
Περίληψη

Αντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση υπαρχόντων και η αναζήτηση και παραγωγή νέων μορφών 

κατοίκησης, οι οποίες μπορούν να προκύψουν μέσα από τους τρέχοντες επιταχυνόμενους, λόγω 

οικονομικών εξελίξεων, κοινωνικούς και χωρικούς μετασχηματισμούς της ελληνικής πόλης σήμερα. Οι 

προϋποθέσεις και οι προτεραιότητες των συνθηκών κατοίκησης και των τρόπων συμβίωσης 

μεταβάλλονται διαρκώς. Οι οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές προκαλούν ή επιβάλλουν τις 

αντίστοιχες χωρικές αλλαγές επηρεάζοντας την καθημερινή ζωή στην πόλη και τις πρακτικές κατοίκησης. Η 

διάκριση του δημόσιου από το ιδιωτικό επηρεάζουν και το ζήτημα της κατοίκησης. Η σύντομη αναφορά 

στο εννοιολογικό περιεχόμενο των εννοιών «δημόσιο», «ιδιωτικό» και ιδιοκτησία, έχει ως στόχο να 

βοηθήσει στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αυτές επηρεάζουν τη διαδικασία παραγωγής ενός 

μοντέλου κατοίκησης.

Βασική παράμετρο στη διαδικασία σχηματισμού νέων μορφών κατοίκησης αποτελεί ο τρόπος με τον 

οποίο κατασκευάζεται ο υλικός κόσμος. Τι μας φανερώνει για τον εαυτό μας η διαδικασία κατασκευής 

αντικειμένων και ποια η σημασία της στη διαμόρφωση της σχέσης μας με την υλική πραγματικότητα; πώς 

μπορεί πιθανόν η διαδικασία αυτή να παράγει κοινωνικές και πολιτικές αξίες; Για τη διερεύνηση αυτού του 

πεδίου κρίθηκε απαραίτητη η μελέτη της έννοιας της εργασίας και του κοινωνικού ρόλου που αυτή 

εμπεριέχει. Οδηγό αυτού του παράτολμου εγχειρήματος είναι η πεποίθηση ότι η εμπλοκή και η συμμετοχή 

αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την πιθανή λειτουργία ενός μοντέλου κατοίκησης στο οποίο ο 

απλός χρήστης μετατρέπεται σε -ουσιαστικά ενεργό- κάτοικο. Ερευνάται λοιπόν η έννοια της «εργασίας» 

μέσα από τα γραπτά των Hegel και Μαρξ, Arendt και Sennett. Η προσπάθεια αυτή αποβλέπει, εν μέρει, 

στην άσκηση κριτικής στην κατακερματισμένη αντίληψη της εργασίας που επικρατεί στη σύγχρονη εποχή.

Η πορεία των συλλογικών διεκδικήσεων που αφορούν στη διαφύλαξη κοινών αγαθών, δε μπορεί παρά εν 

όψει της συγκυρίας να αποτελέσει ένα ενδιαφέρον αντικείμενο μελέτης. Στο τρίτο μέρος του κειμένου 

διερευνάται το πώς η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας, οι τοπικές και κοινοτικές πρωτοβουλίες 

οικοδόμησης μπορούν να χρησιμεύσουν ως συμβολικές διαδικασίες για την ανακατασκευή του πολιτισμού 

της κατοίκησης και ποιος ο ρόλος του αρχιτέκτονα στη διαμόρφωση αυτής της διαδικασίας. Κάθε ομάδα 

ανθρώπων που επιζητά την αναγνώριση στην κοινωνία χρειάζονται ένα μέρος για να το επιτύχει αυτό. Η 

κοινότητα είναι ένας πραγματικός φυσικός χώρος όπου οι κάτοικοι ξεκινούν τη διαδικασία της 

επανιδιοποίησης της πόλης. Η διαμόρφωση νέων δομών συλλογικής συμβίωσης είναι εφικτή όπως φαίνεται 

μέσα από την παρατήρηση παραδειγμάτων, σύγχρονων και μη. Δε μπορεί όμως να θεωρείται δεδομένη
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καθώς προϋποθέτει πλέον τη βούληση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Οι πολίτες διεκδικοΰν εκ 

νέου την πόλη. Αυτό αποτελεί ταυτόχρονα μια συμβολική διαδικασία, αλλά και μια πολιτισμική διαδικασία.

Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την γνώση που πηγάζει από μια 

πολιτισμική διαδικασία. Ο χώρος παράγεται κοινωνικά, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα μια συνθήκη κοινωνικής 

παραγωγής. Η αρχιτεκτονική γνώση έγκειται στις διαδικασίες που οδηγούν στην κατασκευή, στην 

αναπαράσταση του κτιρίου, στη χρήση του, στις θεωρίες πέρα από το κτίριο, στις πολλαπλές ερμηνείες του 

κτιρίου και ούτω καθεξής. Ως αρχιτέκτονες ωστόσο μπορούμε μόνο να ελπίζουμε να κατανοήσουμε, ποτέ 

πλήρως να γνωρίσουμε. Αυτό απαιτεί μια στροφή του παραδείγματος, όπου η ψευδαίσθηση μιας ενιαίας, 

σταθερής βάσης αρχιτεκτονικής γνώσης αντικαθίσταται από την αποδοχή του αρχιτεκτονικού ευρήματος. 

Για τον αρχιτέκτονα, το καθημερινό δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο το επικό όραμα πρέπει να 

εγκαταλειφθεί. Απαιτεί την αναγνώριση της πολιτικής κατάστασης του καθενός. Ο αρχιτέκτονας όπως και ο 

καλλιτέχνης πρέπει να είναι κάποιος που έρχεται από το εξωτερικό και παρεμβαίνει με τη χρήση της 

κριτικής σκέψης. Έχουν τη δυνατότητα να μεσολαβήσουν το εννοιολογικό όραμα των πολιτών σχετικά με 

το είδος της πόλης που θέλουν να ζήσουν και να λειτουργήσουν ως ένα είδος κοινωνικού μεσίτη. Στο 

πλαίσιο της έρευνας και σε μια απόπειρα σύνδεσης του εννοιολογικού πλαισίου με το πρακτικό κομμάτι της 

έρευνας οργανώθηκε ένα ημερήσιο εργαστήριο με συμμετέχοντες αρχιτέκτονες και απλούς ανθρώπους. 

Στόχος ήταν να έρθει ο απλός χρήστης στη θέση του «τεχνίτη» υπό την έννοια της ιδιαίτερης κατάστασης 

του εμπλεγμένου και να επανέρθει στη διαδικασία παραγωγής του χώρου. Επιδίωξη ήταν η ανάπτυξη μιας 

συνείδησης τόσο στο χρήστη , όσο και στον αρχιτέκτονα σχετικά με το τρόπο με τον οποίο παράγεται και 

εκφράζεται ένα μοντέλο κατοίκησης. Ταυτόχρονα είναι μια απόπειρα να εντοπιστεί εκείνη η γνώση του 

χρήστη που μπορεί να ενδιαφέρει και να βοηθήσει τον αρχιτέκτονα.

Βασική πρόθεση της μελέτης είναι να προσδιορίσουμε εκ νέου τον εξασθενημένο κοινωνικό ρόλο του 

αρχιτέκτονα. Η αρχιτεκτονική, μπορεί να συνδυαστεί με την καθημερινή πρακτική εκείνων που 

χρησιμοποιούν το αστικό τοπίο. Η αξιοποίηση ιδίως της επικοινωνιακής δύναμης της αρχιτεκτονικής, 

μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων σχεδιαστικών πρακτικών με κριτική και στοχαστική διάσταση.
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+κατοικήσεις

Summary

The purpose of the study is the investigation of the existing forms of living and the search of new forms of 

production and dwelling, which may arise through the current economic development and the social and spatial 

transformations of the Modern Greek city. The conditions and the priorities of the form of living are constantly 

changing. The economic, social and technological changes cause or require the corresponding spatial changes 

affecting the everyday life of the city and the dwelling. The separation of public and private space affects the 

culture of everyday living. The brief reference to the conceptual context of 'public', 'private' and 'property' aims 

to assist in the investigation of how they affect the production of a way of living.

An underlying factor in the formation of new forms of dwelling is the way the material world is constructed. 

What do we reveal about ourselves during the manufacturing process and what its importance in shaping our 

relationship with the physical reality? How can this process produce social and political values? For the 

investigation of this field it was necessary to study the concept of labor and the social role involved in it. The 

project is guided by the belief that the involvement and participation are essential for the possible function of 

dwelling where a simple user is converted into an active-resident. Therefore in the s second chapter, the concept 

of "work" is being investigated through the writings of Hegel and Marx, Arendt and Sennett. This effort is, in part, 

a criticism of the fragmented view of labor that prevails in modern times.

Collective claims related to the preservation of common goods, is an interesting subject of study. The third 

part of the paper explores how the exchange of knowledge and experience, local and community building 

initiatives can serve as symbolic procedures for reconstructing the culture of dwelling and what is the role of the 

architect in shaping that process. Any groups of people who seek recognition in society need a place to achieve 

this. The community is a real physical space where people begin the process of re-owning the city. The 

formation of new structures of collective coexistence is not something impossible as can be seen through the 

observation of several examples. It cannot be taken for granted though as it requires the willingness and active 

participation of citizens. Citizens assert anew the city. This is both a symbolic process, but also a cultural process.

The evolution of architecture must be inextricably linked with the knowledge that derives from a cultural 

process. The social space is produced, but it is also a factor of social production. The architectural knowledge lies 

in the processes leading to the construction, reconstruction of the building, its use in theories beyond the 

building, the multiple interpretations of the building, and so on. As architects, however, we can only hope to 

comprehend, never to fully know. This requires a shift of the argument, where the illusion of a single, fixed base 

architecture knowledge is replaced by acceptance of architectural finds. For the architect, the everyday creates 

an environment in which the epic vision should be abandoned.Something like that requires the recognition of 

the political situation of everyone. The architect as an artist should be someone who comes from outside and
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+κατοικήσεις

interferes with his use of critical thinking. They can mediate the conceptual vision of citizens over the kind of city 

they want to live and act as a sort of social broker. In the context of research in an attempt to link the conceptual 

framework with practical part of the research a one day workshop was organized with architects and ordinary 

people as participants. The aim was to put a simple user in the place of the "craftsman" involved in the 

production of space. The subject of the workshop was the development of a kind of consciousness both to the 

user, and the architect about how dwelling is produced and expressed. At the same time it is an attempt to 

identify the knowledge of the user that may be of interest and help for the architect.

The main intention of the study is to determine anew the faint social role of the architect. The architecture 

can be combined with the daily practice of those who use the urban landscape. The use of particular 

communicative power of architecture can lead to the development of new design practices with a critical and 

reflective dimension.
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πρόλογος

Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση υπαρχόντων και η αναζήτηση νέων μορφών 

κατοίκησης, παραγωγής και αναπαραγωγής νέων αστικών μορφωμάτων, τα οποία μπορούν να προκόψουν 

μέσα από τους τρέχοντες επιταχυνόμενους, λόγω οικονομικών εξελίξεων, κοινωνικούς και χωρικούς 

μετασχηματισμούς της ελληνικής πόλης σήμερα. Η πορεία των συλλογικών διεκδικήσεων που αφορούν 

στη διαφύλαξη κοινών αγαθών, δε μπορεί παρά εν όψει της συγκυρίας να αποτελέσει ένα ενδιαφέρον 

αντικείμενο μελέτης. Το πραγματικό ερώτημα ωστόσο της έρευνας, γύρω από το ποιο είναι το μοντέλο 

κατοίκησης που αποζητούμε, είναι ουσιαστικά το τι είδους άνθρωποι θέλουμε να γίνουμε, τι είδους 

κοινωνικών σχέσεων αναζητούμε.

Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό είναι να προσδιορίσουμε εκ νέου τον εξασθενημένο κοινωνικό ρόλο του 

αρχιτέκτονα. Η αρχιτεκτονική, ως «επιστημονική» γνώση, μπορεί να συνδυαστεί με την καθημερινή 

πρακτική εκείνων που χρησιμοποιούν το αστικό τοπίο. Η αξιοποίηση ιδίως της επικοινωνιακής δύναμης της 

αρχιτεκτονικής, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων σχεδιαστικών πρακτικών με κριτική και 

στοχαστική διάσταση.
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:

ΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ «ΔΗΜΟΣΙΟ» ΚΑΙ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ»

Οι προϋποθέσεις και οι προτεραιότητες των συνθηκών κατοίκησης και των τρόπων συμβίωσης, 

ατομικές ή συλλογικές, μεγάλης ή μικρής κλίμακας μεταβάλλονται διαρκώς. Οι οικονομικές, κοινωνικές και 

τεχνολογικές αλλαγές που συντελούνται προκαλούν ή επιβάλλουν τις αντίστοιχες χωρικές αλλαγές 

επηρεάζοντας την καθημερινή ζωή στην πόλη και τις πρακτικές κατοίκησης. Η διάκριση του δημόσιου από 

το ιδιωτικό επηρεάζουν και το ζήτημα της κατοίκησης. Κεντρικό θέμα της μελέτης αυτής είναι οι εκάστοτε 

κοινωνικές αντιλήψεις γύρω από το δημόσιο και το ιδιωτικό και πώς αυτές επηρεάζουν την υλική δομή της 

κατοικίας. Η κατοικία παραμένει πάντα ένα από τα πιο ουσιώδη θέματα της αρχιτεκτονικής, καθώς 

αντανακλά τις βασικές ανάγκες και αξίες του ανθρώπου και διαφοροποιούνται ανάλογα με τις συνθήκες της 

κάθε εποχής. Υπό την έννοια αυτή, η διάκριση του «δημόσιου» από το «ιδιωτικό» είναι αναγκαία και για την 

κατανόηση των φαινομένων που σχετίζονται με τη μελέτη της κατοικίας.

Η δημόσια σφαίρα και τα κοινά

Σύμφωνα με τη φιλόσοφο Hannah Arendt, στην Αρχαία Ελλάδα, ως «δημόσιο» ορίζεται αυτό που 

μπορεί να το δει και να το ακούσει ο καθένας και το οποίο διέθετε έντονη πολιτική χροιά ενώ αργότερα, 

στους Ρωμαϊκούς χρόνους, το «δημόσιο» συνδέθηκε με την υποχρεωτική τήρηση των νόμων. Ο Richard 

Sennett, στο βιβλίο του «Η τυραννία της οικειότητας», υποστηρίζει ότι οι πρώτες καταγεγραμμένες χρήσεις 

της λέξης «δημόσιο» στην αγγλική γλώσσα, τον 17° αιώνα, ταυτίζουν το «δημόσιο» με το κοινό συμφέρον 

της κοινωνίας.

Στις μέρες μας ο όρος «δημόσιο» θα έπρεπε να δηλώνει τον ίδιο τον κόσμο. Η συμβίωση μέσα στον 

κόσμο σημαίνει κατ' ουσία ότι ένας κόσμος πραγμάτων βρίσκεται μεταξύ εκείνων που τον έχουν από 

κοινού. Κάθε τι που βρίσκεται «μεταξύ» συνδέει και συγχρόνως χωρίζει τους ανθρώπους. Σύμφωνα με τον 

Alain Sarfati, "Ο δημόσιος χώρος είναι συμβολικός και συμπεριλαμβάνει το χαμένο σύνδεσμο μεταξύ των 

χώρων, ο οποίος και αποτελεί την κοινότητα". Η έλλειψη της δημόσιας σφαίρας συνεπάγεται την έλλειψη 

διαχωρισμού και σύνδεσης. Το πρόβλημα της μαζικής κοινωνίας δεν είναι ο μεγάλος αριθμός των 

ανθρώπων που περιλαμβάνει, αλλά το γεγονός ότι ο κόσμος ανάμεσά τους έχει χάσει τη δύναμή του να 

τους συγκεντρώνει, να τους συνδέει και να τους διαχωρίζει. Υπό τις συνθήκες ενός κοινού κόσμου, την 

πραγματικότητα δε την δημιουργεί η κοινή φύση των ανθρώπων που τη συνιστούν, αλλά το γεγονός ότι 

παρά τη διαφορετικότητά τους, όλοι ενδιαφέρονται πάντα για το ίδιο αντικείμενο. Αν η ταυτότητα του
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αντικειμένου δεν είναι πλέον δυνατό να διακριθεί τότε δε μπορεί να αποτρέψει την καταστροφή του κοινού 

κόσμου.

Ο δημόσιος χώρος λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι υπό αυτή την έννοια αποτελεί ένα σημαντικό 

λειτουργικό και συμβολικό ζήτημα για την αστική ποιότητα. Σύγχρονα παραδείγματα οικιστικών περιοχών 

αποδεικνύουν ότι η έλλειψη σχεδιασμού του δημόσιου χώρου οδηγεί στην απουσία ταυτότητας για την εν 

λόγω περιοχή, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην οικειοποιούνται το χώρο στον οποίο διαμένουν

Η Ιδιωτική σφαίρα και η ιδιοκτησία

'πρωταρχικότερο από το συναίσθημα της ενδιάθετης εύρεσης μέσα στον κόσμο είναι το συναίσθημα της 

ασφάλειας, της θαλπωρής της εγκαρδιότητας: στην αφετηρία της ύπαρξής μας βρίσκουμε το λίκνο, την εστία, 

την πατρίδα, τον παράδεισο' Gaston Bachelard

Με τον όρο «ιδιωτικό» εννοούμε τη σφαίρα της στενής οικειότητας ενός προσώπου. Οι ρίζες της 

εντοπίζονται στην όψιμη ρωμαϊκή αρχαιότητα, η πολλαπλότητά της ωστόσο, είναι προϊόν των νεότερων 

χρόνων. Η πολιτική αίσθηση των Ρωμαίων, ήταν αυτή που οδήγησε στην ανάπτυξη της οικιακής εστίας και 

οικογένειας σε ιδιωτικό και προφυλαγμένο χώρο. Σε αντίθεση με τους αρχαίους Έλληνες, οι Ρωμαίοι δε 

θυσίασαν το ιδιωτικό στο δημόσιο και αντιλαμβάνονταν ότι οι δύο αυτές σφαίρες δε μπορούν παρά να 

συνυπάρχουν. Η συνείδηση του στερητικού χαρακτήρα της ιδιωτικότητας, η αντίληψη δηλαδή της 

αποστέρησης ουσιαστικών πραγμάτων σε μια ζωή περιορισμένη στον ιδιωτικό χώρο της οικιακής εστίας, 

αποδυναμώθηκε με την εμφάνιση του Χριστιανισμού. Η χριστιανική ηθική υποστήριζε ότι ο καθένας θα 

έπρεπε να μεριμνά για τις δικές του υποθέσεις. Η σύγχρονη μαζική κοινωνία ωστόσο, και το υπάρχον 

οικονομικό καθεστώς κατάφεραν να περιορίσουν όχι μόνο τη δημόσια σφαίρα, αλλά απειλούν με 

εξαφάνιση και την ιδιωτική.

Πριν τη νεωτερική εποχή οι πολιτισμοί στηρίζονταν στο απαραβίαστο της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Ο 

ιδιωτικά κατεχόμενος κόσμος ήταν ταυτόσημος με την οικογένεια. Σύμφωνα με τον Coulanges, το 

πραγματικό περιεχόμενο της familia, για τους Ρωμαίους, ήταν η ιδιοκτησία. Η οικογένεια ήταν δεμένη με 

την εστία και η εστία με τη γη. Το να διαθέτει κανείς ιδιοκτησία σήμαινε απλώς ότι έχει ένα τόπο σε ένα 

ορισμένο μέρος του κόσμου. Η κατοχή αυτή του εξασφάλιζε αυτόματα και την ιδιότητα του πολίτη, μια 

θέση στο πολιτικό σώμα.

Η σύγχρονη σημασία της ιδιοκτησίας αποτελεί μια πιο σύνθετη έννοια, που δεν σημαίνει απλώς γη και 

τα κτίρια που θα μπορούσαν να βρίσκονται επί της εν λόγω έκτασης. Είναι οτιδήποτε οι άνθρωποι μπορούν
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να χρησιμοποιήσουν, να ελέγξουν, ή να διαθέσουν, που νομικά τους ανήκει. Η ιδιοκτησία αντιπροσωπεύει 

πάντα την κυριότητα ενός συγκεκριμένου αντικειμένου ή μέσου και προστατεύεται από το νόμο. Υπάρχουν 

βέβαια, διάφοροι τύποι και κατηγοριοποιήσεις ιδιοκτησίας.

Η ατομική ιδιοκτησία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην φιλελεύθερη σκέψη. Είναι η διαφύλαξη της 

ιδιοκτησίας, καθώς και η επιβολή της μέσω του νόμου, που παρέχει την βάση για την ειρήνη και την 

ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων στην κοινωνία. Αυτός είναι ο ρόλος που αποδίδεται στο κράτος, από 

τους πρώτους εκπροσώπους της φιλελεύθερης σκέψης. Η ιδιοκτησία θεωρείται ως η βάση της κοινωνίας. Ο 

David Hume, θεώρησε την ιδιοκτησία ως λόγο ύπαρξης και συνεκτική ουσία της ανθρώπινης κοινωνίας. Η 

συνοχή της εξασφαλίζεται μέσω σαφών κανόνων που αφορούν την ιδιοκτησία. Τα μέλη της κοινωνίας 

επιδιώκουν την ευτυχία. Ο Hume εξηγεί ότι η ευτυχία δεν είναι τόσο πολύ το αποτέλεσμα, του πόσα 

πράγματα κατέχουν οι άνθρωποι, αλλά η ειρήνη και η ασφάλεια εντός των οποίων τα κατέχουν. Οι 

άνθρωποι είναι επιτυχή μέλη της κοινωνίας μόνο όταν απέχουν από την περιουσία των άλλων. Επομένως, η 

κατοχή, πρέπει να είναι σταθερή και να εφαρμόζεται με γενικούς κανόνες, οι οποίοι πρέπει να ισχύουν για 

ολόκληρη την κοινωνία. Αυτός είναι κατά την άποψή του, καθώς επίσης και του Adam Smith, ο ρόλος κάθε 

συστήματος διακυβέρνησης. Το πρώτο και κύριο σχέδιο του κάθε συστήματος διακυβέρνησης, είναι η 

διατήρηση της δικαιοσύνης: να εμποδίζει τα μέλη της κοινωνίας από το να καταπατά ο ένας την περιουσία 

του άλλου, δηλαδή, να παρέχει στον καθένα, ασφαλή και ειρηνική κατοχή της δικής του ιδιοκτησίας.

Ο φιλελεύθερος φιλόσοφος Friedrich A. von Hayek γράφει: «η ιδιοκτησία είναι η μόνη λύση που έχουν 

μέχρι τώρα ανακαλύψει οι άνθρωποι, στο πρόβλημα της συμφιλίωσης της ατομικής ελευθερίας με την 

απουσία σύγκρουσης. Νόμος, ελευθερία, και ιδιοκτησία, είναι μια αδιαχώριστη τριάδα. Δεν μπορεί να 

υπάρξει νόμος, κατά την έννοια του καθολικού κανόνα συμπεριφοράς, που δεν καθορίζει τα όρια των 

τομέων της ελευθερίας, καθορίζοντας τους κανόνες που επιτρέπουν στον καθένα να διαπιστώνει πού είναι 

ελεύθερος να δράσει».

Οι φιλελεύθεροι φιλόσοφοι και οικονομολόγοι λοιπόν, αποδίδουν στην ιδιοκτησία το λόγο ύπαρξης και 

τη συνοχή της ανθρώπινης κοινωνίας. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, η υπέρτατης σημασίας ύπαρξη της 

ιδιοκτησίας αναγιγνώσκεται και στα κείμενα φιλοσόφων ή οικονομολόγων όπως παραδείγματος χάριν του 

Pierre-Joseph Proudhon. Ο Proudhon, πατέρας του σύγχρονου αναρχισμού, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο 

ζήτημα της ιδιοκτησίας. Παρά το γεγονός ότι γνώριζε ότι η κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας 

ενδεχομένως να θεράπευε από τη μάστιγα της φτώχειας, ωστόσο θεωρούσε πιθανό πως κάτι τέτοιο θα 

ήταν υπεύθυνο για το μεγαλύτερο κακό της τυραννίας. Παρόλα αυτά, η θεωρία του Proudhon υποστηρίζει 

ότι η ιδιοκτησία περιλαμβάνει επί της ουσίας το προϊόν της εργασίας, το σπίτι και τα εργαλεία της εργασίας 

και πως η μόνη θεμιτή πηγή της είναι η ίδια η προσωπική εργασία.
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Το πρόβλημα της ιδιωτικής ιδιοκτησίας ξεκινά με τη νεώτερη εξομοίωση του όρου με τον πλούτο. Η 

ατομική οικειοποίηση του πλούτου λειτουργεί εις βάρος της ατομικής ιδιοκτησίας, Πλούτος και ιδιοκτησία 

δε μπορούν να ταυτιστούν καθώς έχουν μια εντελώς διαφορετική φύση. Η συνεχιζόμενη συσσώρευση 

πλούτου στη νεώτερη κοινωνία ξεκινά με την απαλλοτρίωση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας την οποία θυσιάζει 

όποτε έρχεται σε σύγκρουση μαζί της.

Σύμφωνα με την αρχαιοελληνική προσέγγιση, το να κατέχει κάποιος περιουσία σήμαινε ουσιαστικά τη 

δυνατότητα του προσώπου να ικανοποιεί τις βιολογικές και βιοτικές του ανάγκες, έτσι ώστε στη συνέχεια 

να μπορεί να είναι ελεύθερος για να εισέλθει στον δημόσιο βίο. Τη στιγμή που ο κάτοχος της ιδιοκτησίας 

προτιμά απλώς να την αυξήσει, θυσιάζει εκούσια την ελευθερία και τη δυνατότητα να ζήσει πολιτικό βίο.

Συμπεράσματα

Η σύντομη αναφορά στο εννοιολογικό περιεχόμενο των εννοιών «δημόσιο», «ιδιωτικό» και ιδιοκτησία, 

έχει ως στόχο να βοηθήσει στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αυτές επηρεάζουν τη διαδικασία 

παραγωγής ενός μοντέλου κατοίκησης. Η επινόηση μορφών χρήσης και ιδιοποίησης του χώρου και η 

δημιουργία μιας αίσθησης των κοινών, ενός κοινού δηλαδή τόπου, μπορεί να νοηματοδοτήσει τη μορφή 

της κοινωνικής μας ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός ποιοτικού μοντέλου κατοίκησης 

είναι η διασφάλιση του ιδιωτικού χώρου, με την έννοια της ύπαρξης για τον καθένα ενός συγκεκριμένου 

δικού του χώρου μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι που αποτελεί ουσιαστικά και μια από τις βασικές αρχές για 

τη διασφάλιση του ελεύθερου δημόσιου βίου και την πλήρη απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη. Όπως έχει 

πει και ο Locke:«.. .χωρίς ιδιοκτησία το κοινό είναι ανώφελο».
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ

Βασική παράμετρο στη διαδικασία σχηματισμού νέων μορφών κατοίκησης αποτελεί ο τρόπος με τον 

οποίο κατασκευάζεται ο υλικός κόσμος. Τι μας φανερώνει για τον εαυτό μας η διαδικασία κατασκευής 

αντικειμένων και ποια η σημασία της στη διαμόρφωση της σχέσης μας με την υλική πραγματικότητα; πώς 

μπορεί πιθανόν η διαδικασία αυτή να παράγει κοινωνικές και πολιτικές αξίες; Για τη διερεύνηση αυτού του 

πεδίου σημαντική κρίθηκε η μελέτη της έννοιας της εργασίας και του κοινωνικού ρόλου που αυτή 

εμπεριέχει. Σημαντική βοήθεια σε αυτή την προσπάθεια αποτέλεσαν τα βιβλία «Η ανθρώπινη κατάσταση» 

της Hannah Arendt και «ο Τεχνίτης» του Richard Sennett, τα οποία μας παρέχουν μια καλή εικόνα της 

κατακερματισμένης αντίληψης που επικρατεί στη νεωτερική εποχή σχετικά με την τη συγκεκριμένη έννοια. 

Οδηγό αυτού του παράτολμου εγχειρήματος χειρισμού ζητημάτων όπως «τι είναι εργασία» και ποια θα 

μπορούσε να είναι η σημασία της στη σημερινή κοινωνία αποτελεί η πεποίθηση ότι η εμπλοκή και η 

συμμετοχή αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την πιθανή λειτουργία του προτεινόμενου μοντέλου 

κατοίκησης και για την εξέλιξη του απλού χρήστη σε -ουσιαστικά ενεργό- κάτοικο.

Η «εργασία» των Hegel και Marx

Το έργο της Arendt παρουσιάζει έντονη επιρροή σχετικά με το ζήτημα της εργασίας από την 

προσέγγιση της εν λόγω έννοιας από τους Hegel και Marx. Γ ια το λόγο αυτό κρίθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη μια 

σύντομη ιστορική περιγραφή της χρήσης του όρου «εργασία» στο έργο των τελευταίων.

Σύμφωνα με τον Hegel, η εργασία αποτελεί «το εργαλείο για την προετοιμασία και την απόκτηση 

εξειδικευμένων μέσων κατάλληλων για τις εξειδικευμένες απαιτήσεις». Ο Hegel χρησιμοποιεί τη λέξη 

«Arbeit» η οποία μεταφράζεται και ως «μόχθος» και ως «εργασία» καθώς οι δύο όροι φαίνεται να 

απεικονίζουν την ίδια έννοια. Ο Hegel μιλά για τον καταμερισμό της εργασίας. Γράφει για την αφαίρεση 

στην εργασία, η οποία προκαλεί την εξειδίκευση των μέσων και των επιθυμιών που με τη σειρά τους είναι 

υπεύθυνες για την εξειδίκευση της παραγωγής, δηλαδή τον καταμερισμό εργασίας. Ο Hegel θεωρεί τον 

καταμερισμό της εργασίας ως λογική εξέλιξη, η οποία θα οδηγήσει τελικά στο τέλος της εργασίας καθώς οι 

άνθρωποι θα αντικατασταθούν σταδιακά από μηχανές. Ο καταμερισμός της εργασίας, σύμφωνα με τον 

Hegel, θα έχει ως συνέπεια την ολοκλήρωση της αλληλεξάρτησης των πολιτών. Μέσω αυτής της
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εξάρτησης και συνεργασίας ο αγώνας του αντικείμενου για τις επιθυμίες του γίνεται συλλογική ικανοποίηση 

των επιθυμιών.

Πέρα από την ανάλυση του ρόλου της εργασίας στην κοινωνία των πολιτών, ο Hegel διαχωρίζει τα είδη 

εργασίας, ή πιο συγκεκριμένα, τις «εργατικές τάξεις». Οι κατηγορίες αυτές διαμορφώνονται κυρίως από τις 

δεξιότητες και το κεφάλαιο και λίγο λιγότερο από τυχαίες περιστάσεις. Σύμφωνα με τον Hegel διακρίνονται 

τρεις τάξεις στην κοινωνία, η ουσιώδης ή άμεση τάξη, η βιομηχανική και η καθολική.

Η ουσιώδης τάξη αποτελείται από αυτούς που αποκτούν πλούτο από «φυσικά προϊόντα που 

προκύπτουν από την καλλιέργεια». Η κατηγορία αυτή αποτελείται από ό, τι θα μπορούσε να ονομαστεί 

γεωργικός τομέας και η φύση είναι αυτή που κάνει τον αρχικό διαχωρισμό της εργασίας. Τα μέλη αυτής της 

τάξης χάρη στην εξάρτησή τους από τα στοιχεία της φύσης τείνουν περισσότερο προς την υποταγή. Γι 

'αυτό η ουσιώδης τάξη ενσαρκώνει το ήθος που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την οικογενειακή ζωή.

Η βιομηχανική τάξη με τη σειρά της είναι αυτή που «αλλάζει την μορφή των προϊόντων της φύσης». Σε 

αντιδιαστολή με την ουσιώδη τάξη που εξαρτάται από τη φύση, η βιομηχανική τάξη εξαρτάται από την 

εργασία της και την παρεμβολή των επιθυμιών και της εργασίας των άλλων. Το πεδίο της δράσης της 

διακρίνεται σε τρία μέρη: α) στην εργασία για τις προσωπικές επιθυμίες των πιο συγκεκριμένων αναγκών, η 

οποία συνίσταται από την εργασία των τεχνιτών, β) στον πιο αφηρημένο συλλογικό όγκο εργασίας για τις 

συγκεκριμένες και πάλι ανάγκες, αλλά χάριν μιας πιο γενικευμένης ζήτησης και γ) στην επιχείρηση της 

ανταλλαγής, δηλαδή το εμπόριο. Όσα παράγει και απολαμβάνει, η βιομηχανική τάξη τα οφείλει κυρίως 

στην δίκιά της και μόνο δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό και τα μέλη της είναι πιο αυτοαναφορικά. Αυτό με 

τη σειρά του προκαλεί μια επιθυμία για ελευθερία και τάξη. Ενώ η «γεωργική» λοιπόν τάξη τείνει προς την 

υποταγή, η βιομηχανική τάξη τείνει προς την ελευθερία.

Η τρίτη τάξη, η καθολική, είναι αυτή που ασχολείται με τα γενικά συμφέροντα της κοινωνίας και 

φροντίζουν για τη διατήρηση της υπάρχουσα τάξης πραγμάτων. Αυτές οι τρεις κατηγορίες που 

αναφέρονται δεν αποτελούν ενδεχόμενα, αλλά ιστορικές αναγκαιότητες. Τα άτομα ανήκουν σε μία από 

αυτές τις κατηγορίες, ανάλογα με την ικανότητα, τη γέννηση και άλλες περιστάσεις. Η ελευθερία της 

επιλογής ωστόσο, πρέπει να αποτελεί τον τελικό και βασικότερο παράγοντα. Ο ρόλος της εργασίας έτσι 

χωρίζεται σε τρία διαφορετικά πεδία, το καθένα από τα οποία συνεπάγεται ένα διαφορετικό υπο-ορισμό 

της εργασίας.

Ο ορισμός της εργασίας που δίνεται από τον Hegel συμπίπτει απόλυτα με τη θεωρία του Marx. Η 

διαφορά τους έγκειται στη θεωρία του Hegel σχετικά με τις τάξεις. Γ ια τον Marx και τον Engels, η έννοια της 

τάξης είναι αντικειμενική, δεν ορίζεται από το που κατατάσσει ο καθένας τον εαυτό του. Η σχέση ομάδων 

ανθρώπων με τα μέσα παραγωγής είναι ο παράγοντας που διαμορφώνει τις τάξεις κι όχι οι ιδέες, το
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μορφωτικό τους επίπεδο και το εισόδημά τους. Οι τάξεις σε μια κοινωνία δεν έχουν καμία εγγενή 

κατάσταση, αλλά βρίσκονται σε σχέση η μια με την άλλη. Η κατοχή του κεφαλαίου είναι αυτό που χωρίζει 

αυτούς που έχουν τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας από εκείνους που δεν τον έχουν. Με τη 

μηχανοποίηση και τον καταμερισμό της εργασίας ο εργάτης που εκτελεί εξειδικευμένη εργασία χωρίς τον 

έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας χρησιμοποιείται για την υπεραξία του από αυτούς που έχουν στην 

κατοχή τους τα μέσα παραγωγής. Παύει με αυτό τον τρόπο να αντιλαμβάνεται τη δύναμή του μέσω της 

εργασίας του. Ο Marx ασχολήθηκε με το μη αλλοτριωμένο «Werk», το έργο που σχετίζεται με τον τεχνίτη, 

στο οποίο ο εργάτης έχει τον πλήρη έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας. Ο εργάτης θα είναι σε θέση να 

εμπλακεί σε όλα τα στάδια παραγωγής ενός προϊόντος, καθώς τα μέσα παραγωγής θα είναι κοινόχρηστα 

και προσιτά σε κάθε εργάτη. Το ιδανικό θα ήταν να επιτρέψει στον εργαζόμενο να επιλέγει ελεύθερα 

εργασία και ακόμη να αλλάζει επάγγελμα στην κλίμακα μιας ημέρας. Με αυτόν τον τρόπο ένα άτομο 

αναπτύσσει προφανώς μια ευρεία παλέτα δυνατοτήτων και αποκτά επίγνωση της δύναμης που 

εμπεριέχεται στην εργασία του.

Ο Marx μίλησε και για μια άλλη μορφή εργασίας την οποία όρισε ως «μεταβολισμό ανάμεσα στον 

άνθρωπο και τη φύση», μια φυσική λειτουργία του ανθρώπου για την επιβίωση. Μέσα από τη μεταβολική 

αυτή διαδικασία ο άνθρωπος αλλάζει τη φύση του. Αυτή λοιπόν η μορφή εργασίας αποτελεί το «labour», το 

οποίο η Arendt ορίζει ως μόχθο, και είναι απαραίτητη ώστε ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει μια 

συγκεκριμένη μορφή ζωής.

Μόχθος και Εργασία

Από τα γραπτά του Marx βλέπουμε ότι αρχίζει η διάκριση μεταξύ διαφορετικών μορφών εργασίας, 

μεταξύ του «labour», που ορίζει ως μια μεταβολική διαδικασία, και του «Werk» που χρησιμοποιείται για να 

αναφερθεί σε μια προ-βιομηχανική και προ-αλλοτριωμένη μορφή της δραστηριότητας. Η Hannah Arendt 

κάνει σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στο μόχθο και την εργασία, δύο άσχετες ετυμολογικά λέξεις οι οποίες στις 

μέρες μας χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν την ίδια δραστηριότητα, Σύμφωνα με την Arendt, ο 

μόχθος και η εργασία αποτελούν σημαντικά διαφορετικές έννοιες. Με βάση τη διάκριση του John Locke 

μεταξύ της «εργασίας του σώματός μας και του έργου των χεριών μας» η Arendt περιγράφει το μόχθο ως τη 

συνέχιση της διαδικασίας της ζωής και της εργασίας, ως την κατασκευή αντικείμενων με διάρκεια, 

σταθερότητα και ανθεκτικότητα στο χρόνο. Η Arendt λαμβάνει ως σαφή μαρτυρία αυτής της διάκρισης, 

παρά την έλλειψη ιστορικών αναφορών, το γεγονός ότι κάθε γλώσσα, αρχαία και σύγχρονη, περιέχει δύο 

άσχετες ετυμολογικά λέξεις οι οποίες κατέληξαν να χρησιμοποιούνται για να περιγράφουν την ίδια 

δραστηριότητα. Στο βιβλίο της Η ανθρώπινη κατάσταση, η Arendt κάνει λόγο για δύο κατηγορίες
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ανθρώπου που εργάζεται, το animal laborans (εργαζόμενο ζώο) και τον homo faber (άνθρωπος 

κατασκευαστής). To animal laborans είναι ισότιμο των δούλων της αρχαίας Ελλάδας. Όπως περιγράφει ο 

Αριστοτέλης, η χρήση δούλων και ήμερων ζώων αποσκοπεί στην απόκτηση των αναγκαίων με το σώμα 

τους. Η εμμονή των αρχαίων για απελευθέρωση απ' την ανάγκη ήταν αυτό που καθιστούσε απαραίτητη 

την ύπαρξη των δούλων. Οι δύο ιδιότητες τις οποίες σύμφωνα με τον Αριστοτέλη στερούνταν οι δούλοι 

των υπολοίπων ήταν «το βουλευτικόν» δηλαδή, η ικανότητα να σκέπτεται και αποφασίζει, και« η 

προαίρεσις» δηλαδή να προβλέπει κα να επιλέγει. Ο θεσμός της δουλείας βέβαια στην αρχαιότητα δεν 

αποτελούσε το μέσο για την εξασφάλιση φθηνής εργασίας και εκμετάλλευσης, αλλά ήταν το αποτέλεσμα 

της προσπάθειας αποκλεισμού του μόχθου από την καθημερινή ζωή. Το να μοχθεί κανείς σήμαινε ότι είναι 

υποδουλωμένος στην ανάγκη.

Ο Adam Smith και ο Karl Marx ασχολήθηκαν με τη διάκριση ανάμεσα σε παραγωγικό και μη μόχθο. Η 

νεώτερη εποχή καθώς και ο Karl Marx, εντυπωσιασμένοι από την έντονη παραγωγικότητα του Δυτικού 

κόσμου, απέκτησαν μια ισχυρή τάση να θεωρούν σχεδόν κάθε μόχθο ως εργασία και να αναφέρονται στο 

animal laborans με όρους που πιο πολύ ταίριαζαν στον homo faber, ελπίζοντας πάντοτε πως χρειάζονταν 

ένα βήμα ακόμη για να καταργηθεί τελείως ο μόχθος και η ανάγκη. Στη σύγχρονη εποχή, πέρα από τη 

διάκριση ανάμεσα σε παραγωγικό και μη μόχθο, ξεκινά ο διαχωρισμός ανάμεσα σε ειδικευμένη και 

ανειδίκευτη εργασία, και τέλος, ο καταμερισμός των δραστηριοτήτων σε χειρωνακτικό και διανοητικό 

μόχθο. Η διάκριση ανάμεσα σε παραγωγικό και μη μόχθο είναι αυτή που περιέχει, σύμφωνα με την Arendt 

την πιο θεμελιώδη διάκριση ανάμεσα στην εργασία και το μόχθο. Ένα σημαντικό γεγονός που το είχαν 

διαισθανθεί οι κλασικοί οικονομολόγοι είναι ότι η ίδια η δραστηριότητα του μοχθείν, άσχετα από τις 

ιστορικές περιστάσεις και ανεξάρτητα από την θέση της στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο χώρο, είναι από μόνη 

της «παραγωγική» ανεξάρτητα από την ανθεκτικότητα και αντοχή των προϊόντων της στο χρόνο.

Ο μόχθος που μας περιγράφει η Arendt, δεν περιορίζεται στην αποκομιδή της συγκομιδής και την 

παραγωγή τροφίμων, αλλά καλύπτει και την -απαραίτητη- κατανάλωση αυτών των προϊόντων. Στο βαθμό 

που κάποιος ασχολείται με αυτή την κυκλική διαδικασία συνέχισης της ζωής είναι ένα animal laborans. Οι 

άνθρωποι ωστόσο, είναι επίσης homo faber όταν δημιουργούν ανθεκτικά αντικείμενα καθοδηγούμενοι από 

μια «ιδέα» ή ένα πρότυπο. Ο homo faber είναι ο κριτής της υλικής εργασίας και πρακτικής. Δεν είναι 

συνεργάτης του animal laborans, αλλά ανώτερος του. To animal laborans είναι ένας άνθρωπος 

απορροφημένος σ' ένα καθήκον που κλείνει απ' έξω τον κόσμο σε αντίθεση με τον homo faber ο οποίος ζει 

τη ζωή του μαζί με άλλους.

Η Arendt χρησιμοποιεί αυτές τις διακρίσεις για να επεξεργαστεί αυτό που σκέφτεται ως αλλαγή στην 

ιεραρχία από την contemplativa vita στη vita Activa. Αυτή η αλλαγή ακολούθησε μια σύγχρονη ανάπτυξη

10

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:01 EEST - 52.53.217.230



που ξεκίνησε με την ανακάλυψη του τηλεσκοπίου από τον Γαλιλαίο. Το τηλεσκόπιο επέτρεψε στον 

άνθρωπο να αλλάξει την οπτική του για τον κόσμο, για να τοποθετήσει το σημείο Αρχιμήδη έξω από τον 

πλανήτη μας σε ένα ηλιοκεντρικό μοντέλο. Αυτό συνεπάγεται ότι η αλήθεια δεν λαμβάνονταν μέσω των 

αισθήσεων ή της περισυλλογής, αλλά έπρεπε να αναζητηθεί ενεργά μέσα από πειράματα ή εργαλεία. Η 

αισθητηριακή αντίληψη προσέφερε πλέον μια πολύ αβέβαιη βάση για την αληθινή γνώση. Έτσι, 

οδηγούμαστε σε ό,τι η Arendt ονομάζει «καρτεσιανό κόσμο-αλλοτρίωσης». Το μόνο που απομένει ως 

βεβαιότητα ήταν η πράξη της συνείδησής μας και η αναλλοίωτη αλήθεια των μαθηματικών. Η έμφαση 

μετατοπίστηκε εντελώς από το προϊόν, καθοδηγώντας τη διαδικασία κατασκευής μακριά από το ερώτημα 

τι είναι ένα αντικείμενο και τι είδους αντικείμενο πρόκειται να παραχθεί και οδηγώντας τη στο ερώτημα πώς 

και με ποια μέσα και διαδικασίες θα μπορούσε να αναπαραχθεί. Αποτέλεσμα αυτής της μεταφοράς ήταν η 

απόρριψη της ηθικής και των αξιών από τη διαδικασία κατασκευής.

Η μετάβαση από την περισυλλογή στην πράξη καθοδηγήθηκε από τα πρακτικά κίνητρα της 

τεχνολογικής καινοτομίας, αντί των θεωρητικών κίνητρων που ήταν κυρίαρχα. Η περισυλλογή έγινε 

μετρήσιμη βάσει των πρακτικών αποτελεσμάτων των επιστημονικών πειραμάτων και η αλήθεια και η 

γνώση δεν μπορούσε πλέον να προκύψει από τη σκέψη ή μέσω παθητικής παρατήρησης, αλλά έπρεπε να 

αποδειχτεί από την πράξη. Η περισυλλογή διατήρησε την αξία της μόνο ως εργαλείο και έχασε την εγγενή 

σημασία του. Στην πορεία της εξέλιξης της επιστήμης η εμπιστοσύνη του ανθρώπου δόθηκε, όπως το θέτει 

η Arendt, στην «εφευρετικότητα των χεριών του». Η προσωπική θεωρία είναι αληθής αν η τεχνολογία 

βασισμένη στην εγκυρότητά της λειτουργεί.

Στη διαδικασία κατασκευής αντικειμένων, δηλαδή στην εργασία, ο homo faber διατηρεί τη δυνατότητα 

της περισυλλογής στο βαθμό που ο ίδιος ασχολείται με το άφθαρτο και το αιώνιο. Η διαδικασία της 

κατασκευής έχει ωστόσο αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Στη σύγχρονη εποχή τα γνωρίσματα του 

homo faber είναι κυρίαρχα: η εργαλειακότητα του κόσμου, η εμπιστοσύνη στα εργαλεία και η πεποίθηση 

ότι κάθε πρόβλημα μπορεί να λυθεί. Αυτό οδήγησε σε μια υψηλή εκτίμηση της εργασίας, η οποία σύντομα 

αντικαταστάθηκε από τον μόχθο και την κυρίαρχη θέση του animal laborans. Η διαδικασία κατασκευής 

αντικειμένων μετατρέπεται σε μια κυκλική παραγωγική διαδικασία που σημαίνει ότι η εργασία γίνεται μια 

νέα μορφή μόχθου. Η ίδια η ανθρώπινη ζωή γίνεται το μοναδικό θεμέλιο, η ανθρώπινη κατάσταση με 

αποκλειστικό και μόνο σκοπό τη συνέχιση των κυκλικών διεργασιών της ζωής.
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«Περί Τεχνικής»

Χειροτεχνία και καπιταλισμός

Πώς η αξιολόγηση του Richard Sennett για τον σύγχρονο καπιταλισμό και την εφαρμοσμένη τέχνη 

σχετίζονται με την κριτική της Arendt; Ο Richard Sennett, μαθητής της Arendt, χρησιμοποιεί τη θεωρία της 

σχετικά με τη διάκριση του animal laborans [εργαζόμενο ζώο] και του homo faber [άνθρωπος 

κατασκευαστής], στον πρόλογο του βιβλίου του «ο Τεχνίτης» για να διαφοροποιήσει τον εαυτό του από 

αυτή τη διάκριση. Οι δύο εικόνες ανθρώπων που εργάζονται που μας παραχωρεί η Arendt, σύμφωνα με τον 

Sennett αποτελούν απλουστευμένες εικόνες της ανθρώπινης κατάστασης, αφού η φιλοσοφία τους 

αποκλείει απόλαυση, παιχνίδι και κουλτούρα.

Ο Sennett υποστηρίζει ότι η διάκριση αυτή του φαίνεται λαθεμένη, επειδή παραβλέπει τον πρακτικό 

άνθρωπο που εργάζεται και πιστεύει ότι "το ζώο" που είναι animal laborans είναι σε θέση να σκέφτεται. Ο 

homo faber της Arendt παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τον τεχνίτη, θα ήταν λάθος ωστόσο να 

ταυτίσουμε τις δύο έννοιες. Η διαφορά μεταξύ του homo faber της Άρεντ και του τεχνίτη του Sennett είναι 

η εστίαση του Sennett στην αλληλοσύνδεση της σκέψης και λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια της 

χειροτεχνίας. Η σκέψη δε συμβαίνει πριν και μετά την κατασκευή, όπως στην περίπτωση του homo faber 

της Άρεντ, αλλά καθ 'όλη τη διαδικασία. Αυτή είναι και η σημαντικότερη προσφορά του Τεχνίτη, η έμφαση 

στη σημασία της επανασύνδεσης της χειρωνακτικής και διανοητικής εργασίας οι οποίες έχουν διαχωριστεί 

στη σύγχρονη εποχή.

Αυτό που υπερασπίζεται εν μέρει ο Sennett είναι το γεγονός ότι η καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας 

κατασκευής αντικειμένων μπορεί να επιτύχει ένα πιο ανθρώπινο είδος υλικής ζωής. Ο Sennett 

διαφοροποιείται επίσης από την Arendt στους λόγους για τους οποίους εισάγει την έννοια της χειροτεχνίας. 

Οι λόγοι που παραθέτει είναι διάφοροι: η αντιμετώπιση της τεχνολογίας, των προσωπικών επιπτώσεων της 

ευέλικτης νέας εργασίας στο άτομο και της αδιαφορίας ή έλλειψης της ευθύνης των σύγχρονων θεσμών.

Ο σύγχρονος καπιταλισμός έχει αλλάξει ριζικά την εργασία και έτσι τον ρόλο της στην κοινωνία μας. 

Σύμφωνα με τον Sennett η νέα κουλτούρα (ευθυγραμμισμένη με μια νέα μορφή καπιταλισμού) είναι 

συνυφασμένη με τη δομή της οικονομίας και ως εκ τούτου με τη δομή των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η 

δομή της παλιάς εταιρείας μοιάζει με μια πυραμίδα, επειδή στην ιεραρχική μορφή της μια μεγάλη 

ποσότητα εργαζομένων μπορεί να προσληφθεί στο χαμηλότερο επίπεδο. Λόγω της ένταξης που 

προσφέρει σε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού το μοντέλο αυτό προσφέρει σταθερότητα στις μάζες και 

μια θέση στην κοινωνία. Η μεταφορά που χρησιμοποιεί ο Sennett για να περιγράφει τη δομή του νέου 

τύπου των εταιρειών είναι αυτή του mp3-player. Σύμφωνα με αυτή, οι εταιρείες έχουν ανά πάσα στιγμή τη
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δυνατότητα να επιλέξουν από ένα ευρύ φάσμα προσωπικού, μέσω μιας κεντρικής μονάδας καθοδήγησης, 

τον κατάλληλο εργαζόμενο για την κάλυψη της εκάστοτε ανάγκης. Αντί να απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό 

προσωπικού σε μόνιμη βάση, προσλαμβάνει άτομα με βάση τις απαιτήσεις του κάθε project. Στόχος του 

νέου μοντέλου εταιρειών είναι η ευελιξία και η μέγιστη προσαρμοστικότητα.

Η νέα μορφή του καπιταλισμού έχει αναγείρει μια νέα αξιοκρατία. Οι εταιρείες έχουν αναπτύξει 

συγκεκριμένους τρόπους για την εύρεση εκείνων που διαθέτουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την 

προσαρμογή στις αλλαγές. Η γνώση, η εμπειρία ή η δέσμευση δεν είναι πλέον τόσο σημαντικές. Ο 

σύγχρονος εργαζόμενος κρίνεται κυρίως από το ταλέντο και την ευελιξία. Εξαιτίας ενός συνδυασμού 

πολλών παραγόντων οι επιχειρήσεις εξωθήθηκαν να δείχνουν καινοτόμες και ρευστές. Η διαρθρωτική αυτή 

αλλαγή οδηγεί σε τρία κοινωνικά ελλείμματα που συνδέονται με την έννοια του «κοινωνικού κεφαλαίου»; 1) 

χαμηλή θεσμική αφοσίωση 2) μείωση της άτυπης εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων 3) αποδυνάμωση 

της θεσμικής γνώσης.

Πέρα από την απώλεια του κοινωνικού κεφαλαίου οι αλλαγές προς μια πιο ευέλικτη κοινωνία μπορεί να 

έχουν αρνητικές συνέπειες και στο ίδιο το άτομο. Όταν οι θεσμοί λειτουργούν τόσο βραχυπρόθεσμα 

καθίσταται δύσκολη η αφομοίωση της εμπειρίας, η συσσώρευση της γνώσης και η ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων. Ο Sennett υποστηρίζει ότι η δεξιότητα διευρύνει τους ορίζοντες μόνο επειδή επαναλαμβάνεται 

ο ρυθμός της επίλυσης. Η απόκτηση δεξιοτήτων μέσω της πρακτικής εξάσκησης ωστόσο αποτελεί δύσκολο 

εγχείρημα στη νεωτερική κοινωνία. Ο Διαφωτισμός πίστευε ότι καθένας κατέχει την ικανότητα να κάνει 

κάποια καλή δουλειά και η πίστη αυτή παραμένει εξαιρετικά σημαντική και στη σύγχρονη εποχή.

Επαναπροσέγγιση της χειροτεχνίας

Εναλλακτική αντιμετώπιση της εργασίας και δημιουργία νέων εργατικών πρακτικών και κοινωνικών 

συνθηκών

Αυτό που περιγράφει ο Sennett λοιπόν είναι μια βασική αλλαγή στην κουλτούρα της οικονομίας μας. 

Ασκεί κριτική στη νέα μορφή του καπιταλισμού που έχει εισαγάγει ένα είδος αξιοκρατίας στο οποίο η 

ευελιξία και η προσαρμοστικότητα αποτελούν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά. Το πλήθος των αλλαγών 

επιφέρει τον αποκλεισμό πολλών μελών της κοινωνίας και έχει δημιουργήσει προβλήματα ακόμη και σε 

εκείνους που διαθέτουν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά.

Αυτό που προτείνει για τη διασφάλιση της σταθερότητας και των αξιών είναι το ήθος της χειροτεχνίας. 

Σε μια πραγματικότητα η οποία έχει συνδέσει τη γνώση με την επαγγελματική αποκατάσταση και την
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εργασία με το κέρδος ο Sennett προτείνει μια πιο ανθρώπινη υλική ζωή μέσω της κρίσης και της 

κατανόησης της δημιουργίας πραγμάτων ως τεχνίτες. Ο τρόπος εργασίας του τεχνίτη μπορεί να γαντζώσει 

τους ανθρώπους στην υλική πραγματικότητα. Αυτό που υποστηρίζει και η Arendt είναι ότι το έργο έχει 

χάσει τον στοχαστικό του ρόλο. Ο υλικός πολιτισμός για τον Sennett είναι μεγίστης σημασίας. Η 

κατακερματισμένη έννοια της εργασίας στη νεωτερική κοινωνία αποτελεί μια δυσάρεστη ιστορική 

κληρονομιά από την οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικό να απαλλαγούμε. Το ήθος του τεχνίτη σύμφωνα με 

τον Sennett, είναι κάτι που οι άνθρωποι μπορούν να υιοθετήσουν για να κινηθούν προς αυτήν την 

κατεύθυνση. Την εποχή του Ομήρου ο τεχνίτης υμνήθηκε ως δημόσιο πρόσωπο. Η λέξη που 

χρησιμοποιήθηκε για τον τεχνίτη είναι αυτή του δημιουργού. Στην αρχαϊκή κοινωνία οι δημιουργοί που 

συνδύαζαν μυαλό και χέρι τιμούνταν ως εκπολιτιστές. Κατά τους κλασικούς χρόνους ο τεχνίτης τιμήθηκε 

λιγότερο, ωστόσο ο Πλάτωνας έβλεπε με ιδιαίτερη συμπάθεια το ιδεώδες του τεχνίτη και ανήγαγε τη 

δεξιότητα ως τη ρίζα του ποιείν.

Ένα επιπλέον στοιχείο της χειροτεχνίας σύμφωνα με τον Sennett είναι ότι έχει ως βασική επιδίωξη την 

καλή ποιότητα. Η ικανοποίηση που προκύπτει από το να κάνει κάποιος κάτι καλά και η πίστη σε αυτό που 

κάνει είναι κάτι που όλα τα ανθρώπινα όντα θέλουν και κάτι για το οποίο όλα τα ανθρώπινα όντα είναι 

ικανά, μας λέει ο Sennett. Ο στόχος του καλού αποτελέσματος διαθέτει ουσιαστική εσωτερική αξία για 

αυτόν που το στοχεύει. Θα μπορούσε σε αυτό το σημείο να ασκηθεί κριτική σε αυτή την αξίωση του 

Sennett, ότι δηλαδή όλα τα ανθρώπινα όντα επιθυμούν τα ίδια πράγματα και πως αυτά είναι τα μόνα 

πράγματα που χρειαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε μια μορφή καλής ζωής. Ωστόσο, ο Sennett αυτό που 

ισχυρίζεται ουσιαστικά είναι ότι το να κάνουμε σωστά τα πράγματα δεν είναι υποχρεωτική επιλογή, αν αυτό 

δε μας διαφωτίζει για τον εαυτό μας. Όσο περισσότερα αντλεί ένας άνθρωπος από τη διαδικασία 

κατασκευής πραγμάτων και από τις τεχνικές, όσο περισσότερο τις κατανοεί και τις αφομοιώνει, τόσο 

περισσότερο θα κερδίσει τη συναισθηματική επιβράβευση και το αίσθημα της επάρκειας. Η ιδέα της 

κατασκευής επιτρέπει στα άτομα να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους με ένα διαφορετικό τρόπο και αυτό 

δημιουργεί ένα νέο τρόπο εκτίμησης. Υποστηρίζει ότι η ικανότητα να εργαζόμαστε μπορεί να μας διδάξει 

πώς να αυτό-κυβερνώμαστε και να συνδεόμαστε σε κοινό έδαφος με τον υπόλοιπο κόσμο. Η πρότασή του 

δηλαδή για δεξιοτεχνία δε φιλοδοξεί να παράγει «θεμελιώδη αξιώματα», αλλά να προσφέρει ένα νέο 

λεξιλόγιο που απαντά στην επιθυμία για ουσιαστικότερους τρόπους εμπλοκής μέσω της εργασίας. Ένα 

λεξιλόγιο που απαντά στην τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κατάσταση και στην κουλτούρα του νέου 

καπιταλισμού. Η μερίδα των ανθρώπων που βρίσκει ενδιαφέρον ένα τέτοιου είδους λεξιλόγιο μπορεί να 

ενστερνιστεί την χειροτεχνία όχι μόνο στο επίπεδο του προσωπικού ήθους, αλλά να διαμορφώσουν τις 

συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν την τόνωσή της. Αυτό που ευελπιστεί να ενσταλάξει αυτό το 

λεξιλόγιο, είναι την απαίτηση από την πλευρά του «τεχνίτη» για ένα χαμένο χώρο ελευθερίας.
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Συμπέρασμα

Στο παρόν κεφάλαιο είδαμε την έννοια της «εργασίας» όπως εντοπίστηκε στα γραπτά των Hegel και 

Μαρξ, Arendt και Sennett. Η προσπάθεια αυτή αποβλέπει, εν μέρει, στην άσκηση κριτικής στην 

κατακερματισμένη αντίληψη της εργασίας που επικρατεί στη σύγχρονη εποχή. Η Arendt στο βιβλίο της, Η 

ανθρώπινη κατάσταση, προτρέπει για μια πιο ολοκληρωμένη ανθρώπινη κατάσταση, στην οποία ο 

άνθρωπος παύει να είναι μόνο animal laborans. Ο άνθρωπος ως homo faber παρουσιάζει σοβαρές 

ομοιότητες με το σκεπτικό του Sennett για τη δεξιοτεχνία. Ωστόσο, η θεωρία του Sennett προέρχεται από 

μια διαφορετική ανάλυση της τρέχουσας κουλτούρας μας. Επιπλέον, προσφέρει μια ενδιαφέρουσα 

πρόταση που μπορεί να λειτουργήσει ενδεχομένως ως μια «πρακτική» διέξοδο στα προβλήματα που 

παρουσιάζει η νεωτερική κοινωνία. Αυτή η πρόταση μπορεί να διαβαστεί είτε ως πρόταση για τη διεξαγωγή 

της επαγγελματικής ζωής, είτε για την αναμόρφωση των κοινωνικών συνθηκών. Το δεύτερο κομμάτι είναι 

αυτό που αφορά και αυτή την εργασία.

Η πρακτική εργασία του κατοίκου η οποία συντελεί στην εκπλήρωση της προσωπικής αυτονομίας, στην 

απόκτηση γνώσης που αφορά τον εαυτό μας, υποστηρίζει ταυτόχρονα την ανθρώπινη κοινότητα στον 

τόπο της κατοίκησής της. Πρόκειται για ένα εικοτολογικό εγχείρημα στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή για την αποφυγή της αισθητικοποίησης του κοινωνικού και ηθικοποίησης του υλικού. Δεν 

πρόκειται για μια πρακτική εθελοντισμού, αλλά για μια συνειδητή πολιτική συμπεριφορά. Η δραστηριότητα 

της κατασκευής ήρθε να καταλάβει τη θέση που είχε πριν η πολιτική πράξη. «.. .Ούτε η επέκταση της 

καπιταλιστικής οικονομίας, ούτε οι νόμοι της ιστορίας, ούτε το κόμμα δουλεύει ποτέ για τους ανθρώπους. Η 

μοίρα τους θα είναι αυτό που θα θελήσουν και που θα μπορέσουν να κάνουν οι ίδιοι» έχει πολύ εύστοχα πει 

ο Καστοριάδης.

15

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:01 EEST - 52.53.217.230



ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ 

ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ

Στο τρίτο μέρος του κειμένου διερευνάται το πώς η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας, οι τοπικές και 

κοινοτικές πρωτοβουλίες οικοδόμησης μπορούν να χρησιμεύσουν ως συμβολικές διαδικασίες για την 

ανακατασκευή του πολιτισμού της κατοίκησης και ποιος ο ρόλος του αρχιτέκτονα στη διαμόρφωση αυτής 

της διαδικασίας.

Η σημερινή κυρίαρχη γνώση στον καπιταλισμού χαρακτηρίζεται ολοένα και περισσότερο από την άυλη 

εργασία και έχει μετατραπεί σε ένα «αφηρημένο χώρο». Απέναντι στον αφηρημένο καπιταλιστικό χώρο 

συναντάμε τον φυσικό και υλικό χώρο. Η σημασία του είναι εξαιρετικά σημαντική, για το λόγο αυτό δεν 

πρέπει να γίνεται κατανοητός με έναν αφηρημένο τρόπο, με την φυσική εκδοχή να ωθείται στο 

παρασκήνιο. Μιλάμε για το πραγματικό μέγεθος, τη φυσική τοποθεσία, τη δημιουργία του χώρου. Κάθε 

ομάδα ανθρώπων που επιζητά την αναγνώριση στην κοινωνία χρειάζονται ένα μέρος για να το επιτύχει 

αυτό. Η κοινότητα είναι ένας πραγματικός φυσικός χώρος όπου οι κάτοικοι ξεκινούν τη διαδικασία της 

επανιδιοποίησης της πόλης, σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι ζουν σε έναν αφηρημένο χώρο παραγωγής και 

που η δημοκρατία διοικείται από κάποιον άλλο. Είναι σημαντικό για την επιβίωση των πόλεών μας οι 

άνθρωποι που ζουν σε αυτές να αισθάνονται ότι είναι η ίδια η πόλη και 'ότι κατέχουν τον έλεγχό της.

Σύμφωνα με τον Henri Lefebvre, ο κοινωνικός χώρος δεν είναι στατικός ή ένα δεδομένο, αλλά είναι 

μάλλον η συνεχής παραγωγή των χωρικών σχέσεων, που περιλαμβάνουν πολλαπλότητα και συνύπαρξη. 

Μιλάμε για ένα μοντέλο ανταλλαγής γνώσεων, αυτό είναι κατ' ουσία ένας κοινωνικός χώρος. Η θεωρητική 

ανάλυση του κοινωνικού χώρου ωστόσο δεν είναι αρκετή, αν πραγματικά θέλουμε να αλλάξουμε την 

κουλτούρα της κατοίκησης. Δουλεύοντας μαζί με τους απλούς ανθρώπους σε ένα αντικείμενο ξεκινά μια 

διαδικασία πολιτιστικής ανακατασκευής, μια πολιτισμική διαδικασία. Χρησιμοποιούμε όρους όπως 

«συμμετοχική δημοκρατία» και «συμμετοχικός σχεδιασμός». Η δημοκρατία και ο σχεδιασμός θα πρέπει να 

είναι συμμετοχικά εξ ορισμού. Δίνουμε έμφαση στη λέξη «συμμετοχή» επειδή στις μέρες μας δεν υπάρχει 

αρκετή συμμετοχή. Το γεγονός ότι πρέπει να πούμε τη λέξη είναι από μόνο του συμπτωματικό.

Η διαμόρφωση νέων δομών συλλογικής συμβίωσης είναι εφικτή. Πληθώρα παραδειγμάτων, σύγχρονων 

και μη, μαρτυρούν κάτι τέτοιο. Δε μπορεί όμως να θεωρείται δεδομένη καθώς προϋποθέτει πλέον τη 

βούληση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Οι πολίτες διεκδικούν εκ νέου την πόλη. Αυτό αποτελεί 

ταυτόχρονα μια συμβολική διαδικασία, αλλά και μια πολιτισμική διαδικασία.
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Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής, υπό την προϋπόθεση ότι την επιδιώκουμε, πρέπει να είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την γνώση που πηγάζει από μια πολιτισμική διαδικασία. Ορίζοντας τη διαλεκτική σχέση 

μεταξύ κοινωνίας και χώρου οι μαρξιστές γεωγράφοι David Harvey και Eduard Soja διατυπώνουν ότι ο 

χώρος παράγεται κοινωνικά, αλλά ότι επίσης αποτελεί μια συνθήκη κοινωνικής παραγωγής. Σύμφωνα με 

την ανθρωπολογική προσέγγιση επίσης ο χώρος παράγεται υλικά και πολιτισμικά και είναι διαρκώς 

μετασχηματιζόμενο κομμάτι της υλικής ζωής. Ο μύθος λοιπόν, ότι αρχιτεκτονική είναι μόνο η 

αρχιτεκτονική, ο οποίος ιδρύθηκε στη βάση των δίδυμων εννοιών της ιδιοφυίας και της αυτονομίας, οδηγεί 

τελικά στην περιθωριοποίησή της. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται μια σπασμωδική βάση γνώσης και 

έτσι η αρχιτεκτονική γίνεται όλο και περισσότερο άσχετη και, τελικά, ανεύθυνη. Η αρχιτεκτονική γνώση 

έγκειται στις διαδικασίες που οδηγούν στην κατασκευή, στην αναπαράσταση του κτιρίου, στη χρήση του, 

στις θεωρίες πέρα από το κτίριο, στις πολλαπλές ερμηνείες του κτιρίου και ούτω καθεξής. Η αρχιτεκτονική 

υπερβαίνει το κτίριο ως αντικείμενο. Για να διευρύνουμε τη γνώση μας ως αρχιτέκτονες, πρέπει να 

κατανοήσουμε τις διαδικασίες που οδήγησαν στο αντικείμενο και να ανακρίνουμε τη ζωή του αντικειμένου 

μετά την ολοκλήρωση του. Εστιάζουμε λοιπόν όχι τόσο στα προϊόντα της αρχιτεκτονικής, τα κτίρια, αλλά 

στις διαδικασίες που τα παρήγαγαν και που τα εξελίσσουν.

Ως αρχιτέκτονες ωστόσο μπορούμε μόνο να ελπίζουμε να κατανοήσουμε, ποτέ πλήρως να γνωρίσουμε. 

Αυτό απαιτεί μια στροφή του παραδείγματος, όπου η ψευδαίσθηση μιας ενιαίας, σταθερής βάσης 

αρχιτεκτονικής γνώσης αντικαθίσταται από την αποδοχή του αρχιτεκτονικού ευρήματος. Η νέα βάση 

γνώσεων στην οποία αναφερόμαστε δεν αποτελεί μια ρυθμιστική, βάση γνώσεων, αλλά περισσότερο 

αφορά στη δόμηση τρόπων σκέψης μέσα από τους οποίους ο καθένας βρίσκει τον δικό του χώρο κριτικής.

Σύμφωνα με τον Michel de Certeau, είναι στις στιγμές του καθημερινού όπου αντιλαμβάνεται κανείς ότι 

κάθε σύστημα συνεχώς διαβρώνεται από ενέργειες, πρακτικές και τον χρόνο, και ότι κανείς γνωρίζει ότι 

ακόμη και οι εννοιολογικοί περιορισμοί ενός ορθολογικού συστήματος επιτρέπουν την άνθηση των 

διαφορετικοτήτων που ήταν γραφτό να καταστείλει. Γ ια τον Lefebvre, το καθημερινό είναι το υπόλειμμα, 

όταν το άκρως εξειδικευμένο και οι έκτακτες ενέργειες του ανθρώπου έχουν αφαιρεθεί. Αλλά από αυτό το 

υπόλειμμα οι υψηλότερες δραστηριότητες προέρχονται, και όχι το αντίστροφο. Τι σημαίνει αυτό για την 

αρχιτεκτονική είναι αρκετά σαφές. Όχι άλλα κοιτάζοντας κάτω από ψηλά, όχι περισσότερα οράματα μιας 

καθαρής, ανασυνταγμένης κοινωνίας των πολιτών, αλλά μάλλον λειτουργώντας αντίστροφα, από κάτω 

προς τα πάνω, πάντα έχοντας επίγνωση των ενδεχόμενων-απρόβλεπτων τη δεδομένης κατάστασης και των 

πολιτικών προεκτάσεων του έργου της αρχιτεκτονικής. Γ ια τον αρχιτέκτονα, το καθημερινό δημιουργεί ένα 

περιβάλλον στο οποίο το επικό όραμα πρέπει να εγκαταλειφθεί. Απαιτεί την αναγνώριση της πολιτικής 

κατάστασης του καθενός. Είναι με τον τρόπο που ο καθένας από εμάς έχει σχέση με το καθημερινό, που 

σύμφωνα και με το φεμινιστικό αξίωμα, το προσωπικό γίνεται η πολιτικό. Αυτό καθιστά έναν τρόπο σκέψης
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για την αρχιτεκτονική στον οποίο η υποτιθέμενη αθωότητα του εξιδανικευμένου συστήματος γρήγορα 

χάνεται και αντικαθίσταται από μια κρίσιμη συνειδητοποίηση. Αυτό δεν υπονοεί ότι το καθημερινό 

προβλέπει μια μέθοδο σχεδιασμού, αλλά ότι το καθημερινό λειτουργεί ως καταλΰτης για την παραγωγική 

σκέψη.

Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο σχετικισμού, ωστόσο σε αυτό το σημείο είναι που 

απαιτείται μια κριτική στάση στην οποία ο αρχιτέκτονας πρέπει να τοποθετηθεί κοινωνικά και πολιτικά σε 

σχέση με τα ζητήματα που διακυβεύονται.

Ο εργαλειακός ορθολογισμός και η μυθοποίηση της αισθητικής μπορεί να προστατεύουν τον 

αρχιτέκτονα από τους ερασιτέχνες και να του προσδίδουν κοινωνική επιφάνεια και επαγγελματική 

νομιμοποίηση, ωστόσο παραβλέπει πλήρως τον κοινωνικό του ρόλο. Ο αρχιτέκτονας όπως και ο 

καλλιτέχνης πρέπει να είναι κάποιος που έρχεται από το εξωτερικό και παρεμβαίνει με τη χρήση της 

κριτικής σκέψης. Έχουν τη δυνατότητα να μεσολαβήσουν το εννοιολογικό όραμα των πολιτών σχετικά με 

το είδος της πόλης που θέλουν να ζήσουν. Μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα είδος κοινωνικού μεσίτη 

όπως έχει πει και η Martha Rosier.

Δε πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι στην αντιπαράθεση με τις δυνάμεις πέρα από την αρχιτεκτονική 

βρίσκεται ο τόπος που μπορεί να δομηθεί η πρόθεση. Στο άνοιγμα προς τις δυνάμεις που διαμορφώνουν 

την κοινωνία και στην αναγνώριση της αδυναμίας μας μπροστά σε αυτές, μπορούμε να προχωρήσουμε 

προς μια αντίδραση απαλλαγμένη από τα όνειρα της ουτοπίας. Το να μιλάμε δεν είναι αρκετό, αν θέλουμε 

να αλλάξουμε την κουλτούρα της κατοίκησης στις μέρες μας.

Ζούμε σε μια εποχή μετασχηματισμού και ως εκ τούτου αυτό είναι μια ευκαιρία για την εξεύρεση 

λύσεων. Θα μπορούσε να είναι μια στιγμή ελπίδας. Η σκέψη παράγεται σε συνεργασία με τους άλλους 

αυτός είναι και ένας βασικός τρόπος με τον οποίο συμβαίνει η γνώση η οποία δεν είναι ποτέ οριστική. 

Είμαστε πάντα μέρος αυτής της συνεχής μετατροπή της γνώσης, και συμβάλουμε σε αυτό με την 

κατασκευή της γνώσης μαζί με άλλους.
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Στο πλαίσιο της έρευνας και σε μια απόπειρα σύνδεσης του εννοιολογικοΰ πλαισίου με το πρακτικό 

κομμάτι οργανώθηκε ένα ημερήσιο εργαστήριο με συμμετέχοντες αρχιτέκτονες και χρήστες. Στόχος ήταν 

να φέρουμε τον χρήστη στη θέση του «τεχνίτη» υπό την έννοια της ιδιαίτερης κατάστασης του 

εμπλεγμένου και να τον επαναφέρουμε στη διαδικασία παραγωγής του χώρου. Επιδίωξη ήταν η ανάπτυξη 

συνείδησης τόσο στο χρήστη, όσο και στον αρχιτέκτονα σχετικά με το τρόπο με τον οποίο παράγεται και 

εκφράζεται ένα μοντέλο κατοίκησης. Ταυτόχρονα είναι μια απόπειρα να εντοπιστεί εκείνη η γνώση του 

χρήστη που ενδιαφέρει και να μπορεί να βοηθήσει τον αρχιτέκτονα.

Το ζητούμενο του εργαστηρίου ορίστηκε με την εξής διατύπωση: «γράψτε το κτίριο στο οποίο θα 

ζούσατε ιδανικά». Το οικόπεδο εργασίας ήταν κοινό για όλους και τα ερμηνευτικά εργαλεία που ζητήθηκαν 

να χρησιμοποιηθούν ήταν το κείμενο, το σκίτσο και η μακέτα. Τους ζητήθηκε να περάσουν από κάθε 

εκφραστικό μέσο από μια φορά τουλάχιστον και να καταγράψουν τη σειρά με την οποία περνούσαν από το 

ένα στο άλλο. Η κλίμακα στην οποία εργάστηκαν στην μακέτα ήταν η 1:100 και αυτό που τους ζητήθηκε 

περισσότερο να κάνουν ήταν να επικεντρωθούν περισσότερο στο ποιες θα είναι οι ποιότητες που το κτίριο 

τους θα περιλαμβάνει και στο πώς αυτό θα παραχθεί.

Σύμφωνα με τον Richard Sennett, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τη διέπει ένας ρυθμός. Το πρώτο 

στάδιο περιλαμβάνει την εγγραφή μιας συνήθειας η οποία με την επανάληψη οδηγεί στην ευχέρεια και την 

αυτοπεποίθηση. Στο δεύτερο στάδιο, η ικανότητα επεκτείνεται αμφισβητώντας την καθιερωμένη συνήθεια. 

Μόλις λάβει χώρα και το δεύτερο στάδιο ακολουθεί ένα τρίτο το οποίο περιλαμβάνει την επανεγγραφή της 

συνήθειας. Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται ένας ρυθμός: η εγγραφή μιας συνήθειας, η αμφισβήτησή της 

και η επανεγγραφή της. Ο ρυθμός της δημιουργίας ικανοτήτων λειτουργεί με έναν προσθετικό τρόπο και 

μπορεί να πάρει πολύ καιρό για να παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η υιοθέτηση αυτού του τελετουργικού και η απομάκρυνση από τη παραγωγή ενός χωρικού μοντέλου, 

προϊόντος μιας γραμμικής διαδικασίας είναι η πρόθεση της συγκεκριμένης άσκησης. Χρησιμοποιώντας τα 

αποτελέσματα του εργαστηρίου ως αφορμή αμφισβήτησης μιας καθιερωμένης διαδικασίας παραγωγής 

χώρου προσπάθησα να αναγνώσω τι έχει πει ο καθένας για το χώρο και για τον τρόπο με τον οποίο αυτός 

παράχθηκε για να επιστρέφω στην εγγραφή μια βελτιωμένης διαδικασίας. Αφετηρία αυτής της εργασίας 

υπήρξε η πρόθεση σχηματισμού ενός μοντέλου συλλογικής κατοίκησης, Κάτι τέτοιο ωστόσο θα ήταν 

ελλιπές αν δε λάμβανε υπόψη την αντίληψη του χρήστη σχετικά με το μοντέλο κατοίκησής του.
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Προσπαθώντας να αναγνωρίσω λοιπόν τις προθέσεις του χρήστη μέσα από την διαδικασία που ο ίδιος 

ακολούθησε για την παραγωγή του «ιδανικού για αυτόν κτιρίου» και επιβάλλοντας τον μέγιστο σεβασμό 

και τη μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα σε αυτό που ο καθένας όρισε ως ιδανικό για τον ίδιο, 

προσπάθησα αρχικά να μεταφράσω το κείμενό τους σε κτίριο σχεδιασμένο από εμένα για αυτούς και στη 

συνέχεια να δημιουργήσω ένα μοντέλο συνύπαρξης.
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