined the term “the arc of crisis” to refer to
the many unstable states that occupy the
land between northwest Africa and the
Indian subcontinent. Many of these
countries are synonymous with terrorism,
political instability and conflict and these
factors have triggered a wave of migration
in the past decade. 
 
Because of the country’s geographical
position, Greece sits at the forefront of
Europe’s immigration problem. Figures
released on September 16 reveal that
57,000 people have been detained for
illegally entering Greece this year alone;
with the economic crisis in full swing the
new arrivals come to a destination with little
on offer.
 
President of the Caritas Athens Refuge
Programme, Nikos Voutsinos, is a modest
man and one would be surprised that he
had once been the regional director of
Xerox for East and Central Africa. Voutsinos has devoted his retirement to charity. He is a practising Catholic
and has a picture of Pope Benedict hanging in his office. 

 
As he explained to the Athens News, “the people we have here today will not be here in a month, as they
carry on their journey to other destinations,” while at the same time some are taking voluntary deportation.
 
In the soup kitchen I get talking to an Afghan man named Husain. His story is representative of many Afghans
residing in Greece. As Husain eats his spaghetti bolognese he tells that after leaving war-torn Afghanistan he
initially made the perilous journey by land to Greece and then on to Austria. Husain stayed in Austria for six
months before he got arrested. After having spent a month in prison, he was deported back to Greece - the
first country he entered in the EU. Because of both the current difficulties facing Greece and suffering from an
illness, Husain will be one of many taking advantage of the government’s scheme of voluntary return.
 
Voutsinos said that “for years now we haven’t received money from the government” and Caritas has survived
on donations from companies and the public. As many migrants end up staying in Greece because they lack
proper documents to go on to a third country or are awaiting decisions about their status, the soup kitchen
has consistently remained busy.
 
Safety factors
 
Besides acting as a source of food and support, the soup kitchen is also a safe haven for many. In surrounding
Omonia, violent crime, drug abuse and prostitution are commonplace. Within the centre, though, the number
of violent incidents is low, despite the environment outside. 
 
Voutsinos is obsessed with the safety of his guests. He instructs them to take main roads rather than side-
streets to get to the centre, thus  diminishing the chances of ending up as a crime victim. Another precaution
taken is to close the building by 2pm, the time Voutsinos said the surrounding streets start turning hostile.
 
The Caritas president likes to point out that since he took over as director in 2006 there have only been
“three or four violent incidents” at the centre. He said that inter-ethnic violence does occur, in particular
between Arabs and Africans, but that, on the whole, these fights rarely make their way into the soup kitchen.
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This week's issue out Thursday

Tο συσσίτιο της Καριτάς μέσα από τον τύπο,
http://www.athensnews.gr/issue/13462/48028

[Η ομάδα] Η πρώτη  έκφραση της 
συνύπαρξης και επικοινωνίας μέσα 
στα μέλη της κοινότητας είναι η 
ομάδα. Το ατομικό δεν αναιρείται 
μέσα στην ομάδα. Αντιθέτως 
εξυψώνεται και τονίζεται από την 
αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους. 
Έτσι προκαλείται η ηδονή και 
όχι μέσω της υποχρεωτικής 
συμμόρφωσης στο σύνολο όπως 
συνηθίζεται στους πολιτισμένους. Η 
ομάδα λοιπόν έχει έναν και μοναδικό 
στόχο, την συλλογική ικανοποίηση 
των παθών. Συγκεκριμένα ο όρος 
ομάδα αναφέρεται σε “μια σειρά 
από άτομα που τους συνδέει ένα 
κοινό γούστο ή η άσκηση μιας 
συγκεκριμένης δραστηριότητας.”26

26. Fourier Ch, Théorie de l›unité universelle, Παρίσι, Société pour la Propagation 
et la Réalisation de la Théorie de Fourier, 1822, στο : http://www.marxists.org/
reference/archive/fourier/works/ch18.htm [πρόσβαση 13-11-2011].

www.facebook.com/groups/118787261477325/

Γίνετε μέλος της ομάδας

426 μέληΑνοιχτή ομάδα

Οι Φίλοι των Αστέγων του Πεδίου Άρεως

Οι Φίλοι των Αστέγων του Πεδίου Άρεως είναι μια ομάδα ατόμων καλής θέλησης που προσφέρουν φαγητό

στους άστεγους του κέντρου της Αθήνας, από το 1994, μια φορά τη βδομάδα, σε σταθερή βάση.

Η ομάδα αυτή αποτελείται από ένα πυρήνα 5 ως 10 ατόμων που έχουν αναλάβει τη μεταφορά, συσκευασία

και διανομή γευμάτων, κάθε Πέμπτη. Όπως επίσης μια ευρύτερη ομάδα η οποία έχει αναλάβει το

μαγείρεμα των φαγητών.

Όμως το τελευταίο διάστημα ο αριθμός των αστέγων έχει αυξηθεί κατά πολύ και κατά συνέπεια και οι

ανάγκες προπαρασκευής και διανομής φαγητού. Γι’ αυτό, όποιος θα επιθυμούσε να συνεισφέρει σ’ αυτή

την προσπάθεια, είναι ευπρόσδεκτος με πολλή χαρά!

Με ποιο τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε:

1.

• Πότε: Μια φορά τη βδομάδα, κάθε Πέμπτη.

• Ώρα: Το μεσημέρι, στις 15:00

• Διάρκεια: Για μια ώρα περίπου

• Που: Επιτόπου, στο Πεδίο Άρεως, άγαλμα της Αθηνάς

• Πως: Προσφέροντας τη βοήθειά σας στη συσκευασία και διανομή φαγητού στους άστεγους ( Είναι

μεγάλη εμπειρία, πιστέψτε με!...) 

2.

• Πότε: Μια φορά κάθε μήνα ή κάθε δυο μήνες

• Που: Στο σπίτι σας

• Ώρα: Όποτε έχετε χρόνο

• Διάρκεια: Όσο χρειάζεται το μαγείρεμα ενός φαγητού

• Πως: Μαγειρεύοντας 15-20 μερίδες, ο,τιδήποτε σας είναι πιο εύκολο, πχ. μακαρόνια με κιμά. ( Οι

συσκευασίες που θα βάζετε το φαγητό θα σας έχουν δοθεί από πριν και κάποιος θα περάσει από το σπίτι

σας να τα πάρει) . Αν αυτό σας δυσκολεύει μπορείτε να βράσετε 20-30 αυγά.

3.

Προσφέροντας ρούχα που δε χρειάζεστε πλέον και είναι σε καλή κατάσταση.

Είτε ειδοποιείτε και περνάει κάποιος από το σπίτι σας να τα πάρει, είτε τα φέρνετε οι ίδιοι ώστε να

συμμετέχετε και στη διαδικασία.

4.

Η οικονομική συνεισφορά όποιου έχει αυτή τη δυνατότητα θα ήταν εξαιρετικά σημαντική.

Ποιες είναι οι προυποθέσεις συμμετοχής; 

Δύο.

- Η επιθυμία προσφοράς στους συνανθρώπους μας τους λιγότερο ευνοημένους από μας.

- Η συνέπεια στην ευθύνη που αναλαμβάνουμε για όσο διαρκεί. Να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι οι

άστεγοι έρχονται κάθε Πέμπτη μεσημέρι εδώ και πολλά χρόνια για να πάρουν το γεύμα τους. Πράγμα που

σημαίνει ότι αυτοί που έχουν αναλάβει να το προσφέρουν τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα, πρέπει να το

κάνουν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες ( βροχή, συγκεντρώσεις στο κέντρο, κίνηση κλπ ), όπως κι

εκείνοι που έχουν αναλάβει το μαγείρεμα. ( Όλα αυτά κατόπιν συνεννόησης με κάποιον υπεύθυνο).

Καρδιά της ομάδας ( που έχει δώσει κυριολεκτικά την ψυχή του σ’ αυτή την υπόθεση) είναι ο Θοδωρής

Ιγνατιάδης, στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για όσες πληροφορίες θέλετε. Να αναφέρω εκτός των

άλλων και την πολύτιμη, πολύχρονη και σταθερή βοήθεια ( και σε δύσκολους καιρούς… ) της Μαίρης

Καρτσούνη, η οποία μπορεί επίσης να σας ενημερώσει.

Όσοι λοιπόν πιστοί, προσέλθετε!

Και μην ξεχνάτε πως, μια πράξη καλοσύνης μέσα από την 

προσφορά αγάπης, όσο μικρή κι αν φαίνεται, έχει τεράστια αξία, γιατί βγαίνει από την καρδιά μας.

Και πως ό,τι κάνουμε πάντα επιστρέφει σε μας, πολλαπλάσιο. Αν δεν επιστρέψει από κει που περιμένουμε,

θα επιστρέψει από κάπου αλλού.

Σας περιμένουμε!

Προβολή όλωνΆτομα που ίσως γνωρίζ ετε

Carolina Hernandez

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΙΛ ΟΙ

Saki Mar

Α ΓΑΠΗΜΕΝΑ

Ενημερώσεις

Μηνύματα

Εκδηλώσεις

Βρείτε φίλους

School of Architecture @ U…

b.alive: raw food in …

TU Berlin Exchange …

Δημιουργία ομάδας...

Στενοί φίλοι

Οικογένεια

University of Patras

Περιοχή Berlin

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κέντρο εφαρμογών

The Guardian

Ροή Παιχνιδιών

Φωτογραφίες

Μουσική

Σημειώσεις

Σύνδεσμοι

Σκουντήγματα

ΣΕΛ ΙΔΕΣ

Δημιουργήστε Σελίδα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
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Οι Φίλοι των Αστέγ… Σχετικές πληροφορίες Εκδηλώσεις Φωτογραφίες Αρχεία

Προσθήκη στους φίλους

Efi Petrochilou

Φωτογραφίες τοίχου

[Φίλοι Αστέγων του Πεδίου του Άρεως] Οργάνωση φιλανθρωπική 
και ιδιωτική και δεν συνδέεται με κάποια θρησκεία ούτε με δημόσιο 
φορέα. Από το 1994 προσφέρει σε σταθερή βάση φαγητό σε άστεγους 
του κέντρου της Αθήνας. Κάθε Πέμπτη στις 15.00 το μεσημέρι οι 
Φίλοι Αστέγων παρουσιάζονται στο πεδίον του Άρεως στο πλάτωμα 
πίσω από το άγαλμα της Αθηνάς για την ετοιμασία και διανομή του 
φαγητού.  Το μαγείρεμα γίνεται στα σπίτια των εθελοντών και στη 
συνέχεια το φαγητό μεταφέρεται στο Πεδίον του Άρεως. Οι μερίδες 
τοποθετούνται μερίδες  μέσα σε ατομικές συσκευασίες. Αρκετοί 
εθελοντές μεταφέρουν και επιπλέον υλικά όπως φρούτα, γλυκά 
ή ότι άλλο επιθυμούν. Μόλις η σακούλα με το φαγητό ετοιμαστεί, 
μοιράζεται στον συγκεντρωμένο κόσμο.Αρκετοί μένουν στο πάρκο 
γευματίζοντας εκεί. Σε περίπτωση βροχής το συσσίτιο μεταφέρεται 
στο υπόστεγο επί τις οδού Σπύρου Τρικούπη απέναντι από την είσοδο 
στο πάρκο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. 

 “Υπάρχουν και αρκετοί ιδιώτες  που προμηθεύουν την διαδικασία 
με υλικά όπως φούρνοι γειτονιάς, εστιατόρια αλλά και επιφανείς 
προσωπικότητες που συνδράμουν με οικονομικές συνεισφορές όπως 
η Βάνα Μπάρμπα.”27

Tρόπος λειτουργίας της ομάδας ‘Φίλοι Αστέγων”,
http://www.facebook.com/groups/118787261477325/photos/ 

27. προφορική συνέντευξη με Κ. Ιγνατιάδη, συντονιστή του συσσιτίου, Πεδίον του Άρεως, 05-01-2012
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The seristery – Το Σεριστέριο

“Το  Φαλανστήριο θα πρέπει να περιέχει, εκτός από τα ιδιωτικά διαμερίσματα, ένα μεγάλο αριθμό αιθουσών 
για τις κοινωνικές σχέσεις. Οι αίθουσες αυτές θα ονομαστούν Σεριστέρια  ή  θέσεις για τη συνάντηση και 
αλληλεπίδραση της σειράς των παθών.
Οι αίθουσες αυτές δεν έχουν τίποτα το κοινό με τα δημόσια δωμάτια που κυριαρχούν οι πολιτισμένες  κοινωνικές 
σχέσεις. Το σύστημα αυτό είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που ακολουθείται στις μεγάλες συγκεντρώσεις 
μας,  «ακόμα και στα παλάτια των βασιλιάδων θα δεις ολόκληρο πλήθος συγκεχυμένο σύμφωνα με την 
πολιτισμένη αρχή της ισότητας, η οποία δεν έχει καμία απολύτως θέση στην Αρμονία». Μια σειρά παθών 
δεν μπορεί να ανεχτεί αυτή τη σύγχυση: έχει πάντα τρία, τέσσερα  ή πέντε τμήματά του πλήθους  τα οποία 
καταλαμβάνουν τρία, τέσσερα ή πέντε γειτονικά δωμάτια. Έτσι, κάθε Σεριστέριο αποτελείται συνήθως από 
τρεις κύριες αίθουσες, μία για το κέντρο και δύο για τις πτέρυγες της σειράς. 
Ακολουθεί ένα παράδειγμα για το πώς οργανώνεται στο Φαλανστήριο το Σεριστέριο του δείπνου. 

Στο Σεριστέριο του δείπνου έξι αίθουσες ανόμοιου μεγέθους είναι απαραίτητες:

Μια για την πρώτη τάξη χωρητικότητας 150 ατόμων

Δύο αίθουσες για την δεύτερη τάξη χωρητικότητας 400 ατόμων

Τρεις αίθουσες για την Τρίτη τάξη χωρητικότητας 900 ατόμων

Κοντά σε αυτές τις έξι αίθουσες άνισου μεγέθους θα πρέπει να υπάρχει ένας αριθμός μικρότερων δωματίων  
για τις διάφορες ομάδες που θα ήθελαν να απομονωθούν από τις κύριες αίθουσες που γευματίζει η τάξη 
τους. Συμβαίνει κάθε μέρα κάποιες ομάδες να θέλουν να φάνε ξεχωριστά: θα έπρεπε να έχουν δωμάτια κοντά 
στο Σεριστέριο όπου τα γεύματα θα σερβίρονται στα υπόλοιπα μέλη της τάξης τους.”24

24. Beecher J, and R. Bienvenu, The Utopian Vision of Charles Fourier: Selected Texts on Work, Love and Passionate Attraction, Βοστόνη, Beacon Press, 1971, σελ 241, Μ.τ.Σ

28. Προοπτική άποψη του Φαλανστηρίου

“Πεδίον του άρεως Χοχο τι κανεις? Πεσαν τα δέντρα, βλέπεις 1 μηνα και 2 μερες εβλεπα τα κίτρινα φύλλα όλο το πάρκο. Τώρα δεν έχει.                      Κάθε μέρα ένα μήνα και 2 μέρες κράτησε. Όταν έπεφταν εδώ πήγαινα αλλού. Όλο το πάρκο έ? Κάθε μέρα για τρείς ώρες.”         
 Προφορική ηχογράφιση στο Πεδίον του Άρεως, 5-01-12, 14:20

[Χώροι]



58 59

Χαρτογραφική Σύνθεση με φωτογραφίες των χώρων συσσιτίων.
Από δεξιά : Κέντρο Ελέους, Καριτάς, Πεδίον του Άρεως, Στοά στην οδό Τρικούπη

[Αίθουσες για τις κοινωνικές σχέσεις] 
“Το  Φαλανστήριο θα πρέπει να 
περιέχει, εκτός από τα ιδιωτικά 
διαμερίσματα, ένα μεγάλο αριθμό 
αιθουσών για τις κοινωνικές σχέσεις. 
Οι αίθουσες αυτές θα ονομαστούν 
Σεριστέρια ή θέσεις για τη συνάντηση 
και αλληλεπίδραση της σειράς των 
παθών.”28

28. Fourier Ch, Théorie de l›unité universelle, Παρίσι, Société pour la Propagation et la Réalisation de la Théorie de Fourier, 
1822, στο : http://www.marxists.org/reference/archive/fourier/works/ch20.htm [πρόσβαση 13-11-2011]
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[Λιοσίων 47 και Ηπείρου] Το κτίριο βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών Λιοσίων 
και Ηπείρου και χτίστηκε το 1945. Είναι ένα διόροφο οίκημα που την στιγμή αυτή 
φιλοξενεί τον σύλλογο Κέντρο Ελέους και ένα μίνι μάρκετ στο ισόγειο. Το κέντρο 
Ελέους μετακόμισε εκεί το 2006. Πριν το 2006 ήταν στη Ομόνοια πίσω από τα Hondos 
Center. Τo κτίριο περιλαμβάνει είκοσι δωμάτια, τέσσερα μπάνια, δύο κουζίνες, έναν 
προθάλαμο που επικοινωνεί με την κεντρική σκάλα και την αίθουσα των εκδηλώσεων 
στο ισόγειο. Το συσσιτίο φιλοξενείται στην κεντρική αίθουσα του ισογείου. Η κεντρική 
αίθουσα είναι ένας ενιαίος χώρος. Περιέχει τον χώρο συνεύρεσης όπου βρίσκονται 
οι καρέκλες, ένα μπαρ με πάγκους όπου γίνεται η ετοιμασία των μερίδων. Η κεντρική 
αίθουσα επικοινωνεί με ένα μικρό δωμάτιο όπου μπαίνουν τα μικρά παιδιά και τον 
προθάλαμο απ’ όπου εισέρχονται όλοι οι σιτιζομένοι. 

29. Προφορική συνέντευξη στον πρόεδο της οργάνωσης Ηλία Αρμένη, Κέντρο Ελέους, 01-17-2012

 “Ήτανε καταφύγιο εδώ απ έξω έχει ένα υπόγειο μεταλλικό 
όλο ατσάλι κάτω από το κτίριο και έξω από κεί είναι κάι 
πεζοδρόμια τώρα τα έχουν κάνει αποθήκη αλλά ανοίγανε 
όταν οι σειρήνες βαράγανε μέσα εδώ μένανε οικογένειες. 
Αλά για την γειτονιά ήταν ένα καταφύγιο 100 ανθρώπων 
που ερχοντούσαν εδώ και υπήρχαν και άλλα τέτοια κτίρια. 
Αυτό είναι του 45. Το φτιάξαμε τώρα και εμείς . αλλά το 
μήνυμα πιο είναι το σπουδαίο το συμβολικό ότι όπως ήταν 
και τότε καταφύγιο με τους βομβαρδισμούς έτσι και τώρα 
συνεχίζει το ρόλο του για ένα άλλο είδους καταφύγιο για 
ανθρώπους που είναι ταλαιπωρημένοι.”29
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30. Άποψη του κτιρίου του Κέντρου Ελέους από την Οδό Ηπείρου, 18-01-2012

32. Κέντρο Ελέους, Η αφίσα του οργανισμού,18-01-1231. Περοδρόμιο αναμονής ,18-01-2012

33. Μπαίνοντας στην αίθουσα, 03-01-2012 34. Ο πάγκος που μοιράζεται το φαγητό, 03-01-2012

[Ιδιωτικότητα Χώρων]“Η άλλη πτέρυγα θα περιλαμβάνει το χάνι για τα 
καραβάνια με τις αίθουσες χορού και τις αίθουσες όπου θα γίνονται οι 
συναντήσεις με τους επισκέπτες οι οποίοι δεν θα επιτρέπεται να ενοχλούν το 
κέντρο του παλατιού και να διαταράζουν τις εγχώριες σχέσεις της φάλαγγα. 
Αυτή η προφύλαξη είναι πιο σημαντική στην δικαστική - διοικητική 
φάλαγγα. Για αυτήν, η προσέλκυση των περίεργων μέσω των τελών εισόδου 
θα επιφέρει στην φάλαγγα κέρδη το λιγότερο 20 εκατομμύριων.”30

30. Fourier Ch, Théorie de l›unité universelle, Παρίσι, Société pour la Propagation et la Réalisation de la Théorie de Fourier, 
1822, στο : http://www.marxists.org/reference/archive/fourier/works/ch20.htm, [πρόσβαση 13-11-2011]
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35. Διατάξεις καθισμάτων την ώρα της διακονίας, 03-01-2012

[Σεριστέρια]“Οι αίθουσες αυτές δεν έχουν τίποτα 
το κοινό με τα δημόσια δωμάτια που κυριαρχούν οι 
πολιτισμένες  κοινωνικές σχέσεις. Το σύστημα αυτό 
είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που ακολουθείται στις 
μεγάλες συγκεντρώσεις μας,  «ακόμα και στα παλάτια 
των βασιλιάδων θα δεις ολόκληρο πλήθος συγκεχυμένο 
σύμφωνα με την πολιτισμένη αρχή της ισότητας, η οποία 
δεν έχει καμία απολύτως θέση στην Αρμονία». Μια σειρά 
παθών δεν μπορεί να ανεχτεί αυτή τη σύγχυση: έχει 
πάντα τρία, τέσσερα  ή πέντε τμήματά του πλήθους  τα 
οποία καταλαμβάνουν τρία, τέσσερα ή πέντε γειτονικά 
δωμάτια. Έτσι, κάθε Σεριστέριο αποτελείται συνήθως 
από τρεις κύριες αίθουσες, μία για το κέντρο και δύο για 
τις πτέρυγες της σειράς.”31

31. O.π.

κάτοψη Κέντρο Ελέους, κλ 1:50
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Τρισδιάστατη Απεικόνιση των χώρων του συσσιτίου του Κέντρου Ελέους
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36. Η πολυκατοικία στην οδό
Καποδιστρίου, 17-11-2011 

Απόσπασμα από το άρθρο The Soup Kitchen σχετικα με την περιοχή της πλατείας Βάθης
http://www.athensnews.gr/issue/13462/48028

http://www.athensnews.gr/issue/13462/48028

[Καποδιστρίου 52] Το κτίριο 
ανέκαθεν ήταν στην ιδιοκτησία 
καλογραιών. Από το 1987 
μέχρι το 1992 λειτουργούσε 
ως ξενώνας θηλαίων. Από 
το ‘92 και μετά, οι καλόγριες 
άρχισαν να δίνουν φαγητό σε 
μετανάστες. Στον πρώτο όροφο 
είναι η σάλα που γευμάτιζαν 
παλιά οι οικότροφες και 
τώρα οι μετανάστες, μαζί με 
την κουζίνα ενώ η αποθήκη 
των τροφίμων βρίσκεται 
στον τρίτον όροφο. Στους 
άλλους ορόφους φιλοξενείται 
η κοινωνική υπηρεσία, τα 
μαθήματα γλωσσών και 
τον τομέα υπηρεσιών. Η 
πολυκατοικία συνορεύει 
με την πλατεία Βάθης.Η 
ευρύτερη  περιοχή εδώ και 
πολλά χρόνια υπόκειται   σε 
συνεχή υποβάθμιση με 
βασικά σημεία την διακίνηση 
και χρήση ναρκωτικών, την 
πορνεία και την ανάπτυξη 
παραβατικής συμπεριφοράς. 
Η διαδικασια του συσσιτίου 
φιλοξενείται σε  επιμέρους 
χώρους. Το γεύμα γίνεται στη 
μεγάλη αίθουσα με οριζόντιες 
διατάζεις από ενωμένα 
τραπέζια.10 τραπέζια, μια 
σειρά των 3, μια των 4, 3 μόνα 
τους, 2 καθίσματα μωρού, 
81 καθίσματα. Η αίθουσα 
επικοινωνεί με τη κουζίνα μέσω  
ενός μεγάλου ανοίγματος 
απ όπου μεταβιβάζονται 
οι μερίδες και εν συνεχεία 
τοποθετούνται πάνω στους 
δίσκους και δίνονται στους 
σιτιζομένους. 
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37. άποψη της εισόδου μαζί με την ταμπέλα της Καριτάς, 17-11-2011 

38. Το πεζοδρόμιο αναμονής, 19-11-2012

39.Η είσοδος μέσα στο κτίριο 19-001-2012 40. Το γραφείο μοιράσματος κουπονίων και ελέγχου της εισόδου 19-01-2012
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“Οι κουζίνες και ορισμένες από τις δημόσιες αίθουσες θα 
βρίσκονται στο ισόγειο. Επίσης, θα υπάρχουν καταπακτές 
στα πατώματα των τραπεζαριών στο δεύτερο πάτωμα. 
Έτσι τα τραπέζια θα στρώνονται στις κουζίνες και απλώς θα 
ανυψώνονται μέσα από τις καταπακτές στις τραπεζαρίες όταν 
φτάνει η ώρα του φαγητού. Αυτές οι καταπακτές θα είναι πολύ 
χρήσιμες ειδικά σε εορταστικές εκδηλώσεις, όπως οι επισκέψεις 
καραβανιών και λεγεώνων, όπου θα είναι πάρα πολλοί οι 
επισκέπτες ώστε να φάνε στις κανονικές τραπεζαρίες. Τότε, θα 
στρώνονται διπλές σειρές από τραπέζια στις γκαλερί του δρόμου 
και το φαγητό θα πηγαίνει επάνω μέσα από τις κουζίνες.”31

41. Σκάλες Αναμονής, 16-11-2011

42. Η τραπεζαρία απο τους διαδρόμους, 19-01-2012

31. Fourier Ch, Théorie de l›unité universelle, Παρίσι, Société pour la Propagation et la Réalisation de 
la Théorie de Fourier, 1822, στο : http://www.marxists.org/reference/archive/fourier/works/ch21.
htm, [πρόσβαση 28-11-2011]

43. Η μερική άποψη της τραπεζαρίας, 16-11-2011

45. Οι λεκάνες που ξεπλένονται τα πιάτα πρώτη φορά 16-11-2011 46. Κουζίνα - ο νεροχύτης, 16-11-2011

44. Ο πάγκος που τοποθετούνται οι μερίδες 16-11-2011
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47. Τραπεζαρία - διατάξεις καθισμάτων την ώρα του γεύματος, 16-11-2011“Στο Σεριστέριο του δείπνου έξι αίθουσες ανόμοιου μεγέθους είναι απαραίτητες:

Μια για την πρώτη τάξη χωρητικότητας 150 ατόμων

Δύο αίθουσες για την δεύτερη τάξη χωρητικότητας 400 ατόμων

Τρεις αίθουσες για την Τρίτη τάξη χωρητικότητας 900 ατόμων.”32

30. Fourier Ch, Théorie de l›unité universelle, Παρίσι, Société pour la Propagation et la Réalisation de la Théorie de Fourier, 
1822, στο : http://www.marxists.org/reference/archive/fourier/works/ch20.htm, [πρόσβαση 13-11-2011]

κάτοψη  τραπεζαρίας Καριτάς,κλ 1:50
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Τρισδιάστατη Απεικόνιση των χώρων 
του συσσιτίου της Καριτάς
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48. Πλάτωμα συσσιτίου, Πεδίον του Άρεως, 19-01-2012

 

[Πεδίον του Άρεως] Ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια άλση της Αθήνας. 
Αποτελεί  τον  κύριο τόπο αναψυχής των Αθηναίων από το 1927 μέχρι 
και σήμερα. Η ιστορία του ξεκινάει απo τον καιρό του Όθωνα και 
συνεχώς έχει τις ίδιες κυκλικές πορείες, αφενός μεγάλα διαστήματα 
εγκατάλειψης και αφετέρου ευκαιριακές διεκδικήσεις. Το όνομά του 
προέκυψε αρχικά από την χρήση του (ήταν χώρος ασκήσεων του 
στρατού) αλλά αργότερα και με την φιλοδοξία δημιουργίας ενός 
Άλσους στο σκεπτικού του "Εθνικού Ηρώου". Το 1937 δημιουργείται 
η λεγόμενη "Λεωφόρος των Ηρώων", όπου δεξιά και αριστερά του 
δρόμου φιλοτεχνήθηκαν οι προτομές των αγωνιστών της επανάστασης 
του 1821. Το 1938 έγιναν τα αποκαλυπτήρια του έφιππου ανδριάντα 
του Βασιλειά Κωνσταντίνου. Μετέπειτα τα αγάλματα της Προμάχου 
Αθηνάς, των ιερολοχιτών και των πεσόντων στις μάχες `41-`44.

 
Το Πεδίον του Άρεως κατατάσσεται στα πάρκα περιπάτου.Αποτελείται 
ουσιαστικά από ένα σύνολο χαράξεων με γεωμετρικές καμπύλες 
και κυρίως τόξα κύκλων που ορίζουν διαδρομές περιπάτου. Οι 
διαδρομές αυτές εκκινούν και καταλήγουν σε κυκλικά επισημασμένες 
διασταυρώσεις με μικρά θέματα (ένα διαφορετικό παρτέρι, ένα 
ξεχωριστό φωτιστικό, κάποιο στοιχείο νερού, κ.λ.π.).  Σε μια τέτοιου 
τύπου διασταύρωση πίσω από το άγαλμα της Αθηνάς πραγματοποιείται 
το συσσίτιο των φίλων αστέγων. Στο Πεδίον του Άρεως το συσσιτίου 
γίνεται στον ίδιο ενιαίο χώρο.Το φαγητό μαγειρεύεται στα σπίτια 
των εθελοντών. Δυο πάγκοι τοποθετούνται κάθε φορά πάνω στους 
οποίους ετοιμάζεται το πακέτο με το γέυμα. Δίπλα στους πάγκους, 
κάτω στο χώμα, τοποθετούνται τα πακέτα με τα φαγητά . Ακριβώς 
δίπλα στα τρόφιμα σχηματίζεται αυτοσχέδια ουρά που όσο περνά η 
ώρα μεγαλώνει. Η αύξηση των πακέτων με την τροφή είναι ανάλογη 
της επιμήκυνσης της ουράς. Τη στιγμή που έχει συγκεντρωθεί το 
σύνολο της τροφής αρχίζει και η διανομή. Μόλις πάρουν όλοι φαγητό 
και εφόσον έχουν περισσέψει μερίδες μετακινούνται δημιουργώντας 
αντιδιαμετρική ουρά για να ξαναπάρουν φαγητό. Δημιουργούνται 
πολλαπλοί χώροι αναμονής. Πολλαπλές είναι και οι τοποθεσίες  που 
επιλέγει ο κόσμος να γευματίσει. Στην πλειοψηφία τους αντιστοιχούν 
στα παγκάκια που βρίσκονται περιμετρικά του χώρου.

49. Το Άγαλμα της Αθήνας, πεδίον του Άρεως. 19-01-2012 
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50. Είσοδος στο πλάτωμα του συσσίτιου στο Πεδίον του Άρεως, 

«Άμα θα ρθεις στην αθήνα και μένεις να ρθείς στο πεδίον του άρεως, το καλύτερο μέρος της αθήνας, εγώ είμαι 40 χρόνια εδώ, να πας από κεί πέρα να δείς τα αγάλματα, 
που να δείς εμείς που μένουμε κάτω στην αχαρνών δεν μπορείς να ανοίξεις την πόρτα, έχεις γεμίσει άραβες, μαύρους αραπάδες ενώ εδώ πέρα είναι μες τη φύση.
δηλαδή να σε φέρει η μοίρα σου να ζήσεις εδώ, εδώ να ζήσεις στο πεδίον του άρεως, Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εγώ έφυγα από τα  γιάννενα 19 χρονών από τον πατέρα 
μου 300 γιδοπρόβατα είχαμε.»

Απόσπασμα ηχογράφισης, Πεδίον του Άρεως, 19-01-12, 14:42

51. Πλάτωμα , Πεδίον του Άρεως 19-01-12

Κοντά σε αυτές τις έξι αίθουσες άνισου μεγέθους θα πρέπει να υπάρχει 
ένας αριθμός μικρότερων δωματίων  για τις διάφορες ομάδες που θα 
ήθελαν να απομονωθούν από τις κύριες αίθουσες που γευματίζει η 
τάξη τους. Συμβαίνει κάθε μέρα κάποιες ομάδες να θέλουν να φάνε 
ξεχωριστά: θα έπρεπε να έχουν δωμάτια κοντά στο Σεριστέριο όπου τα 
γεύματα θα σερβίρονται στα υπόλοιπα μέλη της τάξης τους.”32

32. Ο.π.

Κάτοψη χώρου συσσιτίου Πεδίον του Άρεως, κλ 1:50

Ο περιβάλλοντας χώρος του συσσιτίου Πεδίον του Άρεως, κλ 1:100
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52. Το συσσίτιο στο Πεδίον του Άρεως. 19-01-12,  15:11:20 μμ
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52. Η στοά στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, 22-12-2012

Εικ.71 : χώρος συσσιτίου σε περίπτωση βροχής
Κάτοψη στοάς κλ 1:50

33. Fourier Ch, Théorie de l›unité universelle, Παρίσι, Société pour la Propagation 
et la Réalisation de la Théorie de Fourier, 1822, στο :http://www.marxists.org/
reference/archive/fourier/works/ch21.htm [πρόσβαση 28-11-2011]

“Η μεγάλη υπόθεση αυτής της οργάνωσης είναι η 
επικοινωνία που επιτυγχάνεται μέσω των περίκλειστων 
στοών (Street Galleries). Οι στοές θα θερμαίνονται 
το χειμώνα και θα αερίζονται το καλοκαίρι έτσι ώστε 
κάποιος που τον Ιανουάριο θα θέλει να μεταφερθεί προς 
τα εργαστήρια, τους στάβλους, τις αίθουσες δείπνου να 
μην καταλαβαίνει αν βρέχει ή έχει λιακάδα, αν κάνει 
κρύο ή ζέστη. Το Φαλανστήριο δεν περιέχει εξωτερικούς 
δρόμους εκθεμένους στα καιρικά φαινόμενα. Όλα τα 
τμήματα του οικοδομήματος μπορεί να τα προσεγγίσει 
κανείς μέσω της ευρείας στοάς που εκτείνεται κατά μήκος 
του δεύτερου ορόφου  σε όλο το κτίριο. Το ισόγειο δίνεται 
προς χρήση στα καραβάνια και τα άλλα μεταφορικά μέσα. 
Πολλοί παρομοιάζουν τις σκεπασμένες στοές με τη μεγάλη 
αίθουσα του Λούβρου. Οι στοές του Φαλανστηρίου 
όμως θα είναι πιο ψηλές και θα περιέχουν στη μια πλευρά 
παράθυρα. Στις πτέρυγες του οικοδομήματος οι στοές 
συνορεύουν με μια διπλή σειρά δωματίων που η μια 
βλέπει στα χωράφια και τους κήπους και η άλλη στη 
στοά. Η στοά θα έχει ύψος τριών ορόφων και μεγάλα 
ανοίγματα στην απέναντι πλευρά των δωματίων. Σκάλες 
τοποθετημένες ανά διαστήματα παρακείμενα στη στοά 
θα μεταφέρουν τους κατοίκους στα διαμερίσματα του 
δεύτερου, τρίτου και τέταρτου ορόφου. Ο προσωπικός 
χώρος των ανθρώπων που ζουν κοινοτικά είναι ένα μικρό 
δωμάτιο όπου μπορούν να γδύνονται και να κοιμούνται.”33

53.Άποψη της στοάς από τον δρόμο, 22-12-2012 
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54. Συσσίτιο στην οδο Τρικούπη, 22-12-11, 15:17:49

[Προσαρμογή] Οι τρεις χώροι των συσσιτίων δεν 
σχεδιάστηκαν αρχικά για αυτή τη λειτουργία. 
Είναι κτίσματα ή δημόσιοι χώροι που στην 
πορεία εξαιτίας της αύξησης των ατόμων που 
αδυνατούσαν να καλύψουν βασικές βιολογικές 
ανάγκες όπως αυτής της τροφής, φιλοξένησαν 
την πράξη του συσσιτίου. Κάποιες ώρες τη μέρα 
ή τη βδομάδα, στους χώρους πραγματοποιούνται 
αλλαγές ώστε να υποδεχτούν τους σιτιζομένους. 
Στα συσσίτια του Κέντρου Ελέους και του Πεδίου 
του Άρεως η προσαρμογή γίνεται μέσω των 
επίπλων. Στο πάρκο τοποθετούνται οι πάγκοι 
που ετοιμάζονται τα γεύματα και στο Κέντρο 
Ελέους οι διοργανωτές αλλάζουν την διάταξη 
των καθισμάτων. Το κτίριο της Καριτάς είναι το 
μόνο που περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένη 
αίθουσα για το γεύμα μιας που παλιότερα ήταν 
ξενώνας θηλαίων και γευμάτιζαν εκεί. Οι σκάλες 
στην περίπτωση αυτή είναι το στοιχείο που 
προσαρμόζεται στα ζητούμενα του συσσιτίου : 
από πέρασμα μετατρέπεται σε χώρο στάσης και 
αναμονής. 
 Τον υπόλοιπο χρόνο οι δραστηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα δεν απευθύνονται στην ομάδα 
των σιτιζομένων. Στο κέντρο Ελέους οι κύριοι 
χρήστες είναι οι κάτοικοι του κτιρίου όπως και 
άλλα άτομα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
της απεξάρτησης. Το πλάτωμα στο Πεδίον του 
Άρεως έχει για τους επισκέπτες του πάρκου τον 
χαρακτήρα ως πέρασμα ή ως σημείο στάσης ενώ 
η αίθουσα κτίριο της Καριτάς κλείνει μέχρι την 
επόμενη μέρα όπου θα αρχίσει ξανά η διαδικασία 
του συσσιτίου με το πρωινό μαγείρεμα.

[Απόκρυψη]Μέσα στη πόλη δεν υπάρχει κάποιο σημάδι 
σήμα που να παραπέμπει στην πράξη του συσσιτίου. Οι 
ταμπέλες με τα λογότυπα στην περίπτωση του Κέντρου 
Ελέους και της Καριτάς έξω από τα κτίρια παρουσιάζουν 
τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα των δράσεων του κτιρίου 
αλλά δεν ενημερώνουν για την πράξη δραστηριότητα του 
συσσιτίου. Το δίκτυο των συσσιτίων με αυτή την έννοια 
λειτουργεί σε σχετική απόκρυψη. Οι χώροι, ανοίγουν και 
κλείνουν για να υποδεχθούν τη διαδικασία. Αποτελούν 
τον υποδοχέα της διαδικασίας η οποία έχει συγκεκριμένη 
διάρκεια και δεν συνδιαλέγεται με το χώρο της πόλης 
συνεχώς. Όταν τα συσσίτια γίνονται μέσα σε κτίριο η 
ουρά που σχηματίζεται κατά την αναμονή προαναγγέλλει 
την πραγματοποίηση της διανομής. Τις ώρες πριν το 
συσσίτιο τα πεζοδρόμια γεμίζουν κόσμο μεταβάλλοντας 
την πυκνότητα του κόσμου και της κίνησης στην γύρω 
περιοχή. Στους ανοιχτούς χώρους από την άλλη, στην 
περίπτωση της πλατείας, έκτος από την ουρά, οι 
εφήμερες κατασκευές και υπολείμματα της διαδικασίας 
είναι τα στοιχεία που φανερώνουν την διεξαγωγή του 
συσσιτίου.
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55. Αναμονή Κέντρο Ελέους
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[Το συσσίτιο του Κέντρου Ελέους] ξεκινάει στις 19.00 το απόγευμα. Οι 
σιτιζομένοι αρχίζουν να μεταβαίνουν στο χώρο μιάμιση ώρα πριν. Μέχρι τη 
στιγμή που θα εισέλθουν στην κεντρική αίθουσα αναμένουν στο πεζοδρόμιο 
έξω από την κεντρική είσοδο του κτιρίου. Ως κέντρο της συγκέντρωσης  
ορίζεται η εξώπορτα με τον κόσμο να περιμένει δεξιά και αριστερά. Όση ώρα 
οι σιτιζομένοι αναμένουν, στην κυρίως αίθουσα οι διοργανωτές προσεύχονται 
και διακονούν τον Χριστό. Οι καρέκλες έχουν τοποθετηθεί σε κυκλική διάταξη. 
Μόλις τελειώσουν την διακονία δύο άτομα ανεβαίνουν  στην κουζίνα στον 
δεύτερο όροφο για να μεταφέρουν τα τάπερ με το φαγητό. Τα υπόλοιπα άτομα 
αλλάζουν την διάταξη των καρεκλών (45 σε αριθμό). Τις τοποθετούν σε εννέα 
σειρές των τριών, μια σειρά των έξι, έξι σειρές των δύο, έτσι ώστε να κοιτάνε 
τον τοίχο όπου γίνονται προβολές. Όταν το ρόλοι δείξει 19:00 ακριβώς οι 
σιτιζόμενοι μπαίνουν το προθάλαμο όπου τους δίνεται κουπόνι εισόδου.  Μέσω 
του κουπονιού ελέγχεται το σύνολο των ατόμων έτσι ώστε αφενός να χωράνε 
στην αίθουσα και αφετέρου να φτάνει το διαθέσιμο φαγητό. Εφόσον εισέλθουν 
στην κεντρική αίθουσα, κάθονται στις καρέκλες και τους δίνεται τσάι. Ο ιδρυτής 
του κέντρου τους μιλάει για το Χριστό και προσεύχονται παρέα. Κατόπιν, τους 
δίνεται το φαγητό το οποίο συσκευαζόταν όση ώρα διαρκούσε η διακονία και 
η προσευχή.Μετά το πέρας του συσσιτίου οι σιτιζομένοι εξέρχονται από τον 
κτίριο και φεύγουν. 

“Το συνδυαστικό είναι το πάθος το οποίο συνδυάζει τις πνευματικές με τις αισθησιακές απολαύσεις. Επιτρέπει ή προκαλεί ευχαρίστηση δυο ή περισσότερων απολαύσεων.”34

“Το συνδυαστικό πάθος35 μπορεί να είναι 3 ειδών. Το crossed ή διασταυρωμένο πάθος, το νόθο και το δυνητικό. Το διασταυρωμένο ενώνει τα πάθη της 
ψυχής με μια από τις αισθήσεις. Το νόθο ενώνει ή δυο απολαύσεις ψυχικές ή δυο απολαύσεις των αισθήσεων. Το να ακούς δηλ μια συναυλία και να γευματίζεις 
ταυτόχρονα. Το δυνητικό συνδυαστικό προϋποθέτει την εμπλοκή αρκετών παθών. Ο άνθρωπος που βιώνει το αυτό το πάθος βρίσκεται σε κατάσταση έκστασης 
ανίκανος να λειτουργήσει με την λογική.”36

34. Fourier Ch, The passions of the Human Soul, Vol 2,Λονδίνο, εκδ. Harvard College Library, 1851, σελ 5, Μ.τ.Σ

35. Τα πάθη Τα Πάθη της Αθρώπινης Ψυχής επιφέρουν την ηδονή η οποία με την σειρά της αποτελεί την αιώνια αρχή της κοινωνικής οργάνωσης. Τα πάθη ο Fourier 

τα έχει ονοματίσει, ταξινομήσει και συνδυάσει με αποτέλεσμα σε κάθε άνθρωπο να αντιστοιχούν 810 πάθη. Τα δώδεκα πρώτα συνιστούν τα πιο σημαντικά και 

περιλαμβάνουν τα πέντε αισθησιακά πάθη (ένα για κάθε μια από τις πέντε αισθήσεις)τα 4 αρχικά (η τιμή, η φιλία, ο έρωτας, η συγγένεια) και τα τρία διανεμητικά, 

το Καβαλιστικό πάθος (The cabalistic), το πάθος-Πεταλούδα(Τhe papillonne) και το Συνδυαστικό πάθος(Τhe composite). Υπάρχει βέβαια και το δέκατο τρίτο πάθος, 

ο Ενοτισμός, το πάθος για ενότητα, για γνώση του ενός και του άλλου, για μια ενοποίηση όλων των ανθρώπινων συνειδήσεων σε μια υπαρξιακή ολότητα των παθών 

και των απολαύσεων. Πρόκειται για μια απέραντη φιλανθρωπία η οποία αντί να εξισώσει το διαφορετικό, το εξυψώνει και το τιμά όχι ως παράγοντα διαχωρισμού και 

υποτίμησης αλλά ως αποθέωση της περιπλοκότητας, της ποικιλίας και του συμπαντικού απείρου. Αντικαθιστά τον ισοπεδωτικό εξισωτισμό με μια πολλαπλότητα και με 

την ανάδειξη της ποικιλομορφίας. 

36. Ο.π, The passions of the Human Soul, Vol 2, 

56. Ο λόγος του ομιλητή, Κέντρο Ελέους

“Ο θεός αγαπάει εσένα. Αμήν. Ο θεός είναι καλός μας αγαπάει. Συμφωνείτε? 
Όλου τους ανθρώπους, είναι τόσο γεμάτος με αγάπη και με έλεος. Θέλει να 
έρθει στην ζωή μας να αλλάξει τη ζωή μας, δεν θέλει να μας βλέπει να έχουμε 
πόνο, πρόβλημα, δεν θέλει να μας βλέπει να βασανιζόμαστε, γιαυτό προσπάθει 
να μας βγάλει μέσα από την κατάσταση που βρισκόμαστε την δύσκολη, αυτό 
είναι μέσα στη καρδία του θεού να βοηθήσει τα δημιουργηματα του εμάς, 
να μας βοηθήσει να βρούμε πάλι το δρόμο το δικό του, γιατί πήραμε τους 
δρόμους τους δικούς μας, άλλος πήγε από δω, άλλος πήγε από κεί, και φύγαμε 
από τον δρόμο του θεού, και αυτό έγινε με κάθε άνθρωπο κανένας δεν είναι 
χωρίς αμαρτία, όλοι είμαστε αμαρτωλοί και για όλους μας πέθανε ο Ιησού 
χριστός, για όλους μας, είναι ο μόνος σωτήρας ο μόνο που πήρε πάνω του τις 
αμαρτίες μας είναι ο μόνος που μπορεί να μας βγάλει από το πρόβλημα που 
είμαστε. Πέρασε μια χρόνια πριν από λίγες μέρες, πέρασε η παλία χρονιά ε; και 
είμαστε εδώ και 17 μέρες, είμαστε σε μια νέα χρόνια, δεν ξέρω πως περάσατε 
την πρωτοχρονιά, τις μέρες αυτές των γιορτών αλλά δεν ξέρω πώς βλέπετε 
την καινούργια χρονιά που ήρθε. Συνήθως όταν αλλάζει ο χρόνος οι άνθρωποι 
σκέφτονται ιδιαίτερα και εύχονται ο ένας στον άλλο ,λέμε καλή χρονιά, ολη η 
καινούργια χρόνια να είναι μια καλή χρόνια, να πάνε όλα καλά στη Ζώη σου και 
καθώς φεύγει η παλιά χρονιά και έρχεται η καινούργια είναι ευκαιρία για όλους 
μας να σκεφτεί τι έχει ζήσει μέχρι τώρα και να δει τι ήταν που δεν ήταν καλό και 
τι καλό μπορεί να συμβεί τη καινούργια χρόνια. Γιατί όλοι μας αντιμετωπίζουμε 
προβλήματα και εσείς που είστε εδώ από μια άλλη χώρα και έχετε προβλήματα 
πολλά και κάποιοι απο σας ετοιμάζεστε να φύγετε σε μια άλλη χώρα. Εμείς 
σας ευχόμαστε το καλύτερο να γίνει στη ζωής σας και σας ευχόμαστε να γίνει 
το θέλημα του θεού στη ζωή σας. Και εμείς που είμαστε εδώ σε αυτή τη χώρα 
έχουμε και εμείς προβλήματα όλος ο κόσμος και ιδίως τις τελευταίες μέρες. 
Η οικονομία πάει κάτω, δουλειές δεν υπάρχουν, τα πράγματα είναι πολύ 
δύσκολα, κόβονται μισθοί, συντάξεις ανθρώπων, ανεβαίνουν όλα για να τα 
αγοράσεις και αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα πολύ αλλα και σε άλλα μέρη της 
Ευρώπης και σε όλο τον κόσμο. Φαίνεται ότι είμαστε στο τέλος, δεν υπάρχουν 
ελπίδες πολλές σε αυτή τη γη για να ζήσουμε πολλά χρόνια, φαινεται ότι όλα 
φτάνουν σε ένα σημείο να έρθει κάτι καινούργιο, μια καινούργια κατάσταση, 
μια καινούργια ζωη, μια καινουργια διάσταση και ξέρουμε ότι έχει ειπωθεί 
αυτό, έχει προφητευτεί στο λόγο του θεου, στην αγία γραφή ότι ο χριστός θα 
έρθει πάλι, γιατι ξέρετε οι τάφοι όλων όσων πέρασαν από την γή είναι γεμάτοι, 
ήταν γεμάτοι, αλλά ο τάφος του Ιησού είναι άδειος, όχι σήμερα, τρείς μέρες 
μετά από τον θάνατο του πήγαν οι γυναίκες να τον δουν θλιμμένες, λυπημένες 
και είχαν μαζί τους και διάφορα αρώματα και έτσι όπως πανε εκέι στο τάφο 
,εμφανίζεται ένας άγγελος και λέεί ποιον ζητάτε τον Ιησού που πέθανε πριν από 
λίγο; Δεν είναι εδώ, αναστήθηκε, αλληλούια ο Ιησούς δεν είναι τον τάφο, έχει 
αναστηθεί 2000 χρόνια και πάλι θα ρθεί και μας λέει, θα έρθω πάλι για να πάρω 
τους δικούς μου και όπου θα ναι και εγω θα είμαι και εκείνοι σε μια ζωη χωρίς 
δακρυ, χωρις πόνο, χωρις προβλήματα, αυτό είναι το καινούργιο που έρχεται 
ο χριστός, έρχεται κι χρειάζεται να είμαστε έτοιμοι να τον συναντήσουμε, 
χρειάζεται μέσα στην καρδια μας να ρθει αυτος να κατοικήσει εδώ που είναι 
το κέντρο των αποφάσεων μας, από δω που ξεκινάνε όλα, τι διαλέγουμε να 

κάνουμε στη ζωή, όλες οι αποφάσεις για τη ζωή έρχονται από τη καρδία μας από το 
κέντρο του πνεύματος μας, όχι απο τη κάρδια αυτή που αλλάζει το αίμα το σώμα .
Όταν λέει κάρδια το ευαγγέλιο, εννοεί το κέντρο του πνεύματος. Λοιπόν εδώ είναι 
ο χριστός που θέλει να έρθει για να αναλάβει εκείνος τον έλεγχο της ζωής μας γι 
αυτό λέει, στέκομαι στη πόρτα της καρδίας σου και χτυπάω, ,τουκ τουκ ,.. χτυπάω, 
ποιος κτυπάει την πόρτα; Κάποιος που θέλει να μπει μέσα και κάποιος που θέλει 
να του ανοίξουν την πόρτα, ενώ κάποιος που πάει να ανοίξει την πόρτα μόνος του, 
πάει να μπεί κρυφά μέσα, αυτός δεν χτυπάει την πόρτα, αυτός θέλει το κακό μας 
, αυτός δεν έχει καλό σκοπό, αυτός είναι ο διάβολος. Θέλει να μπεί μέσα, ύπουλα 
πονηρά, αλλά ο χριστός έρχεται από την πόρτα και χτυπάει την πόρτα και περιμένει 
να του ανοίξουμε. Αν εμείς του ανοίξουμε θα μπεί μέσα και λέει, θα κάτσει με μας 
να φάει, αυτό τι σημαίνει δεν κάθεσαι με τον οποιοδήποτε να φας, σημαίνει ότι 
θέλει να γίνουμε οι δικοί του, η οικογένεια του, θελει να κάτσει μαζί μας, και αν 
εκείνος έρθει μέσα μας τότε η ζωή μας αρχίσει να αλλάζει, αυτό όμως είναι στο 
χέρι το δικό μας. Ο θεός θέλει τόσο πολύ να μας βοηθήσει, πάρα πολύ να μας 
βοηθήσει ,σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Όχι μόνο να πιστεύουμε στο θεό, όχι 
μόνο να μάθουμε τι βίβλο και να πιστεύουμε. Ο θεός θέλει να μας βοηθήσει ώστε 
να βρούμε δουλεία, να φτιάξουμε τα χαρτιά μας, να γίνουν όλα αυτά που θέλουμε 
για να φτιάξουμε τη ζωή μας. Ενδιαφέρεται για όλες μας τις ανάγκες και όσο πιο 
κοντά σε αυτόν είμαστε, τοσο πιο καλα είμαι, όσο πιο κοντά σε αυτόν είμαστε 
που έφτιαξε το φως και είναι το φως, σκεφτείτε τι θα έχουμε εμεις; φως, όσο πιο 
κοντά είμαστε σε αυτόν που είναι η ιδία η ζωη, τι θα έχουμε εμεις; ζωη, οσο πιο 
κοντα είμαστε σε αυτόν που ελευθερώνει από τα δεσμά, τόσο πιο ελεύθεροι θα 
είμαστε, ελεύθεροι, από πράγματα, συνήθειες ,κακά πράγματα που δεν είναι 
καλά, ναρκωτικά, αλκοόλ τσιγάρα, άσχημες σκέψεις, βρόμικες σκέψεις από την  
αμαρτία, όταν είμαστε κοντα στον ιησου παίρνουμε από εκείνον και αυτός δίνει 
άφθονα γιατι δίνει άφθονα; Γιατί απλα είναι η πηγη, είναι η πηγή και γι αυτό 
μας έχει πλάσει για να μας δίνει και για να έχουμε και να ζούμε και να περνάμε 
καλά με την δική του την χάρη και την αγάπη. ‘Οσο πιο κοντά στο Ιησού είμαστε 
τόσο πιο ελεύθεροι είμαστε, τόσο πιο χαρουμενοι είμαστε, και είμαστε κοντα σε 
εκείνον που θεράπευε και θεραπεύει και σημερα τόσο πιο υγιεις θα ειμαστε, και 
όταν έρχεται μια αρρώστια την ζωη μας, θα προσευχόμαστε και με την δικη του 
δύναμη θα φεύγει μακριά αυτή η αρρώστια και θα γινόμαστε καλά γιατί ο Ιησούς 
έιναι κοντά μας, αυτος που θεραπεύει είναι κοντα μας και η πιο κοντινή σχέση 
που μπορείς να έχεις είναι να είσαι ναός δικος του, να ζει μέσα σου ο Ιησού να 
έρθει μέσα σου. Ο χριστός θέλει να είναι και διπλα μας και να μας προστατεύει 
και το έχει κάνει πολλές φορές όσες φορές έχεις προστατεύει από κίνδυνους από 
προβλήματα, ο θεός ήταν εκείνος που σε εφύλαξε αλλά δεν θέλει να είναι μόνο 
διπλά σε σένα, θέλει να είναι όσο πιο κοντά γίνεται, θέλει να είναι μέσα σου, και 
όταν εκείνος έρθει μέσα μας, όταν ο άνθρωπος λέει είναι ενωμένος με το χριστό, 
τα παλιά φεύγουν και όλα γίνονται νέα, όλα γίνονται καινούργια, ο άνθρωπος 
γίνεται καινούργιο δημιούργημα και πάντα είναι εδώ για σένα, για μένα, για κάθε 
έναν γιατι θέλει να κατοικήσει μέσα μας και να είμαστε δικοί του, όταν είμαστε 
φίλοι του, έχουμε ότι έχει αυτός, ότι έχει εκείνος είναι δικό μας, μας λέει θέλει να 
γίνουμε παιδιά του και αυτός ο πατέρας, τι ωραίο πράγμα να είσαι στην οικογένεια 
του θεου.” [Ηχογράφηση κέντρο ελέους, 17-01-2012, 19:20]
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57,58,59. Φαγητό στη Καριτάς 16-11-11

Fourier Ch, The passions of the Human Soul, 

[Το συσσίτιο της Καριτάς] αρχίζει καθημερινά στις 11:00 το μεσημέρι. Το μαγείρεμα του 
φαγητού ξεκινάει στις 7:00 κάθε πρωί. Η προσέλευση του κόσμου στο κτίριο ξεκινάει 
2 ώρες πριν. Η αναμονή στην περίπτωση της Καριτάς ξεδιπλώνεται σε εσωτερικά και 
εξωτερικά του κτιρίου. Το πρώτο μέρος που καταλαμβάνεται από τον κόσμο είναι οι 
σκάλες της πολυκατοικίας, ξεκινώντας από το ισόγειο και καταλήγοντας συνήθως στο 
μεσοδιάστημα πρώτου και δευτέρου ορόφου. Τα άτομα στέκονται στην μια μεριά της 
σκάλας αφήνοντας την άλλη στην κυκλοφορία. Όσοι δεν μπαίνουν μέσα περιμένουν 
έξω από την κεντρική είσοδο αλλά πολλές φορές και στο απέναντι στο πεζοδρόμιο. Ο 
θυρωρός της πολυκατοικίας δίνει στην είσοδο κουπόπια στους μετανάστες .Τα άτομα 
εισέρχονται, γευματίζουν και μετά εξέρχονται δίνοντας την θέση τους στους επόμενους. 
Ο κόσμος ανακυκλώνεται και η ουρά μετατοπίζεται όλο και πιο κοντά στην πόρτα που 
οδηγεί στην κεντρική αίθουσα μέχρι να τελειώσουν οι μερίδες του φαγητού. 

O Fourier κατακρίνει τα γεύματα των πολιτισμένων και πως αυτά οργανώνονται με 
βάση τις μισές απολαύσεις αυτές που έχουν να κάνουν με το φαγητό, επικεντρώνοντας 
την μαεστρία τους στην καλή ποιότητα και ποσότητα. “Παρόλο που το καλό φαγητό 
είναι βασική προϋπόθεση, υπάρχει και μια άλλη όχι λιγότερο απαραίτητη, η τέχνη του 
συνδυασμού και της ποικιλίας των συνδαιτυμόνων , έτσι ώστε κάθε μέρα τα γεύματα να 
συνοδεύονται από ευχάριστες και αναπάντεχες συναντήσεις, εξασφαλίζοντας ακόμα και 
στους φτωχότερους ανθρώπους τις δυνατότερες πνευματικές απολαύσεις.”37

60. Αναμονή για το συσσίτιο της Καριτάς

37. Fourier Ch, Fourier: The Theory of the Four Movements, Μεγάλη Βρετανία, Cambridge University Press, 1996, σελ 159, Μ.τ.Σ
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«Είναι πολύ απλή απόλαυση το να γευματίζεις μόνος μετά την μόδα που εισήγαγαν οι κινέζοι και οι παριζιάνοι που τρώνε σε απομόνωση σε μικρά 
τραπέζια, δυσπιστώντας ο ένας  τον άλλο.  Αν σε αυτή την αισθησιακή ευχαρίστηση παρατεθεί ένα γεύμα φίλων, έχουμε ένα γκρουπ φιλίας να 
ενώνεται με την απόλαυση της γεύσης και έτσι έχουμε την επίτευξη του συνδυαστικού πάθους που είναι το πιο σφοδρό από όλα τα πάθη».38

[Το συσσίτιο στο Πεδίον του Άρεως] κάθε Πέμπτη, είναι προγραμματισμένο να ξεκινά στις 15:00 το μεσημέρι. 
Μισή ώρα πριν, αρχίζουν να καταφθάνουν οι πρώτοι εθελοντές με το φαγητό που έχουν μαγειρέψει στο σπίτι 
τους. Αλλοι φέρνουν δωρεές από φούρνους γειτονιών, ζαχαροπλαστία κτλ. Για το συσσίτιο, κάθε φορά κάποιος 
μεταφέρει δυο τραπέζια πάνω στα οποία γίνεται η ετοιμασία του πακέτου που περιλάμβανει το κυρίως πιάτο, 
ψωμί, φρούτο ή ότι άλλο έχει προσφερθεί. Ένω οι εθελοντές ετοιμάζουν τις σακούλες, αρχίζουν να καταφθάνουν 
οι πρώτοι σιτιζομένοι. Το συσσίτιο ξεκινάει όταν τελειώσει η ετοιμασία των πακέτων, συνήθως μια ώρα μέτα τις 
15:00.Δίνεται μια σακούλα στον καθένα. Δεν φεύγουν αμέσως διότι συνήθως περισσεύει κι άλλο φαγητό που 
τους μοιράζεται στη συνέχεια. Μέτα το πέρας του συσσιτίου αρκετοί μένουν στο πάρκο και γευματίζουν εκεί, στα 
γύρω παγκάκια ή κάτω στο έδαφος. Παράλληλα οι διοργανωτές μαζεύουν τα τραπέζια, καθαρίζουν τον χώρο από 
τα σκουπίδια και αποχωρούν. 

61. Γεύμα στο πεδίον του Άρεως 05-01-2012

38. Fourier Ch, The passions of the Human Soul, Vol 2,Λονδίνο, εκδ. Harvard College Library, 1851, σελ 5, Μ.τ. Σ [Συμμετέχοντες]

62. Κουπόνια στην Καριτάς
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[Οδηγίες] Η ανάμιξη μεταξύ των συμμετεχόντων στην ομάδα 
Καριτάς είναι βασισμένη σε σαφή οδηγίες. Ένας εθελοντής δίνει 
κουπόνια στους σιτιζομένους στο ισόγειο της πολυκατοικίας. 
Στον όροφο της κεντρικής αίθουσας ένας άλλος ελέγχει πόσα 
άτομα μπαίνουν και βγαίνουν για να επιτρέψει την είσοδο στους 
επόμενους. Μέσα στην κουζίνα  τέσσερα άτομα απασχολούνται 
με το πλύσιμο των πιάτων και δύο στο γέμισμα των πιάτων. 
Πέντε επιπλέον εθελοντές που βρίσκονται έξω από την κουζίνα 
κατά μήκος του μεγάλου πάγκου τοποθετούν το κυρίως πιάτο, 
τα μαχαιροπίρουνα, τα ποτήρια, το ψωμί, το γλυκό, το μπολάκι 
πάνω στους δίσκους. Στην κεντρική αίθουσα δυο τραπέζια 
χρησιμοποιούνται για το πρώτο καθάρισμα των πιάτων – οι 
σιτιζομένοι τα αφήνουν πριν φεύγουν – από δυο εθελοντές και εν 
συνεχεία ένας άλλος τα μεταφέρει στην κουζίνα. Σαφής οδηγίες 
έχουν δοθεί και σε αυτή τη περίπτωση όσον αφορά τις μερίδες 
και την σύνθεση των δίσκων. Οι υπο ομάδες των σιτιζομένων  
χωρίζονται σε γυναικόπαιδα και άντρες, προτεραιότητα έχουν οι 
πρώτοι που αποτελούν το μπροστινό κομμάτι της ουράς κοντά 
στην αίθουσα. Οι άντρες καταλαμβάνουν τις  σκάλες και το 
κομμάτι στον πεζόδρομο.  [Συσσίτιο Καριτάς, 18-01-2012]

Fourier Ch, The theory of the four movements

    The cabalist - το Καβαλιστικό ή 10ο πάθος 

Το Καβαλιστικό (cabal =λαμβάνειν στα Εβραϊκά) είναι το πάθος για πλοκή, μια τέχνη 
εκμετάλλευσης των διαφορών, των αντιθέσεων, των διενέξεων. Έχει την ικανότητα 
να αναμιγνύει τις τάξεις, να φέρνει τους κατώτερους δίπλα στους ανώτερους. Ο 
Fourier περιγράφει αυτό το πάθος: «συγκρίνετε τον ύφος μιας επίσημης κοινωνικής 
συγκέντρωσης, ηθική, δύσκαμπτη, με ισχνή ορολογία με τον ύφος αυτών των ίδιων 
ανθρώπων ενωμένων σε μια κλίκα.  Θα παρουσιαστούν μεταμορφωμένοι σε εσάς. 
Θα θαυμάσετε την κίνηση τους, την εγρήγορση στην δράση και στην απόφαση. Με 
μια λέξη την ταχύτητα της πνευματικής και σωματικής κίνησης. Αυτή η πολύτιμη 
ανάπτυξη των ανθρωπίνων ικανοτήτων είναι καρπός του καβαλιστικού ή 10ου 
πάθους που συνεχώς επικρατεί στην σειρά παθών».27 Πρόκειται για την οργάνωση 
μέσα στην ομάδα, των συμμετεχόντων σε υποομάδες με διαφορετική αρμοδιότητα 
έτσι ώστε η κάθε μια θα επιλεγεί έτσι ώστε να ενισχύεται η απόλαυση και μέσω της 
δραστηριότητας αλλά και μέσω της διάδρασης μεταξύ τους. Η αρμόνια στο σύνολο της 
φουρεικής ομάδας δεν επιτυγχάνεται μέσω του συμβιβασμού και της ομοιομορφίας 
αλλά μέσω των διενέξεων και του ανταγωνισμού ανάμεσα στα μέλη της. Είναι η 
διάδραση και η αντίθεση που χαρίζει μια συνεχή απόλαυση στην συνύπαρξη των 
μελών.

Οδήγιες προς εθελοντές, Καριτάς, 19-01-12

66. Γεύμα

63.Μαγείρεμα

64. Ετοιμασία δίσκων

65. Μοίρασμα
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“Να πούμε για τα ρούχα αύριο τα ρούχα είναι στην 7 η ώρα και το Σάββατο 5 -6 , εντάξει? Ωραία και τώρα να περάσουν από 
δω οι κύριοι και οι μαμάδες. Θα περάσει αυτή η σειρά τώρα για να βγούνε έξω να μπορούν να πάρουν τα παιδάκια τους 
μετά. Όταν παίρνουν το φαγητό μην πηγαίνετε μέσα πήγαινε έξω γιατί εδώ μαζευόμαστε και δεν μπορούμε να κινηθούμε. 
Tα παιδάκια θα έρθουν έξω σε λίγο και θα τα παραλάβετε εκεί. Κάνουμε και μια προσευχή για το φαγητό “
ηχογράφιση στο Κέντρο Ελέους, 17-01-12, 20:00 μμ

[Ομιλία] Στο Κέντρο ελέους συναντάμε το πιο κλειστό σχήμα 
σχέσης των συμμετεχόντων, το σχήμα ομιλητής – κοινό. Όπως 
ανέφερα προηγουμένως, στόχος της συγκεκριμένης ομάδας είναι 
μέσω του μοιράσματος φαγητού να επικοινωνήσει το έργο του 
Χριστού. Οι σιτιζόμενοι είναι από κάτω, ένα επίπεδο πιο ψηλά 
ο ομιλητής τους απαγγέλει  στα ελληνικά με τον μεταφραστή 
δίπλα να τα μεταφράζει στα περσικά (μια κοινή γλώσσα του 
Αφγανιστάν και του Ιράν) και αυτοί τον ακούνε. Κάποια στιγμή 
τους δίνει οδηγίες για το πως θα κινηθούν στην συνέχεια για να 
πάρουν το φαγητό τους. Οι υπόλοιποι εθελοντές συσκευάζουν 
το φαγητό πίσω από τον πάγκο: ένας έχει αναλάβει τον γέμισμα 
των τάπερ, ένας τα μεταφέρει στον πάγκο και ένας τα τοποθετεί 
σε σειρές. Τα παιδία εξ αρχής έχουν μπει σε ένα δωμάτιο ειδικά 
διαμορφωμένο για μικρούς και εκεί  μέσα  δύο εθελοντές τους 
αφηγούνται ιστορίες από την βίβλο. Μόλις οι γονείς πάρουν το 
φαγητό, παραλαμβάνουν και τα παιδιά και αποχωρούν. Στην 
συνέχεια ο χώρος υποδέχεται εξαρτημένα άτομα, άστεγους 
και άλλους κυρίως Έλληνες, με το δεύτερο αυτό πρόγραμμα να 
περιέχει μουσικό πρόγραμμα και προσευχή. [Συσσίτιο Κέντρο 
Ελέους, 17-01-2012]

 «συγκρίνετε τον ύφος μιας επίσημης κοινωνικής συγκέντρωσης, ηθική, δύσκαμπτη, με ισχνή ορολογία με τον ύφος αυτών των 
ίδιων ανθρώπων ενωμένων σε μια κλίκα.  Θα παρουσιαστούν μεταμορφωμένοι σε εσάς. Θα θαυμάσετε την κίνηση τους, την 
εγρήγορση στην δράση και στην απόφαση. Με μια λέξη την ταχύτητα της πνευματικής και σωματικής κίνησης. Αυτή η πολύτιμη 
ανάπτυξη των ανθρωπίνων ικανοτήτων είναι καρπός του καβαλιστικού ή 10ου πάθους που συνεχώς επικρατεί στην σειρά παθών».39

39. Fourier Ch, Selections from the works of Fourier, Λονδίνο : Swan Sonnenscein, 1901,σελ 57, M.τ.Σ

68. Στιγμιότυπα από ομιλία στο Κέντρο Ελέους 

67. Η ομιλία στο Κέντρο Ελέους



100 101

69. Ουρά, 19-01-12, 15:11 μμ

70. Εθελοντές, 19-01-12, 15:11 μμ

71. Γεύμα, 19-01-12, 16:00 μμ

[Αυτοσχεδιαστική] Οι διοργανωτές του συσσιτίου στο Πεδίον του Άρεως 
απασχολούνται με την   μεταφορά στο πάρκο του φαγητού και με την 
συναρμολόγηση του. Αποφασίζουν επιτόπου σε τι πόστο θα βοηθήσει ο 
καθένας, άλλος γεμίζει τα πιάτα. άλλος μεταφέρει τις σακούλες, ενώ πολλές 
φορές αλλάζουν δραστηριότητα ανάλογα με τις ανάγκες του συσσιτίου.  
Το γεγονός ότι όλα βρίσκονται σε ένα ανοιχτό μέρος κάνει την επικοινωνία 
άμεση και τη δράση αυτοσχεδιαστική. Το ίδιο ισχύει και για τους σιτιζομένους  
οι οποίοι δημιουργούν την ουρά μόνοι τους, την ξαναδημιουργούν άμα 
θελήσουν, τρώνε όπου θέλουν και αν θέλουν. Προηγούνται και εδώ τα 
γυναικόπαιδα τα όρια χάνονται καθώς ο κόσμος κινείται νευρικά και πολλές 
φορές μετατοπίζεται με σκοπό να πάρει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το φαγητό. 
Πολλές φορές μέσα σε αυτή τη προσπάθεια δημιουργούνται διαφονίες και 
αψιμαχίες  μεταξύ των συμμετεχόντων με τους διοργανωτές να μπλέκουν τα 
κορμιά τους με τους σιτιζομένους στην προσπάθεια να επιβάλλουν την τάξη.
[Συσσίτιο Πεδίον του Άρεως, 19-01-2012] 

“Το Καβαλιστικό (cabal =λαμβάνειν στα Εβραϊκά) 
είναι το πάθος για πλοκή, μια τέχνη εκμετάλλευσης 
των διαφορών, των αντιθέσεων, των διενέξεων. Έχει 
την ικανότητα να αναμιγνύει τις τάξεις, να φέρνει τους 
κατώτερους δίπλα στους ανώτερους.”40

“Πρόκειται για την οργάνωση μέσα στην ομάδα, των 
συμμετεχόντων σε υποομάδες με διαφορετική αρμοδιότητα 
έτσι ώστε η κάθε μια θα επιλεγεί έτσι ώστε να ενισχύεται 
η απόλαυση και μέσω της δραστηριότητας αλλά και μέσω 
της διάδρασης μεταξύ τους. Η αρμόνια στο σύνολο της 
φουρεικής ομάδας δεν επιτυγχάνεται μέσω του συμβιβασμού 
και της ομοιομορφίας αλλά μέσω των διενέξεων και του 
ανταγωνισμού ανάμεσα στα μέλη της. Είναι η διάδραση 
και η αντίθεση που χαρίζει μια συνεχή απόλαυση στην 
συνύπαρξη των μελών.”41

40. Fourier Ch, Selections from the works of Fourier, Λονδίνο : Swan Sonnenscein, 1901, στο :  
http://www.marxists.org/reference/archive/fourier/works/ch01.htm [προσθήκη 10-12-2011].
41. Ο.π.

[Χρόνοι]

72. Η θεωρία της Παγκόσμιας Αρμονίας
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Χρονοδιάγραμμα Πεδίον του Άρεως Χρονοδιάγραμμα Κέντρο Ελέους

Χρονοδιάγραμμα Καριτάς

                       The papillonne –το πάθος πεταλούδα ή το 11ο πάθος

Αν και 11ο στη σειρά , ο Fourier το παρουσιάζει ως το πιο σημαντικό πάθος, αυτό που λειτουργεί 
ως ρυθμιστής των άλλων δυο. Αναφέρεται στην ανάγκη για περιοδική ποικιλία και εναλλαγή στις 
απολαύσεις.  Δεν αρκεί μόνο να βρούμε ασχολίες που μας προσφέρουν ηδονή και ευχαρίστηση. 
Η επανάληψη και η μεγάλη διάρκεια σκοτώνουν τα πάθη μετατρέποντας τα σε συνήθεια. Γι αυτό 
και ο Fourier τόσο έντονα καταδίκασε το παραγωγικό σύστημα που στηρίζεται στις ατελείωτες 
ώρες μονότονης εργασίας των αγροτών οι οποίοι στο τέλος μάλιστα δεν έχουν καν πρόσβαση σε 
αυτά που παράγουν. Η ασταμάτητη εργασία μετατρέπεται σε βασανιστήριο, κάτι τέτοιο δεν θα 
μπορούσε να υπάρξει μέσα στην φάλαγγα όπου κάθε δυο ώρες θα γινόταν αλλαγή της ασχολίας 
των αρμονικών. Το πάθος της πεταλούδας στην ουσία διασπά τους χρόνους και ορίζει τους 
κανόνες έτσι ώστε να μην επέλθει πλήξη  ποτέ στην ζωή των αρμονικών.  

“Το πάθος-πεταλούδα είναι δύο ειδών, αντιθετικού και πανομοιοτυπικού. Και για αυτό το πάθος 
ο Fourier θα μας μιλήσει χρησιμοποιώντας παραδείγματα γευμάτων :«φανταστείτε ένα γεύμα 
πλουσίων με πήλινα σκεύη, σε έναν αχυρώνα στην εξοχή. Θα έβρισκαν σε αυτό το λιτό γεύμα 
μια ευχάριστη αντίθεση σε σχέση με τις συνήθειες τους. Το ξύλινο κουτάλι και το μαύρο ψωμί 
θα αποκτούσαν μια λογοτεχνική γοητεία και το κολατσιό τους στο εξοχικό θα ήταν πιο ευχάριστο 
ακόμα και από έναν πλουσιοπάροχο μπουφέ. Αν τώρα για κάποιο λόγο ήταν απαραίτητο να 
συνεχιστεί για οκτώ μέρες αυτή η αγροτική απόλαυση θα μετατρεπόταν σε τιμωρία. Όσο 
περιορίζεται σε μια συνεδρία  αποτελεί μια ευχάριστη εκτροπή για την παρέα». Με αυτό το 
παράδειγμα γίνεται κατανοητό ότι το πάθος-πεταλούδα κατέχει την πολύτιμη ιδιότητα να 
δημιουργεί απόλαυση από κάτι που δεν ήταν προορισμένο για αυτό.

Δεύτερον, το πανομοιοτυπικό είδος  αποτελείται από ποικιλία απολαύσεων του ίδιου χαρακτήρα 
όπως το δείπνο. Για παράδειγμα, η ευχαρίστηση σε ένα δείπνο με φίλους μπορεί να χαρακτηριστεί 
από την εξής παροιμία: «η ανία γεννήθηκε μια μέρα ομοιομορφίας» Αυτό το φιλικό δείπνο 
πρέπει να αποκτά ποικιλία, να αλλάζει, κάθε μέρα, τόσο ως προς τους καλεσμένους όσο και ως 
προς τα γεύματα. Ένα δείπνο με φίλους μπορεί να μας ευχαριστήσει μέχρι τρείς συνεχόμενες 
φορές και με δεδομένο ότι υπάρχει ποικιλία στα πιάτα αλλά και στους καλεσμένους ωστόσο θα 
ήταν απαραίτητη μια άλλη αλλαγή τις επόμενες μέρες: από δείπνο με φίλους να μετατραπεί σε 
δείπνο με συνεργάτες, σε οικογενειακό, σε δείπνο με ευγενείς και επιφανείς καλεσμένους κλπ.
Μια απόλαυση που αποκτά ποικιλία είτε μέσω αντίθεσης είτε μέσω του πανομοίοτυπου, 
υπόκειται πάντα σε δύο διαφορετικούς τρόπους, τον διαβαθμιστικό και τον αυτοσχεδιαστικό. 
Τα γεύματα που περιγράφηκαν παραπάνω ανήκουν στην κατηγορία του διαβαθμιστικού από 
την στιγμή που διαμορφώνονται με διαδοχικό τρόπο από τους φίλους, τους συνεργάτες, τους 
επιφανείς καλεσμένους, τους ευγενείς κλπ. 

Οι απολαύσεις  του αυτοσχεδιαστικού τρόπου αποτελούνται από αναπάντεχα συναισθήματα 
τα οποία προκαλούν μια έντονη έκπληξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις το αναπάντεχο στοιχείο 
διπλασιάζει την απόλαυση και την χαρά.”28

Προσωρινή τυχαία κοινότητα

[Προσωπική Τυχαία Κοινότητα] Η κοινότητα που δημιουργείται την στιγμή του συσσιτίου μπορεί

73. Πρόγραμμα γευμάτων, 19-01-12, 

“Δεύτερον, το πανομοιοτυπικό είδος  αποτελείται από ποικιλία 
απολαύσεων του ίδιου χαρακτήρα όπως το δείπνο. Για παράδειγμα, 
η ευχαρίστηση σε ένα δείπνο με φίλους μπορεί να χαρακτηριστεί 
από την εξής παροιμία: Αυτό το φιλικό δείπνο πρέπει να αποκτά 

ποικιλία, να αλλάζει, κά «η ανία γεννήθηκε 
μια μέρα ομοιομορφίας» θε μέρα, 
τόσο ως προς τους καλεσμένους όσο και ως προς τα γεύματα. 
Ένα δείπνο με φίλους μπορεί να μας ευχαριστήσει μέχρι τρείς 
συνεχόμενες φορές και με δεδομένο ότι υπάρχει ποικιλία στα 
πιάτα αλλά και στους καλεσμένους ωστόσο θα ήταν απαραίτητη 
μια άλλη αλλαγή τις επόμενες μέρες: από δείπνο με φίλους 
να μετατραπεί σε δείπνο με συνεργάτες, σε οικογενειακό, σε 
δείπνο με ευγενείς και επιφανείς καλεσμένους κλπ.
Μια απόλαυση που αποκτά ποικιλία είτε μέσω αντίθεσης είτε 
μέσω του πανομοίοτυπου, υπόκειται πάντα σε δύο διαφορετικούς 
τρόπους, τον διαβαθμιστικό και τον αυτοσχεδιαστικό. Τα 
γεύματα που περιγράφηκαν παραπάνω ανήκουν στην κατηγορία 
του διαβαθμιστικού από την στιγμή που διαμορφώνονται 
με διαδοχικό τρόπο από τους φίλους, τους συνεργάτες, τους 
επιφανείς καλεσμένους, τους ευγενείς κλπ”.42

42. Fourier Ch, The passions of the Human Soul, Vol 2,Λονδίνο, εκδ. Harvard College Library, 

1851, σελ 33, Μ.τ.Σ
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Jonathan Beecher : Charles Fourier: The Visionary and His World

74. Ποικιλία πιάτων, Πεδίον του Άρεως, 23-11-11

Το πάθος-πεταλούδα είναι δύο ειδών, αντιθετικού και πανομοιοτυπικού. 43 Και 
για αυτό το πάθος ο Fourier θα μας μιλήσει χρησιμοποιώντας παραδείγματα 
γευμάτων :«φανταστείτε ένα γεύμα πλουσίων με πήλινα σκεύη, σε έναν αχυρώνα 
στην εξοχή. Θα έβρισκαν σε αυτό το λιτό γεύμα μια ευχάριστη αντίθεση 
σε σχέση με τις συνήθειες τους. Το ξύλινο κουτάλι και το μαύρο ψωμί θα 
αποκτούσαν μια λογοτεχνική γοητεία και το κολατσιό τους στο εξοχικό θα 
ήταν πιο ευχάριστο ακόμα και από έναν πλουσιοπάροχο μπουφέ. Αν τώρα για 
κάποιο λόγο ήταν απαραίτητο να συνεχιστεί για οκτώ μέρες αυτή η αγροτική 
απόλαυση θα μετατρεπόταν σε τιμωρία. Όσο περιορίζεται σε μια συνεδρία  
αποτελεί μια ευχάριστη εκτροπή για την παρέα. Με αυτό το παράδειγμα 
γίνεται κατανοητό ότι το πάθος-πεταλούδα κατέχει την πολύτιμη ιδιότητα να 
δημιουργεί απόλαυση από κάτι που δεν ήταν προορισμένο για αυτό».44 

43. Αν και 11ο στη σειρά , ο Fourier το παρουσιάζει ως το πιο σημαντικό πάθος, αυτό που λειτουργεί ως ρυθμιστής των άλλων δυο. Αναφέρεται στην ανάγκη για 

περιοδική ποικιλία και εναλλαγή στις απολαύσεις.  Δεν αρκεί μόνο να βρούμε ασχολίες που μας προσφέρουν ηδονή και ευχαρίστηση. Η επανάληψη και η μεγάλη 

διάρκεια σκοτώνουν τα πάθη μετατρέποντας τα σε συνήθεια. Γι αυτό και ο Fourier τόσο έντονα καταδίκασε το παραγωγικό σύστημα που στηρίζεται στις ατελείωτες 

ώρες μονότονης εργασίας των αγροτών οι οποίοι στο τέλος μάλιστα δεν έχουν καν πρόσβαση σε αυτά που παράγουν. Η ασταμάτητη εργασία μετατρέπεται σε 

βασανιστήριο, κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να υπάρξει μέσα στην φάλαγγα όπου κάθε δυο ώρες θα γινόταν αλλαγή της ασχολίας των αρμονικών. Το πάθος της 

πεταλούδας στην ουσία διασπά τους χρόνους και ορίζει τους κανόνες έτσι ώστε να μην επέλθει πλήξη  ποτέ στην ζωή των αρμονικών.

44. Fourier Ch, The passions of the Human Soul, Vol 2,Λονδίνο, εκδ. Harvard College Library, 1851, σελ 32, Μ.τ.Σ

[Προσωρινή τυχαία κοινότητα] Η κοινότητα που 
δημιουργείται την στιγμή του συσσιτίου μπορεί να 
θεωρηθεί προσωρινή και τυχαία. Προσωρινή γιατί 
έχει διάρκεια όση και η διαδικασία του συσσιτίου. 
Προσωρινή γιατί έχει διάρκεια όση και η διαδικασία 
του συσσιτίου, πριν και μετά από αυτή παύει να είναι 
κανείς μέλος αυτής της κοινότητας. Τυχαία διότι  κάθε 
συνάντηση αποτελείται από διαφορετικά άτομα, στις 
περισσότερες των περιπτώσεων δεν είναι ίδια με την 
προηγούμενη. Οι συμμετέχοντες ποτέ δεν είναι οι ίδιοι, 
ούτε και τα πιάτα που προσφέρονται. Κάθε φόρα η 
σύνθεση του φαγητού και του ανθρωπινού δυναμικού 
αλλάζει, προσδίδοντας μια ευελιξία στην κοινότητα 
που από μόνη της θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη 
απόλαυση. Οι οδηγίες όμως από τους διοργανωτές 
και το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που ακολουθείται 
στερούν από τους συμμετέχοντες την απόλαυση που θα 
μπορούσαν να εισπράξουν. 

[Κοινωνικός χρόνος;] Ο εσωτερικός χρόνος των συσσιτίων είναι 
διασπασμένος χρόνος σε χρονικά υποσύνολα στοιχείο που επηρεάζει 
σε μεγάλο βαθμό την αλληλεπίδραση και ανάπτυξη του κοινωνικού. 
Διαφορετικές σχέσεις μεταξύ των σχετιζομένων διαμορφώνονται  
ανάλογα με τον χρόνο που τους δίνεται σε κάθε περίπτωση. Ερωτήσεις 
σχετικά με τους χώρους των συσσιτίων, αν όλη η διαδικασία του 
συσσιτίου εξελίσσεται σε επιμέρους χώρους ή σε έναν ενιαίο,  αν ο χώρος 
είναι κλειστός ή ανοιχτός, εάν υπάρχει μία ελευθερία κινήσεων μέσα σε 
αυτούς ή ακολουθείται συγκεκριμένη διαδοχή κινήσεων, αν μένουν εκεί 
να γευματίσουν ή φεύγουν, απαντήθηκαν στις προηγούμενες αναλύσεις. 
Αυτό που προστίθεται με την συνιστώσα του χρόνου είναι η εναλλάγη 
και η διάρκεια των δράσεων που συνοδεύουν τα συσσίτια. Πόσος χρόνος 
δίνεται σε κάθε δράση και πως επιδρά στην αλληλεπίδραση μεταξύ των 
ατόμων; Η διαδικάσια των συσσιτίων έχοντας ο σκόπο να εξυπηρετήσει 
ένα μεγάλο αριθμό ατόμων συνήθως ως διαδικασία δεν προάγει την 
ανάπτυξη σχέσεων μέταξύ των συμμετεχόντων αλλά στηρίζεται μόνο 
στην εκπλήρωση της ανάγκης για τροφή. Γι αυτό στα δυο παραδέιγματα 
εκτός της Καριτάς το φαγητό δίνεται συσκευασμένο. Στην Καριτάς 
που είναι η μόνη ομάδα στην οποία οι σιτιζόμενοι γευματίζουν εκεί ο 
χρόνος που τους δίνεται είναι ελάχιστος επείδη πρέπει να φυγούν και 
να μπουν οι επόμενοι. Οι σιτιζομένοι δεν προλαβαίνουν να γνωρίσουν 
το διπλανό τους και να αναπτύξουν την κοινωνικότητα τους.  Στο Κέντρο 
Ελέους το μόνο που γνωρίζουν είναι ο λόγος του Χριστού μέσω του 
λόγου του ιδρυτή του Κέντρου. Μια δραστηριότητα εκτός σίτισης όπως 
η προσεύχη θα έδινε την ευκαιρία για συναναστροφή, θα συνέβαλε στην 
ανάπτυξη της κοινωνικότητας. Το κλειστό όμως σχήμα ομιλητής -κοινό 
και οι περιορισμένοι χρόνοι πρίν και μετά δεν επιτρέπουν την περαιτέρο 
αλληλεπίδραση. Στο Πεδιόν του Αρέως ο κοινωνικός χρόνος ανάμεσα 
στα άτομα εντοπίζεται τη στιγμή της αναμονής και της ετοιμασίας του 
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“Τόσον χάρηκαν όμως οι αναμένοντες που μόλις είδαν ότι περίσεψε 
φαγητό πέρασαν στην απένατι πλευρά από τα φαγητά και περίμεναν 
αυτή τη φορά με έντονοτερη προσμονή και εκνευρισμό να πάρουν 
το δεύτερο σακούλι με το φαγητό. Όταν ακολούθησε και δευτέρη 
μετατόπιση – επειδή ειχαν περισέψει κι άλλα – το πληθος ξεχήθηκε 
σε φωνές και σπρωξήματα. Οι διοργανωτές προσπάθησαν να τους 
συγκρατήσουν, κάποιος φώναξε και τον φύλακα του πάρκου – ήρθε 
και αυτός στο πάρκο μαζί με τα 1.200 δέντρα, τα 50.000 ανθόφυτα, 
τους 7.500 θάμνους και τις 2.500 τριανταφυλλιές μετά την πρόσφατη 
ανάπλαση. Μάταια όμως προσπαθούσαν να τους αντιμετωπίσουν, είχαν 
μετατραπεί  σε ηδονισμένα κορμιά που χόρευαν καταβροχθίζοντας τις 
νοστιμίες των Φίλων”.
Προσωπικές σημειώσεις. 20-09-2012
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75,76. Εσωτερικά Καριτάς και Κέντρου Ελέους αντίστοιχα

“Οι απολαύσεις  του αυτοσχεδιαστικού τρόπου αποτελούνται από αναπάντεχα συναισθήματα τα οποία προκαλούν 
μια έντονη έκπληξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις το αναπάντεχο στοιχείο διπλασιάζει την απόλαυση και την χαρά.”45

45. Ο.π. σελ 33

77,78. Αυτοσχεδιαστικός τρόπος, Πεδίον του Άρεως, 19-01-2012

“Ωραία και τώρα να περάσουν από δω οι κύριοι 
και οι μαμάδες. Θα περάσει αυτή η σειρά τώρα 
για να βγούνε έξω να μπορούν να πάρουν τα 
παιδάκια τους μετά. Όταν παίρνουν το φαγητό 
μην πηγαίνετε μέσα πήγαινε έξω γιατί εδώ 
μαζευόμαστε και δεν μπορούμε να κινηθούμε. 
Tα παιδάκια θα έρθουν έξω σε λίγο και θα τα 
παραλάβετε εκεί. Κάνουμε και μια προσευχή για 
το φαγητό “
Απόσπασμα απο την ηχογράφιση στο Κέντρο Ελέους, 17-01-12, 20:00 μμ
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[Επίλογος]

[THE Unityism ή Ενωτισμός ή το 13ο πάθος] Ο Ενωτισμός είναι το πάθος για ενότητα. Η κλίση του ατόμου να συμφιλιώσει 
την ευτυχία του με αυτή όσων τον περιστοιχίζουν κι ολόκληρου του ανθρώπινου γένους, κάτι που σήμερα είναι τόσο 
απεχθές στους Πολιτισμένους. Αυτό το συμπληρωματικό πάθος παράγει τους αυθεντικούς ανθρώπους που δεν νιώθουν 
άνετα μέσα σε αυτό τον κόσμο, που δεν μπορούν  να προσαρμοστούν στα πράγματα του πολιτισμού. Πρόκειται 
για μια απέραντη φιλανθρωπία, μια παγκόσμια καλή θέληση η οποία μπορεί να αναπτυχθεί μόνο όταν ολόκληρη 
η ανθρώπινη φυλή θα γίνει πλούσια, ελεύθερη και δίκαιη. Ο ενωτισμός δεν είναι ηθικό πάθος, δεν συνίσταται στο 
αγαπάτε - ενωθείτε, εφόσον η συνεταιριστική κοινότητα είναι ένα δομικό παιχνίδι διαφορών. Στον Ενωτισμό ακριβώς 
αντιτίθεται ο Απλοϊσμός, βίτσιο του πολιτισμένου πνεύματος. Ο Απλοϊσμός στην εποχή μας θα ήταν η λογοκρισία της 
ανάγκης, αυτό δηλαδή στο οποίο θα απαντούσε η αρμονία με την επιστήμη την κοινής γνώσης του ενός και του άλλου45 
μια ενοποίηση των απολαύσεων όλων των υπάρξεων σε μια ολιστική κοσμοθεωρία των παθών του ανθρώπου, μια 
απέραντη φιλανθρωπία. 
 
Η έρευνα επικεντρώθηκε στο συσσίτιο ως πράξη φιλανθρωπίας που παρέχει τροφή στις κοινωνικά ευπαθής ομάδες 
του κέντρου της Αθήνας. Στις τακτικές που ακολουθούν οι διοργανωτές συσσιτίων όμως, διακρίνεται μια σημαντική 
διαφορά σε σχέση με την φιλανθρωπία του Fourier. Στα συσσίτια η ταυτότητα και η ιδιαιτερότητα του σιτιζομένου 
δεν  λαμβάνεται σοβαρά υπ όψιν από τους διοργανωτές. Το τρόπος που οργανώνουν τα συσσίτια, χωρικά και χρονικά, 
ακολουθεί την αρχή του εξισωτισμού. Ο Fourier σεβόταν την πράξη της «οικονομικής σούπας» του σύγχρονου του Count 
Rumford, που θεωρείται η πρώιμη μορφή συσσιτίου. Δεν μπορούσε να δεχτεί  όμως τη σίτιση πολλών ανθρώπων, όλων 
την ίδια στιγμή, προσφέροντας τους το ίδιο πιάτο φαί. Το μοντέλο συμβίωσης που προέταξε ήταν σαφώς οργανωμένο 
βάση κανόνων όπως και τα συσσίτια. Τα 3 διανεμητικά πάθη που παρουσιάστηκαν αποτελούν τους κανόνες σύμφωνα 
με τους οποίους οργανώνεται το παιχνίδι της  Φουρεικής συνύπαρξης. Οι κανόνες του παιχνιδιού αφορούν την χρονική 
οργάνωση, τις σχέσεις των συμμετεχόντων και τους συνδυασμούς των απολαύσεων. Πηγάζουν όμως όλοι από την 
ανάγκη του ανθρώπου για ένωση και γνώση  του άλλου. «Η απόλαυση είναι να τρως με την ομάδα»46  και η ομάδα του 
Fourier είναι ένα μωσαϊκό διαφορετικών χαρακτήρων που δρουν συλλογικά όχι για να  εξισώσουν τις διαφορές τους 
αλλά για να τις εξυψώσουν. Χωρίς το 13ο πάθος όμως, τον Ενωτισμό, το πάθος της απέραντης φιλανθρωπίας και αγάπης 
για τον άλλο, οι κανονισμοί θα λειτουργούσαν ως καταναγκασμοί και δεν θα οδηγούσαν τον άνθρωπο στην ευχαρίστηση 
και την απόλαυση. Αν ο Fourier δεν είχε προτάξει ότι οι πράξεις των κατοίκων του Φαλανστηρίου θα υποκινούνταν από 
την αληθινή αγάπη προς τον συγκάτοικο, τότε η ουτοπία του ίσως να μην φάνταζε τόσο μακρινή.

Σε αυτές τις συνθήκες η έρευνα προσπάθησε να απαντήσει στο ερώτημα κατά πόσον οι χώροι των συσσιτίων αποτελούν 
κοινωνικούς χώρους απόλαυσης. Μέσω του αρχείου έγιναν συγκρίσεις μεταξύ των συσσιτίων αλλά και σε σχέση με το 
έργο του Fourier. Η οργάνωση του υλικού μέσω της αντιπαράθεσης  των στοιχείων οδήγησαν στο εξής συμπέρασμα : ένας 
χώρος από μόνος του ποτέ δεν ικανοποιεί μόνο μια συνθήκη ( π.χ. απόλαυση). Η παρουσία ανθρώπων και η μεταξύ τους 
αλληλεπίδραση τον ορίζει κάθε φορά. Έτσι αναδεικνύονται οι λεπτές αποχρώσεις του κοινωνικού και της απόλαυσης  
ακόμα και σε χώρους που προσφέρονται παροδικά προς ικανοποίηση μόνο της ανάγκης για τροφή. Τα χαρακτηριστικά 
των χώρων όπως το αν είναι ενιαίοι ή διαιρεμένοι, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, ανοιχτοί ή κλειστοί,  επηρεάζουν άμεσα την 
σύνθεση και το εύρος της τυχαίας κοινότητας που συγκροτείται την στιγμή του συσσιτίου. 

Ως πράξη το συσσίτιο περιέχει εξ ορισμού το στοιχείο του κοινωνικού, της συνάντησης.  «Μπορεί να θεωρηθεί μια 

45. Fourier Ch, Selections from the works of Fourier, Λονδίνο : Swan Sonnenscein, 1901, σελ 61-62, Μ.τ.Σ.

46. Barthes R, Sade, Fourier, Loyola, Αθήνα : Άκμων,1977, σελ 120, μετφ. Ευσταθιάδου-Λάππα Ι,

ευχάριστη συνεύρεση, σε αντίθεση με τα μονά δωμάτια ή τα συνωστισμένα διαμερίσματα των περισσοτέρων».48 Οι μεν 
διοργανωτές νιώθουν ότι προσφέρουν υπηρεσίες σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, ασκούν φιλανθρωπία και αυτό αν μη τη 
άλλο προκαλεί ίσως ικανοποίηση ψυχική. Οι σιτιζόμενοι από την άλλη αν και ορίζονται ως πλήθος στην καθημερινότητα τους 
όπως αναφέρθηκε στο πρώτο μέρος, τη στιγμή του συσσιτίου συνιστούν μια ομάδα. Ο ξένος είναι κοντά μας στο μέτρο που μας 
συνδέουν με αυτόν κοινά στοιχεία.49 To κοινό στοιχείo στην περίπτωση μας η ανάγκη σίτισης και λειτουργεί ως ενιαία βάση για 
τη σύσταση της ομάδας. Από την ικανοποίηση μιας ανάγκης περνάμε στην απόλαυση που προσφέρει το κοινωνικό. 

Ένας χώρος όπως αυτός των συσσιτίων σύμφωνα με την θεωρία του Fourier μπορεί να συμβάλει στην δημιουργία απολαύσεων 
διότι εξ ορισμού αφενός φιλοξενεί μια συλλογική διαδικασία και αφετέρου συνδέεται με την ικανοποίηση της πιο ηδονιστικής 
αίσθησης, αυτής της γεύσης. Οι χώροι για τον Fourier πρέπει να σχεδιάζονται σύμφωνα με τις αισθήσεις οι οποίες και συνιστούν 
τον πιο αξιόπιστο οδηγό για την κοινωνική ευημερία. Η πρόοδος αποτελεί  παράγωγο των αισθήσεων και των απολαύσεων 
που είναι σύνθετες, συλλογικές, και διαθέσιμες στο πλήθος. Η αίσθηση της γεύσης είναι σύνθετη ( συνδυάζεται με την ψυχική 
ευχαρίστηση μιας συζήτησης)και συλλογική (αναπτύσσεται μέσα στην κοινότητα ). «Η παραγωγή της σύνθετης ευχαρίστησης 
και του συλλογικού αποτελεί τον κύριο στόχο της αρχιτεκτονικής, με άλλα λόγια η αρχιτεκτονική μπορεί να θεωρηθεί ως η τέχνη 
του συλλογικού, του συνεταιρίζεσθαι και της ένωσης των αισθήσεων, των κορμιών, των ιδεών».50

H αρχιτεκτονική του Fourier υπηρετεί την επικοινωνία, την εναλλαγή και την πολλαπλότητα με απώτερο στόχο τον συνδυασμό των 
παθών και άρα την παραγωγή της απόλαυσης. Το σύστημα οργάνωσης των παθών όπως διαφάνηκε μέσα από τα αποσπάσματα, 
είναι ένα σύστημα αυστηρό, κλειστό, όπου οι εναλλαγές στις απολαύσεις επιτυγχάνονται μέσα από την αυστηρή διάσπαση του 
χρόνου σε διαστήματα δύο ωρών και τη παράλληλη αλλαγή στις δραστηριότητες. Τι είδους χώρους σχεδιάζει ο Fourier για να 
υποδεχθούν αυτή τη συνθήκη συλλογικής κατοίκησης; Το ένα και μοναδικό οίκημα, το Φαλανστήριο, είναι η μικρή πόλη που 
φιλοξενεί την κοινότητα των 1620 ατόμων. Τα άτομα δεν κατανέμονται στον χώρο ως μέλη μεμονωμένων οικογενειών αλλά 
μάλλον ως μέλη διαφορετικών ομάδων. Η συμμετοχή σε ποικίλες ομάδες υπονοεί την παρουσία των ατόμων στους διάφορους 
χώρους όπου οι ομάδες  δρουν.  Έτσι η οργανωτική λειτουργία του χρόνου των εναλλαγών βασίζεται στην κυκλοφορία , για 
την οποία ο Fourier προχωρεί σε χωρικές καινοτομίες  όπως τις Περίκλειστες στοές (Street Galleries)  και τις καταπακτές που 
βρίσκονται στα διάφορα πατώματα του οικήματος. Άτομα και προϊόντα μεταφέρονται με ταχύτητα και άνεση από το ένα σημείο 
στο άλλο. Παράλληλα τα Σεριστέρια, οι αίθουσες συνάντησης, με τα διαφόρων μεγεθών δωμάτια προτρέπουν τους κατοίκους 
να συμμετάσχουν σε ένα παιχνίδι εναλλαγών συντρόφων ανάλογα με την επιθυμία. 

Τι είδους χωρικές καινοτομίες, άραγε, θα μπορούσαμε να εφεύρουμε για να διασφαλίσουμε το ”για όλους” στην περίπτωση 
των συσσιτίων;  Είναι ανάγκη, ειδικά, σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη, να εστιάσουμε σε πρακτικές οργάνωσης του χώρου που θα 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας και στην διεκδίκηση του δικαιώματος στην πόλη και στην αξιοπρεπή συμβίωση. 
Ο δημόσιος χώρος της πόλης είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούν να δημιουργηθούν τέτοιου είδους σχέσεις και 
διεκδικήσεις. Το μοίρασμα είτε φαγητού, είτε οτιδήποτε άλλου υλικού ή άυλου στοιχείου, απόκτα αξία όταν οποιοσδήποτε 
μπορεί να έχει πρόσβαση και λόγο σε αυτό. Στις περιπτώσεις που εξετάσαμε, τα συσσίτια που πραγματοποιούνται σε κλειστούς 
χώρους, λειτουργούν κάτω από το καθεστώς του ιδιωτικού, αν όχι με όρους οικονομικούς, με όρους υπακοής και προσαρμογής 
στους κανόνες που ορίζουν οι κάτοχοι του χώρου. Στην περίπτωση του πάρκου που ο χώρος είναι κοινό αγαθό όλων, η προσωρινή 
κοινότητα σιτιζομένων που σχηματίζεται κάθε φορά χαρακτηρίζεται από μια δυναμική παρουσία, η οποία “διεκδικεί” το 

48. Glasser I, More Than Bread: Ethnography of a Soup Kitchen, Alabama : The University of Alabama Press, 1988, σελ 24, Μ.τ.Σ

49. Simmel Georg , Περιπλάνηση στη νεωτερικότητα, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2004, σελ 157

50. Stanek L, Collective Luxury: Architecture and. Populism in. Charles Fourier,  HUNCH 14: Publicity, 2010
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δικαίωμα στην τροφή, χρησιμοποιώντας το πλεονέκτημα της ελεύθερης κίνησης και του αυτοσχεδιασμού. Προκαλείται με 
αυτόν το τρόπο και η απόλαυση που πηγάζει από την διεκδίκηση και την συμμετοχή. Στο Φαλανστήριο του Fourier και τα 
τωρινά συσσίτια, η έρευνα θα αντιπροτείνει τον εφήμερο σχεδιασμό τόπων γεύματος σε δημόσιους χώρους της πόλης που 
θα βασίζονται στην έννοια του συλλογικού, της συμμετοχής, του κοινού. Η ποικιλία των δημόσιων χώρων και οι ιδιαιτερότητες 
τους, ειδικά στην περίπτωση του κέντρου της Αθήνας, είναι ικανοί να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές περιπτώσεις σίτισης π.χ 
ανάλογα με τα καιρικά φαινόμενα ή τις πολιτισμικές  καταβολές του καθενός. Εφόσον η αρχιτεκτονική η τέχνη του συλλογικού, 
του συνεταιρίζεσθαι και της ένωσης των αισθήσεων, των σωμάτων, των ιδεών, ζητούμενο θα ήταν η εστίαση σε τέτοιου είδους 
πρακτικές και μορφώματα.
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