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Ο Ιορδάνης Στυλίδης γεννήθηκε στην πόλη Έδεσσα του νομού Πέλλας
το 1959. Απόφοιτος της σχολής Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι αναπληρωτής καθηγητής του
τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και
διδάσκει τα μαθήματα:
• Σχεδιασμός χώρων μικρής κλίμακας και αντικειμένων
• Αρχιτεκτονική σύνθεση
• Οπτική Έπικοινωνία και Σχεδιασμός.
Κατέχει, επίσης, το δίπλωμα Οικονομικών σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. Ως εικαστικός ακτιβιστής έχει στο ενεργητικό του δέκα οκτώ
ατομικές εκθέσεις (οι δύο τελευταίες ψηφιακές) καθώς και πολλαπλές
συμμετοχές σε Μπιενάλε και Τριεννάλε στην Έυρώπη από το 1980.
Έχει συγγράψει και συνθέσει/σχεδιάσει 11 βιβλία και εγχειρίδια, 12
πειραματικά τεύχη καταγραφών δράσεων και 16 ψηφιακά ημερολόγια.
Έπιπροσθέτως έχει δημοσιεύσει 13 κείμενα-τεύχη κριτικής για πολιτικά
και εικαστικά δημόσια συμβάντα σε σειρά με τον τίτλο: Κριτική / σύντομα
κείμενα για δημόσια γεγονότα.
Ολόκληρη η εργογραφία του βρίσκεται στις ψηφιακές βάσεις δεδομένων
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σύνδεοντας την ευτοπία με την απο-ανάπτυξη (2020)

Το βιβλίο με τον τίτλο ΕΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ/οδηγίες για την
αυτοδιεύθυνση, γράφτηκε το 2013. Στην αιχμή της κρίσης που έπληξε
την χώρα προσβάλλοντας κάθε υπόβαθρο συλλογικής, αξιοπρεπούς,
εύρωστης ζωής. Καθώς πέρασε ο καιρός, όσο η κρίση εξαπλωνόταν
και ρήμαζε τις ζωές των ανθρώπων, συνέχισα να συμμετέχω σε
ατελείς και σημαντικότερες δράσεις αλληλεγγύης και στοχαστικής
διερεύνησης διεξόδων τόσο στη θεωρία όσο και τις πρακτικές της
καθημερινής ζωής. Τότε γνώρισα τη συστηματική σκέψη θεωρητικών
και ακτιβιστών της απο-ανάπτυξης. Με τη βοήθεια αυτών των
ευρηματικών εκδόσεων σημασίας και νοήματος, των περιγραφών
και των εξηγήσεων για την δυνατότητα επίτευξης μιας διαφορετικής
στρατηγικής συλλογικής και αλληλέγγυας ζωής και έκφρασης
ξαναδιάβασα το κείμενό μου αναγνωρίζοντας και κατανοώντας την
εξαιρετική σχέση και σημασία του ως παραδείγματος δυνατής, ήπιας
αλλά ριζοσπαστικής, τροποποίησης της ζωής στις πόλεις και την
ύπαιθρο προς την κατεύθυνση του ορισμένου, στα πρόσφατα κείμενα
και την έρευνα, προανατολισμού της σκέψης και των πρακτικών.
Σχεδόν κάθε ειδική και γενική στρατηγική, θεωρίας και δράσης,
εκφρασμένη τόσο στα τυπικά αναλυτικά μοντέλα των συγγραφέων
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αλλά και στα έξοχα παραδείγματα συστάσεων σημαντικών συλλογικών
πρακτικών ταιριάζουν με το παράδειγμα λειτουργίας που εκφράζεται
στο βιβλίο.
Έίτε στη συλλογή κειμένων με τον τίτλο 11 κείμενα για την
ΑΠΟΑΝΑΠΤΥΞΗ –πέρα από το δίλλημα λιτότητα ή ανάπτυξη (Γιώργος
Καλλής, Πάνος Πετρίδης, Ηλιόσποροι), είτε στη συλλογή κειμένων στο
βιβλίο-οδηγό ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Γιώργος Καλλής,
Giacomo D’aliza, Federico Demaria), είτε στα βιβλία ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΤΗΣ ΑΠΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Serge Latouche) και ΤΑ ΑΓΚΑΘΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥτι σκιάζει την αλήθεια στην δημόσια οικολογία (επιμέλεια: Λεωνίδας
Λουλούδης), είτε στις περιγραφές και αναλύσεις πολλαπλών
εγχειρημάτων εναλλακτικής κοινοτικής και αλληλέγγυας οργάνωσης
της ζωής (CoHousing, Fourierist Communities, Atelier3, Garden Cities, Regen Villages, Zegg community, Damanhur, Auroville, Tamera) αναγνώρισα, υιοθέτησα και συνέδεσα προτάσεις, περιγραφές
και επιχειρήματα με την αφήγηση και την αναλυτική εξήγηση
των αλληλοσυνδεδεμένων σχέσεων στο χώρο και τον χρόνο που
περιέχονται στο βιβλίο μου. Για τη δυνατότητα της ανόρθωσης της
συλλογικής ζωής στο κέντρο της καταστροφής, στην επικράτεια της
υποταγμένης σκέψης και συμπεριφοράς όπως εκδηλώθηκε και
εκδηλώνεται ακόμη στις εκφράσεις της ζωής σε συγκέντρωση* 1
Η ειδική και γενική ιδέα των Κοινών όπως περιέχεται στο κείμενο των
Silke Helfrich και David Bollier, η ιδέα για τον κοινωνιακό Μεταβολισμό
της Alevgul Sorman, η ιδέα για τη Φροντίδα των Giacomo D’aliza,
Federico Demaria, οι ιδέες για τη Συμβιωτικότητα (Marco Deriu) και
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την Ευτυχία (Filka Sekulova), τη νέα οικονομία (Tim Jackson) και την
αστική κηπουρική (Isabelle Anquelovski), το διαμερισμό της εργασίας
(Juliet Schor) και τις οικο-κοινότητες (Claudio Cattaneo) ταίριαξαν με
τις υποθέσεις της αφήγησής μου για την εναλλακτική οργάνωση της
μοναδικής ψηφίδας αστικού νοήματος.
Θεωρώ πως οι τακτικές και οι στρατηγικές διευθύνσεις και
διευθετήσεις νοήματος που συγκροτούν την νέα εύφορη περιοχή
σκέψης και πολιτικής δράσης υπό τον εύπλαστο και εν πολλοίς
εξελισσόμενο στην στοχαστική του ουσία όρο-έννοια απο-ανάπτυξη
χρειάζονται τα εξαιρετικά οπτικοποιημένα παραδείγματα σχεδιασμού
και οργανωτικών προτάσεων χώρου, χρόνου και σχέσεων από αρκετές
προτάσεις διπλωματικών εργασιών (καλλιέργειες στα δώματα,
αναδιάρθρωση-ενεργοποίηση εγκαταλελειμμένων εργοστασίων σε

1 Με την φράση ζωή, άνθρωποι ή άτομα σε συγκέντρωση προσδιορίζω τον σύγχρονο τρόπο της
διοικητικής επιβολής, της θεαματικής κατεύθυνσης και του ελέγχου της ζωής στις πόλεις, την βιοπολιτική των ενσωματωμένων τυπικών των σχέσεων, όπου παρά την εγκατάσταση ενός πυκνού,
αναλυτικού και λεπτομερειακού προστατευτικού σώματος νομικής και θεσμικής οργάνωσής της
υπό το γενικό υπόστρωμα της οικονομίας του καπιταλισμού, της ‘’ελεύθερης’’ αγοράς, αυτή η
πυκνότητα κειμένων προστασίας εκτοπίζει κάθε απόπειρα δυνατής χρήσης της επειδή χρειάζεται
πάντα μιά λαβυρινθώδη διαμεσολάβηση. Ταυτόχρονα και παράλληλα οι συνέργειες 1. της
ηθελημένης στρατηγικής της εξουδετέρωσης κάθε ιδιαίτερου και ενεργού ρυθμιστικού στοιχείου
και της καταστολής κάθε απόκλισης, κάθε τροπικότητας της συμπεριφοράς, 2. η εκπαιδευτική
στρατηγική του θεάματος και των μέσων κατασκευής και μαζικής επιβολής γνώμης καθώς και
3. η κυριαρχία των πυρήνων της οικονομικής και πολιτικής ισχύος αποκλείουν, δεν επιβάλλουν
άμεσα, φράζουν θεσμικά κάθε δυνατότητα συλλογικής αντίδρασης, ανακατεύθυνσης, ειδικού
σχεδιασμού και ανάπτυξης αυτο-διευθυνόμενων κοινοτήτων ή πράξεων μετασχηματισμού
δεσμεύοντας την ανθρώπινη ενεργητική και εύρωστη φύση στα τυπικά χωρικά και θεσμικά
δεσμά της. Η ζωή σε συγκέντρωση ορίζεται από το περιεχόμενο του συστήματος προστασίας
της αλλά και από την εσωτερίκευση ενός συστήματος λειτουργικών γενικών ‘’αληθειών’’,
καθοδηγητικών αρχών της συμπεριφοράς της σκέψης και της πρακτικής.
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αυτόνομες-αυτοδιευθυνόμενες κοινότητες, προκατασκευασμένα
αυτόνομα πολιτικά-ενεργειακά χωριά) που κατευθύνθηκαν και
υποστηρίχτηκαν, όσο χρειάστηκε και έπρεπε, από τις ιδέες και τις
θεωρίες της απο-ανάπτυξης. Το σώμα αυτών των εικονογραφήσεων
αλλά και των προ-πτυχιακών ερευνητικών αποδείξεων πως η ουτοπική
πρόταση ‘’αυτό θα μπορούσε να συμβεί’’ μετασχηματίζεται στο
‘’αυτό μπορεί να γίνει έτσι’’ τακτοποιεί και οριοθετεί το αποτέλεσμα
της ευτοπίας. Το πλήρες, δηλαδή, πεδίο έκφρασης και αναζητήσεων
όπου εγκαθίσταται και ανθίζει η ανθρώπινη επινοητικότητα και η
πολιτική-φιλοσοφική εκδοχή της σημασίας της.

Μακρόπουλος Αναστάσιος, Κατσάρος Ελευθέριος
Modulation, De-Modulation
Στην διπλωματική εργασία διερευνήθηκε και σχεδιάστηκε αναλυτικά η σειρά των
πολιτικών, οικολογικών, τεχνικών και τεχνολογικών διευθετήσεων οργάνωσης,
βιομηχανικής προτυποποίησης και παραγωγής μιας αυτόνομης πολιτικά και
ενεργειακά ερευνητικής κοινότητας. Υπολογίστηκε και μετρήθηκε ακριβώς η
αισθητική και φιλοσοφική σημασία του χώρου, του χρόνου του χώρου και του
συστήματος των σχέσεων που μπορεί να υποστηριχτεί ως σύσταση αρμονικής
ζωής πλήρους περιεχομένου. Η οικολογία της κοινότητας, οι συνθήκες και οι
πειθαρχίες της απο-αναπτυξιακής ανταπόκρισής της καθώς και το ταίριασμά
της με τις αρχές της αειφορίας αναγνωρίστηκαν επίσης ως κύριοι ουσιαστικοί
τρόποι απόδειξης του ζητήματός της.
2017
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Αρχιτεκτόνων

Ιώαννα Χριστιά
Κατοίκηση-Μετασχηματισμός στα δώματα
Στην διπλωματική εργασία της Ιωάννας Χριστιά διερευνήθηκαν οι δυνατότητες εγκαταστάσεων
καλλιεργειών και συγκομιδής ενέργειας στα διασυνδεδεμένα δώματα των κτιρίων σε ένα
οικοδομικό τετράγωνο. Ο χώρος, ο χρονος του χώρου και η αναθέρμανση των πολιτικώνκοινωνικών σχέσεων ορίστηκαν και όρισαν το ακριβές ιδεολογικό-φιλοσοφικό υπόβαθρο του
ζητήματος της ριζοσπαστικής αυτής πρότασης που βασίστηκε στις πολιτικές προδιαγραφές του
βιβλίου. Οι εξαιρετικές απεικονίσεις και οι περιγραφές των καθημερινών πειθαρχιών προσοχής
της συλλογικής ζωής αποτελούν πλέον ένα υπόδειγμα πολιτικού νοήματος.
2015
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Αρχιτεκτόνων

Δημήτρης Αγγελίδης, Ζήση Αικατερίνη, Τζήμα Μαρία
Alternativa - Βαμβακουργία Βόλου
Στην διπλωματική εργασία διερευνήθηκε και αποδείχτηκε η δυνατότητα ενεργοποίησης,
συλλογικής και αλληλέγγυας αρχιτεκτονικής-πολιτικής αναμόρφωσης του οικοπέδου και των
εγκαταστάσεων του παροπλισμένου εργοστασίου της Βαμβακουργίας Βόλου. Οι μελετητές
βασίστηκαν στην τακτικής και στρατηγική ιδεολογική-φιλοσοφική μέθοδο που περιγράφεται
στο βιβλίο. Ο σχεδιασμός και η κατασκευαστική υποχρέωση-αποτέλεσμα προϋποθέτουν, όπως
δείχτηκε σωστά, την πλήρη και βεβαία εμπλοκή των κατοίκων-δημιουργών και υπερασπιστών
του χώρου, του χρόνου του χώρου και των ώριμων πολιτικών-στοχαστικών σχέσεών τους.
2018
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Αρχιτεκτόνων

αναστοχασμός για την ψηφίδα του αστικού νοήματος (2017)

Το κείμενο για το οικοδομικό τετράγωνο (...την εποχή της οικονομικής
και ανθρωπιστικής κρίσης στην Έλλάδα του 2009-2013...) είναι το
σύγχρονο καθρέφτισμα της σκέψης και της διάθεσης του συγγραφέα
του και βρίσκεται στην γραμμή της κληρονομιάς των κειμένων
για τις ‘‘ουτοπίες’’. Σε αυτό το κείμενο προτείνεται, σχεδιάζεται
-‘’κατασκευάζεται’’- μία δυνατή ουτοπία που, όμως, γιαυτό,
ονομάζεται ευτοπία, φέροντας και προτείνοντας, τα δυνατά εκείνα
διακριτά χαρακτηριστικά της πολιτικής και στοχαστικής-φιλοσοφικής
διαμόρφωσής της.
Δεν επιχειρείται η περιγραφή μιας περιήγησης σε ένα φανταστικό
ιδεώδη κόσμο δυνατών σχέσεων που η ζωτικότητά του, η αλήθεια του,
εξαντλείται και εξουδετερώνεται μέσα στο κείμενο που μεταφέρει την
περιγραφή του αλλά, αντίθετα, προσφέρεται ένα τεχνικό-ιδεολογικό
εργαλείο, ένα εγχειρίδιο υποστήριξης μιάς έξαλης απόφασης και ενός
γενναίου πειραματισμού με τα συστατικά της τοπικής αλλά και της
παγκοσμίας οικονομικής-πολιτισμικής-τεχνικής πραγματικότητας.
Έντός του, στην έκταση αυτού του κειμένου, δεν οριοθετείται ένα
νέο φευγαλέο και υποθετικό, βεβαιωτικό, δόγμα (ένα αδοκίμαστο,
ασταθές, ιδεολόγημα) ενάντια σε ένα υπάρχον επιβεβλημένο (το
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δόγμα της ζωής σε συγκέντρωση, της ορισμένης και υποταγμένης
ζωής στη βία του θεαματικού παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού)
αλλά, προτείνεται μία μεταμορφωτική κατασκευή, χώρου, χρόνου
και σχέσεων, φτιαγμένη με τα υλικά της τρέχουσας ζωής, όποιας είναι
και όπως είναι σε κάθε ειδικό χωρικό-πολιτισμικό σημείο. Η ευτοπία
δεν χρειάζεται ένα μυθικο τόπο που να περιέχει όλα τα ιδεώδη
συστατικά της κοινής ζωής. Έκείνα τα όλα και όσα δεν συναπαρτίζουν
την μορφή της κοινής ζωής εντός της οποίας διάγει ο στοχαστής και
ο δημιουργός της. Δεν χρειάζεται ένα μακρύ και ιδιαίτερο ταξιδι
‘’καπου αλλού’’. Δεν χρειάζεται επίσης την συνταγματική ομόνοια, το
ταίριασμα, των πρώτων σκέψεων των κατοίκων της, την επιλογή τους
να διαλέξουν και να ασκηθούν επί μακρόν, πνευματικά και σωματικά,
στην πορεία προς την πραγμάτωσή της, προς την ανακάλυψη και
την κατασκευή της. Η ευτοπία δεν χρειάζεται προ-αποφασισμένες
ειδικές και γενικές υψιπετείς προϋποθέσεις αλλά την πνευματική
εκείνη ισχύ μιάς πρόσκαιρης και εύθραυστης συμφωνίας καθώς και
τα λίγα υπάρχοντα οικονομικά εργαλεία και τις εξαρτημένες από αυτά
συμπεριφορές (τη φαντασιακή αποικιοποίηση του καπιταλισμού),
στοχαστικά μεταμορφωμένες, ώστε να μεταπλαστεί ένα τυπικό
πεδίο εξουδετερωμένης ζωής σε συγκέντρωση σε ένα πεδίο έξαλης
επιτάχυνσης της συλλογικότητας, της ιδεολογικής αφύπνισης και της
εφαρμοσμένης τεχνολογίας αιχμής για την διασφάλιση της ενεργειακής
αυτονομίας, της υγιειονομικής ισορροπίας, της αειφόρου διάρκειας
και της ελεγχομένης απο-ανάπτυξης. Ένα πεδίο εφαρμογής,
ρύθμισης, παρακολούθησης, στατιστικής αποτίμησης και στρατηγικής
μορφοποίησης του μεσοπροθέσμου μέλλοντος. Της ποικιλίας και της
στρατηγικής σύγκλισης αυτόνομων αστικών μονάδων κατοίκησης, δια-
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συνδεδεμένων αστικών και αγροτικών θυλάκων, πεδίων εφαρμογής
και εξισορρόπησης της τεχνολογίας, της επιστήμης και της διαρκούς
δια-δραστικής εφαρμοσμένης και στοχαστικής εκπαίδευσης.
Τα εργαλεία κατασκευής της ευτοπίας περιέχονται μέσα στην
υπάρχουσα τρέχουσα εντοπισμένη πραγματικότητα. Δεν παρέχονται,
δεν προέρχονται, δεν αναμένονται. Χρησιμοποιούνται ευρηματικά,
τροποποιούνται και μετασχηματίζονται από τις αποφάσεις των μελών
του ορισμένου κόσμου της (του θύλακα, του πεδίου, της γεωγραφίας,
του ενός και όλων των οικοδομικών τετραγώνων) που πρόκειται
να μεταπλαστεί, να εκταθεί ραγδαία και αμέσως να σκορπίσει το
ιδεολογικό του περιεχόμενο γονιμοποιώντας οτιδήποτε, ταιριάζοντας
με τα πάντα. Στην γεωγραφική περιοχή της διοικητικής και πολιτισμικής
ενότητας που ονομάζεται Έλλάδα (ορισμένη από μιά ειδική γλώσσα,
μιά μεριστή, σχετική, γενική ιστορία, ένα σύστημα συμπεριφορών και
βεβαιοτήτων, ένα ειδικό τύπο θρησκείας και σχέσης-συνδέσμου με
το φαντασιακό, μιά ποικιλία σχέσεων γειτονίας και ισορροπιών), στα
αστικά κέντρα της, κατά τη διάρκεια της ανθρωπιστικής κρίσης των
ετών 2009-2013-και μετά...
…οι παράγοντες που πρόκειται να μετασχηματίσουν τη ζωή σε
συγκέντρωση σε ευτοπία είναι εκείνοι που έως τώρα δέσμευαν
απολύτως κάθε ειδική και γενική διαφοροποίηση, κάθε δραστηριότητα,
κάθε μετασχηματισμό.
Η πρόταση που περιέχεται στο κείμενο αλλάζει δραστικά την κλίμακα
και την τεχνική της εφαρμογής των δυνατοτήτων της λειτουργίας
του χρήματος ‘’...όπως την ξέρουμε...’’, προσανατολίζει ευρηματικά
τη δυναμική της συσσωρευσης πλούτου ανα-κατευθύνοντάς
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τον και παράγοντας αποτελέσματα με διαφορετικό και ευέλικτο
προσανατολισμό και πλαίσιο στη διεύθυνση και τον έλεγχο της
αποδοτικότητάς του. Δημιουργείται πλούτος. Ένα προστατευμένο
αυτόνομο ταμείο, με την τακτική γενική εισφορά και ελέγχεται η
αποδοτικότητα και η επένδυσή του από το σώμα των πολιτών σε
συνθήκες άμεσης δημοκρατίας και αυτο-διεύθυνσης. Δημιουργείται,
επίσης πλούτος από την μέγιστη οικονομία κλίμακος που μπορεί να
επιτευχθεί εντός του διοικητικού-λογιστικού θύλακα κάθε οικοδομικού
τετραγώνου.
Ο κοινός και μεριστός πλούτος συλλέγεται, ορίζεται ως οικονομικό
μέγεθος και κατευθύνεται αυτόνομα στην πλήρη και ουσιαστική
κάλυψη όλων των προηγουμένων υποχρεωτικών κρατικών παροχών
έτσι ώστε η μερική ή ειδική ανά τομέα κατάρρευση του υπάρχοντος
κράτους να αντιμετωπιστεί με αυτή την μεταβολή σε υπερ-επάρκεια
μιάς πολιτειακά δομημένης μονάδας ευέλικτης και εξιδεικευμένης
οικονομικής-πολιτικής δραστηριότητας. Έφόσον δεν υπάρχει πλήρης
και δωρεάν υγιειονομική-ιατρική ασφάλεια, ασφάλεια του δημόσιου
και του ιδιωτικού χώρου, ασφάλεια της περιουσίας, εφόσον δεν
υπάρχει διατροφική ασφάλεια, ενεργειακή αυτάρκεια και χρήση σε
ζυγισμένες και αναλογικές τιμολογιακές σχέσεις, εφόσον δεν υπάρχει
ένα δυνατό και λειτουργικό τεχνικό υπόβαθρο πληροφοριακήςγνωσιακής επάρκειας αυτή η έλλειψη καλύπτεται αμέσως από
τον μετασχηματισμό και τον ανα-προσανατολισμό της δράσης των
πολιτών, την δημιουργία δηλαδή μιας δικής τους χωρικής-πολιτιστικής
σύνθεσης, μιας ειδικής διάταξης ελεγχομένων παροχών υψηλότατης
ανταποδοτικής αξιάς και αμέσου ελέγχου.
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Η σχέση με το ανενεργό και δυσλειτουργικό κράτος συνεχίζει να
υπάρχει. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από αυτό συνεχίζουν
να είναι απαιτητά ως ένα κρίσιμο σημείο, το σημείο της μέγιστης
αυτονόμησης του θύλακα από τον κρατικό δεσμό σε μία δεδομένη
χρονική-ιστορική στιγμή, τότε που το κράτος και οι διακλαδωμένες
διοικητικά και φαντασιακά λειτουργίες του θα εξαφανιστούν.
Τότε, όταν η θεωρητική-ερευνητική τεκμηρίωση και μελέτη θα
αποδώσει ένα γενικό οδηγό-πρόταση για την ανα-διεύθυνση και την
μεταβολή-μετασχηματισμό του διοικητικού κορμού σε σύστημαδίκτυο ομοσπονδιών και συν-ομοσπονδιών αυτο-διευθυνομένων
διασυνδεδεμένων αστικών και αγροτικών μονάδων με πυκνά δίκτυα
ανταλλαγών και σχέσεων.
Τότε, όταν θα περιγραφεί ακριβώς, θα προταθεί μία νέα ισορροπία
σχέσεων, η βαθμιαία, δηλαδή, μεταβολή της ανεξέλεγκτης ασταθούς
πόλης σε μία νέα συσχετισμένη, διοκητικά και πολιτισμικά ιδεώδη
χωρική έκταση και μορφή, η βαθμιαία συγκρότηση των ακατάστατων
και διοικητικά αδιαμόρφωτων κοινοτήτων της υπαίθρου σε πυκνά και
συμπαγή αλληλένδετα δίκτυα σχέσεων και ανταλλαγών ‘‘...επειδή
όλα θα είναι πόλη και όλα θα είναι κοινότητες της υπαίθρου...’’ υπό
την καταλυτική παρουσία της τεχνολογίας και των πληροφοριακών
δικτύων. Ταυτόχρονα και εξαιτίας ενός τέτοιου μετασχηματισμού, ένα
σημαντικό παράλληλο αλλά ουσιαστικό αποτέλεσμα πρόκειται να είναι
η ελάττωση της πίεσης στις υπάρχουσες, συρρικνούμενες, κρατικές
δομές-λειτουργίες. Της πίεσης για πλήρη υγιειονομική ασφάλεια
αλλά και της πίεσης για ενεργειακή τροφοδοσία κατ’απαίτηση, της
πίεσης για χωρική προστασία και δημόσιο έλεγχο της ασφάλειας, της
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πίεσης για εξειδικευμένη και πλήρη πολιτειακή και τεχνική-διοικητική
αντιπροσώπευση, της πίεσης για τον αυστηρό και διαρκή έλεγχο
ειδικών και γενικών σταθερών της τακτικής και εύρωστης ζωής.
Έτσι, φαίνεται πως, το κράτος μπορεί να συρρικνωθεί στις
πραγματικές του οικονομικές, διοικητικές και τεχνικές-τεχνολογικές
συμπλέξεις και εκτάσεις του με κάθε ειδική και εντοπισμένη κοινωνία
άρα να σταματήσει να λειτουργεί ανορθολογικά, καταστροφικά, ως
πεδίο άσκησης και εφαρμογής της δύναμης θυλάκων οικονομικής
εξουσίας με κύριο αποτέλεσμα την συνεχή καταλήστευση, την
καταλήστευση, δηλαδή, των φορέων και παραγωγών του θησαυρού
του. Να υποχωρήσει ακριβώς εκεί όπου χρειάζεται από την νέα σχέση
ισορροπίας που δημιουργείται και το καθορίζει. Στο υπόλοιπο κομμάτι
εκείνης της αναζητούμενης συνεχώς ανταποδοτικής προσφοράς του,
του ελλείματος που ορίζει την ασταθή του σχέση και μετακινείται
πλέον στην άμεση ευθύνη και διοίκηση των πολιτών χειριστών
και διευθυντών της ειδικής τύχης τους. Στο υπόλοιπο εκείνων των
υπηρεσιών που παρέχονται σε κάθε ειδικό χωρικό σημείο, σε κάθε
ειδικό οικοδομικό τετράγωνο, άμεσα, ευθέως, πλήρως.
Η διοίκηση, η δια-βίου λειτουργική και στοχαστική εκπαίδευση, η
πνευματική ανάδυση και η κατανόηση της ιστορίας και της θέσης
κάθε πολίτη στο ιστορικό γίγνεσθαι, η διέγερση και η συμμετοχή
των ανενεργών και εξουδετερωμένων πολιτών ειδικών ομάδων
(ηλικιωμένοι/ες, άτομα με ειδικές ικανότητες, εξουδετερωμένοι
πολίτες σε συνθήκες συγκέντρωσης, νέοι μετανάστες ή πρόσκαιροι
συμμέτοχοι εκπαιδευόμενοι), η συμμετοχή και η πλήρης ενεργοποίηση
στην οικειοποίηση και χρήση της τεχνολογίας, ο μετασχηματισμός
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της προσωπικότητας του/της πολίτη χειριστή/τριας και στοχαστή της
ειδικής και γενικής κατεύθυνσής του, η συμμετοχή στο σχεδιασμό
και την λειτουργία των κοινοτήτων, η διάθεση του εαυτού στην
συλλογικότητα, η μεταμόρφωση δηλαδή του ανθρώπου σε αστική
συγκέντρωση σε φορέα και χειριστή της ζωής στην ευτοπία του.
Η πρόταση αυτή, της αναδιάταξης της ζωής στο ένα και σε όλα τα
οικοδομικά τετράγωνα, αυτές τις νέες αυτο-διοικητικές λογιστικέςπολιτειακές, χωρικές-πολιτισμικές, μορφές επανα-καθορίζει και
ανα-κατευθύνει κάθε και όλους τους συντελεστές της προηγούμενα
διευθυνόμενης ζωής σε συγκέντρωση ‘’...όπως την ξέρουμε...’’ και:
•
Μπορεί να μεταφέρει ένα μέγιστο τμήμα της γενικής γραφειοκρατικής
και ελεγχόμενης διακυβέρνησης στον έλεγχο του θύλακα σχεδιασμού
και αμεσο-δημοκρατικών πρακτικών της ελάχιστης αστικής χωρικής
μονάδας (του οικοδομικού τετραγώνου) προσβάλλοντας ευθέως το
ιστορικό παράδειγμά αυτής της σχέσης και εξαρτώντας, πλέον, την
λειτουργικότητά του από την συνδυασμένη πρακτική αυτών των
πολιτειακών σωμάτων μικρής κλίμακας.
•
Μπορεί να μεταφέρει την διοίκηση και τον έλεγχο αυτών των
πρακτικών στο ειδικό και εξειδικευμένο σώμα πολιτών-κατοίκων
μεταβαλλοντας την μονάδα σε πολιτειακό-αυτοδιοικούμενο
οργανισμό με αμεσο-δημοκρατικά πολιτικά και αυτο-διοικητικάλογιστικά χαρακτηριστικά των δικών τους ιδιοτήτων και θησαυρών.
•
Μπορεί να αναμορφώσει τη σχέση ενός κατοίκου σε συνθήκη ζωής σε
συγκέντρωση και να την εξαπολύσει στην ιστορική θέση της συνθήκης
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του ιδεώδους μετόχου ενός πολιτειακά οργανωμένου σώματος σε
ισορροπία δύναμης με το κράτος διαθέτη ελάχιστων πλέον ειδικών
παροχών (•γενική ασφάλεια και άμυνα, έως το ιστορικό σημείο της
λύσης κάθε τοπικής-γενικής ανάγκης αποτροπής, •γενικός έλεγχος
και συντήρηση υποδομών και δικτύων κλίμακας, •πολιτικέςοικονομικές αντιπροσωπεύσεις έως το ιστορικό σημείο της εξάλειψής
τους και της μεταφοράς του περιεχομένου τους στα ειδικά δικτυα
των δια-συνδεδεμένων και συσχετισμένων ομόσπονδων ενοτήτων
αυτο-διοίκησης, •γενικό λογιστικό σχεδιασμό κλίμακας για την
αναδιανομή ή ανακατεύθυνση του μετοχικού -πλέον- γενικού πλούτου
σε μερισμένα και συνδυασμένα επενδυτικά σχέδια υποστήριξης των
ποικιλιών της αυτο-διευθυνόμενης ζωής στους αστικούς, ημιαστικούς
και αγροτικούς συνδυασμένους θύλακες, γενικής πολιτικής και
διοικητικής υποστήριξης δραστηριοτήτων) έως την ιστορική στιγμή
της εξαφάνισής του.
•
Μπορεί να μεταμορφώσει το μοντέλο της κοινωνική οργάνωσης
του δυτικού πολιτισμικού παραδείγματος ‘’...όπως το ξέρουμε...’’
από την παρούσα γενική γραφειοκρατική και εξουσιαστική δομή σε
εκείνη τη δομή που επαληθεύεται στην ποικιλία των δικτύων άμεσης
δημοτικής-πολιτειακής συνδυασμένης οργάνωσης. Ταυτόχρονα,
μπορεί να διατηρήσει και να συντηρήσει τις μεγάλες οικονομο-τεχνικές
ορίζουσές του (τράπεζες, νοσοκομεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς,
οργανισμούς ενέργειας, δικτύων και υποδομών) όσο επιτρέπεται, για
όσο επιτρέπεται, από την δημιουργία και ενεργοποίηση ενός νέου
δικτύου-πληθυσμού τέτοιων δομών στην κλίμακα του οικοδομικού
τετραγώνου, στό μέγεθος όλων των ελάχιστων πολιτειακών
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ενοτήτων. Κάθε οικοδομικό τετράγωνο θα έχει και θα χειρίζεται τη
δική του τράπεζα-φορέα του πλούτου του, τις δικές του μονάδες
υγιεινής και υγιειονομικής παρακολούθησης, τη δική του μονάδα
αντιπροσώπευσης προς το ελαχιστοποιούμενο κράτος, τη δική του
μονάδα κατασκευών, τη δική του ενεργειακή διάταξη, τη δική του
μονάδα παιδείας (της δια βίου εκπαίδευσης και των πρακτικών της),
τη δική του μονάδα παραγωγής και ελέγχου της τροφής. Ταυτόχρονα,
οι συνδυασμοί αυτών των πολιτειακών ενοτήτων ελάχιστης κλίμακας
θα μπορούν να συμφωνούν και να αναλαμβάνουν έργα και διοικητικά
εγχειρήματα μεγαλύτερης κλίμακας ελέγχοντας ακριβώς και αυστηρά
τη λογιστική τους.
•
Μπορεί να ανα-μορφώσει, να πολλαπλασιάσει τις πρακτικές της
εγκατάλειψης της ιδέας του ειδικού τόπου και του τοπίου του
ως συστατικών δεσμών της ταυτότητας του προσώπου-πολίτη
προτείνοντας και ενισχύοντας τις πρακτικές των ταξιδιών και των
διαρκών μακριών διαμονών στην ανεξάντλητη γεωγραφία του πλανήτη
δημιουργώντας, έτσι, την πολυ-σημασμένη προσωπικότητα των
διαμονών. Να επιταχύνει την ιδέα της στοχαστικής καλλιέργειας, της
απελευθέρωσης των εκδηλώσεων και των ποικιλιών των εκφραστικών
τακτικών και των προσωπικών ανιχνεύσεων ως συστατικών της
ολοκλήρωσης της προσωπικότητας (κάθε και όλοι οι πολίτες είναι
μουσικοί, εικαστικοί, ηθοποιοί, συγγραφείς, ρήτορες, τεχνίτες και
κατασκευαστές, μηχανικοί, ταξιδιωτες, επισκέπτες, καλλιεργητές,
επιστήμονες). Να εξελίξει την ιδέα της προσωπικότητας ως
εκφραστικού και λειτουργικού στοιχείου μιάς και πολλαπλών ομάδων
σχεδιασμού και ποικίλων δράσεων, την ιδέα του μεταμορφωμένου

Ιορδάνης Στυλίδης

εαυτού και της πολλαπλότητας του εαυτού. Την εξάχνωση, την
μεταμόρφωση και την ανασύνθεσή του ως μείγματος μεταβαλλόμενων
και ποικίλων ιδιοτήτων.
•
Μπορεί να εκτινάξει την ψηφιακή δυνατότητα και τον πειραματισμό
επί αυτής στα πρόσκαιρα δυνατά και τα επερχόμενα θαυμαστά
πεδία της. Η ψηφιακότητα είναι η αναγκαία και η ζωτική βάση
σχεδιασμού και λειτουργικότητας των δια-συνδεδεμένων κοινοτήτωνθυλάκων. Η στατιστική, ακριβής αλλά και κυμαινομένη αποθήκη της
δυνατότητάς τους, ο επικοινωνιακός ιστός των συνδεσμολογιών τους,
η αποδεδειγμένη και συμπαγής δέσμευσή τους, ο μεριστός χώρος των
αναφορών και των ποικιλιών τους.
Η πρόταση της επανα-διαπραγμάτευσης των συστατικών αρχών της
ζωής που περιέχεται σε αυτό το δοκίμιο για την ζωή και τον πολιτισμό
θέλει να προσβάλλει, να υπονομεύσει δημιουργικά την τρέχουσα
πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας ευρηματικά τα επίκαιρα υλικά
των συγχρόνων σχέσεων και των συσχετισμών τους. Υλικά που,
τώρα, είναι ανενεργά, εξουδετερωμένα, δεσμεύοντας δραματικά την
εξαπόλυση της δυνατότητας του/της συνεργαζομένου/ης εφευρέτη/
τριας ανθρώπου. Προβάλλοντας, αιχμαλωτίζοντας, αυτή τη δυναμική
του, τη διάθεσή του για αλλαγή, σε κείμενα και περιγραφές ουτοπιών,
κάπου αλλού, κάποτε.
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Η πρόταση αυτή ανασυνθέτει στοχαστικά και μορφοποιεί τη
δυνατότητα της ζωής χρησιμοποιώντας κατευθυντήριες λεπτομέρειες
έργων έκφρασης και τεχνικής (κείμενα, εικόνες, δημόσιες στρατηγικές
κλίμακας, ιστορικούς πειραματισμούς) αλλά και συστατικές
κατευθύνσεις του λόγου και του στοχασμού που ήδη, ως προτάσεις
και κανόνες ιδεώδους λειτουργίας της ριζοσπαστικής κοινωνικής
μηχανικής, βρίσκονται απελευθερωμένα στο σύμπαν των ποικιλιών
που περιβάλλει και ορίζει κάθε πράξη και κάθε συνέπεια της, κάθε
δήλωση και κάθε αποτέλεσμά της, κάθε χειρονομία και κάθε υλική
εκδοχή της στην πραγματικότητα.
Ιορδάνης Στυλίδης
20 ιανουαρίου 2018

το οικοδομικό τετράγωνο

κεφάλαιο α

το οικοδομικό τετράγωνο

Το οικοδομικό τετράγωνο μοιάζει με ένα μικρό οχυρό. Δεν
προστατεύει, ως κατασκευή και μηχανισμός πολιτισμού το ζωτικό
και πολύτιμο που βρίσκεται στο εσωτερικό του, ούτε, βέβαια, ό,τι
περιέχεται στην περίμετρό του που διαμορφώνεται, με ελάχιστες
εξαιρέσεις, από τα τυπικά κτίρια-πολυκατοικίες
‘’…όπως τα
ξέρουμε…’’. Στα κτίρια αυτά, που οριοθετούν την περίμετρό του,
βρίσκονται τα τελευταία ‘’οχυρά’’ της προσωπικής, ιδιοκτησιακής
και πολιτικής ‘’ανεξαρτησίας’’. Έκεί, μπορεί να εισέλθει παρανόμως
ένας παράνομος και νομίμως (με εισαγγελική άδεια-εκφράζοντας
και εφαρμόζοντας, συνήθως, τη βία του κράτους -ένας υπάλληλοςαστυνομικός. Στο εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου υπάρχει
ο ενιαίος ‘’ακάλυπτος’’, μη δομημένος δηλαδή, χώρος-επιφάνεια
(συνήθως ανισο-επίπεδος) των κοινών και μεριστών ιδιοκτησιών που
δύναται (θα επιχειρηθεί να αποδειχτεί...) να μεταβληθεί σε πεδίο
συλλογικότητας, κοινής πολιτικής δράσης, στοχαστικής και τεχνικής
βούλησης και απόλαυσης. Δείκτης και απόδειξη της ενεργητικότητας
και τις διανοητικής σαφήνειας της βουλής και της θέλησης των
χειριστών του (…των κατοίκων, δηλαδή, στα περιβάλλοντα κτίρια,
κυρίως των μονίμων κατοίκων αλλά και των πρόσκαιρων που συχνά
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μεταβάλλονται σε μονίμους, χωρίς ιδιοκτησία… εκεί, στο ειδικό
οικοδομικό τετράγωνο…). Καθρέφτης των πεποιθήσεών τους για την
ιδεώδη και ζωηρή, την εύρωστη ζωή.
Υπάρχει, λοιπόν, μία χωρική διευθέτηση, αυτό το δείγμα της
σύγχρονης αστικής μονάδας (το οικοδομικό τετράγωνο) που
μοιάζει μεν με το οχυρό του παρελθόντος αλλά είναι διάτρητο και
απροσπέλαστο ταυτόχρονα σε διαφορετικά χωρικά και θεσμικά του
σημεία. Αυτή η αστική ψηφίδα μορφοποιήθηκε οριστικά -ιστορικάκαι τακτοποιήθηκε ακριβώς στην διάρκεια του εικοστού αιώνα
υποταγμένη στην εφεύρεση, την παραγωγή και την επιβολή του
αυτοκινούμενου οχήματος· συμβόλου -εντέλει- ενός καινοφανούς
αξιακού συστήματος ταιριασμένου στο οικονομικό υπόβαθρο της
διαρθωμένης αγοράς προϊόντων και σχέσεων αλλά και της συνοδού
με αυτό ιδέας για την ατομική ελευθερία και τον επιβεβλημένο
θεαματικά ιδεώδη μαζικό τρόπο ζωής-κατανάλωσης-ανάλωσης
σε συγκέντρωση. Με το σχεδιασμό και την χωρική εφαρμογή των
σχεδιασμένων χαράξεων και διανοίξεων για την διέλευση -διάσχισητου αυτοκινουμένου οχήματος καθώς και, αμέσως μετά, με την
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιβολή της συνοδού μαζικής
ανταπόκρισης σε οδηγίες και διαταγές (σύστημα ιδεών για τη ζωή σε
συγκέντρωση) που επιβλήθηκε προοδευτικά και μαζικά ( αυτοκίνησησυμμετοχή στο νέο μοντέλο ζωής, τεχνολογία ως επιταχυντής της
απελευθέρωσης του/της συγχρόνου ανθρώπου, τεχνολογία-ες
αιχμής και επιβολή της έννοιας της γενικής συνεχούς προόδου, φετίχ
αντικείμενο-α, τεχνικές επιβολής και ιεραρχικής διαφοροποίησης
των αστικών σχέσεων, τεχνικές δήλωσης της κοινωνικής θέσης...)
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μορφοποιήθηκε και εδραιώθηκε ένα σύστημα σχέσεων ανταλλαγής,
μιά ενότητα αγοράς και υποστήριξης - συντήρησης, συναρθρωμένη
ισχυρά με τα κρατικά έσοδα-φόρους.
Ουσιαστικά, με αφορμή το παράδειγμα του αυτοκινήτου, ως
κυρίαρχου συντελεστή του σχεδιασμού και της πραγματοποίησης,
της ενίσχυσης και της επέκτασης του σύγχρονου συγκεντρωτικού
αστικού μετασχηματισμού που υπερισχύει και συνθλίβει κάθε άλλη
ευρηματική, μονομερή ή συνεργατική, στρατηγική επίλυσης μιας
αστικής ανάγκης, ο σχεδιασμός των σύγχρονων πόλεων προήλθε από
την ανάγκη συσσώρευσης γενικών και ειδικών (άμεσων και έμμεσων)
φόρων, βίαιης, ανορθολογικής και άδικης μεταφοράς, δηλαδή,
ποσοστού του παραγομένου πλούτου, προς στο κράτος.
Οπως με το παράδειγμα του αυτοκινήτου έτσι και με κάθε άλλη ειδικη
και γενική στρατηγική ελέγχου της παραγωγής πλούτου, εγκαθίσταται
και επιβάλλεται ειδική νέα νομολογία με στόχο τη δυναμική μεταφορά
του παραγόμενου πλούτου από τους απομονωμένους πολίτες-ιδιώτεςάτομα σε συγκέντρωση, στο κράτος, χωρίς, βέβαια, να ανταποδίδεται
εις ίσον, να μετασχηματίζεται, δηλαδή, σε επένδυση στις ειδικές και
γενικές, τοπικές και υπερ-τοπικές, χωρικά και χρονικά εξειδικευμένες
κοινωνικές ανάγκες. Μετά την επιβολή και την επικράτηση κάθε
μοντέλου χειραγώγισης, ακολουθούν οι θεαματικές δεσμεύσεις
της σκέψης. Η εμπέδωση, δηλαδή, του πρωτεύοντος κρατικού
ιδεολογήματος και η μεταμόρφωσή του σε επιθυμία*2

2 Η μεταμόρφωση ενός βίαιου κανόνα σε επιθυμία είναι δείγμα της στρατηγικής του ελέγχου
της ζωής σε συγκέντρωση όπου η ίδια η ζωή γίνεται το διακύβευμα της πολιτικής, το πεδίο
εφαρμογής και άσκησης της βίας της διακυβέρνησης.
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Η ισχυρή, δηλαδή, ενίσχυσή του από τις τελετές-μορφές των δημόσιων
συζητήσεων-φραγής*3 όπου, εκεί, ορίζεται ο βεβαιωτικός πυρήνας
της και η καθολική σημασία της ενάντια στις υπόλοιπες επίκαιρες
και κάθε επομένη άλλη δυνατή στοχαστική επιλογή εναλλακτικού
σχεδιασμού. Για την ιδεώδη -κρατικά εκπορευόμενη από ειδικούς
τεχνικούς- συσχέτιση και οργάνωση του συντελεστών του αστικού
χώρου σε αναμονή μιας τακτοποίησης, για τον ιδεολογικό ή τεχνικό
προσανατολισμό αυτών των δυνατοτήτων (…για τις δυνατές και τις
αδύνατες διελεύσεις, για τα ύψη, για τους εξώστες, για τα δώματα…),
για όλες, δηλαδή, εκείνες τις μεταβλητές που υποτίθεται πως
μπορούν ‘’ελεύθερα’’, μετά από την δημόσια ‘’διαβούλευση’’, να
ενεργοποιηθούν ή να τροποποιηθούν, κατ’επιλογή και κρίση των
δρώντων υποκειμένων, ώστε να απελευθερώσουν ενεργητικά, να
υποστηρίξουν ακριβώς την ιδεώδη κοινή ζωή των πληθυσμών, τη
συλλογική ζωή αντί της ζωής σε συγκέντρωση.
Αλλιώς, χωρίς να επιβληθεί ό,τι επιβλήθηκε και επιβάλλεται συνεχώς,
θα υπήρχαν, ίσως, και πάλι, οι τυπικές ιπποδάμιες ή άλλες, διαφορετικές
και ευέλικτες, ανά φυσική θέση εγκατάστασης άστεως, οργανικές

3 Με τη φράση ‘’συζήτηση φραγή’’ (debate) ορίζω ένα τελετουργικό θεαματικό τυπικό,
κυρίως στην εποχή της ψηφιακής εικονογραφίας των Μαζικών Μέσων, όπου προσφέρονται
και ‘’εξετάζονται’’ δημόσια και ενδελεχώς εναλλακτικές δυνατότητες εφόσον όμως έχει ήδη
πραγματοποιηθεί από το κράτος μία σειρά τεχνικών ή γραφειοκρατικών, νομικών επεμβάσεων
που εξουδετερώνουν κάθε δυνατότητα μετατροπής ή μετασχηματισμού. Έτσι, επιτυγχάνεται η
επιβολή της ιδέας του αποκλειστικού, του ειδικού και ιδεώδους κρατικού στρατηγήματος (η
χάραξη μιάς οδού στην εξοχή ή την πόλη, οι υποδομές μιάς επέκτασης του σχεδίου πόλεως,
ο σχεδιασμός μιας επέκτασης στην περιφέρεια και στις κοινότητες, η χρηματοδότηση ως
σύστημα όρων και προθεσμιών) έναντι του ανέφικτου και ατελούς άλλου, του διαφορετικού
(εναλλακτικού, συλλογικού, ευέλικτου και, κυρίως, ανατάξιμου κατά βούληση).
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χαράξεις και πολεοδομικές διευθετήσεις μόνο που οι ‘’δρόμοι’’ και τα
αλλεπάλληλα διασπαρμένα κενά αστικά υπόλοιπα θα πληρώνωνταν
πλέον με δενδροφυτευμένους πεζοδρόμους, κήπους και κάθετες
καλλιέργειες, δημόσιους χώρους συνάντησης και συγκέντρωσης των
κατοίκων-πολιτών. Με ήπια και διαμπερή δίκτυα άμεσης μετακίνησης
(πεζή) και συμμετοχής των ενοίκων ενός οικοδομικού τετραγώνου
στις δραστηριότητες και τη ζωή άλλων πλησιέστερων (πεζή) ή
απομακρυσμένων (με ποδήλατα) σε στιγμές γιορτών, συνελεύσεων και
ποικίλων ειδικών συγκεντρώσεων. Η διείσδυση του ‘’φυσικού’’ αλλά
και το ισοζύγιό του με το ανθρωπογενές περιβάλλον θα προσέγγιζε
ένα ιδεώδη βαθμό, κάθε φορά διαφορετικό, στην πρόοδο του χρόνου
και του ειδικού τοπικού πολιτισμού. Θα μπορούσε, έτσι, να σχεδιαστεί,
να διεκδικηθεί, και να πραγματοποιηθεί συλλογικά, χωρίς τη θεσμική
επιβολή ενός δυνατού μοναδικού και ενιαία εφαρμοσμένου μοντέλου,
υποταγμένου στις στρατηγικές της επέκτασης μιάς και πολλαπλών,
συγκερασμένων ή ανταγωνιστικών τάξεων και σχέσεων εξουσίας.
Σε μια τέτοια γενική αναδιάταξη και έκρηξη ποικιλιών διευθέτησης
οι φαρδύτερες ‘’αρτηρίες’’-λεωφόροι ‘’…όπως τις ξέρουμε…’’ θα
περιέχουν εντονώτερη ή πυκνή φύτευση και επιδαπέδιες στρώσειςδιαμορφώσεις ως οι κύριοι αγωγοί-δίκτυα της ‘’βαρύτερης’’
κυκλοφορίας αποκλειστικά δημόσιων μέσων συγκοινωνίας (τα
ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά ηλιακά τράμ και τα ειδικά οχήματα
δημόσιας εξυπηρέτησης). Ο ήχος των πόλεων θα αναβλύζει ως
σύνθεση από τις ανθρώπινες φωνές, τις συνομιλίες, τα θροϊσματα
των δένδρων, τις μουσικές των κοινών γιορτών και, ίσως, συχνά, το
ηχητικό σήμα προειδοποίησης των αθόρυβων πιά επίγειων μέσων
μαζικής μετακίνησης σταθερής τροχιάς ( των τράμ…!)
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Παρακολουθώντας την χωρική και την χρονική γέννηση των οικιστικών
ενοτήτων στον δυτικό κυρίως πολιτισμό μπορούμε να παρατηρήσουμε
πως από το στοιχειώδες και ορισμένο στη ειδική σχέση του με το φυσικό
του πεδίο (που ονομάζεται, λανθασμένα, περιβάλλον*4) ανθρωπογενές
οικιστικό σύνολο και την ειδική του εσωτερική έκφραση χώρου ζωής
(διαβίωση και βίωμα στον οικισμό) με περίκλειστη οχυρωματική
περίμετρο περνάμε σε οικιστικούς σχηματισμούς κυψελοειδούς
δομής, οργανικά-οικονομικά σχηματισμένους (πόλεις οχυρωμένες,
πόλεις ανοχύρωτες, οικονομία συντεχνίας, οικονομία εμπόρωναστών, δυναμική οικονομία διεθνούς εμπορίου και πλανητικής
επέκτασης) και, ύστερα, σε διασπαρμένα συστήματα οικισμών όπου
οι ειδικές χωροθετήσεις των περιοχών της κατοικίας, των υπηρεσιών,
του εμπορίου, των ακαθόριστων ποικιλιών και εκφράσεων της ζωής,
συγκεντρώνωνται, σε χωρικούς θύλακες (γειτονιές – γένη - οικονομίες
ομάδων) αφήνοντας το ειδικό και ελεγχόμενο, ανά παράδειγμα, πλέγμα
του δίκτυου προσπέλασης να τα διαπεράσει. Στην εποχή της μηχανής,
της τεχνολογίας και των εφαρμοσμένων επιστημών που υποστήριξαν,
απελευθέρωσαν και επιτάχυναν τη δυναμική παραγωγή τους,
αναγνωρίζουμε πλέον τους οικισμούς-διέλευσης, τους οικισμούς της
4 Με τη λέξη-έννοια περιβάλλον και τον ειδικό δεσμό της με τις έννοιες οικισμός ή πόλη
ορίζουμε, εννοούμε και κατανοούμε ένα σύστημα διακριτής εσωτερικής-εξωτερικής συσχέτισης
σε ειδικά και ελεγχόμενα τμήματα χρόνου. Αυτή η ερμηνεία δεν αντιστοιχεί πλέον στον τρόπο
και την μεταβολή της κατανόησης αυτής της διεργασίας σήμερα επειδή το περιβάλλον και ο
οικισμός δεν χωρίζονται, δεν χωρίζονταν ποτέ, από μία θεσμισμένη και άκαμπτη σχέση αλλά
αμφότερα διαχέονται και συμπληρώνονται αλληλοδιαδόχως συνεχώς.
5 Οπως η περιγραφή της πόλης των τεσσάρων ‘’οικολογιών’’ (ή συνισταμένων ή δράσεων για
την κατανόηση της ταυτότητάς της), του Los Angeles, του Reyner Banham. Η autopia (η ουτοπία
της μηχανοκίνητης ανίχνευσης και προσέγγισης), η surfubia (η πόλη των αστικών ιδιαιτεροτήτων
και των φυλών), το παλήμψιστο της αέναα επανεγραφόμενης στον εαυτό της πόλης, η πόλη των
λόφων και των αχανών προαστίων (suburbia).
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αυτοκινούμενης αναγνώρισης*5 (πόλεις-εκτάσεις του 20ου αιώνα).
Μία ακόμη μορφή συστήματος οικισμών είναι η περίπτωση εκείνη
της ανάπτυξής και τακτοποίησης τους σε οικονομικά-γεωγραφικά
ορισμένη διασπορά, διατηρώντας φυσικά κενά, εγκαταλελειμμένα
πεδία φυσικής επιφάνειας σε αναμονή, ανάμεσά τους. Τα πεδία
αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα, ανορθολογικά μεγαλύτερα (χωρίς τη
δυνατότητα, δηλαδή, να πληρωθούν από νέες, ταχείες, οικονομικές
μορφές εκμετάλλευσης), από ότι είναι αναγκαίο για την εγκατάσταση
ενός πυκνού πλεκτού δικτύου προσπέλασης (κοινότητες-προάστια)
παρά μόνον μίας αρτηρίας. Στις αλλεπάλληλες αυτές περιπτώσεις
σχηματισμού και μετασχηματισμού ενός οικιστικού συνόλου έχουμε
μία εγγενή ταυτόχρονη συνεχή χωρική-πολιτική μετακίνηση από
την κοινότητα-φυλή εντός ενός οχυρού περιβόλου, στην διαμπερή,
με ελεγχόμενες θέσεις εισόδου, κοινότητα οικογενειών, καστών,
συντεχνιών και, τέλος, στην ανοικτή, ελεγχόμενη διοικητικά-θεσμικάθεαματικά, κοινότητα διακριτών ατόμων σε συγκέντρωση*6
6 Με την φράση ζωή, άνθρωποι ή άτομα σε συγκέντρωση προσδιορίζω τον σύγχρονο τρόπο της
διοικητικής επιβολής, της θεαματικής κατεύθυνσης και του ελέγχου της ζωής στις πόλεις, την βιοπολιτική των ενσωματωμένων τυπικών των σχέσεων, όπου παρά την εγκατάσταση ενός πυκνού,
αναλυτικού και λεπτομερειακού προστατευτικού σώματος νομικής και θεσμικής οργάνωσής της
υπό το γενικό υπόστρωμα της οικονομίας του καπιταλισμού, της ‘’ελεύθερης’’ αγοράς, αυτή η
πυκνότητα κειμένων προστασίας εκτοπίζει κάθε απόπειρα δυνατής χρήσης της επειδή χρειάζεται
πάντα μιά λαβυρινθώδη διαμεσολάβηση. Ταυτόχρονα και παράλληλα οι συνέργειες 1. της
ηθελημένης στρατηγικής της εξουδετέρωσης κάθε ιδιαίτερου και ενεργού ρυθμιστικού στοιχείου
και της καταστολής κάθε απόκλισης, κάθε τροπικότητας της συμπεριφοράς, 2. η εκπαιδευτική
στρατηγική του θεάματος και των μέσων κατασκευής και μαζικής επιβολής γνώμης καθώς και
3. η κυριαρχία των πυρήνων της οικονομικής και πολιτικής ισχύος αποκλείουν, δεν επιβάλλουν
άμεσα, φράζουν θεσμικά κάθε δυνατότητα συλλογικής αντίδρασης, ανακατεύθυνσης, ειδικού
σχεδιασμού και ανάπτυξης αυτο-διευθυνόμενων κοινοτήτων ή πράξεων μετασχηματισμού
δεσμεύοντας την ανθρώπινη ενεργητική και εύρωστη φύση στα τυπικά χωρικά και θεσμικά
δεσμά της. Η ζωή σε συγκέντρωση ορίζεται από το περιεχόμενο του συστήματος προστασίας
της αλλά και από την εσωτερίκευση ενός συστήματος λειτουργικών γενικών ‘’αληθειών’’,
καθοδηγητικών αρχών της συμπεριφοράς της σκέψης και της πρακτικής.
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Σε όλες και κάθε ειδική περίπτωση μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη
σχέση της δυναμικής μεταφοράς πλούτου (θεσμική και εθιμική) που
ενώ δεν αναφέρεται, δεν επιδεικνύεται ως κυρίαρχη στις μελέτες
της γέννησης, της ζωής και της εξέλιξης των οικιστικών συνόλων
χρειάζεται να αποκαλυφθεί, να οριστεί και να ειδωθεί ως τέτοια,
ουσιώδης και καθοδηγητική διαδικασία, σε αυτή την υπόθεση, ώστε
να ολοκληρωθεί το ειδικό σκεπτικό της.
Στην πόλη οχυρό ο πλούτος ανήκε και περιείχετο στα όριά της (είτε τα
τείχη είτε το ανάκτορο/πύργο-ναό) ελεγχόμενος ιεραρχικά και βίαια,
αρπαγμένος. Ανήκε δηλαδή εις ολόκληρον είτε σε ένα ηγεμόνα είτε
σε μία ελίτ/κάστα ηγεμόνων-στρατιωτικών και αποτελείτο από το
σύνολο των υλικών και διανοητικών αγαθών επιβίωσης αλλά και των
κατασκευών και των τεχνημάτων, των πρόσθετων, δηλαδή, προϊόντων
της εργασίας (ειδικά κτίρια θεσμικών λειτουργιών), σχέσεις και
μορφές επιβολής ενός νοήματος (κείμενα, θεαματικές εκδηλώσεις,
αντικείμενα της καθημερινής ζωής, αντικείμενα των τελετών) που
όριζαν και επέβαλαν την συμβολική ταυτότητα της πόλης ως το
κυρίαρχο στρατήγημα της ιδεολογικής επιβολής επί των κατοίκωνυπηκόων-δουλοπαροίκων της ιδέας του ιδεοληπτικά μεριστού τόπουχώρου (‘’δικό μας’’, ‘’είμαστε’’). Ταυτόχρονα, το υπόλοιπο φυσικό
περιβάλλον, το διαχωρισμένο ανερμήνευτο ‘’άλλο’’, οι καλλιέργειες,
η γεωμορφολογία, η πανίδα και η χλωρίδα, οι εκδηλώσεις και η
κατανόηση της φυσικής μηχανικής και των ειδικών εκφράσεων της
φύσης, οι συσχετισμοί, οι διαπιδύσεις και οι ισορροπίες του φυσικού
‘’άλλου’’ με το περίκλειστο οχυρό, ο υπόλοιπος, δηλαδή, πλούτος
των φυσικών γεγονότων, ως σχέσεων σύνδεσης και επιρροής επί
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της συνείδησης του ανθρώπου ήταν αποκλεισμένα ή συμβολικά
και λειτουργικά νοηματικά ανερμήνευτα, άρα απροσέγγιστα πεδία
ενδιαφέροντος της συνείδησης.
Στις σύγχρονες αστικές υπερ-συγκεντρώσεις (υπερ-πόλεις)*7 από
τον εικοστό αιώνα έως σήμερα, αυτές οι διπολικές ενιαίες και
ομοιογενείς ερμηνευτικές διατάξεις πολιτισμικού-χωρικού που έχουν
ενσωματωμένα νέα πρόσθετα ζωτικά χαρακτηριστικά τεχνολογίαςοικονομίας, ανθρωπολογίας και γενικού πολιτικού-πολιτισμικού
παραδείγματος έχουν εξαλειφθεί καθώς στα οικοδομικά τετράγωνα
(τα αντίστοιχα των μικρών οικισμών/χωριών ή των πόλεων) περιέχεται
ένα ανομοιογενές, πολιτισμικά άτακτο, μείγμα κατοίκων. Φορέων,
αντίστοιχα, ενός μείγματος ανισομερών πολιτισμικών δυνατοτήτων
που αν και μπορούν να συγκροτήσουν διακριτές χωρικές και
δυναμικές πολιτικές ταυτότητες με ειδικά οικονομικά χαρακτηριστικά
δεν μπορούν να ενοποιηθούν σημειακά (δεν υπάρχουν τέτοιες
παραδειγματικές ενδείξεις ή κάποιο είδος δημόσιας επαρκούς
εκπαίδευσης) είτε πολιτικά είτε οικονομικά. Τέτοιες ενοποιήσεις
γνωρίζουμε πως συμβαίνουν σύγχρονα και απλώνωνται στο σύνολο
ενός δεδομένου και γεωγραφικά-πολιτισμικά ορισμένου πληθυσμού

7 Με τον όρο ‘’υπερ-μητροπόλεις’’ (hyper-metropolis) επιχειρούμε να ορίσουμε ένα τύπο
ανεξέλεγκτης (μη σχεδιασμένης) επέκτασης δραστηριότητας. Στην πραγματικότητα επιχειρούμε
να ορίσουμε ένα φαινόμενο χωρίς μορφή και όριο. Αυτές οι πόλεις (π.χ. Los Angeles, New
York-Boston, Istanbul, Mumbai) εκτεινονται ελεύθερα στο χώρο και, ενίοτε, συνδέονται με
άλλες πόλεις συγκροτώντας αστερισμούς αλληλοδιαδόχων αστικών συγκεντώσεων που ενώ
συγκρατούν τις προηγούμενες ιδιότητές τους (από-έως, κέντρο-προάστιο, ειδική-γενική αστική
ταυτότητα) έχουν ήδη πάψει να καθορίζονται από το ενδιάμεσο, συνήθως, διάστημα ‘’φυσικού’’
χώρου (καλλιέργειες, δάση, έρημοι, πεδία) το ‘’ιστορικό’’ διάστημα αναμονής και ορισμού τους,
συν-αποτελώντας ένα ενιαίο και συνεχές φαινόμενο που αναζητά ένα ορισμό, μία μάταιη
ερμηνευτική προσέγγιση, αντί της εποπτείας του ως ενός συντάγματος σπαραγμάτων.
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(εθνικές ή θεαματικά θεσμισμένες ταυτότητες, εντοπισμένες πολιτικές
κοινότητες και επιρροές εξαπλωμένες στα γεωγραφικά τους εμβαδά).
Έξέχουσα, βέβαια σύγχρονη πρακτική είναι αυτή της χωροθέτησης
ισχυρά φυλασσόμενων οικιστικών θυλάκων (gated ‘’communities’’) που
περιέχουν είτε κατοίκους υψηλών εισοδηματων, είτε επιχειρηματικά
κέντρα παραγωγής και έρευνας, είτε στρατιωτικές και βιομηχανικές
διοικήσεις (στρατιωτικά αεροδρόμια, silicon valley), αλλά θεσμικά
αδύναμους να συνευρεθούν πολιτικά παρά μόνον υπό το καθεστώς
της οικονομικής ή διοικητικής τους ταυτότητας. Η χωρο-μορφολογία
αυτών των κοινοτήτων-οικισμών αποτελείται από περίκλειστους
πυρήνες εκατέρωθεν ή στο άκρο μίας οδού κυκλοφορίας που συνήθως
ενώνει δύο αστικά ισχυρά κέντρα (π.χ. ένα εμπορικό με ένα διοικητικό,
ένα βιομηχανικό με ένα οικιστικό).

η υπόθεση
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Η υπόθεση αυτού του δοκιμίου, η περιγραφή, δηλαδή, μιάς μεθόδου
για την πρακτική εκδίπλωση της θεωρίας στην πραγματικότητα,
είναι, ταυτόχρονα, η διερεύνηση ενός πολιτισμικού-οικονομικού
ενδεχομένου, της δυνατότητας, δηλαδή, να βρεθούν ειδικές τεχνικές
οικονομικής-πολιτισμικής σύντηξης ώστε να παραχθούν πολιτικέςοργανωτικές κυψέλες με βάση τη χωρική μορφή του οικοδομικού
τετραγώνου και των εκτεταμένων δυνατών συνδεσμολογιών του. Η
διερεύνηση του ενδεχόμενου, δηλαδή, να συσταθεί μία πολιτική,
οικονομική και οικολογική οντότητα, ένας δείκτης μιας ευτοπικής
συνθήκης συλλογικότητας και κοινών πρακτικών για τη ζωή σε
δυναμική συνεχή αλλαγή, εσωτερικά θεσμισμένη, αυτο-ελεγχόμενη.
Έργαλεία και ζωτικές παράμετροι της υπόθεσης είναι:
• η συστατική οικονομική ιδιότητα του συγχρόνου
παγκοσμιοποιημένου θεαματικού-εμπορευματικού καπιταλιστικού
οικονομικού συστήματος, το χρήμα.
• η συστατική πολιτική ιδιότητα της άμεσης συνέλευσης που ασκεί
ευθεία εποπτεία, έλεγχο και διοίκηση στο άμεσο περιβάλλον των
συμβάντων που προκαλεί και διαχειρίζεται, και, τέλος,
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• η συστατική οικολογική ιδιότητα-σχέση της μετατροπής μιάς ή
περισσοτέρων μονάδων του αστικού φαινόμενου σε ενεργειακά και
διατροφικά αυτόνομη/ες από τη συμβατική και σύγχρονη τυπολογία
ενεργειακής και διατροφικής εξάρτησης πληθυσμών σε συγκέντρωση.
Έπιπροσθέτως, η χωρική και πολιτισμική ιδιαιτερότητα της υπόθεσης
είναι η επιλογή της κλίμακας της μονάδας, το μέγεθος ενός οικοδομικού
τετραγώνου. Δεν είναι η πόλη, ούτε η αστική ενότητα-διαμέρισμα,
ούτε ο σύλλογος (εθνικός, διοικητικός, εργασιακός, γεωγραφικός) που
περιέχει μέλη διασπαρμένα στο εμβαδόν, στην ποικίλη ανθρωπογεωγραφία της πόλης. Δεν είναι, επίσης, η πολυ-συλλεκτική πολιτική
μορφή (κόμμα, ομάδα, ένωση) που απλώνεται στο εμβαδό μιας
διοικητικής γεωγραφίας.
Για την υπόθεση που θα υποστηρίξω παρακάτω, το οικοδομικό
τετράγωνο είναι ένα ‘’οποιοδήποτε’’*8 οικοδομικό τετράγωνο με την
δική του ειδική σύνθεση και ποικιλία κατοίκων που, όπως αντιστοιχεί
στο ειδικό πολιτισμικό παράδειγμα (Έλλάδα, 2012-13, η μεγαλύτερη
και επικινδυνότερη οικονομική κρίση και ύφεση από τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο) περιέχει ένα μείγμα μορφών κατοίκησης και οικογένειας
(πλήρεις τυπικές, μονο-γονεϊκές, πολυμελείς). Ακόμη περισσότερο,
περιέχει μεμονωμένα ατόμα, ατόμα διαφορετικών εθνικοτήτων,
ατόμα διαφορετικής εκπαιδευτικής, πνευματικής και κοινωνικήςπολιτικής μόρφωσης και στάσης.

8 Υπό την ερμηνευτική και αναλυτική προσέγγιση του Γεωργίου Αγκαμπέν, αναφερόμενη
βέβαια, εκεί, σε πρόσωπο, στο βιβλίο του ‘’Η Κοινότητα που Ερχεται’’. Το οποιοδήποτε δεν είναι
εκείνο που αδυνατεί να παρασύρει την προσοχή αλλά, αντίθετα, εκείνο που εξαιτίας αυτής της
θέσης του είναι φορέας και περιεχόμενο όλων των σημαντικών ιδιοτήτων.
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Η υπόθεση περιέχει την ιδέα της μετατροπής αυτής της αστικής
ψηφίδας σε γειτονιά, σε κοινό παρόντων ενεργών προσωπικοτήτων, σε
κοινότητα, δηλαδή, αποφασιστικών και μεριστών ακριβώς επιθυμιών
και πράξεων
‘’ ..όπως μπορούμε να την θυμηθούμε ..να την επιδιώξουμε.. ’’,
ενσωματώνωντας και ελέγχοντας κάθε γεννημένη και γυμνασμένη
ποικιλία ειδικών ανθρωπιστικών, πολιτισμικών και τεχνολογικών
χαρακτηριστικών, ενσωματώνωντας και ελέγχοντας τις θεωρητικές
υποθέσεις αλλά και τις πραγματοποιημένες κατακτήσεις της
ιστορίας.
Την πρακτικη και την άσκηση της αλληλεγγύης, τη συμμετοχή, τις
άτυπες και θεσμικές συνελεύσεις (καφενεία, ανοικτές και δημόσιες
συζητήσεις, τακτικές και έκτακτες συγκεντρώσεις), τη διαμπερότητα
των σχέσεων, των ανοικτών πλεγμάτων πληροφορίας ‘’…άκουσα
αυτό, μου είπε, ρώτησα, βοήθησα, ζήτησα…’’. Την υπόθεση,
επιπροσθέτως, της μετατροπής της σε οικονομική-πολιτική μονάδα
με αυτόνομα και αυτο-διευθυνόμενα συλλογικά λειτουργικά
χαρακτηριστικά, σε εκπαιδευτική-τεχνολογική μονάδα με πολυλειτουργικές, διακλαδωμένες και ψηφιακές ιδιότητες και πλήρεις
συλλογικές πρακτικές, σε συμπαγές οικολογικό σύστημα, ενεργειακά
ολοκληρωμένο, συνεχές και συνεκτικό, αυτοδύναμο.
Ας ξεκινήσω λοιπόν την περιγραφή αναφέροντας τις απαραίτητες
τεχνικές-αισθητικές λεπτομέρειες…

η περιγραφή
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Ένα τυπικό οικοδομικό τετράγωνο (…ποτέ δεν είναι τετράγωνο…!)
περιέχει είκοσι (20) τουλάχιστον διακριτά και αυτόνομα κτίρια
διαμερισμάτων ή χώρων γραφείων. Με μέσο αριθμό ορόφων τους
πέντε (5) και μέσο αριθμό διαμερισμάτων/όροφο τα τέσσερα (4).
Αν θεωρήσουμε πως σε κάθε διαμέρισμα μένει κατά μέσο όρο μία
οικογένεια με ένα παιδί, δηλαδή τρία άτομα τότε μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε ως υπόθεση πως ένα τέτοιο οικοδομικό τετράγωνο
αποτελεί το υλικό υπόβαθρο της ζωής 1200 ατόμων που μπορούν, και
είναι δυνάμει, πολίτες και οικονομικές οντότητες ταυτόχρονα ‘’…όπως
τα ξέρουμε…’’. Μέχρι τώρα, η οργανωτική ιδέα για την κοινή ζωή, την
ασφάλεια και την διατήρηση αυτού του πολιτισμικού κεκτημένου
στηριζόταν και υποστηριζόταν θεαματικά -όχι ουσιαστικά- από
το συγκεντρωτικό κράτος και τις θεσμικές τυπικές νομολογίες που
προστατεύονταν και ελέγχονταν άμεσα από ένα σώμα ειδικευμένων
υπαλλήλων (αστυνομικοί) και ένα θεσμό ορισμών και τελετών
(δικαιοσύνη) για κάθε ειδική περίπτωση πράξεων ορισμένων ακριβώς
ως επικίνδυνων ή επισφαλών για την ζωή σε συγκέντρωση (όχι την κοινή
ζωή). Η ζωή σε συγκέντρωση μπορεί να οριστεί ως εκείνη η συνθήκη
όπου άτομα (σε έκπτωση από την ιδιότητα του πολίτη) κατοικούν
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πυκνά ένα ορισμένο αστικό εμβαδόν με ένα τυχαίο τρόπο χωρίς να
έχουν αποδεχτεί και να είναι εκπαιδευμένα να υπερασπιστούν το
πλήρες ιστορικό απόκτημα της συλλογικής ζωής, της πειθαρχίας, των
υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους.
Σε ένα τέτοιο αστικό μόρφωμα κάθε άτομο, εφόσον δύναται, μπορεί να
επιβάλλει τη θέλησή του είτε επί του χώρου, είτε επί των δικαιωμάτων
άλλων ατόμων, χωρίς να ενδιαφέρεται ο θεσμικός κρατικός μηχανισμός
να διαμεσολαβήσει στον καίριο έλεγχό του, την άρση, δηλαδή, του
αποτελέσματος της πράξης του και την επαναφορά της προηγούμενης
ενιαίας μεριστής κοινής συνθήκης. Τέτοιου είδους επιβολή μπορεί να
είναι: η κατάληψη ιδιωτικού χώρου ή κοινόχρηστου, οι φωνές και οι
θόρυβοι (μηχανές, κατασκευές), η στάθμευση οχημάτων, οι δομικές
επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, οι απειλές, οι επιθέσεις.
Συνήθως, σε τέτοιες περιπτώσεις επίδειξης δύναμης και άσκηση
βίας δεν διεγείρεται, ηθικά και αμυντικά ο πληθυσμός της αστικής
μονάδας (‘’…καθένας ‘’καθαρίζει’’ μόνος του…’’) ούτε ενεργοποιείται
ο κρατικός εντεταλμένος μηχανισμός ασφάλειας (αστυνομία) επειδή
τα επεισόδια θεωρούνται ελάσσονα (δεν κινδυνεύει άμεσα η ζωή και
η ακεραιότητα ανθρώπου, (‘’… κι’αν κινδυνεύει, είναι ήδη αργά…’’).
Αυτά τα επεισόδια απαιτούν σύνθετη γραφειοκρατική αντιμετώπιση
(δεν επιλύονται οριστικά, δραστικά, στο σημείο), είναι πολυάριθμα
(δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε διαφορετικό χρόνο ως
καταγραφές σε ένα δυναμικό αρχείο γεγονότων, ‘‘...δεν επαρκούν
οι υπάλληλοι’’). Έτσι, εκεί, σε κάθε αστική ψηφίδα που υποδέχεται
τη ζωή σε συγκέντρωση αναπτύσσεται ο μεγάλος αριθμός των
καθημερινών γεγονότων αντιπαράθεσης και καταστρατήγησης των
απλών κανόνων της κοινής ζωής, επιβάλλεται η ιδέα του δυνατότερου
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όντος. Έπιταχύνεται το φαινόμενο της συσσώρευσης καθημερινών
μυριοστών πράξεων βίας που, ουσιαστικά, συγκροτούν το σύγχρονο
πεδίο εγκατάστασης του φασισμού. Συνεπιφέροντας, δυναμώνοντας
την ιδιότροπη ισχύ του ιστορικού ολικά επιβεβλημένου στην
ευρωπαϊκή ήπειρο νεο-φασισμού.
Στο ίδιο, οποιοδήποτε, οικοδομικό τετράγωνο μπορούμε επίσης
να συμφωνήσουμε πως επιταχύνεται, η κατάρρευση του τυπικού
οικονομικού μοντέλου συμπεριφοράς εξαιτίας της κατάστασης της
ζωής σε συγκέντρωση. Κάθε μονάδα (οικογένεια, άτομο, ζευγάρι)
επαναλαμβάνει κύκλους ενεργειών και συμπεριφορών (διατροφή,
κοινές συνευρέσεις και τελετές) που εξωθούν την ενεργειακή
κατανάλωση στα άκρα κάθε υπολογισμένης συμπεριφοράς. Η
παρασκευή του φαγητού, η επιδίωξη και η επίτευξη θερμικής
άνεσης, η ασύντακτη αγορά υλικών τεχνολογίας, ένδυσης και
διατροφής γίνεται κατά μόνας και όχι μαζικά, χονδρικά, ώστε το
κόστος να συσχετίζεται, να ορίζεται και να επιβάλλεται ως ειδικό
και συμφωνημένο ποσοστό της τιμής κατασκευής ή παραγωγής και
η ποιότητα να ελέγχεται ενδελεχώς. Όλες και κάθε προδιαγραφή
οικονομίας, ορισμένης ως φυσικής οικονομίας, όχι ως ασύντακτης
και αντανακλαστικής ιδιότητας μεμονομένων ατόμων στη συνθήκη
της ακατανόητης ‘’ελεύθερης’’ αγοράς, αδυνατούν να αποδώσουν το
ζωτικό και ουσιώδες περιεχόμενό τους και την κυριολεκτική κοινωνική
μεταμορφωτική δυναμική τους.
Με τον ίδιο τρόπο, κάθε νέα τεχνολογική εφαρμογή που συνεισφέρει
στην δραστική αύξηση της ποιότητας του επίπεδου ζωής όλων των
μετόχων της αστικής κυψέλης (του οικοδομικού τετραγώνου),
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κάθε πολιτισμική δυνατότητα, κάθε χωρική ευέλικτη αναδιάταξη
του κοινού χώρου είναι αδύνατον να εφαρμοστεί και, βέβαια, να
χρηματοδοτηθεί. Έπιπροσθέτως, κάθε χρηματοπιστωτική δυνατότητα,
κάθε πολιτική δυνατότητα, κάθε χωροταξική δυνατότητα παραμένει
εξουδετερωμένη εξαιτίας αυτού του μοντέλου ζωής σε συγκέντρωση.
Η διερεύνηση, η επιλογή, η απόφαση, τεχνική και πολιτική, η
εφαρμογή, ο έλεγχος, τεχνικός και πολιτικός, και η χρηματοδότηση
κάθε συλλογικού βήματος εξουδετερώνεται ως πολιτισμικό συστατικό
της ενεργού δυνατότητας και της επιτυχημένης εφαρμογής της
εξαιτίας της διαμεσολάβησης, της πολιτικής εγκατάστασης ενός
κέντρου απόφασης πολιτικά απροσδιόριστου και γραφειοκρατικά
προστατευμένου, απροσέγγιστου, ανάμεσα στους υφιστάμενους
εξουδετερωμένους πολίτες και του κράτους. Του δυνατού, όπως θα
έπρεπε, και υπόχρεου χορηγού, ελεγκτή, προστάτη και διαθέτη των
συνθηκών της ιδεώδους ζωής.
Η υπόθεση, λοιπόν, που προτείνεται είναι η εξής:
Πως θα ήταν δυνατόν να δημιουργηθεί ένα θύλακας, ένα χωρικόπολιτικό δυνατό εφεύρημα μικρής κλίμακας σε συσχέτιση και
συντονισμό με όμοιά του (ένα οικοδομικό τετράγωνο συντονισμένο
ανά πάσα στιγμή και ανά δράση με τα χωρικά συγγενή του...), που
να περικλείει όλα και κάθε ξεχωριστό συστατικό της κοινωνικήςπολιτικής-τεχνολογικής οργάνωσης ‘’...όπως την ξέρουμε...εδώ, στο
χρόνο μας’’ ώστε να καλύψει κάθε λειτουργικό κενό που δημιούργησε
και επιβάλλει πλέον, ως επιλογή και εφαρμογή της βιο-πολιτικής, το
ιεραρχικό συγκεντρωτικό κράτος, εγκαταλείποντας, διαφεύγοντας
από ή χρησιμοποιώντας τις ουσιαστικές αλλά ανενεργές πολιτικές

ένα οικοδομικό τετράγωνο
50 • 51

και διοικητικές του υποχρεώσεις ως τακτικές και μέσα άσκησης και
κατοχής της εξουσίας; Μπορεί να δημιουργηθεί αυτός ο θύλακας
ώστε να μετατραπεί μία και κάθε αστική ψηφίδα από περιοχή ζωής σε
συγκέντρωση σε περιοχή λειτουργικού φυσικού συντονισμού με την
τεχνολογία, την οικολογία και την κοινή δράση; Μπορεί να εξαπολυθεί
εντός του, να μοιραστεί, να διαχυθεί ραγδαία, η ουσιώδης και μεριστή
πνευματική εξύψωση κάθε μετόχου ώστε να υποκατασταθούν
πλήρως οι εξουδετερωμένες λειτουργίες του κράτους δημιουργωντας
την, ήδη, προ πολλού, στοχαστικά διαπιστωμένη ιδεώδη πολιτική
συνθήκη της πολιτικής οργάνωσης σε ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες αλληλοτροφοδοτουμένων κέντρων παραγωγής υλικών
και πνευματικών αξιών ομοιόμορφα και ομοιογενώς κατανεμημένων
εντός ενός γενικού πολιτικού ομοιοστατικού περιβάλλοντος σχέσεων
και πρακτικών;
Τι είναι το σύγχρονο μόρφωμα-κράτος;
Ένας συμπαγής, αδιαπέραστος, θύλακας σχέσεων οικονομικών και
θεσμικών κέντρων και συσχετισμένων μονάδων/προσώπων σε κάθε
χρονική στιγμή. Αυτή η σχέση και οι κάθε φορά εκπρόσωποί της
επιβάλλουν βίαια, εγκαθιστούν και υπερασπιζουν, ένα μοντέλο-ιδέα
στον πληθυσμό που ορίζεται από την γεωγραφία του και βρίσκεται
διατεταγμένος σε συνθήκες ζωής σε συγκέντρωση. Ένα τύπο γενικής
συμπεριφοράς (ιδεολογία επιβολής της δομικής αναπαραγωγής του)
με ειδικό εύρος ανά γεωγραφική συνθήκη και πολιτισμικό πρότυπο,
ένα τύπο οικονομικής συμπεριφοράς (αγορά), ένα τύπο στοχαστικής
συμπεριφοράς (κατασκευασμένο θεαματικό μοντέλο σχέσεων που
επιβάλλει την ιδέα ένος ‘’κοινού μεριστού περιβάλλοντος’’, ένος
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‘’εξωτερικού και εσωτερικού εχθρού’’, ένος ‘’νομοθέτη-προστάτη των
κοινών συμφερόντων’’, ένος ‘’χειριστή των μηχανισμών προστασίας
και ανάπτυξης’’, ένος ‘’ελεγκτή και τιμωρού των ακραίων αποκλίσεων
ως προς την ειδική δομή του’’. Το κράτος, επίσης, είναι μιά ομάδα,
ένας πληθυσμός, δηλαδή, στελεχών-υπερασπιστών των ιδεών
και των πρακτικών που ουσιαστικά λειτουργούν δυναμικά και
συνεχώς υπέρ του ίδιου γενικού και ειδικού συμφέροντός τους όσο
διάστημα είναι διαχειριστές και φορείς του. Κρατικοί υπάλληλοι,
κομματικοί διαχειριστές, υβρίδια με κοινές ιδιότητες, ‘’οπαδοί-μέλη’’,
‘’συνδικαλιστές’’, διαμορφωτές γνώμης, αποτελούν τον πληθυσμό
που διαχειρίζεται τον παραγόμενο πλούτο και την ιδεολογία της
λειτουργίας, της μορφής και της διανομής της κάθε φορά ειδικής
γεωγραφικής και πολιτισμικής κρατικής οντότητας. Η επιβολή
θεσμικών υποχρεώσεων (φόροι) και η κεντρική διαχείρησή τους είναι η
κύρια λειτουργία συγκέντρωσης και ελέγχου του πλούτου. Ο θεσμικός
χειρισμός του υπολοίπου παραγόμενου πλούτου εκτελείται από το
χρηματοπιστωτικό τραπεζικό σύστημα που φαινομενικά λειτουργεί
με αυτόνομα ‘’αντικειμενικά’’ αγοραία κριτήρια, καθώς συντονίζεται
με τη δυναμική και τις πρακτικές της παγκοσμιοποιημένης αγοράς των
χρηματιστηρίων. Ο σκοπός αυτού του παραλλήλου ‘’αντικειμενικού’’
συστήματος διαχείρησης πλούτου είναι η ελεγχόμενη κατεύθυνση
της δυναμικής ροής του πλούτου σε ‘’επενδύσεις’’ οικονομικής
μεγέθυνσης, όχι ανάπτυξης*9 που ποτέ δεν αντανακλούν τις ζωτικές
κοινωνικές ανάγκες προστασίας και ευημερίας αλλά εκείνες των
πυρήνων ιδιωτικού πλούτου που αντιστοιχούν σε κάθε γεωγραφική
και διοικητική δομή ελέγχου πληθυσμών (χώρα).
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Η υπόθεση, λοιπόν, υποστηρίζει τη δυνατότητα της δημιουργίας
ενός ή πλήθους πυρήνων πλούτου στοιχειώδους αστικής κλίμακας
ή υπερβολικής (από την ένωση και την πλέξη τους), άμεσου ελέγχου
της ροής και της διάθεσής αυτού του πλούτου, προσανατολισμού και
κατεύθυνσής του σε ζωτικά δημιουργικά ενδιαφέροντα, στρατηγικές
και τεχνικές εκφράσεις που κάθε κεντρική δομή εξουσίας δεν
χρησιμοποιεί (διαχειριζόμενη την έλλειψή τους ή την άνιση και
ανελαστική τεχνική διανομή τους) ως εργαλείο χειραγώγησης των
πληθυσμών σε συγκέντρωση. Τη δυνατότητα μετακίνησης από την
ιστορική διευθέτηση των μηχανισμών της χειραγώγισης πληθυσμών
μέσω της θεσμικής επιβολής της συλλογής και διαχείρησης του
πλούτου σε μία νέα πειραματική πρακτική της δημιουργίας και του
άμεσου ελέγχου της διάθεσης του πλούτου στο πεδίο των στοιχειωδών
και ορισμένων χωρικά αστικών ψηφίδων, του ειδικού πληθυσμού τους
και των ίδιων αναγκών του, της κοινής και μεριστής ζωής, της ίδιας
συλλογικής οικονομίας, της αειφόρου οικολογίας, της εφαρμοσμένης
τεχνολογίας. Ιδιαίτερα, την ενεργοποίηση της στρατηγικής της
πνευματικής ανάδυσης και της εφαρμογής της συλλογικότητας, της
συμμετοχής στη διοίκηση και την διάθεση του ίδιου πλούτου αλλά και

9 Στην Πολιτική Οικονομία ο όρος Ανάπτυξη (Development) είναι ουσιωδώς διαφορετικός
από τον όρο Μεγέθυνση (Growth). Η έννοια και οι πρακτικές της οικονομίας της ανάπτυξης
προϋποθέτουν ένα αυστηρό ειδικό χειρισμό, ένα ιδεώδες πλαίσιο ισορροπίας και αειφορίας
κάθε νέας επενδυτικής δημιουργικής πρακτικής υποταγμένης πλήρως σε ένα σύστημα όρων
και κανονισμών που προστατεύουν την ζωή ως βιολογική και οικονομική συσχέτιση. Αντιθέτως
όταν επιλεγεί η Μεγέθυνση ως μηχανισμός επιτάχυνσης της οικονομίας, κανένας τέτοιος όρος
και κανονισμός δεν είναι επαρκής και λειτουργικός επειδή η ίδια η φύση της διαδικασίας είναι,
επιτρέπεται, ορίζεται να είναι πολλαπλασιαστική, καταστρεπτική κάθε σχέσης ισορροπίας και
δέσμευσης από τους όρους της προστασίας της ζωής.
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την διεκδίκηση τμήματος του αφαιρούμενου από το κράτος πλούτου
για τοπική και άμεσα ελεγχόμενη επένδυση. Η πρόταση επιχειρεί να
συνδυάσει φαινόμενα και εργαλεία της οικονομίας της ζωής ‘’...ως
έχει...’’ με ριζοσπαστικές δυναμικές πολιτικές πρακτικές που ήδη έχουν
προταθεί από στοχαστές θεωρητικούς και ακτιβιστές, να συνδυάσει
εφαρμογές τεχνολογίας και διοίκησης μικρής κλίμακας με δημόσιες
συλλογικές πρακτικές. Να προκαλέσει την βαθμιαία ή δραστική
κατάρριψη του μοντέλου χειραγώγησης πληθυσμών σε συγκέντρωση
και την πειραματική εφαρμογή, τον έλεγχο και την τελειοποίηση
του μοντέλου κοινής αυτοδιευθυνόμενης ζωής σε συνθήκες
ταχέως προσαρμοζομένης, ευέλικτης, συνεχώς αναδιατασσομένης,
οικονομίας τοπικοποιημένων δικτύων ανταλλαγής και υποστήριξης,
πνευματικής και στοχαστικής εξέλιξης.

10
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κεφάλαιο δ
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Οι αριθμοί 10, 100, και 200 (τίτλοι του παρόντος και των επομένων
κεφαλαίων) αναφέρονται σε ποσά. Σε 10, 100, και 200 ευρώ. Ένας
ακόμη αριθμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι ο αριθμός 1200, ο
δυνητικός αριθμός ατόμων σε ένα συμβατικό οικοδομικό τετράγωνο.
Σε αντίθεση με την θεωρητική αναζήτηση και τις τεχνικές για την
επίτευξη μιάς δυνατής συμφωνίας ενός πληθυσμού ατόμων (που έτσι
μετατρέπονται σε συμπαγή ομάδα επιδίωξης ενός σκοπού υπό την
επιρροή μιάς κοινής συμφωνίας σε ένα διάστημα χρόνου) όπως έχουν
πειραματικά δοκιμαστεί είτε στο πεδίο μιας προ-επαναστατικής και
επαναστατικής δυναμικής (19ος και 20ος αιώνας) είτε στα κοινωνικά
κινήματα του ύστερου εικοστού αιώνα, στην υπόθεση αυτή η
διαδικασία ξεκινάει με την δημιουργία ενός ταμείου πλούτου και
άμεσης διαχείρησης ταυτόχρονα με την εγκατάσταση του ερωτήματος
της δυνατής ιδεολογικής ενοποίησης των χειριστών του (του ταμείου,
ως πρωτεύσουσα πράξη οργάνωσης και γέννησης ενός ιδεολογικού
πυκνωτή-συνθήκης προερχόμενης από τη δημιουργία του ταμείου).
Μια τέτοια ‘’ιδεολογική ενοποίηση’’ δεν θα ξεκινήσει από την
υποχρέωση της ευθείας και υποχρεωτικής αποδοχής θεωρητικών
αφαιρέσεων και αντίστοιχων πρακτικών αντιπαράθεσης με τον
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κρατικό μηχανισμό. Οπως γνωρίζουμε, μία τέτοια πρακτική σύντομα
καταλήγει είτε σε αδράνεια και υποχώρηση στην καθημερινότητα,
είτε στην κατασκευή ακολούθων-υπηρετών ιδεολογημάτων ή σε μία
έκρηξη βίας που δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο συγκρούσεων. Δεν
παρέχει ένα άμεσο υλικό-χωρικό αποτέλεσμα, μία άμεση, ραγδαία
αλλαγή έστω και ενός ελάχιστου χαρακτηριστικού της ζωής σε
συγκέντρωση που να ταιριάζει ακριβώς με ό,τι επιδιώκεται και τείνει
προς το αιτούμενο της συλλογικής κοινής ζωής. Η πρόταση προς τους
κατοίκους του ιδεατού οικοδομικού τετράγωνου περιέχει ένα τέτοιο
στοιχείο. Τη δημιουργία, δηλαδή, κοινού και άμεσα ελεγχόμενου
πλούτου με ένα ‘’φτηνό’’ οικονομικό δεδομένο, ένα δικό τους ‘’φόρο’’.
Την εισφορά, δηλαδή, 10 ευρώ ανά άτομο/μήνα. Δηλαδή 12.000€ το
μήνα ή 144.000€ τον χρόνο. Αν γίνει κατορθωτή μία τέτοια τεχνική
συμφωνία τότε οι χωρικές-λειτουργικές μεταβολές που θα υποστεί
το οικοδομικό τετράγωνο (Έλλάδα, 2012-13, η μεγαλύτερη και
επικινδυνότερη οικονομική κρίση και ύφεση από τον Β’ Παγκοσμίο
Πολέμο) μπορεί να είναι:
• η ενοικίαση ενός αριθμού ανενεργών καταστημάτων και η
μετατροπή τους: 1.1. σε ιατρικό κατάστημα συνεχούς λειτουργίας,
ειδικών και γενικών ελέγχων υγείας για τους κατοίκους του
οικοδομικού τετραγώνου, 1.2. σε γραφείο διαχείρισης της οικονομίας
του οικοδομικού τετραγώνου καθώς και της γενικής και ειδικής
τροφοδοσίας, 1.3. σε γραφείο έργων και κατασκευών, 1.4. Σε ψηφιακό
αρχείο εγγράφων και τίτλων
• η πρόσληψη ενός/μιάς γιατρού πλήρους απασχόλησης και ενός/
μιας νοσοκόμου καθώς και η δημιουργία ενός άτυπου φαρμακείου
με ημι-απασχολούμενο φαρμακοποιό (υγεία).
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• η πρόσληψη ενός/μιάς οικονομολόγου για την διαχείρηση του
οικοδομικού τετραγώνου θεωρουμένου ως οικονομικού οργανισμού
μέσης κλίμακας δραστηριότητας (οικονομία-λογιστική)
• η ημι-απασχόληση δύο νέων αρχιτεκτόνων για την ρύθμιση,
τον σχεδιασμό και την κατασκευή κοινοτικού-συλλογικού χώρου
στον ενιαίο ακάλυπτο χώρο χωρίς να μετατραπεί κατ’ελάχιστον
το ιδιοκτησιακό καθεστώς του καθώς και τον πλήρη εξωραϊσμό και
τακτοποίηση όλων των εκκρεμών αισθητικών και λειτουργικώνθεσμικών εκκρεμμοτήτων (χώρος, κοινές λειτουργίες, χωροτακτική
τακτοποίηση).
• η πρόσληψη εργαζομένων για τον έλεγχο και την ασφάλεια της
περιοχής, της περιμέτρου και του εσωτερικού του οικοδομικού
τετραγώνου (ασφάλεια, προστασία).
Η δημιουργική ολική αντιπαράθεση με το κατ’επιλογή και τακτική δυσλειτουργικό, καταπιεστικό και κατά περίπτωση θεσμικά και διοικητικά
ανύπαρκτο κράτος πρέπει να γίνει ειρηνικά με τη χρήση των ίδιων
θεσμικών εργαλείων και των μέσων που αυτό, όσο και ο τύπος της
οικονομίας που υπερασπίζει, χρησιμοποιεί και έχει εγκαταστήσει ώστε
να συντηρεί εις όφελος των νομέων της δύναμής του τους υποτελείς
‘’πολίτες’’ του σε συνθήκη ζωής σε συγκέντρωση. Η σύγκρουση με
την θεαματικά καλυμμένη, βίαιη, καπιταλιστική ‘’ελεύθερη’’ αγορά
πρέπει να γίνει με την ευφυή μετατροπή των υπαρχόντων λειτουργιών
και μηχανισμών σε μηχανισμούς εξυπηρέτησης του συλλογικού, του
κοινού και ελεύθερα ανεπτυγμένου ωφέλους ζωής. Αν μπορούμε να
συμφωνήσουμε πως ο βίαιος φορολογικός υποχρεωτικός μηχανισμός
που ελέγχεται από μία κεντρική αρχή (κράτος) ουσιαστικά καταστρέφει
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κάθε δυνατότητα επιστροφής του ανάλογου ή πολλαπλά μεγαλύτερου
ωφέλους σε κάθε ένα φορολογούμενο (υγεία, ασφάλεια, χωροταξία,
ισότητα, περιβάλλον, τεχνολογία, συλλογικότητα) τότε μία τέτοια
υπόθεση μπορεί να οδηγήσει σε μία ριζοσπαστική, ευέλικτη και
λειτουργική πρακτική αλλά, κυρίως, στην ανάδειξη του λογιστικούσυλλογικού. Την μετατροπή των ατομικών και απομονωμένων
συνειδήσεων σε φορείς, υπερασπιστές και εκτελεστές της ιδέας
της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης. Αυτή η υπόθεση και η
προτεινόμενη λειτουργική δυναμική της παρεμβάλλεται μεταξύ του
υπάρχοντος δημόσιου τομέα ‘’...όπως είναι...’’ με τις επισφαλείς και
σχεδιασμένες χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες και του χρηματοβόρου
ιδιωτικού τομέα που, κυρίως, ‘’προσφέρει’’ τη στυγνή και αδίστακτη
εκμετάλλευση των ανθρωπίνων φυσιολογικών αναγκών στην
κατάσταση της ζωής σε συγκέντρωση. Αν η υπόθεση είναι συμβατή με
τις τεχνικές και ιδεολογικές απαιτήσεις πάνω στις οποίες εδράζεται,
αν μπορεί να διαρρήξει τους αγοραίους και κρατικούς φραγμούς ώστε
να μετατρέψει την ζωή από ζωή σε συγκέντρωση σε κοινή, συλλογική
ζωή, τότε μπορούμε να σκεφτούμε, να διαγνώσουμε μέχρι που μπορεί
να εκταθεί (...κυρίως στο κεφάλαιο 200).
Δηλαδή...
• η ιατρική μονάδα (υγεία) θα υπηρετεί την πρωτογενή φροντίδα
υγείας για ολόκληρο τον πληθυσμό του οικοδομικού τετραγώνου
καθώς και την κατάρτιση και την διαρκή ενημέρωση του ψηφιακού
προσωπικού ιατρικού αρχείου κάθε κατοίκου (ιατρικό ιστορικό,
φαρμακευτικές αγωγές, κύκλοι ελέγχων υγείας...δίαιτες). Ταυτόχρονα,
θα μπορεί να ελέγχει και να διατηρεί λογιστικά ένα φαρμακείο ώστε
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να μπορεί να αγοράζει και να διαθέτει ό,τι χρειάζεται χωρίς κέρδος.
Ψηφιακά συνδεδεμένη με το πλησιέστερο κρατικό νοσοκομείο θα
μπορεί να αντιμετωπίζει τις έκτακτες μεταφορές ακαριαία. Θεωρώντας
πως αυτό το μοντέλο λειτουργίας σε μία μεσαία πληθυσμιακά πόλη
όπως η πόλη της Θεσσαλονίκης (η πόλη της Θεσσαλονίκης βρίσκεται
στην Έλλάδα, στην Έυρώπη) μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο των
οικοδομικών τετραγώνων που συνιστούν την χωρική της ταυτότητα
τότε η πληροφοριακή επιβάρυνση των κέντρων άμεσης βοήθειας και
συντονισμού μεταφορών επειγόντων περιστατικών αναστέλλεται.
Έπιπροσθέτως, ο ολοκληρωμένος συντονισμός μεταξύ των μονάδων
πρωτογενούς υποστήριξης και των κεντρικών νοσοκομείων θα έχει
ως αποτέλεσμα οι κωδικοποιημένες κλήσεις και οι ανταποκρίσεις να
συμβαίνουν ταχύτατα. Ταυτόχρονα (κεφάλαιο ‘’200‘’), η διατήρηση
ενος μικρού θαλάμου 3-5 θέσεων ημερησίας ή βραχείας νοσηλείας
καθώς και η θεσμική (κρατική ή νέα ριζοσπαστική κοινοτική ή συνομοσπονδιακή) δημιουργία μηχανοκίνητων ιατρικών μονάδων
διασποράς σε ολόκληρη την πόλη θα αποσυμφορήσει δραστικά τις
μεγάλες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας (...’’όπως είναι τώρα’’)
από το μισό τουλάχιστον του εργασιακού τους φόρτου. Η τηλεσύνδεσή τους καθώς και η δυνατότητα να υποστηρίζονται αυτές οι
ανά οικοδομικό τετράγωνο μονάδες με εξειδικευμένο προσωπικό
ουσιαστικά θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες υγείας των υφισταμένων
νοσοκομειακών μοναδων (...’’όπως είναι τώρα’’).
• η λογιστική-οικονομική μονάδα (λογιστική, οικονομία) είναι
το κέντρο οικονομικής διαχείρισης του οικοδομικού τετραγώνου.
Κάθε ανάγκη που εμφανίζεται σε κάθε σημείο (κατοικία-οικογένεια)
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αποτιμάται χρονικά και ρυθμίζεται λογιστικά ούτως ώστε να
ενσωματώνεται σε ένα κατάλογο ζήτησης (προϊόντων, υπηρεσιών)
και έτσι να διαπραγματεύεται στην αγορά. Οι διατροφικές ανάγκες
και η αναζήτηση προϊόντων, οι τεχνολογικές και δομικές ανάγκες
(συσκευές, τεχνολογίες και υποδομές ενεργειακής επάρκειας, τα
προϊόντα δομικών κατασκευών και συντήρησης), η παρακολούθηση
των οικονομικών δεικτών τους (γήρανση, επισκευές κτηρίων, αλλαγές
εξοπλισμών), θα αποτελούν το περιεχόμενο της λειτουργίας αυτού
του γραφείου. Η διασύνδεση αυτού του γραφείου με τα ομοειδή
γραφεία του εγγύς δικτύου οικοδομικών τετραγώνων (ας υποθέσουμε
9 οικοδομικά τετράγωνα άρα 9χ400=3600 διαμερίσματα) μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την διαπραγμάτευση στην ‘’ελεύθερη’’ αγορά
μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων τεχνολογίας σε τιμές εκτός του
εμπορικού συστήματος (απευθείας από τα εργοστάσια παραγωγής
ή τους παραγωγούς) με εκμηδένιση του εμπορικού κόστους που
σήμερα (2012, ευρωπαϊκή και εγχώρια ύφεση) αποτελεί ακόμη του
μισό τουλάχιστος της λιανικής αξίας κάθε προϊόντος, ενώ σε ορισμένες
περιπτώσεις φτάνει και τα ¾ της αξίας του. Πρόσθετη λειτουργία του
γραφείου είναι η ανεύρεση των πηγών τροφοδοσίας (κεφάλαιο ‘’100‘’)
και οι χρονικοί διακανονισμοί ροής προϊόντων καθώς και η διαδικασίες
αποθήκευσης και διανομής. Η ψηφιακή ανίχνευση και ο εντοπισμός
καινοτόμων προϊόντων στον ελεύθερο οικονομικό ιστό πληροφοριών
του πλανήτη καθώς και η κατάρτιση μελετών ολιστικής ανάπτυξης
και ισορροπίας (ενεργειακής-οικολογικής) της οικονομικής μονάδας
είναι οι ζωτικής σημασίας οικονομο-τεχνικές πράξεις, διερευνησεις
και στρατηγικές.

ένα οικοδομικό τετράγωνο
62 • 63

• η μονάδα σχεδιασμού και ρύθμισης χώρου και σχέσεων
(αρχιτεκτονική, πολεοδομία) είναι το κέντρο όπου θα καταχωρηθεί
και θα αρχειοθετηθεί ψηφιακά η χωρική ταυτότητα του οικοδομικού
τετράγωνου ώστε κάθε ειδική πράξη διευθέτησης και ιδιοκτησιακών
αλλαγών να τροφοδοτείται και να ελέγχεται ακριβώς. Ο σχεδιασμός
του ενιαίου και ελεύθερου χρήσεων κοινού χώρου, χωρίς μετατροπή
της ιδιοκτησιακής του ταυτότητας και ανάλογα με την μορφολογία
του, σε χώρο συλλογικών δραστηριοτήτων ή, ακόμη, σε κέντρο
υδροπονικών-καλλιεργητικών πρακτικών, η μετατροπή του σε
συλλογικό εντευκτήριο, σε αίθουσα κινηματογράφου ή θεάτρου ή σε
ανοικτό πεδίο συνεύρεσης, συζητήσεων και καθημερινών γεγονότων
αποτελεί την πρώτη και ουσιώδη τεχνική-αισθητική χειρονομία.
Ο σχεδιασμός και η ανάδειξη όλων των διόδων προς το εσωτερικό
του οικοδομικού τετραγώνου από την περίμετρό του, η ασφάλιση
και ο έλεγχός τους αποτελούν επίσης ζητήματα του αρχιτεκτονικού
σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός και η ανάπλαση (κεφάλαιο ‘’200‘’), όλων
των όψεων, των εγκαταλελλειμένων ή αδιάθετων-ουδέτερων χώρων
(υπόγειων-ημι-υπόγειων) και των δωμάτων καθώς και οι χωρικέςλειτουργικές συνδεσμολογίες τους είναι οι δυναμικές εκείνες
πράξεις αναδιάταξης που θα αποφέρουν ένα εύρωστο οργανικό
σύστημα διακλαδωμένων διελεύσεων και σχέσεων σε αντίθεση
με τα απομονωτήρια της ζωής σε συγκέντρωση. Η διοικητική και
θεσμική σχέση με το κράτος (πολεοδομικές ρυθμίσεις, αδειοδοτήσεις
ειδικών ή γενικών κατασκευών, επαναχρήσεις και ανακυκλώσεις
χώρων) περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες και τους σκοπούς του
γραφείου.
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• η επί τόπου εγκατάσταση γραφείου προστασίας, ασφάλειας και
νομικών-πολιτικών δικαιωμάτων και διευθετήσεων (ασφάλεια,
νομική προστασία) έχει σκοπό την άμεση και ουσιώδη διευθέτηση
του πληθυσμού των ‘’μικρο-λεπτομερειών’’ βίας της καθημερινής
ζωής σε συγκέντρωση. Η υπέρβαση και η κατάχρηση κοινόχρηστου
δικαιώματος, η χωρική προσβολή περιουσίας, οι εξαιρετικές και
ακραίες εκδηλώσεις, οι επιθετικές συμπεριφορές, η ασφάλεια και
η ασφάλιση της περιμέτρου και του εσωτερικού του οικοδομικού
τετραγώνου, η περίπολος κατά τη διάρκεια της νύχτας για την
διασφάλιση της χωρικής και προσωπικής ειρήνης και αυτοτέλειας.
Ο πληθυσμός των λεπτομερειών, των δεκάδων καθημερινών βίαιων
εκδηλώσεων που δεν απασχολούν καθόλου ή ‘’επιβαρύνουν’’ την
εργασία των αστυνομικών και, ουσιαστικά, αποτελούν τον μηχανισμό
επιβολής ενός ιδιότυπου αλλα ολοκληρωτικού φασισμού επί της
ζωής σε συγκέντρωση είναι το κυρίαρχο αίτημα της μεταβολής της
συνθήκης της ζωής από ζωή σε συγκέντρωση σε πλήρη και συλλογική
ζωή σε ειρήνη και ασφάλεια. Το γραφείο θα επικουρείται από νομικό
σύμβουλο (δικαιοσύνη, θεσμοί, νομολογία) που θα διευθετεί
ακριβώς και επί τόπου κάθε διαφορά χώρου και σχέσεων ορίζοντας
νομικά ένα αποτέλεσμα, ανακοινώνωντάς το και επιφορτίζοντας τους
πολίτες σε κοινότητα με την διαρκή εφαρμογή του. Κύρια, πρώτη
και σημαντικότατη εργασία των εκπροσώπων του γραφείου είναι η
διαπραγμάτευση και ο καθορισμός της διαδικασίας της ελεγχομένης
διαμπερότητας του επικουρουμένου εμβαδού, όσο αυτό χρειαστεί,
σε συνεργασία με τα ανάλογα γραφεία των όμορων οικοδομικών
τετραγώνων, ο έλεγχος και η ασφάλιση των οδεύσεων και των
τμημάτων κυκλοφορίας οχημάτων της περιοχής καθώς και κάθε
επιθετικής τροχαίας πράξης.
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Ο/Η υπάλληλος θα πρέπει να είναι νομικά και στοχαστικά (ηθικάφιλοσοφικά) καταρτισμένος και η δραστηριότητά του θα υποστηρίζεται
από την κρατική υπάρχουσα αστυνομική δύναμη (...έως ότου πάψει
να υπάρχει...όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο ποιά ταυτότητα
επιθυμούμε) καθώς και από την εθελοντική παρουσία των πολιτών σε
κοινότητα. Με αυτό τον τρόπο, τα ακαθόριστα, τα ‘’αόρατα’’ γεγονότα
καθημερινής βίας θα υποταχθούν από την δράση και την καθημερινή
πρακτική της διαφύλαξής τους. Ολόκληρο το θεσμικό απόθεμα όρων
και κανόνων θα μπορέσει να ενεργοποιηθεί ώστε να εξομαλύνει, να
εξαφανίσει κάθε ακρότητα για πάντα.

100
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Ο αριθμός 100 αναφέρεται στο μηνιαίο ποσό που αποδίδει ο κάθε
κάτοικος του ιδεατού τετραγώνου για την μηνιαία σίτισή του και την
υποστήριξη του μηχανισμού, των δικτύων, σχεδιασμού, οργάνωσης,
τροφοδοσίας, διαχείρισης και υπηρεσιών υψηλότατης ποιότητας
διατροφής-δίαιτας καθώς και του υγειονομικού ελέγχου και της
πρακτικής της παρασκευής και της διάθεσης σε κάθε στάδιό τους.
Υποθέτουμε πως στον συμβατικό ημερήσιο κύκλο ενεργειών κάθε
νοικοκυριού γίνεται χρήση συσκευών παρασκευής γευμάτων επί
δύο πλήρεις ώρες σε ένα σύνολο 500 (καθ’υπόθεση) νοικοκυριών
με μέσο κόστος 1,5€/ώρα, δηλαδή 1500€/ημέρα ή 45,000€ το μήνα.
Με ένα παρόμοιο υποθετικό αλλά κοστολογικά ακριβή υπολογισμό
μπορούμε εύκολα να προσδιορίσουμε πως το ημερήσιο κόστος του
κύκλου των γευμάτων (πρωϊνό ή εφόδια πρωϊνού, γεύμα και δείπνο...)
ανά άτομο κοστίζει 2,5€/άτομο. Δηλαδή, για τον αριθμό, την ποικιλία
και τις ιδιαιτερότητες ενός πληθυσμού 1200 ατόμων το συνολικό
μηνιαίο κόστος ανέρχεται στα 90,000€. Το συνολικό ποσό μιάς τέτοιας
μηνιαίας εισφοράς είναι 120,000€. Έτσι, με το υπόλοιπο του ποσού,
τις 30,000€, μπορούν να δημιουργηθούν και να υποστηριχθούν
αλληλένδετα δίκτυα παραγωγής, παρασκευής και διανομής τροφής
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με κέντρο την μονάδα παρασκευής όλου του κύκλου των ημερησίων
γευμάτων σε κάθε ορισμένη ποικιλία (γενικά γεύματα και γεύματα
για ειδικές δίαιτες) καθώς και να στελεχωθούν οι υπηρεσίες με
το απαραίτητο προσωπικό λειτουργίας (μάγειροι, τραπεζοκόμοι,
διανομείς που, σε συνθήκες κρίσης, θα είναι οι κάτοικοι του αστικού
θύλακα). Ταυτόχρονα, έτσι, οργανώνεται η λειτουργία του γραφείου
σχεδιασμού διατροφής καθώς και το λογιστικό γραφείο αγορών
(γραφείο-δίκτυο τροφοδοσίας), μια ψηφιακά οργανωμένη υπηρεσία
έρευνας, επιλογής και λογιστικής των αγορών. Αυτή η υπηρεσία θα
ανιχνεύει, θα τακτοποιεί αρχειακά και θα εποπτεύει το δίκτυο ή τα
δίκτυα των παραγωγών και των προμηθευτών προϊόντων, θα συμφωνεί
τις τιμές και θα εκτελεί τις αγορές από μία ακτίνα 2-5 χιλιομέτρων ώστε
να ελαχιστοποιείται το ενεργειακό αποτύπωμά της, να συνεισφέρει,
δηλαδή, στην πρακτική της ελάχιστης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
Μέρος, βέβαια, των προϊόντων, θα προέρχονται από την εσωτερική
παραγωγή (δίκτυο εσωτερικής παραγωγής - κάθετες καλλιέργειες) με
την μετατροπή του συστήματος των ανενεργών δωμάτων των κτηρίων
σε παραγωγικές καλλιέργειες διατροφής (λαχανικά, θεραπευτικά
και αρωματικά φυτά), ακόμη και των εξωστών των ορόφων σε κάθε
διαμέρισμα μετά από ένα γενικό σχέδιο πλήρους οργάνωσης του
αστικού θύλακα. Η παραγωγή των γευμάτων θα γίνεται μετά από
την συλλογική συμφωνία και την αποδοχή ενός δυναμικού σχεδίου
δίαιτας που θα βασίζεται στις επιστημονικές κατακτήσεις και τα
συμπεράσματα για την διατροφή περιέχοντας επιπροσθέτως κάθε
ειδική δίαιτα (...για ασθενείς, ηλικιωμένους, ειδικά προετοιμασμένα
γεύματα για το σχολείο, υπέρβαρους/ες) και θα βρίσκεται υπό
την επιμέλεια και επίβλεψη ειδικού διατροφολόγου ιατρού. Ένα
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ακόμη εξειδικευμένο εργαστήριο παραλαβής και υγειονομικού
ελέγχου κάθε αποστολής τροφίμων θα ελέγχει πλήρως κάθε τέτοια
αποστολή υλικών και πρώτων υλών είτε στο σημείο παραλαβής είτε
στην περιοχή της παραγωγής. Αυτή η ειδική δράση στηρίζεται στην
στενή σχέση και παρακολούθηση του δικτύου των παραγωγών και
προμηθευτών. Έίναι προφανές πως οι τιμές αγοράς των προϊόντων
θα είναι χονδρικές και έτσι θα διασφαλίζεται μία οικονομία κλίμακας
τέτοια που να μπορεί να διασφαλίζει την υψηλότερη ποιότητα με
το χαμηλότερο κόστος. Αν, επιπροσθέτως, οι προμήθειες γίνονται
ταυτόχρονα από ομάδες οικοδομικών τετραγώνων τότε η οικονομία
θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η διανομή ή η διάθεση των γευμάτων
θα γίνεται κατά την απάιτηση των κατοίκων (δίκτυο εσωτερικής
διανομής). Έίτε θα παραλαμβάνουν τα γεύματα στην κατοικία τους,
είτε κατευθείαν στον χώρο παρασκευής τους. Ένα εστιατόριο, πλήρως
και εξαιρετικά εξοπλισμένο, θα μπορεί να λειτουργεί παράλληλα με
την διανομή ώστε, σε ένα κύκλο τριών ωρών να μπορεί να υποστηρίζει
τους κατοίκους που θέλουν να γευματίσουν εκεί. Σε εβδομαδιαίους
και μηνιαίους κύκλους θα διοργανώνωνται κοινές συγκεντρώσεις
(δείπνα) ταυτόχρονα με προσκλήσεις ομιλητών ή μουσικών.
Ας θυμηθούμε τη φράση του Τόμας Μόρ*10 συγγραφέα της
‘’Ουτοπίας’’ ‘’...αλλά, στο τέλος της ημέρας, το γεύμα συνοδεύεται
από μουσική, καίγονται ή σκορπίζονται αρώματα και, γενικά, δεν
λείπει τίποτε που να φτιάχνει το κέφι...’’ που σηματοδοτεί τη διαφορά
10 Τόμας Μόρ. Διακεκριμένος συγγραφέας και πολιτικός του ύστερου δέκατου πέμπτου αιώνα
(1477-1535). Φίλος του Έρασμου και στενός συνεργάτης του Έρρίκου Η’. Η πολιτική φιλοσοφία
του αντανακλάται στην «Ουτοπία» (1515). Το γραπτό του είναι επιρρεασμένο από τα κείμενα
προγενέστερων συγγραφέων καθώς και από της διηγήσεις των εξερευνητών του Νέου Κόσμου.
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μεταξύ μιας στρατιωτικής ‘’...πρέπουσας...’’ και στερημένης από χαρά
οργάνωσης της ζωής σε συγκέντρωση και αποκλεισμό στον εαυτό,
και, σε αντίθεση, της οργάνωσης της κοινής ζωής που βασίζεται στην
συλλογικότητα των δράσεων, στις επικούρειες υποθέσεις για τις
απολαύσεις, την ευδαιμονία. Η τυπική και καθημερινή οργάνωση
της ζωής των νοικοκυριών ‘’...όπως την ξέρουμε...’’ θα συνεχίσει να
υφίσταται. Οι παράλληλες επιλογές, οι ιδιαιτερότητες και η ποικιλία, οι
πρόσθετες και ανεξάρτητες πρακτικές θα συνεχίσουν να επιδιώκωνται
έως ότου όλα αφεθούν στην έξοχη οικονομική αποτελεσματικότητα
και την ευλίγιστη πρακτική της συλλογικότητας.
Η αγορά ‘’...όπως την ξέρουμε...’’ θα συνεχίσει να υπάρχει στις
ποικίλες άλλες μορφές της έως ότου η επέκταση αυτού του μοντέλου
πολιτικής-οικονομικής οργάνωσης και πρακτικής διεμβολήσει
καίρια την υπάρχουσα αγοραία ρύθμιση εκτοπίζοντας συνολικά,
πλήρως, τους εμπόρους-μεσάζοντες πολλών άλλων ή ακόμη και
όλων των επίκαιρων οικονομικών δραστηριοτήτων. Μπορούμε να
φανταστούμε, για παράδειγμα, την ενεργοποιηση εργοστασίων
παραγωγής χαμηλής έντασης κεφαλαίου και εξοπλισμού (κεφάλαιο
‘’200‘’), κάθε ειδικού ζωτικού υλικού του πολιτισμού μας ‘’...όπως είναι
τώρα...’’ με την χρηματοδότηση των συν-ομοσπονδιών οικοδομικών
τετραγώνων των μεγάλων πόλεων ώστε οι περιβάλλουσες κοινότητες
στην περιφέρεια των πόλεων (τα χωριά της περιφέρειας, μικρά ή
μεγαλύτερα ‘’οικοδομικά τετράγωνα’’ άλλης μορφής) να διεγερθούν
εργασιακά, να συνδεθούν με τα δίκτυα διανομής διαθέτοντας το
σύνολο των προϊόντων τους χωρίς να εξαρτώνται από την ακρότητα
και την αγριότητα της ‘’ελεύθερης’’ αγοράς. Ανενεργά εργοστάσια
‘’χαμηλής’’ τεχνολογίας για την παρασκευή υφαντών σκεπασμάτων,
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συντηρημένων τροφίμων, γαλακτοκομικών και ειδικών τοπικών
προϊόντων μπορούν έτσι να αρχίσουν και πάλι να παράγουν. Οι
διοικητικές, λογιστικές και δικτυακές τους συνδέσεις με τα δίκτυα
των πόλεων θα τροφοδοτούν και θα υπερασπίζουν τη δραστηριότητά
τους με ειδικό διοίκητικό δυναμικό κατά τις εντολές και τις επιλογές
του προσωπικού τους και θα απορροφούν το σύνολο της παραγωγής
τους όσο διάστημα χρειάζεται. Αναλυτικότερα:
• το Γραφείο σχεδιασμού διατροφής πρέπει να καταρτίζει τον
εβδομαδιαίο και τον μηνιαίο πίνακα διατροφής των κατοίκων του
οικοδομικού τετραγώνου. Ο πίνακας θα περιέχει όλες τις αναγκαίες
εξειδικεύσεις διατροφής-δίαιτας για κάθε ειδική ομάδα κατοίκων.
Ο πίνακας θα είναι δυναμικός, θα μπορεί να ανανεώνεται κάθε
ημέρα είτε κατ’άτομο είτε κατά ομάδα ενδιαφέροντος. Έφόσον το
επιθυμούν οι κάτοικοι θα μπορούν να εντάσσονται σε συνδυασμένα
προγράμματα διατροφής με εβδομαδιαία παρακολούθηση από
την Ιατρική Μονάδα. Έπιπροσθέτως, το γραφείο θα δημιουργήσει
τον κατάλογο των χώρων αποθήκευσης και συντήρησης τροφίμων
καθημερινής και έκτακτης χρήσης όπως θα αποδωθούν, μετά την
πλήρη και ενδελεχή αποτύπωση και καταλογογράφησή τους από τους
υπαλλήλους αρχιτέκτονες. Ολόκληρο το σύστημα των ανενεργών
χώρων των κτηρίων, κυρίως τα υπόγεια, θα χρησιμοποιηθεί, με ένα
συμβολικό ενοίκιο των ιδιοκτητών, για την λειτουργία του κοινού
μαγειρείου. Μία/κάθε ειδική μελέτη θα μπορούσε να περιλάβει την
πλήρη ή καθ’ομάδας σύνδεση των χώρων (παρακείμενων κτιρίων) με
το μαγειρείο, οριζοντίως και καθέτως (ανελκυστήρες) σύμφωνα με τις
αρχές και τις τεχνικές προτάσεις που προτείνονται στο σύστημα ιδεών
για το CoHousing (συλλογική κατοίκηση). Το γραφείο σχεδιασμού μαζί
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με το γραφείο Λογιστικής και Οικονομίας θα παρακολουθεί ακριβώς
την κοστολογική εξέλιξη της λειτουργίας της μονάδας παρασκευής
γευμάτων ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται αυστηρά τα τακτικά και
τα έκτακτα φαινόμενα διακύμανσης παράγοντας και αναφέροντας
τα αποτελέσματα στην γενική συνέλευση ή ανακοινώνωντάς τα στο
ψηφιακό δελτίο πληροφοριών του οικοδομικού τετραγώνου. Με
αυτόν τον τρόπο μπορεί να αυξηθεί η παροχή κάποιου είδους ή,
κατ’αίτημα των κατοίκων, να αποταμιευθεί το πλεονάζον ποσό για
ειδικές έκτακτες περιπτώσεις.
• το Εργαστήριο Παραλαβής και Υγειονομικού ελέγχου πρέπει
να παραλαμβάνει και να ελέγχει κάθε υλικό που πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί, να ρυθμίζει την ροή του και την υγειονομική
αποθήκευσή του, άρα και τις τεχνικές προστασίας και διάθεσής
του, και να παρακολουθεί κάθε ειδική διακύμανση στην ποιότητα
καθώς και τον γενικό ψηφιακό κατάλογο τροφοδοσίας παραγωγών
και προμηθευτών. Οι έλεγχοι του εργαστηρίου γίνονται επί της
διαδικασίας παραλαβής ή στους χώρους παραγωγής των προϊόντων.
Έπειδή, σύμφωνα με το γενικό σκεπτικό αυτής της υπόθεσης, τα δίκτυα
των οικοδομικών τετραγώνων, οι ομοσπονδίες και η συν-ομοσπονδία
τους, θα απορροφούν το σύνολο της αγροτικής παραγωγής σε μία
ακτινα 5 χιλιομέτρων από την πόλη, είναι φυσικό να ελέγχουν κατά
βούληση, με ειδικές ομάδες επιστημόνων που θα χρηματοδοτούν, το
έδαφος, τις πρακτικές των καλλιεργειών καθώς και όλους εκείνους
τους παράγοντες που συνεισφέρουν στο ιδανικό τελικό αποτέλεσμα
των καλλιεργειών και της παρασκευής των τροφίμων. Με τον ίδιο
τρόπο, θα μπορούν να ελέγχουν κατά βούληση, με έκτακτους και
τακτικούς ελέγχους, τις διαδικασίες και την υγιεινή της παραγωγής των
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τροφίμων που παράγονται στα εγγύς εργοστάσια, τις βιοτεχνίες και τα
εργαστήρια. Ακόμα περισσότερο, αν, ενισχύοντας την γενική υπόθεση,
προταθούν, σχεδιαστούν και ενεργοποιηθούν τέτοιες λειτουργίες
στο χώρο κάθε οικοδομικού τετραγώνου, η δημιουργία, δηλαδή,
εσωτερικών εργαστηρίων παραγωγής ζυμαρικών, συντηρημένων
τροφίμων μεγάλης διάρκειας. Ζωτική λειτουργία του εργαστηρίου
είναι ο διαρκής έλεγχος και η διασφάλιση της υγειονομικής κατάστασης
των χώρων ολοκλήρου του οικοδομικού τετραγώνου. Ο ημερήσιος, ο
εβδομαδιαίος και ο μηνιαίος έλεγχος των κοινόχρηστων χώρων, των
υπογείων αποθηκών τροφίμων και όλων των ζωτικών λειτουργικών
χώρων, ιδίως των εγκαταστάσεων παρασκευής τροφής (δυναμικός,
συνεχής έλεγχος).
• τα δίκτυα τροφοδοσίας υλικών θα αναπτύσσονται ελεύθερα ανά
οικοδομικό τετράγωνο αλλά, καθώς ο χρόνος περνά και η ίδια, η
ομαδική και η ομοσπονδιακή οργάνωση θα επαληθεύει συνεχώς,
θα ενισχύει και θα εξελίσσει την δομική της συνέπεια οι ομάδες
των οικοδομικών τετραγώνων θα συγκροτούν ενιαίες αποστολές
ελέγχου, αγορών και επίβλεψης. Αλλωστε οι παραγωγοί και οι
καλλιεργητές θα συγκροτούν επίσης ενώσεις και θα υιοθετούν και οι
ίδιοι πρακτικές παραγωγής και ελέγχου των προϊόντων τους. Αυτές οι
ενώσεις θα συνδέονται με αναπόσπαστο, ζωτικό τρόπο με την πόλη
επειδή έτσι, εκεί, θα παρέχεται η εγγύηση της άμεσης και ευθείας
διάθεσης του συνολικού τους προϊόντος σε τιμές που θα περιέχουν
ένα ποσοστό ‘’λογιστικού κέρδους’’ που, όμως, θα διατίθεται, είτε
στην αναβάθμιση του παραγωγικού τους μοντέλου (μηχανήματα,
επεκτάσεις-αναβαθμίσεις καλλιεργειών, δόκιμες καλλιέργειες) είτε
στην εξυπηρέτηση παράλληλων ουσιωδών αναγκών που θα απαιτούν
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την ‘’λογιστική πληρωμή’’ υπηρεσιών από την πόλη. Στο ίδιο πεδίο
σκέψης, αν οι συντονισμένες ομοσπονδίες διοικητικά αυτοτελών
οικοδομικών τετραγώνων κατορθώσουν να επιτύχουν μία οικονομία
κλίμακος, να αποταμιεύσουν, δηλαδή, και να ενώσουν σημαντικά
χρηματικά ποσά, ένα ‘’δυναμικό κεφάλαιο μετασχηματισμού’’, τότε
μπορούν να συμφωνήσουν με ομάδες καλλιεργητών για ειδικές
καλλιέργειες, για ειδικές μετατροπές και συντηρήσεις τροφίμων,
για την ενεργοποίηση ανενεργών βιοτεχνιών της υπάιθρου ή και
ανενεργών εργοστασίων παραγωγής ειδών κάθε ειδικής αλλά και
γενικής ανάγκης.
• ο σύνδεσμος υπαίθρου και πόλης, υπό τη δυναμική της
αλληλοσυσχέτισης και τροφοδοσίας με υλικά διατροφής και
υπηρεσίες αντίστοιχα, θα ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο
(κεφάλαιο ‘’200‘’) με την ενεργοποίηση και πύκνωση-επέκταση
του υποβαθμισμένου σήμερα σιδηροδρομικού δικτύου, που θα
διασφαλίσει την εξουδετέρωση του ενεργειακού ίχνους των κινήσεων
μεταφοράς αγαθών και προϊόντων και, ταυτόχρονα, θα επιτρέψει
και την συστατική σύζευξη οικοδομικών τετραγώνων-κοινοτήτων
με αντίστοιχες κοινότητες της υπαίθρου εξαιτίας της δυνατότητας
συμμετοχής πολιτών-μετόχων σε δύο συλλογικές οντότητες ούτως
ώστε να γεννηθούν πρόσθετα και ενισχυτικά πλέγματα-δίκτυα
σχέσεων. Έπιταχύνοντας την προηγούμενη συλλογιστική βάση, οι
συμμέτοχες ενώσεις σιδηροδρομικών υπαλλήλων με μέλη-μετόχους
σε διάσπαρτα οικοδομικά τετράγωνα της πόλης θα μπορούν να
συλλέγουν, να σχεδιάζουν και να ενεργοποιούν ειδικά και όχι τακτικά
ενοποιημένα δρομολόγια σε δυναμική ψηφιακή εφαρμογή ώστε
να συνδέουν και να πληρώνουν ιδανικά συνδυασμένες ανάγκες
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υπαίθρου και πόλης. Αλλωστε, ένα τέτοιο μεταφορικό-επιβατικό
δίκτυο, ένας αστερισμός συνδέσεων μιας/κάθε πόλης-κέντρου με τις
πόλεις και τις κοινότητες της εγγύς υπαίθρου (έως 50 χιλιόμετρα...;) θα
είχε σαν αποτέλεσμα την βαθμιαία μετακίνηση πληθυσμού προς την
περιφέρεια της πόλης-κέντρου παρά το γεγονός πως η εργασία τους
θα εξακολουθούσε ακόμη να βρίσκεται εκεί. Αυτό θα διασφάλιζε την
αποσυμφόριση της πόλης, την βαθμιαία εγκατάλειψη του μοντέλου
της ιδιωτικής μετακίνησης και της υιοθέτησης των μέσων μαζικής
μεταφοράς, την εγκατάλειψη ενός μοντέλου διεστραμμένης σκέψης
και συμπεριφοράς ‘’...πάω όπου θέλω, όπως θέλω...χωρίς λόγο...’’.
Ο τρόπος, τέλος, της διανομής των γευμάτων αποτελεί επιλογή των
κατοίκων. Έίτε με την άμεση παραλαβή των γευματων από διανομείς
στην κατοικία τους, είτε με τη χρήση ενός χώρου εστίασης σχεδιασμένου,
εξοπλισμένου και επικουρούμενου άρτια, τακτοποιημένου χρονικά σε
κύκλο μισής ώρας σε ένα διάστημα τεσσάρων ωρών.
Η ζωή ‘’...όπως την ξέρουμε...’’ θα συνεχίζεται και οι μικρές και μεγάλες
προσωπικές λεπτομέρειες της συμπεριφοράς θα εξακολουθήσουν
να εκδηλώνονται αδιατάρακτα. Ο εσωτερικός ενιαίος χώρος κάθε
οικοδομικού τετραγώνου θα ανασχεδιαστεί (κεφάλαιο ‘’200‘’) ώστε
να προκύψει ένα δίκτυο διελεύσεων προς κάθε κτίριο, μία δεύτερη
κύρια είσοδος, από όπου θα τροφοδοτείται η εσωτερική πλατεία ή ο
κήπος ή η αίθουσα από ένα περιμετρικό διάδρομο. Έτσι, από τον ίδιο
διάδρομο, θα είναι δυνατή η προσέγγιση των κτιρίων από τροχήλατα
ερμάρια στεγανής αποθήκευσης και διανομής γευμάτων. Το σύνολο
των οργανικών υπολλειμάτων από την επεξεργασία και την διάθεση
των γευμάτων θα αποθηκεύεται σε στεγανό κάδο, θα συλλέγεται
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από το δημοτικό δίκτυο αστικού καθαρισμού και θα μετατρέπεται σε
λίπασμα (κομποστοποίηση) σε περιοχή εκτός της πόλης. Η υγιεινή και
η αποστείρωση των χώρων παρασκευής θα εκτελείται σε ημερήσιο
και εβδομαδιαίο κύκλο είτε από ειδικά συνεργεία ανά ομάδα
οικοδομικών τετραγώνων είτε, καθ’υπερβολή ή επιλογή, από τους
ίδιους τους κατοίκους.

200
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Ο αριθμός 200 αναφέρεται επίσης σε χρηματική αξία. Ορίζει όμως το
ειδικό και ιδεολογικό περιεχόμενο της διεκδίκησης αυτού του ποσού,
της επιστροφής του, από την φορολογία που υφίστανται τα άτομα
σε συγκέντρωση από το κράτος χωρίς να απολαμβάνουν την ίδια ή
υπέρτερη ικανοποίηση. Η διεκδίκηση αυτού του ποσού είναι εφικτή
από συλλογικές ομάδες πολιτών που διαβιούν και ρυθμίζουν τις
πρακτικές της ζωής τους ανεξάρτητα από τη δυνατότητα, την αδυναμία
ή την υπονόμευσή αυτής της ζωής σε συγκέντρωση από το κράτος.
Αναφέρθηκε προηγουμένως, με μικρές λεπτομέρειες που εκτείνονται
και ολοκληρώνωνται στο εσωτερικό του εμβαδού ενός οικοδομικού
τετραγώνου αλλά και με μέγιστες πιθανολογήσεις και σχεδιασμούς
μεγάλης, περιφερειακής κλίμακας, πως ένας ιδανικός πληθυσμός,
συμφωνώντας και, εφόσον συμφωνηθούν και εφαρμοστούν,
υπερασπιζόμενος, απλά αλλά αυστηρά οικονομοτεχνικά μεγέθη της
καθημερινής οικονομικής πρακτικής ‘’...όπως την ξέρουμε...’’ μπορεί
να αυτο-οργανωθεί όντας, ακόμη, μπλεγμένος και χαμένος στο
κυρίαρχο ιδεολόγημα ‘’...ο καθένας για τον εαυτό του...’’. Αν ένα τέτοιο
σχήμα, μία διαδικασία/σειρά πρακτικοτήτων μπορεί να εφαρμοστεί,
τότε, εξαιτίας αυτών των απλών οικονομοτεχνικών εφαρμογών
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δημιουργείται, γεννιέται ένας αυτο-οργανωμένος πυρήνας συλλογικής
ζωής που πρέπει και θα το κάνει, να απαιτήσει την επιστροφή
ενός τμήματος του πλούτου του που διαφεύγει και σπαταλιέται,
καταβροχθίζεται, από το κράτος και την οικονομία της ‘’ελεύθερης’’
αγοράς για να το χρησιμοποιήσει με τον ίδιο, ευέλικτο, ευφυή,
λειτουργικό, απελευθερωτικό διανοητικά τρόπο ώστε, από τις νέες
χωρικές-λειτουργικές μονάδες-προτάσεις κριτικής αναδιάταξης του
παρόντος μοντέλου ζωής, αυτό, δηλαδή, που συμβαίνει στο ιδεώδες
πιά οικοδομικό τετραγωνο, να πολλαπλασιαστούν, να επιταχυνθούν,
να δημιουργηθούν λειτουργικά πλέγματα πρακτικών της ζωής. Δίκτυα
συνεργαζομένων συλλογικοτήτων. Το 200, τα 200€, λοιπόν, εκφράζει
το αίτημα της επιστροφής ενός τμήματος του πλούτου ώστε να
επενδυθεί σημειακά, με την μέθοδο, την ευελιξία και την εμπειρική,
βιωμένη κατανόηση των ειδικών τοπικών αναγκών. Να επιταχύνει την
επανάκτηση των εγγύς ή υπερτοπικών σχέσεων του ανθρώπου σε
κοινότητα με το ανθρωπογενές και το ‘’φυσικό’’ περιβάλλον του (ο
πληθυσμός ενός οικοδομικού τετραγώνου με τα γύρω του... ορισμένα
ή όλα, αυτοδιευθυνόμενα οικοδομικά τετράγωνα, τα περιεχόμενα και
αναμένοντα ανενεργά εμβαδά, τα τμήματα των δικτύων κυκλοφορίας,
τα αστικά χωρικά κενά, κοντά ή μακρύτερα, στην περιφέρεια της πόλης
και την εξοχή). Τα 200€ που θα απαιτηθούν, τότε, θα ‘’επιστραφούν’’
με την μορφή πίστωσης, ίσως ενός πιστωτικού σημειώματος (όπως
αυτό του εκκαθαριστικού) συνδεδεμένα με ένα προσωπικό κωδικό
αριθμό.
Τα 200€ θα ‘’επιστρέφονται’’ κάθε χρόνο εξαιτίας της διεκδίκησης και
της εφαρμογής ενός νόμου που θα επιβληθεί από τους ίδιους τους
πολίτες εξαιτίας των θριαμβευτικών πράξεών τους. Της ιδεώδους,
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δηλαδή, παραγωγής και διαχείρησης πλούτου, όπως, ήδη, θα έχει
εφαρμοστεί (στάδια των 10 και 100). Αν, χάριν της αρχικής υπόθεσης,
θεωρήσουμε τα 1000 άτομα φορολογικά ενεργά τότε το ποσό που
συγκεντρώνεται είναι 200.000€. Έπειδή η σχέση με το κράτος ‘’...είναι
αυτή που είναι...’’, ταυτόχρονα, θα πρέπει να έχει οριστεί ακριβώς
και ένα πρωτόκολο της δυνατής και τακτικής διάθεσης αυτού του
ποσού ή της κατευθείαν επιλογής της αποταμίευσης ενός τμήματός
του για μελλοντική χρήση ή για συνδυασμένη χρήση από μία ομάδα
χωρικά συγγενών οικοδομικών τετραγώνων. Τέλος θα πρέπει να
έχει διασφαλιστεί η ύπαρξη του ποσού προς διάθεση σε ένα ειδικό
λογαριασμό του κρατικού ταμείου. Ο σκοπός είναι να υπάρχει
ελεύθερο προς διάθεση χωρίς καμμία ύστερη δυνατότητα επέμβασης
από το κράτος και, ταυτοχρονα, να διατίθεται ακαριαία μετά από
μια συλλογική απόφαση ως κατάθεση ενός ειδικού κωδικού από
κάθε ένα πολίτη. Η γενική συνέλευση κάθε μονάδας (οικοδομικού
τετραγώνου) θα επιλέγει από ένα πίνακα δυνατών επενδύσεων, την
διάθεση του ποσού ή μέρους του. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης,
της κατασκευής θα αποδίδεται το ποσό μέσω του μοναδικού αυτού
ειδικού λογαριασμού στον κατασκευαστή ή χειριστή της επένδυσης.
Οπως αναφέρθηκε, τα στάδια των 10 και 100 είναι δυνατές πρακτικές
ακόμη και στην εποχή της μέγιστης οικονομικής κρίσης στην περιοχή.
Έίναι δυνατό μία τετραμελής οικογένεια με ένα εργαζόμενο μέλος και
τον ελάχιστο μισθό να μπορεί να διαθέσει αυτό το ποσό (440€) για
την ουσιαστική και πλήρη υγειονομική, φαρμακευτική, λογιστική και
διατροφική της κάλυψη αλλά και την ασφάλειά της εντός της περιοχής
της, στην περιοχή της. Ακόμη περισσότερο, για την ιδεώδη χωρική
ρύθμιση του χώρου όπου διαβιώνει και κατ’επέκταση, του ευρύτερου
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πεδίου και δίκτυου χώρων που την περιβάλλει, της συνολικής, εν
τέλει αστικής οντότητας συνεργαζόμενων πυρήνων αυτο-διεύθυνσης
που συναποτελούν, θα συναποτελούν μία εύρωστη νέα πολιτικήχωρική συνθήκη. Για την ολική και πλήρη αναβάθμιση της ποιότητας
της ζωής των συνεργαζομένων μελών της, όπως θα αναλυθεί αμέσως
παρακάτω, εξαιτίας των γενικών και ειδικών επιλογών που θα
υποστηρίζονται από την επένδυση του ποσού των επιστροφών φόρου
που μπορεί να είναι:

•
η επένδυση στην ενεργειακή προστασία ολόκληρου του
οικοδομικού τετραγώνου ώστε να επιτευχθούν οι απαραίτητες γενικές
οικονομίες κλίμακας από την εξοικονόμηση των χρηματικών ποσών
κατανάλωσης ενέργειας. Το ενεργειακό ισοζύγιο του αστικού θύλακα
θα αποτυπωθεί και θα ελέγχεται από ομάδα επιστημόνων-τεχνικών
(μηνιαίοι έλεγχοι) πριν αλλά και μετά την εγκατάσταση του ενεργειακού
μανδύα. Αυτή η επένδυση θα συνδυαστεί με την εγκατάσταση
στα δώματα των κτιρίων ενός ενιαίου συνδεδεμένου συστήματος
μηχανών και μηχανισμών απόκτησης και αποθήκευσης αιολικής και
ηλιακής ενέργειας. Ο σχεδιασμός προϋποθέτει την ενοποίηση των
δωμάτων με μικροκατασκευές (γέφυρες, κλίμακες, ράμπες) ώστε να
είναι συνολικά προσβάσιμα, ώς ενιαία περιοχή, μεταμορφωμένη
πλέον σε ένα μικρό εργοστάσιο συγκομιδής ενέργειας. Ουσιαστικά,
με ένα τέτοιο χειρισμό ανακτάται και χρησιμοποιείται όλο το έδαφος
που εξουδετερώθηκε από την κατασκευή, την ανόρθωση των κτιρίων,
και αποδίδεται στην καλλιέργεια και την ενεργειακή αποταμίευση.
Ταυτόχρονα, ο πληθυσμός όλων των εξουδετερωμένων ατόμων σε
συγκέντρωση (κυρίως οι ηλικιωμένοι, σε εργασιακή αποχή, άνθρωποι)
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ενεργοποιείται, εξέρχεται στην ύπαιθρο, 20 μέτρα από την επιφάνεια
του εδάφους, και ελέγχει συνεχώς και ακριβώς τους ημερήσιους και
εποχιακούς κύκλους της παραγωγικής διαδικασίας.
Απελευθερώνεται, λοιπόν, το εξουδετερωμένο ανενεργό έδαφος
αλλά, κυρίως, οι εξουδετερωμένες σχέσεις, δημιουργείται ένα
δυνατό πεδίο επαν-εύρεσης της χαμένης συλλογικότητας, ενισχύεται
και προβαδίζει η δυνατότητα της κοινής ζωής και της αλληλέγγυας
προσφοράς. Της συμπαράστασης και της αδελφότητας στην επίτευξη
ενός σκοπού που ενεργοποιεί και πάλι τις ζωές τους.
•
→ η ενεργειακή αυτονομία που επιτυγχάνεται, η δυνατότητα,
δηλαδή, της αυτοτέλειας και του άμεσου ελέγχου της ενέργειας
στο σημείο παραγωγής και κατανάλωσής της αποτελεί σημαντική
διαφορά στην εξέλιξη του πολιτισμού. Τα γιγάντια δίκτυα μεταφοράς,
ο έλεγχος της διανομής και της κατανομής της ενέργειας, η δυσπροσαρμοστικότητα σε κάθε νέα απαίτηση ή αλλαγή τεχνολογίας
εξαιτίας του μεγέθους των επενδύσεων και της διοίκησης των δικτύων
αλλά και της ανελαστικότητας ή αδυναμίας δραστικών αποφάσεων
ανανέωσης ή μεταβολής και ανακατεύθυνσης της τεχνολογίας θα
τερματιστούν επειδή, πλέον, οι τεχνολογίες απόκτησης, αποθήκευσης
και διαχείρησης ενέργειας θα βρίσκονται εγκατεστημένες και
ενεργοποιημένες σε αυτόνομους θύλακες διαχείρησης. Τα εκτεταμένα
γενικά γεωγραφικά δίκτυα διανομής θα εξουδετερωθούν και έτσι θα
εξουδετερωθεί και η παράλληλη πολιτική-ενεργειακή ομηρία των
οικονομιών ‘’ατομικής / οικιακής’’ κατανάλωσης μετασχηματιζόμενη,
τότε, σε οικονομία διασυνδεδεμένων αυτόνομων παραγωγών και
διαχειριστών ήπιας, ανακυκλούμενης, αειφόρου ενέργειας.
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•
η επένδυση στην εγκατάσταση ενός πλήρους συστήματος
καλλιεργειών λαχανικών και φυτών (αρωματικών, θεραπευτικών,
εδώδιμων) στην έκταση των δωμάτων. Η έκταση της επιφάνειας
καθώς και η τεχνολογία που θα αναπτυχθεί (συνδυασμένες
ανοικτές καλλιέργειες και καλλιέργειες σε θερμοκήπια, υδροπονικές
καλλιέργειες) καθώς και το σύστημα των βοηθητικών εγκαταστάσεων,
πρόκειται να δημιουργήσουν ένα ζωτικό υπαίθριο πεδίο ζωής,
διημέρευσης και περιπέτειας, διαλόγων, κοινών προσπαθειών και
προσοχής στους σκοπούς μιας ριζοσπαστικής απόπειρας διαμόρφωσης
συνθηκών πολιτικής και στοχαστικής αυτο-διάθεσης. Ζωτικής
σημασίας πρόσθετη επέμβαση και επικουρία είναι η συνδρομή των
επιστημόνων και των τεχνικών στην εκπαίδευση των καλλιεργητών,
ίσως, και ολόκληρου του πληθυσμού του οικοδομικού τετραγώνου,
στις ειδικές τεχνικές και την ακριβή επιστημονική παρακολούθηση
κάθε στάδιου καλλιέργειας. Αυτή η εκπαίδευση στις τακτικές και τους
ελέγχους των καλλιεργειών, στην εφαρμογή και την παρακολούθηση
των πρωτόκολλων της σποράς, της παρακολούθησης, της συγκομιδής,
και της διάθεσης πρόκειται να πληρώσει τα νέα τυπικά της ζωής,
να διεγείρει τον στερημένο εαυτό του ατόμου σε συγκέντρωση
μεταπλάθοντάς τον σε προσωπικότητα εντός ομάδας, σε διανοούμενο
και στοχαστή των ποικιλιών, των λεπτομερειών και των εξοχών του
καθημερινού, έναν αγρότη και καλλιεργητή της ζωής. Η αγροτική ζωή,
έτσι, θα εκκινήσει, θα συμβαίνει, μεταπλάθοντας ισχυρά τα κέντρα
και τους απομονωμένους, ανενεργούς και κατεστραμένους, πυκνούς
αστικούς θύλακες, μεταμορφώνωντας τις πόλεις σε εκτεταμένες
ζώνες καλλιέργειας συνεργαζόμενων δικτύων ‘’κοινοτήτων’’.
→
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Κοινοτήτων φορέων και διαθετών κοινών δράσεων για τη ζωή σε
ένα περιβάλλον συνεργασίας, απελευθέρωσης της προσωπικότητας,
απελευθέρωσης των πρακτικών διάθεσης του εαυτού σε ομάδες, σε
σύνολα κοινών ενεργειών (καλλιεργώ, παρασκευάζω, επιδιορθώνω,
συντηρώ, διαθέτω, καθαρίζω, διατηρώ, προσφέρω, μετασχηματίζω,
μεταμορφώνω ανακυκλώνω...) στην ανίχνευση και διεκδίκηση, τον
πειραματισμό και την υπεράσπιση, της ζωής σε κοινότητες.

•
→ η επένδυση στην αναδιαμόρφωση και τον χωρικό μετασχηματισμό

του εγγύς δημόσιου χώρου. Την μετατροπή, δηλαδή, των τμημάτων
των δικτύων διέλευσης και στάθμευσης των οχημάτων, των δρόμων και
των στενών, (που παρεμπιπτόντως περιλαμβάνουν τις διαμορφώσεις
διέλευσης των ατόμων σε συγκέντρωση...) σε κήπους, καλλιέργειες
ή αλσύλια, σε ιδιότυπες αλλά ενεργές μακρόστενες ‘’πλατείες’’, σε
χώρους συγκέντρωσης για τα ήσυχα απογεύματα και τα δροσερά
πρωϊνά. Έφόσον υπάρχει ανοικτή και αδιάθετη έκταση σε ένα εμβαδό
τεσσάρων ή εννέα οικοδομικών τετραγώνων, μπορεί να επιχειρηθεί
μία κοινή επένδυση της ομάδας των οικοδομικών τετραγώνων στην
κατασκευή ενός ενιαίου υπόγειου φυσικά φωτιζόμενου σταθμού
στάθμευσης-αποθήκευσης οχημάτων, δέκτη όλων των οχημάτων,
έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί πλήρως το εγγύς δίκτυο διέλευσής
τους και, ουσιαστικά, στην εποχή της κρίσης (Έλλάδα, 2012, η
μεγαλύτερη και επικινδυνότερη οικονομική κρίση και ύφεση από
τον Β’Π.Π.) υπαίθριας αποθήκευσής τους, ώστε να αναβαθμιστεί
μετασχηματιζόμενο σε χώρο καθημερινής ζωής και δραστηριότητας. Ο
υπόγειος χώρος στάθμευσης, μπορεί, επιπροσθέτως, σε ένα μακρινό
ή εγγύτερο μέλλον, όταν θα επιτευχθει η έξοδος από την εμμονή
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της ιδιωτικής μετακίνησης, να μετασχηματιστεί αναλόγως, σε κοινό
συγκρότημα υπόγειας υδροπονικής καλλιέργειας, να υποδεχτεί όλες
τις υποδομές υγείας (πολυ-ιατρείο), τα κοινά λουτρα, τις μονάδες
φυσικοθεραπείας και γενικής φυσικής υποστήριξης ηλικιωμένων
ατόμων, το ενιαίο συγκρότημα παρασκευής γευμάτων, τις αποθήκες
υλικών και εξοπλισμού για τη συλλογική ζωή. Η απελευθέρωση του
εγγύς δικτύου δρόμων θα επαναφέρει τη συνθήκη της γειτονιάς,
του ελεύθερου δημόσιου χώρου καθημερινής δραστηριότητας,
την δυνατότητα της απελευθέρωσης των καθημερινών γενικών
συζητήσεων, της διαλεύκανσης και της επιδιόρθωσης των ανενεργών
λεπτομερειών της ζωής των διαλόγων. Ένα ή δύο κρίσιμα τμήματα
αυτού του απελευθερωμένου, πλέον, δικτύου θα χρησιμοποιούνται
ως συνδέσεις με το κεντρικό ή το δευτερεύον σημαντικό γενικό δίκτυο
διελεύσεων της πόλης ώστε σε κάθε περίπτωση να είναι δυνατή
η έξοδος και η χρήση οποιουδήποτε αποθηκευμένου οχήματος
κατά βούληση. Οι σημαντικές λεπτομέρειες της επίκαιρης χρήσης
οχημάτων θα επιλυθούν με την χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων που
θα χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση-μεταφορά αντικειμένων από το
χώρο στάθμευσης σε κάθε κτίριο όπου χρειάζεται να μεταφερθούν.
Κατ’επέκταση αυτής της πρότασης-υπόθεσης, ολόκληρο το σύστημα
των προφυλάξεων και των απαγορεύσεων της ιδιοκτησίας στο
επίπεδο του εδάφους (περιφράξεις) θα αναιρεθεί αποδίδοντας κατά
περίπτωση το ενιαίο επίπεδο διέλευσης προς κάθε κατεύθυνση. Με
τον ίδιο χειρισμό, θα δημιουργηθούν τα δίκτυα πλήρους ένωσης όλων
των ακάλυπτων εμβαδών των οικοδομικών τετραγώνων. Έτσι η ιδέα
και οι τεχνικές της κατευθυντικότητας της διακίνησης αλλά και, κυρίως,
της συμπεριφοράς σε συνθήκες ζωής σε συγκέντρωση θα αναιρεθουν
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επίσης επειδή θα προσφερθεί ο ατέρμωνας χώρος-επιφάνεια στις
ποικιλίες και τα ποικίλματα της συλλογικής ζωής. Περιφραγμένα
στενά, δεσμευμένες επιφάνειες σε pilotis, καγκελόφρακτες αδιάθετες
ιδιοκτησίες θα μεταβληθούν σε ιδεώδεις αστικές λεπτομέρειες,
σε θρυαλλίδες, σε υπόβαθρα εκδίπλωσης των διερευνητικών,
αναγνωριστικών, στοχαστικών πρακτικών των πολιτών σε κοινότητα,
των πολιτών ερευνητών και σκαπανέων της ιδέας ‘’...επιθυμώ να
γνωρίσω κάθε ένα συμπολίτη και σύντροφο της ζωής σε αυτή τη
γεωγραφική λεπτομέρεια...’’ ώστε μαζί με την επιθυμία της ζωής
εντός των εξω-αστικών ελευθέρων από την ανθρωπογενή επιρροή
συστημάτων (τοπία, ύπαιθρος) να αποκτήσει και να αποικήσει ένα
μαγικό, ισοδύναμο, νέο πεδίο εξάπλωσης και κατανόησης.

•
η επένδυση στην ενδυνάμωση και τελειοποίηση όλων των
πραγματοποιημένων λειτουργιών-διευθετήσεων που αναπτύχθηκαν
στα κεφάλαια ‘’10’’ και ‘’100’’: → η κατασκευή, η στελέχωση και η
ολοκληρωμένη λειτουργία μιάς προληπτικής μονάδας υγειονομικού
ελέγχου ολόκληρου του πληθυσμού (ψηφιακό αρχείο υγείας
συνδεδεμένο με κεντρικές μονάδες ελέγχου, τηλε-εποπτείας και
άμεσης αρωγής, ολοκληρωμένο σύστημα εξετάσεων/μονάδα χρόνου,
ατομική οικιακή παρακολούθηση ηλικιωμένων χωρίς επιβάρυνση των
κεντρικών μονάδων υγείας, ειδικές ανιχνευτικές πράξεις και έλεγχοι
σε ανθρώπους με ειδικό ιστορικό υγείας) αλλά και μιάς μονάδας
εντατικής θεραπείας ψηφιακά δικτυωμένης,
→

•
η ανακαίνιση και η λειτουργία όλων των ανενεργών χώρων των
κτιρίων του οικοδομικού τετραγώνου (κυρίως των υπόγειων και των

→
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ημι-υπoγείων) και ο μετασχηματισμός τους σε αίθουσες διαρκούς
επιμόρφωσης και εκπαιδευτικών πρακτικών. Η ψηφιακότητα, οι
εκφραστικές ατομικές τεχνικές, ο κινηματογράφος (ως ‘’ψυχαγωγική’’
αλλά, κυρίως, ως εκπαιδευτική στρατηγική), τα τοπικά αρχεία των
συλλογών και των εκθεμάτων (πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, κεραμικά,
μεταλλοτεχνικές μινιατούρες, βιβλιοθήκες, βιντεοθήκες, φυτά,
φωτογραφίες... ψηφιακές ανιχνεύσεις και εφαρμογές),

•
η κατασκευή αναιρουμένων στεγάστρων ή ελαφρών κατασκευών
στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου ώστε να
στεγάζονται, κατά περίπτωση, χώροι συγκέντρωσης και διαλόγων,
συναυλίες, αναγνώσεις, συλλογικές γιορτές, αποτελούν τα επόμενα
στάδια δράσης και ανάδειξης της συμπαγούς νέας ταυτότητας που
περιέχει και περιέχεται στο διεγερμένο και έκτακτο νέο αχανές
αστικό πεδίο της συλλογικής ζωής. Οι κατασκευές αυτές, η ποικιλία
και η αρχιτεκτονική τους μορφολογική ευρηματικότητα, η ευέλικτη
λειτουργία και ο κατα περίπτωση μετασχηματισμός τους θα
ενισχύσουν την ζωτική ιδέα μιάς κοινότητας έξοχα οργανωμένης ως
πεδίο συλλογικότητας, ενεργούς αλληλεγγύης, αυτο-διευθυνόμενης
και ισχυρά πλεγμένης στον ιστό μιας αυτο-τροφοδοτούμενης πόλης
γεγονότων και ποικιλιών, ενός σύμπαντος δυνατοτήτων, μιας κυψέλης
μεταφορών, ανταλλαγής υλικών και διανοητικών κατακτημάτων.

→

•
η μηχανοκίνητη υποστήριξη καθενός και όλων των οικοδομικών
τετραγώνων, ολόκληρου του αστικού ιστού, με ηλεκτροκίνητα
αθόρυβα οχήματα μικρών αποστάσεων (10 χιλιόμετρα) ώστε
να καλύπτονται όλες οι ειδικές εσωτερικές ανάγκες των δικτύων

→
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υποστήριξης και διανομής είναι ακόμη ένα στοιχείο εμπλουτισμού
της λειτουργικότητας των αστικών αυτών πυρήνων και ολόκληρης
της πόλης. Οι μεταφορές πρώτων υλών διατροφής και κοινόχρηστων
αντικειμένων, οι μεταφορές ατόμων, οι μεταφορές και η διανομή
γευμάτων, οι μεταφορές οργανικών ή ανόργανων υπολειμμάτων
σε σταθμούς μεταφόρτωσης, πρόκειται να υποστηρίζονται με
αυτά τα οχήματα. Ταυτόχρονα ενισχύεται και κατευθύνεται η
διαρκής μελέτη και αναδιάταξη των δικτύων του αστικού ιστού
ώστε να ελαχιστοποιηθούν ακόμη και αυτές οι ιδεώδεις τεχνικές
υποστηρίξεις.

•
→η

πλήρης εφαρμογή της ήπιας κίνησης μηδενικής κατανάλωσης
ενέργειας, η χρήση, δηλαδή, ποδηλάτων που μπορούν να διαπερνούν
τα αναδιαμορφωμένα δίκτυα των δρόμων αλλά και τα διαμπερή δίκτυα
κυκλοφορίας στο εσωτερικό αλλεπαλλήλων οικοδομικών τετραγώνων
ορίζει επίσης ένα νέο πρότυπο κίνησης σε μέσες αστικές αποστάσεις.
Βασικό πλεονέκτημα και χαρακτηριστικό της πόλης πρόκειται να
είναι η μεταβολή της σε ένα πεδίο κυκλοφορίας και δράσεων χωρίς
στρατηγικά κέντρα αναφοράς επειδή κάθε χωρική λεπτομέρεια θα
είναι ένα κέντρο, ένας πυρήνας γεγονότων, ένα αρχείο δημιουργικών
δεικτών και ενδείξεων, ελεύθερο και προσβάσιμο στην επιθυμία και το
ενδιαφέρον όλων όσων σε μία χρονική στιγμή θα προσανατολιστούν
και θα υιοθετήσουν το περιεχόμενό του, θα το επισκεφθούν ψηφιακά
ή κυριολεκτικά. Τοπικά γεγονότα και σχεδιασμοί, ειδικές χωρικές
εξελίξεις δράσεων, αναρτημένες σε ένα ψηφιακό ανοικτό πρωτόκολο
επικοινωνίας θα αποτελούν τις μονες προσκλήσεις αναζήτησης και
υποδοχής επισκεπτών σε οποιοδήποτε οικοδομικό τετράγωνο, κάθε
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στιγμή. Η βαθμιαία υποχώρηση και αποδυνάμωση των συγχρόνων
προτύπων εκδήλωσης της υποταγμένης στην ιεραρχημένη,
επιβεβλημένη σκέψη, πρακτικής και συμπεριφοράς, μπορεί έτσι
να αντικατασταθεί, να ελεγχθεί χωρικά και επικοινωνιακά, από ένα
νέο πρότυπο, αέναης επικοινωνίας, διερεύνησης και εκπλήξεων.
Ένα πρότυπο που στηρίζεται στη διαμόρφωση ενός εαυτού έξαλου
ερευνητή των ποικιλιών της ανθρώπινης πρακτικής και του στοχασμού
στο εγγύς και ευρύτερο αστικό και ανεπτυγμένο περιβάλλον του,
την απελευθέρωσή του από το πλέγμα της ζωής σε συγκέντρωση,
την απελευθέρωσή του από τα δεσμά αυτού του διαρκούς και
δεσμευτικού συστήματος ισχύος. Της ανάγκης, δηλαδή, να ορίζεται
σε κάθε περίπτωση μιά ιεραρχία σχέσεων ώστε τότε και μόνον τότε να
κατανοείται οτιδήποτε. Μιας ανάγκης που επικάθεται από την αρχή
του ανθρώπινου πολιτισμού στην σκέψη του ανθρώπου.
Αντίθετα, από ένα τέτοιο δραστικό μετασχηματισμό, εξαιτίας του,
προτείνεται η πειραματική διερεύνηση της εξόδου στην περιοχή του
πλήρως εκτεθειμένου ζωτικού πεδίου της συλλογικής δύναμης, στην
ευέλικτη και παιγνιώδη προσέγγιση κάθε φαινόμενης σημαντικής και
ασθενέστερης παραγωγής γεγονότων και των παραγώγων τους. Στην
κατανόηση, την διαπραγμάτευση, τον συλλογισμό των λεπτομερειών
της ταυτότητάς τους, την ενσωμάτωση των ιδιοτήτων τους, στην
ανιχνευτική πρακτική ορισμού των ποικιλιών αυτών των ταυτοτήτων,
κάθε και όλων των αποπειρών κατανόησης και αποδοχής του ανοικτού
περιβάλλοντος σχέσεων που τα περιέχει.

•
η επένδυση στην ψηφιακή δικτύωση και την συνεχή μάθηση,
την επίτευξη μιας εύκαμπτης, χρονικά ορισμένης και διαρκώς
→
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αναδιατασσομένης κουλτούρας της πνευματικής ποικιλίας, του
κοσμοπολιτισμού και του διαρκούς στοχασμού που υποστηρίζει,
επιταχύνει τις ζωές και τη σκέψη των πολιτών στην κατάσταση της
κοινής, της συλλογικής ζωής. Τη σύνδεσης αυτής και κάθε ελάχιστης
λεπτομέρειας χώρου, κάθε οικοδομικού τετραγώνου, δηλαδή, κάθε
εύρωστης και ευφυούς οργάνωσης της ζωής με τον πλανήτη, την
επιστήμη, την εγγύς και απώτερη γεωγραφία, την σκέψη τον στοχασμό
και την πρακτική. Την ενεργοποίηση κάθε χωρικής λεπτομέρειας, κάθε
υπολοίπου, ανενεργού χώρου, κάθε χώρου που εξουδετερώθηκε από
την οικονομία της ‘’ελεύθερης’’ αγοράς και την μετατροπή του σε πεδίο
ζωτικής διαπραγμάτευσης, προσέγγισης, κατάκτησης, μοιράσματος
της εκρηκτικής παραγωγής γνώσης, της γενικής κουλτούρας των
τεχνικών και των πειραματισμών της ζωής. Πεδίου απελευθέρωσης
της ανεξέλεγκτης δύναμης της παιδείας και των δεσμευμένων από
την έλλειψή της μεθόδων ενίσχυσης, ανάδειξης και εγκατάστασης
των πρακτικών της κοινής, συλλογικής ζωής. Τη ραγδαία μετατροπή
των υπογείων, των βοηθητικών και των ανενεργών ‘’οικονομικά’’
χώρων που βρίσκονται κυρίως στην εσωτερική περιοχή του
ακαλύπτου ενιαίου χώρου του οικοδομικού τετραγώνου σε αίθουσες
διδασκαλίας, ειδικών συγκεντρώσεων συζήτησης, πνευματικής
εκγύμνασης (αναγνώσεις λογοτεχνίας, πολυμεσικές παρουσιάσεις
επιτευγμάτων της επιστήμης, της τεχνολογίας, ψηφιακές συνδέσεις
‘’εν τω γίγνεσθαι’’ με γεγονότα και επιτεύξεις στον πλανήτη, σχολεία
τεχνικών εκπαίδευσης στον και ανάπτυξης του διαλόγου και της
διαπραγμάτευσης του φαινομένου της ζωής. Σχολεία μουσικής και
εκπαίδευσης στην συγγραφή, σχολεία γυμνασμάτων και φυσικής
θεραπείας του σώματος, σαλόνια συγκέντρωσης και διαλόγων για την
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ιστορία και τις νέες ριζοσπαστικές κατακτήσεις στην φιλοσοφία, την
πολιτική θεωρία, την παγκόσμια ιστορία και τον πολιτισμό. Αίθουσες
διαρκών προβολών συλλογών ταινιών ‘’σαν μικρές ψηφιακές
πολυμεσικές εκδηλώσεις για 10-12 στοχαστικά γυμναζομένους/ες
πολίτες’’. Χώροι ελκυστές, απελευθερωτικές προεκτάσεις της τυπικής
κατοικίας ‘’όπως την ξέρουμε’’. Ανασχεδιασμένοι και εξοπλισμένοι με
κάθε τρέχουσα τεχνολογία πολυμέσων αλλά και εξέχουσας ποιότητας
επίπλωση και υποστηρίξεις ώστε να αποτελούν ζηλευτές, ελκυστικές
περιοχές πνευματικής και σωματικής δράσης. Περιοχές της επιθυμίας,
περιοχές συγκράτησης των πρόσκαιρων αλλά και των πιστών, συνεχών
επισκεπτών τους καθώς μεταβάλλονται σε μαθητές και, διαρκέστερα,
σε στοχαστικούς συνοδοιπόρους και συνδιαμορφωτές των γεγονότων
του ειδικού θύλακα αλλά και του πλέγματος των θυλάκων μιάς
πόλης.
Η επένδυση, λοιπόν, στην δημιουργία μιάς ζώνης χώρων πλήρους
και διαρκούς, έξαλης δραστηριότητας για τη σκέψη και το σώμα,
για την ομαδική, την συλλογική δραστηριότητα ανίχνευσης και
κατανόησης της δημιουργίας, των χαρακτηριστικών και της εξέλιξης,
του παγκόσμιου ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και των κατακτήσεών
του, των αποτυχιών του, των στρεβλώσεων και των καταστροφών
που επέφερε. Την εκπαίδευση στην βαθμιαία υποχώρηση, την
εγκατάλειψη του θεαματικού και στρεβλωμένου κοινωνικού
υπόβαθρου επιδιώξεων και πρακτικών και την μετακίνηση, την
διερεύνηση και την κριτική συνεχή αναδιάταξη, τον αποκλειστικό
έλεγχο, ενός νέου υπόβαθρου ποικιλιών, συλλογικότητας, δυναμικών
εξελίξεων, διαρκούς μετασχηματισμού και εξέλιξης του εαυτού μέχρι
τον θάνατο. Μιά τέτοια στρατηγική αναδιάταξης χώρων και δράσεων
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δεν απευθύνεται μόνο και κυρίως στους νέους συνκατοίκους αλλά
στις μεγαλύτερες, τις ανενεργές ηλικίες φέρνοντάς τις και πάλι στο
κέντρο της δραστηριότητας, επανεκκινώντας την τελματωμένη
πνευματικότητά τους, μετατρέποντάς τους σε νεογέννητους μετόχους
μιας ριζοσπαστικής εκδοχής, μιας διακλάδωσης της πραγματικότητας.
Διαρρηγνύει την συνθήκη της ζωής σε καταστολή, της ζωής σε
θεαματική ύπνωση και ‘‘παυλόφιες’’*11 αντανακλαστικές εκρήξεις
προσφέροντας μιά νέα δυνατότητα πράξεων και συμμετοχής, ριζικής
συλλογικής αναπτέρωσης.

•
η επένδυση στην τεχνολογία και τις πρακτικές των μετακινήσεων,
την επανεύρεση της ταυτότητας της πόλης, των εγγύς αστικών τοπίων,
των περι-αστικών, υπερ-τοπικών και μακρινών τοπίων και ποικιλιών
του εγγύς γεωγραφικά ορισμένου πολιτισμού. Στην εκπαίδευση στη
ζωή και την παρατήρηση της υπαίθρου, του συστατικού πεδίου της
πρώτης εμπειρίας και της ύστερης ωριμότητας των ηλικιωμένων
(2013). Του απροσέγγιστου και του μυθικού τοπίου, του θεαματικού
εικονογραφημένου, αναπαριστώμενου τοπίου των νεότερων γενεών
που, φαίνεται να, αιχμαλωτίστηκαν σε ένα λαβύρινθο ανακυκλούμενων
παυλόφιων αστικών πράξεων ώστε να αποκοπούν πλήρως από
την βιωματική, αισθαντική σχέση με την ζωή και τις πειθαρχίες της
υπαίθρου. Στην εκπαίδευση της βίωσης των συλλογών της εμπειρίας
των αργών οδικών διαβάσεων και διελεύσεων, στην κατανόηση και

→

11 Ιβάν Πετρόβιτς Παβλόφ (1849-1936) Ρώσος φυσιολόγος, ψυχολόγος και Ιατρός (Νόμπελ
Ιατρικής, 1904). Έρευνητής της φυσιολογίας του πεπτικού συστήματος και χειριστής επινοητής
του πειράματος για την εξήγηση του φαινομένου των εξαρτημένων αντανακλαστικών.
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απόλαυση σύντομων διαστημάτων κοινής ζωής και συναντήσεων
στα αστικά μικρο-τοπία, στις πλατείες, στα αλσύλια και στα χωρικά
αινίγματα, στις στάσεις ανάγνωσης των πυκνών και αχανών δικτύων
των πόλεων, στη ζωή στις κοιλάδες και τις πλαγιές των λόφων, στις
πηγές και τις λίμνες, στις καλλιέργειες. Στις διελεύσεις και τους
περίπατους στην εξοχή, στη ζωή στη θάλασσα και στις ακτές, στα νησιά,
στις κοιλάδες των ψηλών βουνών, στις κορυφές. Στις επισκέψεις, στις
εποχές της συλλογής των φρούτων, του ανθίσματος των δένδρων,
της συγκομιδής. Στην σύντομη ή συχνή επίσκεψη και ζωή στους εγγύς
οικισμούς, την αναγνώριση και την κατανόηση της ταυτότητάς τους
και της συνεργασίας τους με τις κοινότητες, τον συσχετισμό και τις
πρακτικές τους με το περιβάλλον τους. Έτσι, κάθε αστική μονάδα,
ο πληθυσμός κάθε οικοδομικού τετράγωνου, θα οικειοποιηθεί τα
δίκτυα ήπιας κυκλοφορίας και χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος
(ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, ποδήλατα, νέα
οχήματα κυψέλης υδρογόνου) ώστε να συνδεθεί ζωτικά με κοινότητες
εντός, στην περίμετρο και μακρύτερα από μία ακτίνα 40 χιλιομέτρων,
μεταβάλλοντας αυτήν την περιοχή σε οικείο περιβάλλον, δηλαδή,
αποκτώντας και ενσωματώνωντας την ταυτότητά αυτής και κάθε
περιοχής στην ειδική ταυτότητά του.
Η πόλη, έτσι, θα αποκτήσει ένα μέγιστο χωρικό νόημα, θα αποκτήσει
ένα βιωμένο και διανοητικά πλήρες περιεχόμενο συσχέτισης με
την ύπαιθρο των τοπίων, των καλλιεργειών και της παραγωγής των
συστατικών της ζωής. Αυτοί οι σύνδεσμοι οικοδομικών τετραγώνων
και αγροτικών κοινοτήτων θα ισχυροποιηθούν με τις αμοιβαίες
μετακινήσεις και διαμονές των κατοίκων τους στους τόπους που
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προσκαλούν και ενισχύουν το ενδιαφέρον τους. Οι κατοικίες μιάς
οικογένειας, ενός ζευγαριού, μιάς γειτονιάς, είτε στην πόλη είτε στην
περιβάλλουσα ύπαιθρο θα γίνουν κοινές και διαθέσιμες κατοικίες για
σύντομα ή μεγαλύτερα διαστήματα μετακίνησης. Οι αλλαγές αυτές, τα
σύντομα ταξίδια και οι διαμονές ‘’κάπου αλλού’’ ολοκληρώνουν ένα
στάδιο, το πρώτο στάδιο, μιάς μεθόδου κατανόησης των ποικιλιών
του εγγύς εντοπισμένου πολιτισμού ή, αργότερα, σε μία ωριμότερη
στιγμή, των απομακρυσμένων σχεδόν άγνωστων άλλων περιοχών.
Σύντομα, συχνότερα, διαρκέστερα...ώστε να εκκινήσει μία νέα
περίοδος κατανόησης του εαυτού ως κατοίκου πολλών τόπων αλλά και
πολλών εαυτών σε αλλεπάλληλα περιβάλλοντα. Αυτή η διάχυση του
εαυτού, η παρουσία του και η ενεργή συμμετοχή του στις απαιτήσεις
των ποικίλων εκφάνσεων της ζωής μπορεί, αν μεγεθυνθεί ως μέθοδος
πρακτικών και δράσεων και ενσωματωθεί στις κουλτούρες του πλανήτη
να αποτελέσει μιά ζωτική στρατηγική κατανόησης των ποικιλιών
και αναίρεσης κάθε ιδεολογήματος και στρατηγικής επιβολής της
διαφοράς, του ‘’άλλου’’, του ‘’ξένου’’, του ‘’εχθρού’’.
Τα δίκτυα των ήπιων συγκοινωνιών, οι αργές μετακινήσεις προς ένα
τόπο, το ενδιάμεσο διάστημα των διελεύσεων, οι δυνατές και οι
έκτακτες στάσεις στους τόπους και τα τοπία, η εργασία και η διαμονή
εκεί, στο ενδιάμεσο αλλά και στο εντυπωσιακό και καινοφανές
αναμένον πεδίο υποδοχής θα εγγυούνται την ραγδαία εκμηδένιση
των ιδεοληψιών της διαφοράς. Η ενσωμάτωση των ταξιδιών και
των διαστημάτων των διαμονών στις πρακτικές ενός εντοπισμένου
πολιτισμού καθορίζει ακόμη περισσότερο το άπλωμα του εαυτού στον
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κόσμο. Δεν κατοικούνται πιά τα οικοδομικά τετράγωνα, κατοικείται ο
εγγύς αστικός και υπερ-αστικός χώρος, κατοικείται η άγνωστη εκείθεν
ύπαιθρος, κατοικείται η μέση γεωγραφία, οι απώτερες αστικές και
κοινοτικές σχέσεις με το περιβάλλον. Έτσι, φαίνεται πως μπορεί, να
οριστεί ο νέος κοσμοπολίτης άνθρωπος, εκείνος που εγκαθίσταται,
διαπερνά, επανέρχεται, υπομένει, κατανοεί και συνεισφέρει τον
σωματικό και πνευματικό του κόπο όπου βρεθεί, επιθυμώντας,
αποδίδωντας, θυσιάζοντας κάθε φορά των εαυτό του στην κάθε φορά
τοπική ταυτότητα. Μιά ταυτότητα χαμένη στις απέραντες αποστάσεις,
στις χωρικές λεπτομέρειες που δεν αποτέλεσαν ποτέ τον πυρήνα
μιάς αναζήτησης από το κυρίαρχο δυτικό μοντέλο μαζικής επιβολής
ιδεολογημάτων, χαμένη στις περιφέρειες των θρυλικών αστικών και
αγροτικών τοπίων, εξουδετερωμένη και ανενεργή στα απλώματα
και τις συγκεντρώσεις των κοινοτήτων, των ανθρώπων που τις συναποτελούν και που ποτέ δεν απασχόλησαν την κατασκευασμένη ματιά
και, τώρα, αυτοί οι μοναδικοί άνθρωποι υποδέχονται, συνεργάζονται
και επιθυμούν την συνεργασία, την απόδωση των αφηγήσεων του
επισκέπτη τους για τα τυπικά και τις εξελίξεις της ζωής του, την
πρόσθεση αυτών των αφηγήσεων στη σειρά των συλλογών, στο αρχείο
για τον κόσμο και τους ανθρώπους και, πολύ αργότερα ή σύντομα,
στο εγχείρημα, στην ηρωϊκή έξοδο, στο ταξίδι, ώστε να ελεγθεί ποιά
είναι τα αληθινά συστατικά αυτών των αφηγήσεων. Πού επικρατούν,
πού λανθάνουν, πού οικοδομούν μιά επιθυμία, πού συγκροτούν ένα
στιβαρό νέο δίκτυο σχέσεων. Μιά ταυτότητα ορισμένη και εύπλαστη
στις παρυφές της εγγύς τοπικότητας, στις κοινότητες και τους οικισμούς
που παράγουν και προστατεύουν τους ετήσιους κύκλους της σποράς,
της βοσκής, των καλλιεργειών, της παραγωγής και της συγκομιδής.
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Η επίσκεψη και η παραμονή εκεί ορίζει και την δημιουργία της ισχυρής
σχέσης μεταξύ του παραγωγού και διαθέτη και των καταναλωτών των
αγαθών που προσφέρουν εις ίσον, ίσως και περισσότερο, πέρα από το
χρηματικό αντίτιμο, τις ιδέες, τη συμμετοχή, τα υλικά και πνευματικά
δείγματα της δικής τους επιθυμίας και ανάγκης της ευχαριστίας.
Έκδηλώσεις και τυπικά της βεβαιότητας και της αποδοχής της ιδέας
πως χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον ακριβώς, αλληλλέγγυοι και διασυνδεδεμένοι με τη δύναμη μιας αυστηρής αλλά και αισθαντικής
σχέσης ανταλλαγής υλικών και άϋλων προϊόντων της εργασίας και της
ευφυΐας.

•
η επένδυση στις κοινές στρατηγικές των δια-συνδεδεμένων
οικοδομικών τετραγώνων. Στα έργα αναπτέρωσης της εμπειρίας
και των πρακτικών της αστικής ζωής σε συνθήκες συλλογικότητας,
στις κοινές, ζωτικές, έκτακτες και ειδικές ανάγκες των νησίδων
ζωής, που δεν μπορούν, ακόμη και με αυτά τα ποσά (200.000€) να
πραγματοποιηθούν αλλά χρειάζεται να συμπράξουν, να συνδυαστούν
οι επιδιώξεις και οι συμφωνίες, οι κοινές ανάγκες των ομάδων των
οικοδομικών τετραγώνων. Να συνεργαστούν για την διευθέτηση
και τον εξωραϊσμό ανεκμετάλλευτων ανοικτών περιοχών στην
επικράτειά τους. Ισως με την αγορά και την απόσβεση, έτσι, της
ιδιοκτησίας αυτών των εμβαδών, ίσως με την ενοικίαση, για την
δημιουργία ήπιων χωρικών επεμβάσεων, με τη συμμετοχή, την κοινή
εθελοντική προσπάθεια και εργασία όλων των μετόχων επί αυτών
των περιορισμένων και μεγαλύτερων εκτάσεων ώστε να μεταβληθεί
το εύρος αυτών των χώρων ζωής σε πλήρες λειτουργικό δείγμα της
κοινής δράσης, σε κατάκτηση και έπαθλο της συλλογικής ζωής.

→
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Ανοικτοί χώροι που θα μεταβληθούν σε πάρκα και αλσύλια, δίκτυα
δρόμων που θα μεταβληθούν σε ισχυρά φυτευμένες πορείες,
γραμμικά υπόβαθρα των κοινών συναντήσεων και της δημόσιας
συνεύρεσης, της αλληλέγγυας ζωής. Έγκαταλλελειμένα κτίρια που
θα υποδεχτούν και θα προφυλάξουν τις προσπάθειες της ανάδειξης
των ιδιοτήτων, των πεδίων εκδήλωσης της κοινής ζωή, τις ταυτότητες
των κοινών που θα τα εποικίσουν, σχεδιάζοντας, πραγματοποιώντας
και υπερασπίζοντας κάθε ημερήσια, εβδομαδιαία, εις το διηνεκές
κατάκτηση σκοπεύοντας στην πλήρη και διαρκή απόλαυση των
αποτελεσμάτων της αλλά και τον επί τόπου καθορισμό κάθε νέας
στρατηγικής και κάθε νέας διαπραγμάτευσης στρατηγικής του χώρου
προς ένα νέο προσανατολισμό ή καινοτομία. Πάρκα, ενδο-αστικές
κάθετες καλλιέργειες και αλσύλια, μικρές βιοτεχνίες παραγωγής
εξειδικευμένων ή κοινόχρηστων αντικειμένων, ψηφιακά εκπαιδευτικά
κέντρα συνεχούς επιμόρφωσης, βιβλιοθήκες και κέντρα ενδελεχούς
ανοικτής μαθητείας θα συγκροτήσουν το νέο πεδίο-πλέγμα
πειραματιστών δημιουργών και συλλογικών χειριστών των πολιτικών
των συνδεδεμένων δικτύων της κοινής ζωής.

η ευτοπία
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η ευτοπία

Η έννοια ευτοπία είναι ουσιωδώς διαφορετική από αυτήν της
ουτοπίας. Για την έννοια της ουτοπίας, την περιγραφή και τους
ιδιότυπους χειρισμούς του περιεχομένου της, την ειδική κίνηση του
συστατικού της κειμενικού τοπίου στην ιστορία του στοχασμού και
των πολιτικών και πνευματικών κατακτήσεων υπάρχουν ποικίλα και
ζωτικά παραδείγματα. Λαμπρά και σκοτεινά παραδείγματα. Ιδεώδεις
περιγραφές και τρομακτικές διηγήσεις.*12 Έρμηνευτικές διελεύσεις
και απόπειρες εξηγήσεων, καθοδηγήσεων και κατευθύνσεων. Η
ουτοπική παρόρμηση, η επιθυμία δηλαδή να στοχαστούμε (όσοιμαζί), να συγκροτήσουμε λογικά και να σταθεροποιήσουμε ένα
κοινό κείμενο σύνδεσμο, ένα πεδίο σταθμισμένων όρων δράσης
εδρασμένων συνήθως στην ερμηνευτική κάποιου παρόντος και του

12 Οι ουτοπίες, μυθικές αφηγήσεις (κείμενα) ή περιορισμένες απόπειρες συγκρότησης
συλλογικής ζωής, χωρίζονται σε εκείνες που προϋποθέτουν την φυγή και εκείνες που στηρίζονται
στην ανασυγκρότηση μιας ενεργού αλλά υπολειπομένης φιλοσοφικά και πολιτικά κοινωνίας.
Από τον Τίμαιο και τον Κριτία του Πλάτωνα έως τον Θαυμαστό Καινούργιο Κόσμο του Γουέλς,
τις αφηγήσεις και τις κριτικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις, τα οπτικά θεάματα (κόσμοι της
οθόνης) και τους ψηφιακούς σχεδιασμούς ενός μοναδικού χειριστή (avatars), ολόκληρη η ειδική
αυτή ανθρώπινη πνευματική δραστηριότητα σκοπεύει στην προσέγγιση ενός ιδεατού μακρινού
σοσιαλιστικού, κομμουνιστικού, ή αναρχικού αρμονικού κόσμου σχέσεων προσωπικοτήτων.

Ιορδάνης Στυλίδης

αντιστοίχου βαθυτέρου παρελθόντος του (...που, αμέσως μετά, θα
απαιτήσει-προκαλέσει την είσοδο σε ένα διάστημα χρόνου όπου,
και, εντός αυτού του διαστήματος, θα διατεθεί, θα εξαπολυθεί ο
εαυτός, εις-κοινή-δράση*13 , στην επιδίωξη της πραγμάτωσης αυτής
της συστατικής ιδέας) αποτελεί συνεχές αίτημα του στοχασμού και
του συναρτημένου ακτιβισμού σε αλλεπάλληλες μοναδικές ιστορικές
θέσεις. Η αναζήτηση και το λυσσαλέο άρπαγμα κάθε ευκαιρίας
για να κατακτηθεί το προ πολλού αναμενόμενο, αυτό το υπόλοιπο
περιεχόμενο ζωής που δεν εκλύθηκε, δεν ανάβλυσε, δεν πλήρωσε
τις ειδικές και γενικές επιθυμίες της παρούσας τρέχουσας ζωής, δεν
ορίστηκε σαν στόχος και σχέδιο, δεν τοποθετήθηκε στο τέλος μιάς
διαδρομής αγώνων, βίας, συγκρούσεων, διεκδικήσεων, δεν ανέστησε
όσες ιδέες εξουδετερώθηκαν κάποτε στο παρελθόν, δεν οδήγησε σε
μιά νεά νοηματική και πρακτική διακλάδωση, εξακολουθεί. Αυτή η
έξαλη, ανερμάτιστη, έρμαια ιδέα, η ιδέα ενός ιδεώδους κόσμου στο
αβέβαιο εκεί του, αποτελεί το πρόσκαιρο πεδίο συγκράτησης και

13 ‘’…εις-κοινή-δράση…’’ Η ιστορία του δυτικού πολιτισμού περιέχει παραδείγματα δράσεων
μεγάλης κλίμακας. Μάζες ανθρώπων σε ιδεολογική και θεαματική υποταγή ή συγκέντρωση
εφορμούν και καταρρίπτουν ιδεολογικές συγκροτήσεις, αντικαθιστούν το κενό τους με νέες
σχέσεις και συνδεσμολογίες σχέσεων (δίπολα ή τρίπολα πλανητικών σχέσεων ιδεολογίας,
ηθικής και τεχνολογίας) στο μήκος ενός μακρού διαστήματος χρόνου. Το αποτέλεσμά τους
ήταν η δημιουργία ενός νέου ιδεολογικού συγκεντρωτικού καταπιεστικού συγκροτήματος,
ισχυρού για ένα μακρύ διάστημα χρόνου. Η σύγχρονη ιστορική ροή και συσχέτιση των
επίκαιρων διεθνοποιημένων και αφανών πυρήνων εξουσίας με τους πληθυσμούς ανθρώπων
σε συγκέντρωση φαίνεται πως χρειάζεται δράσεις μικρότερης εμβέλειας τόσο σε χώρο όσο και
χρόνο, σε πολλαπλά σημεία του πλανήτη, ισχυρές στο επίπεδο της τεχνολογίας και της τεχνικής,
λειτουργικές στο επίπεδο της τρέχουσας βάσης ανταλλαγών (οικονομία χρήματος) έως το σημείο
όπου η ποικιλία και η πληθώρα των σημειακών ανατροπών εγκαταστήσει ένα νέο μοντέλο ζωής
σε συλλογικότητα.
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διαμόρφωσης φευγαλέων συλλογισμών, το πεδίο του αφοπλισμού
ή του εφοδιασμού αυτών των συλλογισμών με πρόχειρους ή
διαρκέστερους φλοιούς ισχυρών προστατευτικών ιδεασμών, το πεδίο
των αλλεπαλλήλων διαμορφώσεων και των παραμορφώσεων του
εαυτού σε διαδοχική απώλεια και ανάδυση από το ίδιο συνειδησιακό
ασταθές πεδίο του καθώς αυτό, το ίδιο πεδίο, πάλλεται, συνδυάζεται,
διαχέεται, διαπερνά ακέραιο ή καταλαμβάνεται και χωνεύεται από
την σύσταση και την έκταση του επιδιωκωμένου πεδίου της ουτοπίας.
Τότε σηματοδοτείται η στιγμή της εξόδου από την περιοχή της ζωής
σε συγκέντρωση στην περιοχή της ασταμάτητης συλλογικής δράσης,
της διαρκούς φόρτισης των πράξεών του, της εξάχνωσή του στο
σημειακό, μερικό, δρών κοινωνικό σώμα, για τον χρόνο μιάς στιγμής
ή της αιωνιότητας.
η ευτοπία, η έννοια και η συνθήκη, αντιθέτως, ορίζονται ακριβώς και
πραγματώνωνται εντός ενός σύντομου, φευγαλέου, ή τακτοποιημένου
χρονικού διαστήματος, εντός ενός στοιχειώδους ή ανεπτυγμένου,
ανοικτού και ασταθούς χωρικού διαστήματος, εντός ενός πεδίου
συσχετισμών ποικίλων προθέσεων των εξοπλισμένων πολιτισμικών
παραγόντων που, πιθανώς, εκεί μέσα, θα συγκλίνουν ή θα διαφύγουν,
μεταφέροντας όμως, προσθέτωντας αλλού, την πολύτιμη εμπειρία.
Έντός αυτού του περιέχοντος και υπαρκτού πεδίου άσκησης, ήδη
αποδεκτού, όντας εντός του, από εκείνον/η και όσους πρόκειται να
ασκηθούν κατοικώντας το, σαρώνωντάς το ή καταβροχθίζοντας την
λεπτομέρειά του, πληρώνεται η συνθήκη του, ονομάζεται ακριβώς η
σύστασή του, χαρτογραφείται η ιστορία του, προστίθενται οι ποικιλίες
των πράξεων που ορίζουν τον ειδικό πολιτισμό του, υπερασπίζεται
και αποκαθηλώνεται αμέσως η ταυτότητά του.
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η Ευτοπία, λοιπόν, είναι η στιγμιαία και, αμέσως, η διαρκής εννόηση
και αποδοχή ιδιοτύπων, αναδυομένων και ενεργών συστατικών
ιδιοτήτων, που εξαιτίας τους, σταθεροποιείται στην πραγματικοτητα
φέροντας, απλώνοντας το νόημά της, σπείροντας, καλύπτοντας,
ορίζοντας ακριβώς το ειδικό πεδίο αυτού του νοήματος, το χώρο και τις
περιεχόμενες σχέσεις εντός του. Έίναι η υπεράσπιση και η διασφάλιση
του παλλομένου ορίου αυτού του χώρου εξάπλωσης, το ‘’...ως
εκεί...’’ του, από και εξαιτίας της εξέλιξης, της δράσης των γενναίων
υποκειμένων που ήδη αποδέχτηκαν και συγκρότησαν το θύλακα όπου
περιέχεται και συμβαίνει. Τον θύλακα που ήδη υπερασπίζονται, που
ήδη τακτοποιούν, που ήδη ανιχνεύουν ενδελεχώς επιθυμώντας να
συγκρατήσουν κάθε φυσική του λεπτομέρεια όπως, ήδη, συγκρατούν,
τις εξελίξεις, τους ελιγμούς, τις διακλαδώσεις κάθε διαλόγου που
εκτυλίσσεται και μορφώνει το πεδίο της, φτιάχνει, συστήνει την
οντολογία της.
Ένα μικρό δωμάτιο όπου θα εξελιχθεί μία φανταστική συζήτηση για την
επιθυμία να αλλαχθεί με έξαλη δράση η επόμενη ημέρα, μιά αίθουσα
όπου συζητιέται και αναγνωρίζεται μία συνθήκη του τρέχοντος
και ρέοντος πολιτισμικού προτύπου με σκοπό να συγκεντρωθεί η
απαραίτητη ορμή για να αλλάξει αυτή η συνθήκη, ένα μικρό σπίτι που
στεγάζει τους αλαλαγμούς της επιθυμίας, την παράφορη ιδέα πως,
για εκείνη τη στιγμή, σε εκείνο το σημείο στην επιφάνεια του πλανήτη
ο ήλιος, το δειλινό, ο άνεμος, το θρόϊσμα των φύλλων, περικλείουν
και προστατεύουν την συνεύρεση μιας ομάδας ανθρώπων, καθώς
ενεργοποιούν και παραδίδονται στην αιτία τους, εξουδετερώνωντας
τον κύκλο των ειδικών και γενικών κανόνων της περιβάλλουσας
φύσης, σχηματίζοντας την τροπική αναδιάταξή της.
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Οι ουτοπίες περιέχονται και περιορίζονται στον κόσμο των κειμένων.
Ισως, στα όρια κάποιων συζητήσεων για την μεταμόρφωση, τον
μετασχηματισμό του κοσμολογικού μοντέλου ζωής που περιέχεται σε
αυτά τα κείμενα. Οι ευτοπίες, αντίθετα, είναι εύθραυστες συνθήκες
που γεννιούνται και διατρέχουν ένα διάστημα χώρου και χρόνου με
τον ορισμό τους, την σύστασή τους, την αποδοχή των υλικών που
τις αποτελούν και βρίσκονται ήδη παρόντα, περιβάλλοντα, εκεί,
ειδικά. Έξουδετερωμένα υλικά, τμήματα του κόσμου που πρέπει
να εγκαταλειφθεί μέχρι τη στιγμή εκείνη που χρησιμοποιούνται
‘’διαβάζονται’’ ξανά και αναδιαμορφώνονται, ενεργοποιούνται, από
μία φράση ή την εξαιρετική ιαχή. Αστατα υλικά, μέχρι να τιθασευτούν
από την επιθυμία. Διαφεύγοντα υλικά, μέχρι να περιοριστούν στον
συμπαγή και εύθραυστο θύλακα των γεγονότων που πρόκειται και,
ήδη, ορίζουν μιά διεύθυνση, ένα θησαύρισμα ιστοριών και γεγονότων,
διαλόγων, ποικιλμάτων και έκτακτων κατασκευών των μετόχων και
χειριστών τους.
η ευτοπία ορίζεται. Ονομάζεται, τακτοποιείται, υπερασπίζεται από τη
συμφωνία των μετόχων της για ένα διάστημα χρόνου. Ο χρόνος της
είναι σύντομος αλλά μπορεί να εκταθεί στο διηνεκές. Ο χώρος της
είναι περιορισμένος αλλά περιλαμβάνει τα πάντα εφόσον τα πάντα
βρίσκονται, πάντα, κάπου αλλού και δεν απασχολούν την εξεγερμένη
συνείδηση του ανιχνευτή και υπερασπιστή του εγγύς τοπίου της
που, ακριβώς, τον περιλαμβάνει. Η ευτοπία περιέχει ένα σύστημα
σχέσεων και ένα περιορισμένο, ειδικό και δικό της, τοπίο. Μέχρι
τον ορίζοντα αυτού του τοπίου επικρατεί η ιδέα της και η ποικιλία
των μορφών και των συμπλεγμάτων των σχέσεων που συγκρατεί
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πρόσκαιρα. Οι πράξεις που εκδηλώνωνται μέσα στο χώρο της είναι
πράξεις ιδεώδεις, ανήκουν στην ευτοπία, συμβαίνουν επειδή ήδη
συμφωνήθηκε, βεβαιώθηκε ...τι τρέλλα...! από μία συλλογικότητα ή
από μία προσωπικότητα μόνη στο χώρο της, η ύπαρξή της. Οι πράξεις
που εκπορεύονται από το περιεχόμενό της, από το σύστημα των
εννοιών και των πρακτικών που την αποτελούν, από την νεογέννητη
μηχανική της αλλά και από κάθε τακτική, παιχνιδιάρικη, διείσδυση
στο αόριστο, στο υποθετικό ώστε να γίνει προσβάσιμο και οικείο,
συνιστούν ταυτόχρονα το περιεχόμενό της.
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Ο περίπατος, η συζήτηση, ένα τραγούδι, το σκάλισμα της γης στον
ανοικτό κάμπο, τα σχέδια πάνω στην επιφάνειά της, οι ελιγμοί μέσα στο
πυκνό δάσος, ο χάρτης των βλεμμάτων σε ένα μακρινό χωρικό θύλακα
ή στο κέντρο ενός βίαιου άστεως, ο κόσμος που αναδιατάσσεται στο
όριο ενός ειδικού οικοδομικού τετραγώνου και ύστερα εκτινάσσει το
εφεύρημά του, την ιδέα του, την σύστασή του, ως κείμενο και πρακτική,
ως διηνεκή δράση παντού, δίπλα και μακρύτερα, ως τα πέρατα, εκεί
όπου μπορεί να φτάσει η δικαιότητα του περιεχομένου της. Αυτός ο
κόσμος της συλλογικής συμφωνίας, ο κόσμος ενός ευτοπικού θύλακα,
ο κόσμος που πρόκειται να σχηματιστεί, ως πείραμα και βεβαιότητα
ταυτόχρονα, να πατήσει σταθερά, πρώτα, σε ό,τι έχει και βρίσκει, σε όσα
και αυτά που συνιστούσαν την πραγματικότητά του, στα δηλητήρια,
στις αλυσίδες, στις διεστραμμένες σχέσεις και στα συστατικά των
εικόνων του, στις ενδιάμεσες, στις καθημερινές εννοιολογικές και
πραγματικές συνδέσμολογίες τους, ώσπου να διαρρήξει τον ισχυρό
φλοιό τους και να τα μεταμορφώσει ή να τα εγκαταλείψει θεωρώντας
τα, σημειώνωντας την ισχύ τους, εκπαιδεύοντας τον εαυτό στην
αποφυγή τους, κατακτώντας της ουσία τους ώστε να την καταστήσει
ανενεργή, απωθώντας τα και κρατώντας τα ταυτόχρονα κοντά του
ώστε να διαλύει κάθε σημασία τους.

οι πρόσκαιροι
και οι διαρκείς κάτοικοι
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οι πρόσκαιροι και οι διαρκείς κάτοικοι

η ευτοπία ορίζεται από ένα σύνολο διακριτών, αναγνωρίσιμων και
εύπλαστων ιδιοτήτων χώρου-πεδίου, ένα σύνολο αντικειμένων
και ένα σύνολο πλεγμάτων σχέσεων των πρόσκαιρων και διαρκών,
ταυτόχρονα, κατοίκων της. Ο χώρος και τα αντικείμενα είναι όσα και
αυτά που είναι εκείνη τη στιγμή του ορισμού της, όπου είναι, ενώ
οι σχέσεις, οι ροές και τα συμπλέγματα των ηρώων κατοίκων της,
εντός της, συγκροτούν και συνθέτουν τον χορό των γεγονότων που θα
σχηματιστούν και θα στιγματιστούν*14 από την ταυτότητά της.
η ευτοπία συντίθεται στιγμιαία, περιέχεται σε ένα χρόνο μοναδικό, δικό
της, ένα χρόνο που δεν ανήκει στην ροή του μορφολογημένου χρόνου
όπως εκφράζεται στην κοινή εμπειρία, την εμπειρία που εξαρτάται
από τη διδακτική του θεάματος. Ο χρόνος της ευτοπίας πλαθεται και
ορίζεται, επιβραδύνεται, παύει να καθορίζει τις καθημερινές τακτικές
τελετές εξαιτίας μιάς ζωτικής και γενναίας συζήτησης, μιας επιλογής
που αμφισβητεί, εξουδετερώνει την φύση του. Ο χρόνος της ευτοπίας

14 Στιγματίζω: σημαδεύω (…ταυτόχρονα, εξέρχομαι από μία κοινωνική νόρμα ως άλλος,
διαφορετικός, και εγκαθιστώ μία νέα συνθήκη ζωής…)
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επιταχύνεται, μπορεί να διαπεράσει τη νύχτα, να διεισδύσει στην
επομενη ημέρα, όταν... η νύχτα εκπέσει ως συνθήκη και υποστήριγμα
των ανεξέλεγκτων σχεδιασμών, των ονείρων που διαφεύγουν προς
την πραγματικότητα και υποβιβαστεί σε αναγκαιότητα, βαθμίδα
κενού, εξορία ύπνου.
η ευτοπία απασχολεί το νού, απασχολεί τα αισθητήρια, απασχολεί
κάθε σύνδεση του σώματος με το έξω του. Σχηματίζεται κατα δήλωση,
κάπου, ...’’εδώ, τώρα’’... και, αμέσως, υποδέχεται και γιορτάζει*15
το εγχείρημα της εγκατάστασης της πρόσκαιρης και διαρκούς,
ταυτόχρονα, ταυτότητάς της. Αυτή η ταυτότητα ονομάζεται, ελέγχεται
και πραγματοποιείται, περιβάλλει και εντοπίζει τον δημιουργό και
κριτή της, προσφέρεται στη συνείδησή του. Στη συνείδηση του ενός
και τις μιάς χειριστή της· παρόντος/ούσας, στο πλήρες ενός απέραντου
κάμπου, στη σκιά ενός ερειπίου, δίπλα σε ένα δένδρο, απέναντι από
ένα λόφο, στην όχθη ενός ρυακιού, στη ρίζα του θεόρατου βράχου
που προστατεύει μιά ακτή, στο άδειο δωμάτιο μπροστά σε μιά
ζεστή λεωφόρο, στον τοίχο που περικλείει μια παλιά αυλή, γεμάτη
χαλάσματα, στη θέση δίπλα στο παράθυρο του αεροσκάφους που
διαπερνά την ατμόσφαιρα πάνω από τη Μεσόγειο θάλασσα· ή, στις
συνειδήσεις μιας κοινότητας συνεπαρμένων μετόχων, φορέων και
ελεγκτών, δαμαστών και υπερασπιστών της συνθήκης της· καθώς
ξεπροβάλλουν από το δάσος και ετοιμάζονται να υποδεχτούν το δειλινό

15 Φρίντριχ Νίτσε, Η χαρούμενη Επιστήμη, εδάφιο 89. Τώρα και άλλοτε…’’Προς τι όλη η τέχνη
των έργων τέχνης, αν αφήσουμε να μας ξεφύγει η ανώτερη εκείνη τέχνη, δηλαδή η τέχνη των
γιορτών…’’
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στο απλώχωρο ξέφωτο, όταν δεθούν στην κουπαστή του πλοίου καθώς
αυτό παραπλέει μιαν ακτή, όταν απομείνουν στο δροσερό δωμάτιο
ώσπου να περάσει το άγριο μεσημέρι, όταν πλεχτούν σε μία συζήτηση
που θα διαλύσει ό,τι γνώριζαν έως τώρα, όταν ακούσουν προσεκτικά
μία έκτακτη φράση που πρόκειται να καθορίσει τους στόχους τους.
Το πρώτο μέλημα των υπερασπιστών της είναι ο ορισμός του ορίου
της, σε χώρο και χρόνο. Το ‘’μέχρι που’’ και το ‘’μέχρι πότε’’ της. Οταν
συμβεί αυτό, σαν παιχνίδι, σαν ζαβολία, σαν ενέδρα και σκληρή
άσκηση του εαυτού, τότε, αμέσως, αναιρείται το τοποθετημένο όριο...
η ευτοπία απλώνεται, διαπερνά, διαχέεται. Τότε φτιάχνονται και
προφέρονται οι επόμενες ζωτικές ερωτήσεις – ‘’...γιατί μέχρι εδώ...;’’,
‘’... γιατί έως τότε...;’’- ώστε, αμέσως, να εγκατασταθεί η κατάσταση
limbo*16, αποδίδοντας το ‘’…ούτε ως εδώ, ούτε εδώ...’’, και το ‘’...
ούτε ως εκεί, ούτε εκεί...’’ τις νέες, δηλαδή, βαθμίδες θεώρησης της
ανοίκειας, ατελεύτητης, αόριστης περιοχής.
Τα ‘’…ούτε εδώ, ούτε εκεί…’’ ορίζουν την βαθύτατη επιθυμία,
την αγκίστρωση στις απολαύσεις των επερχόμενων διαλόγων και
γεγονότων, στην επικράτεια του ανήσυχου υποθάλποντος χώρου, του
παράριζου πιθανοτέρου χρόνου του. Προετοιμάζουν την μετακίνηση
της ευτοπίας ή, προκαλούν την εξάτμισή της αφού και η δημιουργία
της προκλήθηκε από την εξάτμιση της λέξης που τελειοποιήθηκε
στον αχνό της εκφοράς της, στο αχνό σχήμα του ορισμού της που

16 .. Giorgio Agaben: La COMUNITA che Viene. Η ιδέα και η πρόταση για την ζωή χωρίς ταυτότητα,
τόπο και χρονικό ορισμό. Η ιδέα για την εκκρεμότητα, την διαρκή αλλαγή που δεν αναγνωρίζει
κάποιο υπόβαθρο και δεν αναγνωρίζεται καθώς διαχέεται και διαμορφώνεται στο άστατο πεδίο
των φευγαλέων τακτοποιήσεών της.

Ιορδάνης Στυλίδης

πάντα διαφεύγει. Η ευτοπία είναι πάντα μια εύθραυστη συνθήκη,
ένα φευγαλέο φαινόμενο, μιά πράξη που διαπερνά κάθε στοιχειώδη,
γενική ή πλήρως θεαματική πραγματικότητα, ένας συσχετισμός
χώρου, χρόνου και σχέσεων που δεν ανήκει, δεν δεσμεύεται από
κανένα παρατηρητή αλλά ορίζεται από και ορίζει τον μάστορα,
τον χειριστή, την ομάδα των μετόχων, στην κοινή στιγμή τους, στο
ίδιον τότε και στο περιέχον εκεί τους. Έτσι, γιαυτό, ο κόσμος ενός
οικοδομικού τετραγώνου πρέπει να περιμένει -περιμένει συνέχειατους κατοίκους του, τους εκπαιδεύει, γυμνάζει τις συνειδήσεις τους,
μεταμορφώνει τους τρόπους τους ώστε από την στιγμή της εννόησης,
της εγκατάστασής τους εντός της, εντός της εκκρεμότητας της
ευτοπίας, ως τη στιγμή του βιολογικού τέλους τους, να μην ζητήσουν
κάτι περισσότερο, να μην ενοχληθούν, να μην επιτιμήσουν, να μείνουν
ήσυχοι σε μία γωνία χώρου και ένα υπολειμμα χρόνου, τα τελευταία
τους σημαντικά υπόβαθρα, και εκεί να περιμένουν, κενοί.
Αλλά, ποιοί είναι αυτοί οι κάτοικοι; ποιές είναι οι ιδιότητές τους
στην κοινωνία που πρόκειται να μορφώσουν και να υπερασπίσουν
σε εκείνο το πλήρες πρόσκαιρο διάστημα; πως σχηματίζονται και
αντηχούν οι κοινές ημέρες τους; Τι απηχούν οι πράξεις τους και πότε
(πως;) οι θρίαμβοί τους τούς μεταφέρουν βαθμίδες ανώτερα από τη
στιγμή του ανταποκριτικού ξεσηκωμού τους; Πως μετασχηματίζονται
και πληρώνουν κάθε επιθυμία και απαίτηση που πλέον δεν ορίζει και
δεν ορίζεται από κείμενα και υποθέσεις αλλά θριαμβέυει στοχαστικά
και πρακτικά μετασχηματίζοντας, μεταβάλλοντας την περιορισμένη
αλλά και τη γενική πραγματικότητα από τέλμα κανονικοτήτων σε έξαλο
πεδίο ιδεών και πρακτικών, σε ένα ατέρμων πεδίο δημιουργίας;
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Η πνευματική τους ανάδυση, η τακτική της εγκατάστασης των κατοίκων
στην αυτο-διευθυνόμενη πιά ιστορία τους αλλά και η αποθήκευση
της καταγραφής της περίληψής του παρελθόντος τους ως κριτικού
σημείου, δείκτη της εξέλιξής τους είναι οι πράξεις που χρειάζονται
ώστε η αποτίμηση των επιτευγμάτων τους να εδράζεται ακριβώς και
αυστηρά καθώς διευθετούν το διαχειριζόμενο τώρα και εδώ τους.
Οι κάτοικοι μετέρχονται και πλάθουν, μορφώνοντας την συλλογική
τους προσπάθεια σε μετασχηματισμούς χώρου, χρόνου και σχέσεων.
Δέχονται, γλεντούν την κοινή εμπειρία των επιλογών και των έξοχων
πράξεών τους, μετασχηματίζουν ραγδαία και καταγράφουν ακριβώς
την καθημερινότητά τους, τις σειρές των συντόμων ή διαρκεστέρων
πράξεών τους, πλέκονται πυκνά στις πορείες των ομοούσιων ζωών
τους. Το γίνωμα αυτής της πνευματικά ενεργούς πυκνότητας, η
ανθοφορία του ριζώματός της διασπείρεται συνεχώς και απολύτως,
διαπερνά τα όρια της εφαρμογής της και αντηχεί, εξαπολύεται
μακρύτερα. Δεν περιορίζεται, δεν θησαυρίζεται, δεν συγκρατείται.
Διεμβολίζει κάθε παρελθούσα και νοσηρή τακτική εκείνου, του
διεστραμμένου, τακτοποιημένου (υποκειμένου σε τάξη και αρχή)
μονήρη ανθρώπου, τον φωτίζει ισχυρά, διαλυτικά, ώσπου να
διασπάσει τον αμυντικό εγωϊστικό φλοιό του, προσφέροντάς του
μιά υπόθεση, ώστε, αμέσως, να τον υποδεχτεί ευτυχή, εύρωστο και
ζωηρό στον αρχόμενο μετασχηματισμό του, εντός της.
Η πνευματικότητα των κατοίκων της ευτοπίας οργιάζει, απορροφά,
επεξεργάζεται και απαιτεί, χειρίζεται και πραγματώνει, αποπειράται
και θυσιάζεται εννοώντας την κατάκτηση και τον χειρισμό των
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επιτευγμάτων της επιστήμης, του στοχασμού, των πιθανών και των
ενδεδειγμένων προτάσεων της αστείρευτης ψηφιακής πηγής και
αποθήκης. Η διαρκής και απεριόριστη διάθεση του υλικού της γνώσης,
το εναπόθεμα των πρακτικών αποτιμήσεών της, οι συνδεσμολογίες
και τα δίκτυα επικοινωνίας και αλληλεγγύης προμηθεύουν όλα
τα απαραίτητα εργαλεία. Ο νούς του αλληλέγγυου κοινοκτήμονα
ανθρώπου της ευτοπίας, είτε σε εκείνο το πρώτο οικοδομικό τετράγωνο
είτε στα διαμπερή δίκτυα των πόλεων, είτε στις κοινότητες και τους
θύλακες των εξοχών, διαπερνά και χειρίζεται τη γνώση που έχει ήδη
κατακτηθεί, γνωματεύει, τη χρησιμοποιεί ως γνώμονα, τη μετατρέπει
σε κόσμημα και επιταχυντή της ευφυϊας του. Η ποικιλία και τα δείγματα
των συσχετισμών του με αυτή τη γνώση είναι αστείρευτα. Από την
απολαυστική κατανόηση του μηχανισμού του φυσικού καρπού και
της καρποφορίας, των καλλιεργειών, έως τον σχηματισμό και την
ποικιλία των κοσμολογικών αντίστοιχων δειγμάτων των ουράνιων
(συμπαντικών) φαινομένων, των πλανητών, των δορυφόρων, των
ενεργειών και των τροχιών, των συσκευών που διατρέχουν τα
διαστήματα. Από την μηχανική και τα γεφυρώματα των αποστάσεων
έως τις ποικιλίες και τις ταυτότητες των φυσικών αναγλύφων.
Από την βύθιση στην σμίκρυνση, την εγκατάληψη της επιπόλαιης
προσβασιμότητας στην γεωγραφία και την αναδιαπραγμάτευση
και επόπτευση της πληρότητας του ελαχίστου ώς αχανούς τόπου
φυσικών σχέσεων και ποικιλιών. Από εκείνες, τις πρώτες στιγμες, του
σχηματισμού των καθοδηγητικών κειμένων που μορφοποίησαν και
αναδιάταξαν δομικά τους παρελθόντες πολιτισμούς έως τα καινοφανή
και έκτακτα, τα ευελικτα και τροποποιητικά, τα διαπεραστικά κείμενα
της συγχρονικότητας. Από τα εγχειρίδια λειτουργίας έως τις πρακτικές
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της σύνθεσης και των πειραματισμών επί της καθημερινότητας. Από
τα γινόμενα και τις διελεύσεις της πραγματικότητας έως τα στοχαστικά
πιθανολογήματα που αστραποβολούν και διεγείρουν έξαλα την
διάθεσή του. Από τα καθρεπτίσματα και τα διασπασμένα είδωλα του
εαυτού έως τους χάρτες και τις γεωγραφίες του σώματος. Από τους
πειραματισμούς και τις κατακτήσεις αυτών των πειραματισμών και των
τεχνικών της κοινοκτημοσύνης έως τα πρώτα δείγματα των θριάμβων
της εφαρμογής τους. Αυτά τα σύνολα γνώσης, αυτές οι εξειδικεύσεις
και οι πρακτικές συστάσεις εφαρμόζονται, τροποποιούν, διατάσσουν,
διατρέχουν ανιχνευτικά το άμεσο και το ευρύτερο περιβάλλον του.
Τι απεριόριστη δυνατότητα...!
Ο/Η βαπτισμένος/η άνθρωπος στις συλλογικές αναδιατασσόμενες
συνεχώς πολυάριθμες ταυτότητές του, ο/η άνθρωπος πρίσμα και
ποικιλία. Ο/Η άνθρωπος αναλυτής και συνθέτης. Ο/Η άνθρωπος
που διαπερνά και περιτρέχει, βυθίζεται και καταυγάζει, ενώνεται
και συναυτουργεί σε πολλαπλά και συνεχή γινόματα υλικότητας και
πνευματικότητας.
Τι συστήνει, λοιπόν, τον άνθρωπο πλέγμα και δίκτυο σχέσεων, τον
άνθρωπο που δεν υπολογίζει πιά τα διαστήματα του χρόνου, τα
διαστήματα της τυποποιημένης συμπεριφοράς, τα διαστήματα των
επιβεβλημένων υποχρεώσεων;
Οι κάτοικοι του οικοδομικού τετραγώνου ως ζωτικό και εύρωστο
δρών σώμα, ως πλήρης κοινότητα που κατασκευάζει και υπερασπίζει
την ιστορία της, που επινοεί, αποτιμά και παραλλάσσει διαρκώς
τον συλλογικό εαυτό της, που χαίρεται και γιορτάζει, δημιουργεί,
απολαμβάνει και προτάσσει, εκπέμπει το έργο της, ένα έργο τέχνης και
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τεχνικής, στοχασμού και πληρότητας, υποθέσεων και πειραματισμών,
ολοκληρώνει σε κάθε σύντομο και τακτικό διάστημα, μιά ημέρα, ένα
απόγευμα, ένα κύκλο γεγονότων ζωής, το ουσιώδες της ταυτότητάς
της. Αυτά τα γεγονότα, αυτά τα μικρά και μεγαλύτερα συνεχή
επιτεύγματα κατορθώνωνται επειδή οι μέτοχοι και χειριστές της
κοινοτικής και αλληλέγγυας ζωής συγκρατούν και διαχειρίζονται τις
σημαίνουσες λεπτομέρειες των επιστημών, τις ζωτικές λεπτομέρειες
της τεχνολογίας, τα λειτουργικά τεχνικά εργαλεία και τους αλγορίθμους
των πρακτικών εφαρμογών τους κάθε ημέρα, κάθε στιγμή, καθώς
ερευνούν, μετέχουν, ελέγχουν και οριοθετούν, εξετάζουν και
τακτοποιούν τα πληροφοριακά μεγέθη της αστείρευτης ψηφιακής
αποθήκης και βιβλιοθήκης πληροφορίας.
Διερευνώντας την ποικιλία των ανακαλύψεών και ορισμών, των
παραδειγμάτων, των επιτεύξεων και των περιγραφών. Έπιλέγοντας
την πειραματική πλήρωση κάθε υπόθεσης, εξετάζοντας, συγκρίνοντας,
απορρίπτοντας, ορίζοντας ή εγκαταλείποντας πρακτικές και
υποθέσεις. Οι απολαύσεις των σταθερών της Μαθηματικής επιστήμης
αλλά και η χρήση τους στην κατανόηση της ‘’μαγικής’’ αστάθειας,
της πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος, η διαύγεια, οι ορισμοί και
οι ανιχνεύσεις της Φιλοσοφίας της καθημερινότητας αλλά και των
συνοδών ανιχνευτικών κειμένων που απαρτίζουν την ιστορία της, τα
παραδείγματα και οι ανείπωτες, έξαλες, αναζητήσεις της Φυσικής της
ορατής και ανιχνεύσιμης ύλης και των ενεργειών της, τα δείγματα και
οι τεχνικές της φυσικής οικονομίας της ενέργειας, οι σημαντικές και
σημαίνουσες πρακτικές των Γεωπονίας και της Δασολογίας, οι ορισμοί
και οι όροι της εφαρμοσμένης Χημείας και της υγειϊνής της διατροφής,
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τα αισθητικά κατακτήματα της οικιακής οικονομίας, η ευέλικτη και
χειμαρρώδης επιστροφή στην λιτότητα της ζωής και την εκλυτότητα των
πνευματικών ρυθμίσεων και δράσεων, ώστε να επιτευχθεί σωστά το
‘’...είμαστε εδώ, ασφαλείς, διαρκείς και ανεγξέλεγκτοι σε κάθε φυσική
πιθανότητα... είμαστε εδώ ως ο ορισμός της γενναίας υπόστασής μας
αλλά και ως επιγνώστες της αβεβαιότητας που αστραπιαία μπορεί να
επιφέρει το θάνατό μας...’’, η υποδοχή, η εκπαίδευση και η άσκηση
στην Ψυχολογία, την Φιλολογία και την Τεχνική της καθημερινής ζωής
ως υπόβαθρου, βιώματος και θριαμβικού πεδίου αποδείξεων και
επιδείξεων των λαφύρων της ιδιοφυούς πρακτικής της ζωής.
Η Κυβερνητική, η Κοινωνιολογία, η Βιολογία, η Ιατρική, η Αρχιτεκτονική,
η Ιατρική, η Μηχανολογία, το Έμπόριο, η Οικονομία, δεν αποτελούν
πλέον και για πάντα, όπως συνέβαινε στο πέρασμα της θεαματικά
κατευθυνόμενης ζωής από την πραγματικότητα, ένα απροσέγγιστο
έξω και αδύνατο για τους κατοίκους της ευτοπίας ενός οικοδομικού
τετραγώνου, δεν είναι ο προστατευμένος χώρος παραγωγής ειδικών
εφαρμοστών και ειδικής διαλυτικής εξουσίας, δεν είναι το ακαθόριστο
πεδίο εξέλιξης και εγκατάστασης πρακτικών ελέγχου επί των ζωών
τους. Αυτό το ακαθόριστο αλλά πραγματικό και βίαιο πεδίο παραγωγής
εξουσίας διεμβολίζεται, κατακτάται, απορροφάται θριαμβικά από
την εμμονή, τον ενθουσιασμό και το πάθος της γνώσης που, μόλις
κατανοήθηκε η δύναμή της, αμέσως, αναγνώστηκε, ερευνήθηκε και
ερευνάται η ποικιλία, οι πλοκές και οι διακλαδώσεις της.
Ο χώρος του Πανεπιστημίου, ο χώρος της δημόσιας και απόμακρης
δύναμης της Διακυβέρνησης, ο χώρος των Γεγονότων που
κατασκευάζονται και επιβάλλονται ‘’...κάπου αλλού...’’, το ‘’διεθνές’’
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ενδιάμεσο χάσμα επικοινωνίας, ο χώρος των Ταξιδιών και της
κατανόησης του πλανήτη, ο χώρος της αναγνώρισης και κατανόησης
του άλλου, όλοι αυτοί οι χώροι και οι πρακτικές του θεσμικού
κατακερματισμού του ομοούσιου και κοινού στην συλλογικότητα
ανθρώπου, καταλύονται και συγχωνεύονται δια της πρακτικής της
ανάγνωσης, της προσέλευσης, της επίμονης θέασης, της ακατάσχετης
ανάλυσης και επίγνωσης των συστατικών τους. Τα συστατικά τους
είναι τα τροφιμα που πρόκειται να κατασκευάσουν μία εξέχουσα
συνείδηση σε αλληλενέργεια και διάθεση, σε απόδοση και αναφορά,
την συνείδηση του ανθρώπου σε αυτο-διάθεση και αλληλεγγύη, την
συνείδηση του βαπτισμένου ανθρώπου στην συλλογικότητα.

Υπολογισμοί
πρακτικότητα
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Υπολογισμοί, η πρακτικότητα.

Οι επόμενοι τεχνικοί υπολογισμοί αφορούν το διάστημα μεταξύ της
25ης Νοεμβρίου και του τέλους του έτους του 2013, στην Έλλάδα. Τη
στιγμή που η οικονομική και η κοινωνική κρίση ενισχύονται δραματικά
μεταβάλλοντας το περιεχόμενο και την μορφή των σχέσεων της
καθημερινής ζωής σε αυτή την γεωγραφική περιοχή, τμήμα της
γενικής οικονομικής παγκόσμιας ενότητας
(Έλλάδα / Έυρώπη / Πλανήτης).
Οι υπολογισμοί, σε αυτή την ενότητα του βιβλίου, μπορούν να
εκληφθούν ως ένα άσκοπο παιχνίδισμα της σκέψης, ίσως μία
ανώφελη ακρότητα του στοχασμού. Η πρόθεση, η αναγκαιότητα
της πρόσθεσής τους όμως, είναι να συνεκτιμηθεί αυτό το τεχνικόοικονομικό κομμάτι, το ‘’…τι θα επιδιωχθεί, πως θα γίνει και τι θα
αποφέρει…’’, δηλαδή η πρακτικότητα, ως το ουσιαστικό στοιχείο ενός
δυνατού μετασχηματισμού, σε μία στιγμή που καμμία εναλλακτική
τεχνική οικονομικής και πολιτικής ανάλυσης της οργάνωσης της
καθημερινής ζωής δεν έχει αναφερθεί αλλά, αντίθετα, στιβάζονται
κείμενα επί κειμένων, προτάσεις επί προτάσεων, εκθειάζοντας πλήθος
αφαιρέσεων και γενικών διατυπώσεων εκτός από όσες, εκείνες τις
κρίσιμες, αποτελούν και συνθέτουν την πρακτικότητα.
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Αυτές οι γενικόλογες αφαιρέσεις, δεσμοί και φράγματα σε καθε στιγμή
της ιστορίας των κατακτήσεων του επαναστατημένου ανθρώπου,
του δράστη και του οδηγού των γεγονότων εκτός των ορίων κάθε
επιβεβλημένης ιστορικά, σε κάθε διακριτή στιγμή, κανονικότητας,
των τυπικών, δηλαδή, δεσμών της ζωής του ανθρώπου σε υποταγή ή
συγκέντρωση, είχαν πάντα σαν αποτέλεσμα την άμεση μεταφορά της
εξουσίας της διακυβέρνησης, από τους επαναστατημένους δρώντες
στις γραφειοκρατικές ομαδοποιήσεις διεστραμμένων διοικητών της
ζωής ή οποία (ζωή) υποβαθμίζεται αμέσως σε ζωή σε συγκέντρωση.
Έίχαν σαν αποτέλεσμα την κατάρρευση, την εξουδετέρωση αυτών
των συλλογικών προσπαθειών μετασχηματισμού επειδή είχε ήδη
αφαιρεθεί η δυνατότητα της αυτο-διευθυνόμενης διοίκησης των
πρωτογενών και ενδιαμέσων θέσεων εκδήλωσης της ζωής (γειτονιά,
οικοδομικό τετράγωνο, πόλη, περιοχή, γεωγραφική ενότητα).
Η πρακτικότητα φαίνεται πως αποτελεί το ισχυρό υπόβαθρο
σε κάθε απόπειρα αλλαγής, μετάβασης σε μία νέα κοινωνική
βαθμίδα, γιαυτό, η πρακτικότητα χρειάστηκε να παροπλιστεί ως
επουσιώδης, εξουδετερώθηκε ακαριαία, πλήρως, στη αρχή, και στη
διάρκεια του συνεχούς γίγνεσθαι κάθε σημαντικής προσπάθειας
ριζοσπαστικού μετασχηματισμού. Πρακτικότητα είναι η σειρά των
δυνατών, επιμερισμένων και μετρήσιμων ενεργημάτων (πράξεις
και τεχνικές της καθημερινότητας, όπως στα κεφάλαια 10, 100, 200)
που θα αποφασιστούν συλλογικά και θα εφαρμοστούν άμεσα και
ταυτόχρονα, αυτόνομα, ως άμεσοι ρυθμιστές, επιταχυντές τις ζωής,
ως συνέργειες ή συμπληρώσεις ενός γενικού μετασχηματισμού, στην
καθημερινότητα.
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Συλλογικά ενεργήματα, κοινές δράσεις μερικής (τοπικής) ή γενικής
(ομοσπονδιακής) έκτασης που άμέσως θα υποστούν και θα υφίστανται
συνεχώς τον διαρκή και ισχυρό αναλυτικο έλεγχο από τους χειριστές
τους (κατοίκους-μετόχους της συλλογικής ζωής) ώστε να περιορίζεται
αδιάκοπα το εύρος της αδυναμίας τους, οι αποκλίσεις τους. Ωστε
να ταιριάξουν γρήγορα στο περιεχόμενο και τις αναζητήσεις κάθε
τοπικής ιδιαιτερότητας ή πειραματισμού εντός της γενικής συνθήκης
μετασχηματισμού. Πολύ περισσότερο, αν και φαίνεται παράδοξο
ή αντιφατικό, ανίσχυρο μπροστά στην ιστορική βεβαιότητα των
διαπιστωμένων στο παρελθόν γεγονότων μετασχηματισμού, την
ιστορία, δηλαδή, των κινημάτων και των επαναστατικών αλλαγών,
η πρακτικότητα, ο αριθμός και η ποικιλία των αποφάσεων και
των πραγματοποιήσεων που δύνανται να εφαρμοστούν σε μία
μονάδα χρόνου εντός μίας μονάδας κοινής ζωής και δράσης (ενός
οικοδομικού τετραγώνου) μπορεί να δημιουργήσει ένα λειτουργικό
και εύρωστο θύλακα αυτοδιεύθυνσης χωρίς την απαιτουμένη, έως
τώρα, γενική σύγκρουση με την υφισταμένη κεντρική διοίκηση,
χωρίς την προϋπόθεση του άμεσου και βίαιου μετασχηματισμού
του οικονομικού μοντέλου λειτουργίας και συμπεριφοράς, χωρίς να
χρειάζεται να δημιουργηθεί και να βιωθεί αυτή η χρονική περίοδος
ανέχειας, τρόμου και ανεξέλεγκτης βίας (εμφύλιος, διάλυση της
οικονομικής δομής) από την κατάρρευση ενός προηγούμενου
μοντέλου ζωής και την μετακίνηση σε ένα νέο απολυταρχικό και,
συνήθως, βιαιότερο.
Φαίνεται πως, ακόμη και στις σύγχρονες, εξαιρετικά βίαιες συνθήκες
εξέλιξης και εξάπλωσης της ευρωπαϊκής κρίσης, η πρακτικότητα μπορεί
να αποδώσει ραγδαία, αυτόνομα και σταθεροποιητικά αποτελέσματα
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καθώς εφαρμόζεται και εγκαθίσταται σε θύλακες κοινής και συλλογικής
ζωής. Η αυτο-διεύθυνση ενός ορισμένου ή μίας ποικιλίας θυλάκων
που προκαλείται από την δημιουργία αυτού του περιορισμένου αλλά
συνεχούς και δυναμικού, συλλογικού κεφαλαίου (τα 10, τα 100, τα
200 €) που πρόκειται να κατευθυνθεί στην διευθέτηση των κενών
της διοικητικής υποστήριξης της ζωής σε συγκέντρωση, κενών που
δημιουργούνται από την κυνική εγκατάλειψη όλων των συνταγματικών
δικαιωμάτων και κατακτήσεων, την εγκατάλειψη των ουσιωδών
σταθερών ασφάλειας της ζωής (εκπαίδευση, γενική και συνεχής
μορφωση, υγεία, ασφάλεια, περίθαλψη, διοίκηση, προστασία της
ζωής, δημιουργικότητα, βιωσιμότητα των κύκλων της ζωής), φαίνεται
πως μπορεί να επουλώσει αμέσως τις ρηγματώσεις του κοινωνικού
ιστού απορροφώντας και ενεργοποιώντας αμέσως ζωτικές κοινωνικές
δυνάμεις (άνεργους επιστήμονες, τεχνικούς και εφαρμοστές της
τεχνολογίας, εκπαιδευτικούς, πολίτες περιθωριοποιημένους και
ανενεργούς αλλά δυνάμενους να συνεισφέρουν και να εξελίξουν τις
λεπτομέρειες της κοινής ζωής) αλλά και κάθε έναν, ειδικά, μέτοχο του
εγχειρήματος.
Έφόσον, σε αυτή τη στιγμή της κατάρρευσης αυτών των πολλαπλών
συστατικών του κοινωνικού ιστού, αφαιρούνται οι εγγυήσεις αλλά
και κάθε ελάχιστη, η ελάχιστη, πρακτική επαλήθευση τους στην
υγεία, την ασφάλεια, την υγιεινή της διατροφής, την ενσωμάτωση και
εφαρμογή των τεχνικών και των τεχνολογιών αναβάθμισης της ζωής
και, ιδίως, στον έλεγχο των συντελεστών της αγοράς (τιμές) τότε αυτό
το συλλογικό κεφάλαιο (τα 10, τα 100 και τα 200€) θα επενδυθεί στην
ανάταξη των αρνητικών αποτελεσμάτων τους, τη συμπλήρωση του
κενού της βίαιης αφαίρεσής τους, την ενίσχυση και την επιτάχυνση
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των πρακτικών της ζωής που φάνηκε προς στιγμή πως ανατρέπονται.
Χωρίς να απαιτηθεί βία και συμπλοκή, συγκρούσεις και καταστροφές,
χωρίς να ενεργοποιηθούν μαζικά οι τρόποι και οι εκδηλώσεις του
αποξενωμένου και μοναχικού ανθρώπου, του ανθρώπου σε άμυνα
και φόβο, μπροστά στην απειλή της στέρησης, της υποχώρησής
κάθε σταθερής ιδιότητας της ιδεώδους, εύρωστης διανοητικά ζωής
‘’...όπως την ξέρουμε εδώ και μισό αιώνα...’’, την υποχώρηση κάθε
βεβαιότητας, κάθε εγγύησης συνέχειας της προηγούμενης ευσταθούς
και εύφορης ζωής του, εκεί, στον ειδικό αλλά και κάθε πυρήνα
συλλογικής σύμπηξης δραστηριότητας θα πραγματωθούν και θα
υπερασπισθούν οι τεχνικές εργασίες ανάσχεσης, εξουδετέρωσης και
μετασχηματισμού της κοινωνικής κατάπτωσης σε στρατήγημα και
σκοπό της αυτο-διευθυνόμενης αναγέννησης.
Έτσι, ταυτόχρονα, θα καλυφθούν τα ελλείματα της υγιεινής της ζωής,
της θεραπείας του σώματος και των πρακτικών της, της διατροφής και
της δίαιτας, της συντήρησης και της ενίσχυσης των χώρων ζωής και θα
απορροφηθούν, θα ανασυρθούν από το τέλμα της εξουδετερωμένης
ζωής, δυνατοί/ες και εκπαιδευμένοι/ες τεχνικοί και επιστήμονες
που θα εμπλακούν στην επίλυση, την διερεύνηση, την ενίσχυση και
τον εξορθολογισμό αυτών των, πριν από λίγο και κατά τη διάρκεια
του σύντομου διαστήματος της πτωσης, συστατικών της ζωής που
πρόκειται να μετασχηματιστεί από ζωή σε συγκέντρωση σε συλλογική
αυτο-διευθυνόμενη ζωή.
Έπειδή, από αυτήν την τρέχουσα κρίση του πολιτισμού αφαιρέθηκε
βίαια το δικαίωμα στην υγεία και την υγιεινή αυτό θα συσταθεί και
πάλι με την έμμισθη και άμεσα, συλλογικά ελεγχόμενη, υπηρεσία
ενός ή δύο τεχνικών εφαρμοστών της.
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Έπειδή αφαιρέθηκε το δικαίωμα της συνεχούς παρακολούθησης και
επόπτευσης της υγείας των ηλικιωμένων και των ατόμων με χρόνιες
ή ειδικές παθήσεις τότε θα συσταθεί ο ειδικός χώρος και το ειδικό
πρωτόκολλο όπου αυτό το δικαίωμα θα επικουρείται σε ημερήσιο
κύκλο.
Έπειδή αφαιρέθηκε και εξουδετερώθηκε το δικαίωμα στην χρήση
του δημόσιου χώρου αλλά και η εγγύηση της ασφάλειας της ζωής
και της παρούσας ιδέας της ιδιοκτησίας τότε αυτό το δικαίωμα,
αυτή η υποβαθμισμένη, η έντεχνα και στρατηγικά εξουδετερωμένη,
αντίληψη της κοινής ειρηνικής ζωής θα αποκατασταθεί με την έμμισθη
και άμεσα, συλλογικά ελεγχόμενη, υπηρεσία ενός τεχνικού και διώκτη
των άσκοπων αποκλίσεων, ενός σταθεροποιητή των νομικών και
λογικών κατακτήσεων του ρυθμού της καθημερινότητας.
Έπειδή αφαιρέθηκε βίαια το δικαίωμα της υγιεινής και της ποιότητας
της διατροφής, που, έντεχνα επίσης, συγκρατείται στην περιοχή της
ιδιωτικότητας, ιεραρχείται και προσφέρεται ως περιεχόμενο της
‘’ελεύθερης’’ αγοράς αξιών και διατροφικών ‘’επιλογών’’, τότε θα
αποκατασταθεί από την έμμισθη και άμεσα, συλλογικά ελεγχόμενη,
υπηρεσία ενός ή δύο διοικητικών τεχνικών αλλά και την εγκατάσταση
ολόκληρης της υποδομής του ελέγχου και της συλλογικής αναζήτησης,
της διαπραγμάτευσης, της αγοράς, της παρασκευής και της διάθεσης
της τροφής.
Έπειδή αφαιρέθηκε το δικαίωμα της πλήρους και διαρκούς
συντήρησης, αναβάθμισης και εξέλιξης των χώρων της ζωής, η ευφυής
και λογική χρήση κάθε υπόλοιπου χώρου, τότε θα αποκατασταθεί και
θα ενεργοποιηθεί η αναβάθμιση και προσφορά τους στην συνεχή
και πλήρη δια βίου μάθηση. Έκεί θα εγκατασταθει και θα εξαπολυθεί
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η ισχύς της ψηφιακότητας, αυτής της δυνατότητας του συγχρόνου
πολιτισμού που προσφέρει και απελευθερώνει κάθε αρχείο και κάθε
κατακτημένη γνώση στην διάθεση του ανθρώπου, εδραιώνοντας και
διαχέοντας την πρακτική και χρήση αυτού του ζωτικού λειτουργικού
βάθρου και εργαλείου. Έκεί, σε εκείνο και όλα τα ειδικά οικοδομικά
τετράγωνα, όχι κάπου αλλού, μακριά, για άλλους, για ειδικούς...
Έπειδή αφαιρέθηκε το δικαίωμα στην κοινή ποικίλη και πρόσχαρη,
περιδινούμενη, ζωή, τις κοινές γιορτές, τις πρακτικές και τις ασκήσεις
της εξουδετέρωσης του σκοτεινού, απειλητικού, περίγυρου των
άλλων, της ποικιλίας των συνευρέσεων στην καθημερινότητα, επειδή
εξουδετερώθηκε η γειτονιά ως πεδίο δοκιμής, λειτουργίας και
εξάλειψης της κοινωνικής αστάθειας από την θεαματική κατασκευή
και επιβολή της ιδέας ενός εαυτού που ζεί μονήρης και δεν διαχέεται
μέσα στους άλλους, στον ειδικό αλλά και τον αχανή γενικό περίγυρό
του, τότε αυτή η γειτονιά θα κατακτηθεί και πάλι, θα υπερασπισθει
και θα επεκταθεί διαλύοντας κάθε περιττή θεαματική απόκλιση.
Έπειδή αφαιρέθηκε το δικαίωμα της άσκησης και της εμπλοκής της
προσωπικότητας του ανθρώπου σε συγκέντρωση με τη γη και τις
πρακτικές των καλλιεργειών, της σχέσης με τους κύκλους των εποχών,
την ανθοφορία, την παραγωγή και την συλλογή καρπών, ως γενικού
και ειδικού πεδίου ανάπτυξης και εξερεύνησης των συνδεσμολογιών
των ανθρωπίνων σχέσεων και των ανοικτών, διαθέσιμων και τακτικών
πρακτικών της προσφοράς, της επίτευξης και της δημιουργίας
αποθεμάτων των προϊόντων της γης, προϊόντων που διασφαλίζουν
τον σύνδεσμο του σταθεροποιημένου σώματος με την γη και την
χημεία του περιβάλλοντος, τότε αυτή η υποτίμηση, η προσβολή του
πολιτισμού θα αποκατασταθεί με την αστραπιαία μεταβολή των
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έγκλειστων ανθρώπων σε συγκέντρωση σε ηγεμόνες των τοπίων, σε
οδηγούς και τεχνικούς των ποικιλιών της εύφορης γης.
Έτσι, με την δημιουργία του πρώτου αποθέματος αξίας σε ένα
περιβάλλον ισχυρής, ακόμη, καπιταλιστικής αγοράς, του πρώτου
αποθέματος δυνατότητας μιας ειρηνικής και τακτικής μετατροπής της
ζωής από ζωή σε συγκέντρωση σε συλλογική και αυτο-διευθυνόμενη
κοινοτική ζωή, στο οικοδομικό τετράγωνο, το χωρικό κέντρο της
υπόθεσης που διερευνάται και υποστηριζεται σε αυτό το δοκίμιο
ως μία αντισυμβατική εναλλακτική για την οργάνωση και την
τακτοποίηση της ζωής, στις χιλιάδες των οικοδομικών τετραγώνων
και των κοινοτήτων που λογίζονται σαν οικοδομικά τετράγωνα, στην
επαρχία, την περιφέρεια των αστικών κέντρων, θα εγκατασταθούν,
μετακινούμενοι αμέσως από την πολιτική τους εξουδετέρωση, το
χώρο της τεχνητής ανεργίας, οι ειδικοί έμμισθοι και παραγωγικοί
τεχνικοί της συντήρησης, της υπεράσπισης της συλλογικής ζωής.
Ο/Η γιατρός, ο/η φαρμακοποιός και ο/η νοσοκόμος του που πρόκειται
να αναλάβουν την υπεράσπιση και την διατήρηση της εύρωστης
ζωής, ο/η οικονομολόγος και ο/η λογιστής/τρια αλλά και ο/η νομικός
εκπρόσωπος που πρόκειται να ρυθμίσουν ασφαλώς τις πολιτικές
της αντιπροσώπευσης και δια-λειτουργικότητας με το κράτος που
ήδη υποχωρεί στα ελάχιστα και ουσιώδη της δυνατής και ωφέλιμης
ύπαρξής του, ο αρχιτέκτονας και ο επιμελητής των κατασκευών που
πρόκειται να ρυθμίσει και να κατασκευάσει, να ασφαλίσει το χωρικό
πλήρες δοχείο της ζωής, ο φύλακας που πρόκειται να ασφαλίσει, έως
ότου αυτή η υπηρεσία δεν χρειάζεται πιά, την σύνχρονη, πρόσκαιρη,
ιδέα της περιουσίας αλλά και τον ρυθμό της ειρηνικής ζωής.
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Αυτοί οι άνθρωποι αντιπρόσωποι και υπερασπιστές θα στεγαστούν
και θα υιοθετηθούν από την κοινότητα υιοθετώντας ταυτοχρονα κάθε
μέλος της. Αμέσως μετά το πρώτο στάδιο (το στάδιο των 10€) θα
αποσυρθούν από την τεχνητή τους εξουδετέρωση οι τεχνικοί και οι
διαχειριστές του συλλογικού πλούτου της διατροφής, οι τραπεζοκόμοι
που θα διαμορφώνουν και θα απολαμβάνουν επίσης την καθημερινή
αισθητική απόλαυση των κοινών συνευρέσεων γύρω από το τραπέζι,
οι τεχνικοί των ενδελεχών ελέγχων των προϊόντων, της ανεύρεσής
τους, της αγοράς τους ή της παραγωγής τους, της μεταφοράς και
της παρασκευής τους. Οι οδηγοί και οι χειριστές των ατομικών
και, λίγο αργότερα, των συλλογικών αστικών και υπεραστικών
μέσων μεταφοράς, οι έμπειροι οραματιστές και επαληθευτές της
συλλογικότητας... ο καθένας και όλοι οι μάρτυρες και οι κοινωνοί της
συλλογικότητας.
Λίγο αργότερα... κάθε χώρος και κάθε λεπτομέρεια του οικοδομικού
τετράγωνου θα ανήκει στην συνθετική πρακτική δραστηριότητα και το
σχεδιασμό της ζωής από την υπέρλαμπρη ομάδα των προσωπικοτήτων
που εξέρχονται ταχύτητα από το εγωϊστικό και δεσμευμένο διανοητικά
φλοιό τους στο ιστορικό κατώφλι της αυτο-διεύθυνσης.
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16 άνθρωποι που, σε αυτή την εποχή της κρίσης, αναλαμβάνουν τις
πρακτικές της εύρυθμης, της ιδεώδους, λειτουργίας ενός αστικού
πυρήνα και μπορούν να αποτελέσουν την πρώτη από χιλιάδες
τέτοιες ομάδες ανθρώπων που, αλλιώς, θα βυθίζονταν στο τέλμα
της εξουδετερωμένης ζωής σε συγκέντρωση ή θα αναχωρούσαν,
μεταναστεύοντας, από τον τόπο τους παρά την θέλησή τους.
20 άνθρωποι, 30 άνθρωποι όταν ενεργοποιηθεί η στρατηγική
της ευθείας ανακατανομής και επιστροφής φόρου για την άμεση
και συντονισμένη διάθεσή του από τις αυτο-διευθυνόμενες πιά
συλλογικότητες που, αν πολλαπλασιαστούν επί τον αριθμό των
οικονομικών και πολιτισμικών μονάδων, (τα οικοδομικά τετράγωνα
μιάς πόλης αλλά και όλες της αυτόνομες κοινότητες-χωριά) μπορούν
να δώσουν ένα αποτέλεσμα πλήρως ενεργοποιημένου πληθυσμού
της τάξης των 400 / 600.000 ανθρώπων. Έτσι μπορεί να αποσβεσθεί η
πνευματική και πολιτική-κοινωνική κρίση και να συμβεί η μετακίνηση
προς μία νέα κοινωνική θέσμιση της αυτο-διευθυνόμενης ζωής.

Ιορδάνης Στυλίδης

δελτίο τύπου, 12 08 2013
Το βιβλίο του Ιορδάνη Στυλίδη ‘’ένα οικοδομικό τετράγωνο’’
φιλοδοξεί να ενταχθεί στη σειρά της κληρονομιάς των κειμένων για
την Ουτοπία. Στην πολιτική και ιδεολογική απόπειρα της πλήρωσης
του υπολοίπου, του ελλείμματος μεταξύ της βιωμένης, τότε και
κάποτε, πραγματικότητας του συγγραφέα τους, καθώς και εκείνης της
αδύνατης και απροσέγγιστης οργάνωσης μιάς άλλης, εναλλακτικής,
πλήρους και αλληλέγγυας ζωής, σε έναν αδιαμόρφωτο χρόνο και
χώρο. Από το δεύτερο, πάντως, κεφάλαιο του βιβλίου, ο συγγραφέας,
μετακινεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη, υιοθετώντας, οπλίζοντας
και υποδεικνύοντας έναν νέο ορισμό, αυτόν της ευτοπίας. και μία νέα
πιθανολόγηση σχέσεων. Ο συγγραφέας οργανώνει την αφήγησή του
έτσι ώστε να περιγράψει, μία δυνατή, ευέλικτη, άμεσα εφαρμόσιμη
οργάνωση της ζωής, η οποία μπορεί, όπως ισχυρίζεται, να ξεπηδήσει
και να οριστεί σε χώρο, χρόνο και πυκνότητα σχέσεων, από τα
διαθέσιμα ‘’υλικά’’ της πραγματικότητας. Το επιλεγμένο τετράγωνο,
όπου εφαρμόζεται και ξεδιπλώνεται η δυναμική και η ευρηματικότητα
της αφήγησής του, αλλά και η πρακτικότητα, η λειτουργικότητα των
‘’εργαλείων’’ που χρησιμοποιεί, μπορεί να προβληθεί ακόμη και
στο ειδικό οικοδομικό τετράγωνο όπου κατοικεί ο αναγνώστης του
βιβλίου. Η εξέλιξη της συγγραφικής αφήγησης διακόπτεται, όπως
και η αφήγηση καθε φανταστικού γεγονότος και μετατρέπεται σε
περιγραφή της αναμόρφωσης κάθε υπάρχουσας αστικής δομής,
ορισμένης ακριβώς όπως σε ένα εγχειρίδιο λειτουργίας. Το ‘’αυτό θα
μπορούσε να συμβεί’’ των φημισμένων κειμένων για την Ουτοπία
μετατρέπεται σε ‘’αυτό μπορεί να γίνει έτσι’’ και, έτσι, καθορίζει την
πρόταση και το εγχείρημα της ευτοπίας σε αυτό το βιβλίο.
Καθώς η αφήγηση του Ιορδάνη Στυλίδη αναπτύσσεται, παρουσιάζονται
διαδοχικά οι κατάλογοι των ενεργειών που συσχετίζονται μεταξύ τους,
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κάθε τρέχουσα και επίκαιρη παράμετρος της ζωής σε συγκέντρωση,
κάθε φόβος και κάθε στέρηση του δικαιώματος μετασχηματίζονται
σε ένα υπόβαθρο και σε ένα έξοχο υποστήριγμα της κοινής, αυτοδιευθυνόμενης και αλληλέγγυας ζωής.
Nέες πλεγμένες και ισχυρές σχέσεις της μεριστής και διαπλεκόμενης
εύρωστης ζωής, ποικιλίες αναβαθμισμένων και αναθεωρημένων
υπηρεσιών ανα-διατυπώνονται και επανα-ορίζονται, προβλέπονται,
εγκαθίστανται και ενεργοποιούνται.
Η ενεργοποίηση, το εκ νέου αντίκρυσμα, των περιθωριακών ηλικιών
αλλά και ενός πληθυσμού συνδεδεμένων άκυρων και περιφραγμένων
καθημερινών σχέσεων επισυμβαίνει. Η ταχεία εξουδετέρωση των
ισχυρών και φραγμένων πεδίων σημασίας και ενδιαφέροντος που
όριζαν την εξορία τους, την φυλακή τους στον πολτό της θεαματικά
κατευθυνόμενης αγοραίας ζωής, μέχρι πρίν από λίγο, διεμβολίζονται
και υποχωρούν με τη βοήθεια των προτεινόμενων νέων συσχετισμών
και γνωριμιών.
Η ανάπτυξη της ταυτότητας αυτής της ψηφίδας κοινωνικού νοήματος
που οδηγεί βαθμιαία στην ήπια υποχώρηση του κράτους, η
εξουδετέρωση των τεχνικών της υποταγμένης ζωής σε συγκέντρωση
και η ανάδυση των νέων συσχετισμών με την ύπαιθρο, τους οικισμούς,
την παραγωγή και τα δίκτυα διάθεσης, οι σύνδεσμοι με την εγγύς και
με την απώτερη γεωγραφία, η κατανόηση και η εγκαθίδρυση μιας
οικονομίας του ανθρώπου, μιας οικονομίας της απο-ανάπτυξης,
η υιοθέτηση, τέλος και η εγκατάσταση μιάς τεχνολογίας της
αυτοδιάθεσης και της ενεργειακής αυτονομίας, περιέχονται και
υποστηρίζονται, διατίθενται, ως ‘’κατασκευαστικές’’ βεβαιότητες
και άμεσες τεχνικές δυνατότητες στον προτεινόμενο κόσμο, ο οποίος
περιέχεται σε αυτό το πολυ-τροπικό και παιγνιώδες κείμενο.

