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Περίληψη  

Η παρούσα διπλωματική εργασία, επιχειρεί να φέρει στο φως το ενδεχόμενο 

μιας ριζικής εναλλακτικής για την κατοίκιση και την παραγωγή της πόλης. Αρθρώνει 

συλλογισμούς και χειρονομίες, εν μέσω κρίσης, χρησιμοποιώντας ως υλικά, τους 

σωρούς των αποτυχιών, «της δημιουργικής καταστροφής» σωμάτων, τους λόφους 

των αντικειμένων, των κάθε λογής προϊόντων, που διευρυμένα παράγει για 

κατανάλωση, ο πολιτισμικός καπιταλισμός. Στην έρημο της αποξένωσης, των 

ματαιωμένων προσδοκιών και της  βιοπολιτικής εξουσίας, ψηλαφούμε διεξόδους για 

την επιθυμία και τις ανάγκες μας. Σε μια πορεία ενεργητικού ανά-στοχασμού 

χρησιμοποιούμε τη θεωρητική συνεισφορά του Walter Benjamin, συνομιλούμε με τον 

Slavoi Zizek και μοιραζόμαστε αναλυτικά σχήματα με τον Giorgio Agamben. 

«Αγκαλιάζουμε την καταστροφή», επισημαίνοντας τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα 

της ανάπτυξης και δια μέσου των μερών χωρίς μερίδιο προσπαθούμε 

προχωρήματα επανακαθορισμού του καθολικού εκ του υπολοίπου. Μελετάμε το 

κέντρο του Βόλου, παρατηρούμε τις γειτονιές της εγκατάλειψης, τα σημάδια της 

κρίσης στο κτιριολογικό απόθεμα της πόλης. Προτείνουμε την επανενεργοποίηση 

των κτισμάτων σε αργία μέσα από μια μεροληπτική αρχαιολογία που ακουμπάει 

στον τεχνίτη αλλά κοιτάει στο μέλλον των κοινών. Φέρνουμε τα απομεινάρια του 

πολιτισμού στο προσκήνιο, τα ανασκευάζουμε σε αντικείμενα αξίας χρήσης, οικιακό 

εξοπλισμό της νέας πόλης. Συνδεόμαστε οργανικά με το δρόμο ως γραμμή του 

μετώπου για το δικαίωμα στην πόλη. Καταλαμβάνουμε χρόνο στο παρόν για να 

διεμβολίσει το πρόταγμα του συλλογικού δρόμου τον επαναλαμβανόμενο κύκλο 

της μη εναλλακτικής. 

commucopia είναι η τομή που ανοίγουμε για να διέλθουμε τη φαντασίωση. 

Ένα δίκτυο-εργαστήριο, που κηρύττει την έκτακτη ανάγκη, αναζητώντας τη ριζική 

δικαιοσύνη. 

Βόλος, Σεπτέμβριος 2016 

 



* commons + cornucopia, where copia stands for multitude, plenty, copy, reproduction  

commucopia* 
reintroducing surplus into commons 

Paschalis Dionysis – 2016 – Tsoutsis Konstantinos 

Professor, Zissis Kotionis 

 

Abstract 

This thesis is attempting to shed light on the possibility of a radical 

alternative about inhabitance and production of the city. It is articulating 

thoughts and gestures-in the middle of the economic crisis- using as materials the 

piles of failure, “the creative destruction” of bodies, the hills of objects, and of 

various kinds of products, which cultural capitalism is broadly producing for 

consumption. In the desert of isolation, unfulfilled expectations and biopolitical 

authority, we are groping way outs for our desires and needs. On a way of active 

reflexion we are using the theoretical contribution of Walter Benjamin, we are 

‘talking with’ Slavoi Zizek and we are sharing analytical forms with Giorgio 

Agamben. “We are embracing catastrophe”, pinpointing the contradictions and 

the no-way outs of capital development and through the parts without share, we 

are attempting proceedings of redefinition of the whole out of the remainder. We 

are studying the centre of Volos, we are observing the neighborhoods of 

abandonment, the signs of crisis in the “building’s reserve” of the city. We are 

suggesting the reactivation of the buildings in idleness via a biased Archaeology 

which is touching upon the craftsman and at the same time is gazing the future of 

the common things. We are bringing the remainders of civilization on the scene, we 

are reconstructing them as objects of use value, residential equipment of the new 

city. We are getting organically connected to the street as a front line in the 

struggle for the “right to the city”. We are occupying time in the present, so as the 

collective way, to puncture the repeated cycle of the no- alternative. 

commucopia is the section we are opening in order to traverse the fantasy. 

It is a network-workshop which is declaring the state of emergency, seeking radical 

justice. 

Volos, September 2016 
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Ι. χρόνος του τώρα

Αρθρώνουμε συλλογισμούς στο χρό-
νο του τώρα και διατάσσουμε χειρονομί-
ες στον χώρο της πόλης, προσπαθούμε 
να παράξουμε λόγο και πράξη, εν μέσω 
κρίσης. Στις μέρες μιας κοινωνικής κατα-
στροφής που μόνο με τον πόλεμο μπορεί 
να συγκριθεί, με τη δυστυχία και τα αδιέ-
ξοδα να σωρεύονται για την πλειονότητα 
και στις κοινωνίες της δύσης, δεν μπορούμε 
και δεν θέλουμε να γυρίσουμε από την άλλη, 
να αποστρέψουμε το βλέμμα. Μας απα-
σχολεί στο καθημερινό, θέλοντας και μη, το 
δικό μας και των γύρω μας. Δεν μπορούμε 
να κρατήσουμε το αρνητικό έξω, από αυτά 
που σκεπτόμαστε, σχεδιάζουμε και τελικά 
από αυτά που φέρνουμε στον κόσμο, στην 
σύγκρουση με/στην έγκληση από τον άλλο. 
Η συνθήκη που περιγράφουμε δεν είναι μια 
φυσική καταστροφή. Γιατί το άνοιγμα των 
ανισοτήτων και η γιγάντωση του σορού 
των «αποτυχιών» αναφέρεται στο κοινωνικό 
μοντέλο, στα όρια του οποίου παράγεται 
η βιωμένη πραγματικότητα που μας περι-
τριγυρίζει, στον καπιταλισμό, με τα χαρα-
κτηριστικά που αυτός παίρνει στα χρόνια 
της άυλης παραγωγής υπό την πρωτοκα-
θεδρία της χρηματοπιστωτικής σφαίρας.

Το πέρασμα στην άυλη παραγωγή φέρει 
μαζί του μια νέα φάση πρωταρχικής συσσώ-
ρευσης, όπως εύστοχα παρατήρησε ο Paolo 
Virno,1 είναι το ίδιο απάντηση και διεύρυνση 
των αντιφάσεων του κεφαλαίου, συνδέεται 
οργανικά με την μετατροπή της πόλης στον 

1 Paolo Virno, 2007, σ. 133

κατ’ εξοχήν χώρο συνάρθρωσης των αδιε-
ξόδων, της παραγωγής των προϊόντων και 
της αναπαραγωγής της εργασίας. Μπορεί η 
έκρηξη της αστικοποίησης να τοποθετείται 
στην ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας αλλά 
για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία το 
20072 ο πληθυσμός των πόλεων ξεπέρασε 
αυτόν της υπαίθρου. Άλλωστε το πέρασμα 
σε αυτή τη νέα φάση, συνεχούς απόστασης 
υπεραξίας, δεν επισυμβαίνει μονομιάς, συν-
δέεται με την πολιτισμική βιομηχανία,3 ορίζε-
ται και ορίζει τον νεοφιλελευθερισμό, καθο-
ρίζει την μορφή που παίρνουν οι πόλεις μας.

Ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι απλά μια 
ιδεολογική εμμονή την απόσπαση της οικο-
νομίας από τα κρατικά δεσμά, μια απελευ-
θέρωση των αγορών από τον έλεγχο και την 
δημοκρατική λογοδοσία, πολύ περισσότερο 
είναι μια κυβερνολογική, μια τεχνική αυταρχι-
κής επιβολής που στοχεύει στην πειθάρχηση 
σωμάτων και θελήσεων, μια φρονηματική δι-
ακυβέρνηση της ζωής και των ορίων της. Βέ-
βαια δεν υπάρχει τίποτα απλό σε αυτή την 
απόσπασή, όπως δεν τελειώνει το κράτος, 
ιδιαίτερα στη διάσταση του οργανωτή του 
πολέμου, ενός πολέμου ταξικού. Καλύτερα 
θα λέγαμε πως είναι η συνάντηση των δυο 
παραπάνω σε μια βιοπολιτική, όπου το βιο-
λογικό και το πολιτικό σώμα συνενώνονται 
σε μια πολιτεία καταναλωτών. Εναλλακτικά 
όπως το τοποθετεί ο John Gledhill4 αυτό 

2 World Urbanization Prospects, United Nations, 2014 
REVISION, αν. απ. 
https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/
WUP2014-Highlights.pdf 
3 Αντόρνο, Τ. Β. & Χορκχάϊμερ Μ., 1996 
4 John Gledhill, “Neoliberalism”, στο David Nugent 
και Joan Vincent (επιμ.), A Companion to the Anthro-
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που διακυβεύετέ δεν είναι απλός η οικονομία 
της αγοράς αλλά η κοινωνία της αγοράς.

II. γυμνή ζωή

Αναφερθήκαμε προηγούμενα σε μια κα-
ταστροφή που θα μπορούσε να παραλλη-
λιστεί με τα οσα αφήνει πίσω ο πόλεμος, 
μιλήσαμε για το κράτος ως οργανωτή ενός 
πολέμου ταξικού. Ως τέτοιος, αυτός ο πό-
λεμος έχει στόχο τον ιδιο τον πληθυσμό 
των υπηκόων, ως βιολογική υπόσταση. Είναι 
ένας πόλεμος ρητά ακήρυκτος, με κατακόμ-
βες νεκρών. Ο Ιταλός φιλόσοφος Giorgio 
Agamben καταλήγει σε  μια παρεμφερή θέ-
ση,5 συσχετίζοντας τον εμφύλιο πόλεμο με 
την κατάσταση εξαίρεσης, χρησιμοποιώντας 
στο παράδειγμα της Ναζιστικής Γερμανίας 
του Γ’ Ράιχ, το διάταγμα για την προστα-
σία του λαού και του κράτους το οποίο 
ανέστελλε τα άρθρα του Συντάγματος 
της Βαϊμάρης που αφορούσαν τις ατομικές 
ελευθερίες. Διάταγμα που παρέμεινε ενεργό 
μέχρι την παράδοση της Γερμανίας και τη 
διχοτόμηση της από τους συμμάχους. Και 
συνεχίζει τονίζοντας πως “έκτοτε, η σκόπι-
μη διαμόρφωση μιας διαρκούς κατάστασης 
εκτάκτου ανάγκης (παρότι, ενδεχομένως, 
δεν κηρύσσεται με την τεχνική έννοια του 
όρου) αναδείχθηκε σε μια από τις βασικό-
τερες πρακτικές των σύγχρονων κρατών, 

pology of Politics, Malden, MA: Blackwell, 2004, σ. 
332- 348, οπ. Αν. Αθηνά Αθανασίου, 2012, σ. 16
5 Giorgio Agamben, 2007, σ. 13 

ακόμα και των λεγόμενων δημοκρατικών”.6

Μιλάμε για μια συνθήκη (κατάσταση εξαί-
ρεσης)7 όπου η βία που ασκείται δεν συ-
ντηρεί ούτε απλώς θέτει το δίκαιο, αλλά το 
συντηρεί αναστέλλοντάς το και το θέτει 
εξαιρούμενη αυτή καθαυτή από το δίκαιο. 
Εξηγούμαστε “αν η παραγωγή ενός βιοπο-
λιτικού σώματος είναι η πρωταρχική δρα-
στηριότητα της κυρίαρχης εξουσίας”,8 κλειδί 
για την κατανόηση αυτής της διαδικασίας 
είναι η γυμνή ζωή, “ως φορέας του δεσμού 
μεταξύ βίας και δικαίου”.9 Ο Benjamin στο 
δοκίμιο του «για μια κριτική της βίας» κα-
ταπιάνεται με την γυμνή ζωή συνδέοντας 
την με την μυθική βία, “ως αιματηρή εξου-
σία, που θεσπίζει και συντηρεί το δίκαιο”.10 
Η αναστολή του δικαίου που περιγράφου-
με, δεν έχει χαρακτήρα προσωρινότητας, 
αφού στην πειθαρχική εξουσία των ημερών, 
η εξαίρεση έχει γίνει ο κανόνας. Το κράτος, 
ως ενσάρκωση αυτής της εξουσίας, αντιμε-
τωπίζει τον πληθυσμό σαν γυμνή ζωή ή σαν 
Homo Sacer, γεγονός που γίνεται εμφανές 
άμεσα (Patriots Act, 2001, Η.Π.Α, οροθετι-
κές 2012, κα), ή έμμεσα (αλλά εξίσου άμε-
σα) μέσω της αποστέρησης των βασικών 
μέσων επιβίωσης σε εκτεταμένο μέρος του 
πληθυσμού. Ο μηχανισμός, διαχείρισης και 

6 Την στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές δυο 
χώρες (Γαλλία, Ουκρανία) της ΕΕ βρίσκονται και 
τυπικά σε έκτακτη ανάγκη, ενώ το σύνολο των χωρών 
σε προγράμματα λιτότητας έχουν αναστείλει τμήματα 
των συνταγμάτων τους (Ελλάδα, Ιρλανδία, Κύπρος, 
Πορτογαλία) 
7 Giorgio Agamben, 2005, σ. 109 
8 Ο.π., σ. 25 
9 Ο.π., σ. 111 
10 Walter Benjamin, 2002, σ. 26  



10 commucopia

σωφρονισμού, των σωμάτων σχετίζεται με 
το διπλό ασφαλείας/ανασφάλειας. Το κρά-
τος παράγει την ανασφάλεια δια μέσω της 
εξαίρεσης και κατοχυρώνει την ασφάλεια 
μέσο της καταστολής. Έτσι που η «παρέκ-
κλιση» δικαιολογείται με βάση την ύπουλη, 
την υποβόσκουσα απειλή. Άλλοτε εξωτερική 
(σήμερα Ισλαμική τρομοκρατία, χθες Σοβι-
ετικός κίνδυνος), κάποιες άλλες εσωτερική 
(μολυσματικά σώματα, φτωχοί κ.α.). Σε κάθε 
περίπτωση όμως η απάντηση του στοχεύει 
προς τα μέσα, ακόμα και αν η «αιτία του 
κακού» φαινομενικά βρίσκεται μίλια μακριά. 
Καθ’ αυτό τον τρόπο μπορούμε να κατα-
λήξουμε σε αυτό που σημείωσε ο Agamben 
πως “αν σήμερα δεν υφίσταται πλέον μια 
εκ των προτέρων προσδιορισμένη φιγούρα 
του homo sacer είναι, ίσως, γιατί είμαστε 
όλοι ανεξαιρέτως δυνάμει homines sacri”.11

III. οίκος

Η παραπάνω συλλογιστική μας υποβάλει 
να ανά-στοχαστούμε τη σχέση γυμνής ζωής 
– πόλις. Ο Agamben χρησιμοποιεί τη θέση 
ότι “το στρατόπεδο συγκέντρωσης και όχι η 
πόλη αποτελεί σήμερα το βιοπολιτικό παρά-
δειγμα της Δύσης”.12 Τις απαρχές αυτής της 
βιοπολιτικής δυστροπίας τις τοποθετεί στη 
Γερμανία  του Γ΄ Ράιχ, εκεί που ο Führer έχει 
ένα ακέραιο σώμα, ούτε δημόσιο ούτε ιδιω-
τικό, η ζωή του οποίου αυτή καθαυτή είναι 
κατ’ απόλυτο τρόπο πολιτική, ο λόγος του 

11 Giorgio Agamben, 2005, σ. 185 
12 Ο.π., σ. 276 

είναι νόμος, “στο πρόσωπο του Führer η γυ-
μνή ζωή περνά αμέσως σε δίκαιο, έτσι όπως 
σε εκείνη του κατοίκου του στρατοπέδου 
(ή του neomort) το δίκαιο δεν μπορεί πλέ-
ον να διακριθεί από τη βιολογική ζωή”.13 Για 
να καταλήξει ότι στο στρατόπεδο “δήμος 
και οίκος κατέστησαν απαράλλαχτοι, αφαι-
ρώντας μας μια για πάντα τη δυνατότητα 
να διακρίνουμε ανάμεσα στο βιολογικό και 
το πολιτικό σώμα μας”.14 Αυτή η συγχώνευ-
ση φέρνει μαζί της την απελεύθερη της βίας 
στον κόσμο, βία που επιμελημένα κρυβόταν 
όχι κάτω από το χαλί αλλά στον οίκο. Κατά 
τη δική μας κατανόηση, με τη πολύτιμη βο-
ήθεια της Hannah Arendt, ο οίκος από την 
κλασσική ακόμα αρχαιότητα, από την εποχή 
που βασίλευαν οι πόλεις-κράτη, αποτελού-
σε πάντα, την σφαίρα εκείνη που “η ισχύς 
και η βία δικαιολογούνται, διότι αποτελούν 
τα μόνα μέσα για να δαμαστεί η ανάγκη.”15 
Αποτελούσε το ένα μέρος της σχέσης κοι-
νοτικού - πολιτικού, όπου μάλιστα το δεύ-
τερο, η πόλις, δεν θα μπορούσε να μακρο-
ημερεύσει χωρίς την εγγύηση του πρώτου, 
μιας και “η βία ως προ-πολιτική πράξη, απε-
λευθερώνει από την ανάγκη της ζωής, για να 
κερδίσει κανείς την ελευθερία του κόσμου,”16 
ή για να το θέσουμε αλλιώς «εξουσιάζο-
ντας στο σπίτι», για παράδειγμα τους δού-
λους, «γινόμαστε ελεύθεροι στην πόλις».

Ο οίκος έτσι αποκτά ρόλο σπουδαιότε-
ρο από αυτόν του “ιδεολογικού μηχανισμού 

13 Ο.π., , σ 285 
14 Ο.π. 
15 Χάννα Άρεντ, 2008, σ. 50 
16 Ο.π 
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του κράτους (ΙΜΚ)’’17 με τη μορφή της οικο-
γένειας, αφού ως επιδέξιος ταχυδακτυλουρ-
γός εξαφανίζει από το κόσμο, τον κοινωνι-
κό πόλεμο, στο σπίτι. Αυτή η συνένωση δεν 
καταργεί τον οίκο, πόσο δε μάλλον τη βία, 
την φέρνει στην πόλη, φέρνει το πρόσωπο 
της, το κάθε στιγμή γυμνό μέρος του σώμα-
τος στο προσκήνιο, η πόλη μετατρέπεται σε 
οίκο. Αυτό που επιχειρούμε να ψηλαφήσου-
με εδώ είναι η διαδικασία παραγωγής, της 
μεγάλης κοινωνικής οικογένειας, που σκεπά-
ζει, όλους και όλες, κάτω από τις στοργικές 
της φτερούγες, με αρχηγό της το κράτος 
να διευθύνει το νοικοκυριό για λογαριασμό 
των μελών της. Αυτό το πέρασμα έχει μια 
προϋπόθεση, η οποία επιμελώς κρύβεται, το 
πέρασμα στον αρχηγό της φαμίλιας του μο-
νοπωλίου της εξουσίας και της νόμιμης βία, 
για να θέσει τέλος σε μια χαοτική “φυσική 
κατάσταση“, “στον πόλεμο όλων εναντίων 
όλων, κρατώντας τους όλους μέσα στο φό-
βο“.18 Επομένως η νέα «ισότητα» που εισά-
γεται, σαν την ισονομία των ελεύθερων στη 
πολιτική σφαίρα στην πόλις-κράτος, “προϋ-
ποθέτει την ύπαρξη κάποιων άνισων μελών 
του πληθυσμού(..), της πλειονότητας“19 και 
λαμβάνει χώρα υπό την άγρυπνη εγγύηση 
της κατασταλτικής λειτουργίας του κρά-
τους. Αυτή η λειτουργία είναι που μένει μόνη 
πίσω, η πολιτική είναι ενσωματωμένη πια στα 
σώματα και την ιδια στιγμή παντελώς απού-
σα, καθόλου καθοριστική, πρόκειται για 
πόλη χωρίς πολιτική και πολιτική χωρίς πόλη, 
είναι ίσως αυτό που ο Rancier ονομάζει “πο-

17 Λουί Αλτουσέρ, 1999, σ. 83
18 Tomas Hobbes, 1989, μέρος 1, κεφ. 13 
19 Χάννα Άρεντ, ο.π., σ. 52 

λιτική τάξη“ (police), για να τη διακρίνει από 
την πολιτική (politique). “Δηλαδή, αυτόν τον 
τρόπο συμβολισμού του κοινού, δηλαδή, την 
αρχή της κατανομής και πληρότητας, που 
δεν αφήνει κανένα χώρο για το συμπλήρωμα“. 

IV. μηχανική λεπίδα

Μέσα από δυο ταινίες στρατοπέδων, 
δύναται να αντιληφθούμε με γλαφυρό τρό-
πο τη ναζιστική θηριωδία, στην σχέση της με 
το φορντισμό, την βαριά βιομηχανία και τον 
κρατικό ρατσισμό της κατάστασης εξαίρε-
σης. «Η λίστα του Σίνγκλερ» και το στρατό-
πεδο εργασίας, «Ο Γιός του Σαούλ» και το 
στρατόπεδο εξόντωσης, ήταν εργοστάσια 
τόσο στη μορφή της εργασίας εντός, όσο 
και στις διαδικασίες της εξόντωσης, χαρα-
κτηρίζονταν από εργονομία και υψηλή απο-
δοτικότητα. Ο Enzo Traverso,20 συνέδεσε 
το Άουσβιτς με την γκιλοτίνα, ως  μηχανική 
λεπίδα (πρώτο βήμα προς τη σειριοποίηση 
των πρακτικών θανάτωσης) και τον εξορ-
θολογισμό των σφαγείων, με την χωρική και 
την φορντιστική τους διάσταση. Έγραψε, 
“δεν γνωρίζουμε αν ο Χίτλερ είχε στο μυαλό 
του τα σφαγεία όταν αποφάσιζε την «Τελική 
Λύση», όμως οι αρχιτέκτονές κι οι μηχανικοί 
της Τοπφ της Ερφούρτης, οι οποίοι είχαν 
σχεδιάσει τη διευθέτηση των κριματορίων, 
του Άουσβιτς πρέπει να το είχαν σκεφτεί“. 
21Κανείς δεν μπορεί να υπεκφύγει ισχυριζό-
μενος ότι δεν κατάλαβε την τραγωδία, αυτή 

20 Traverso Enzo, 2013, σ. 52-3 
21 Ο.π., σ. 54 
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είναι η “ζοφερή σκιά“,22 που στέκει και σήμερα 
πάνω από τις επιστήμες του ανθρώπου, την 
κοινωνιολογία, την πολεοδομία και την αρχι-
τεκτονική που σχεδιάζουν τις πόλεις, “δίχως 
ωστόσο να έχουν σαφή επίγνωση[;] ότι στο 
κέντρο τους (μολονότι μετασχηματισμένη 
και φαινομενικώς πιο ανθρώπινη) εξακολου-
θεί να βρίσκεται πάντοτε εκείνη η γυμνή ζωή 
που καθόριζε τη βιοπολιτική των μεγάλων 
ολοκληρωτικών κρατών του 20ού αιώνα.“23

Τα σφαγεία απομακρύνθηκαν από το 
κέντρο των πόλεων στο δεύτερο μισό του  
19ου αιώνα  σύμφωνα με τις προδιαγρα-
φές μιας υγειονομικής πολιτικής που απέβλε-
πε στην εξυγίανση των αστικών κέντρων. “Η 
μετακίνηση τους προς τα προάστια συνο-
δεύτηκε από μια συγκεντροποίηση και μια 
δραστική μείωση του αριθμού τους. Ήταν 
πολύ λιγότερο ορατά και, ταυτόχρονα, 
απογυμνώθηκαν από κάθε γιορταστική-θυ-
σιαστική διάσταση που είχε ως τότε συνο-
δεύσει τις σφαγές των ζώων. Αποκαλυπτικό 
σύμπτωμα μια νέας ευαισθησίας και μιας 
αυξανόμενης δυσανεξίας απέναντι σε εξω-
τερικές εκδηλώσεις της βίας[…].“24 Σαν και 
αυτά τα στρατόπεδα να ήταν τόσο κοντά 
και την ιδιά στιγμή τόσο μακριά, η δυσανε-
ξία παρέμεινε αλλά σε τίποτα δεν εμπόδισε 
τη βιομηχανία εξοντώσεων, τα εργοστάσια 
παραγωγής και εξαφάνισης πτωμάτων, να 
δουλεύουν τις μηχανές νυχθημερόν. Αυτοί 
οι μη-τόποι, όπως και τα σημερινά στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων και με-
ταναστών, είναι τόσο μακριά και την ιδια 

22 Giorgio Agamben, 2005, σ 276 
23 Ο.π. 
24 Ο.π  σ. 52-3 

στιγμή τόσο καθοριστική προέκταση, ανα-
πόσπαστη από το ότι συμβαίνει εντός πό-
λης. Σχετίζονταν με τρόπο άμεσο με την 
αιματηρή επιβολή της εξουσίας, της μυθι-
κής βίας, επι της γυμνής ζωής. Τα σφαγεία 
ήταν η άλλη πλευρά του υγιούς γερμανικού 
λαού ως σώμα, το συμπλήρωμα που κα-
θορίζει το όλο. Αυτό το συμπλήρωμα, είναι 
τελικά αυτό που έγραψε ο  Άπτον Σιγκλέρ 
στο νατουραλιστικό μυθιστόρημα «Ζού-
γκλα». Είναι “ο Μεγάλος Χασάπης: η ενσάρ-
κωση του πνεύματος του καπιταλισμού“.25

V. τραγωδία

Ο καπιταλισμός είναι μια μηχανή κατα-
στροφής. Η νεοτερικότητα αποδεικνύεται 
ακριβώς αυτή η τραγωδία, για την οποία 
γράφει ο Benjamin. Γιατί ο καπιταλισμός, 
“περισσότερο από κάθε άλλο τρόπο παρα-
γωγής, χαραμίζει ανθρώπινες ζωές, ζωντανή 
εργασία, όχι μόνο σάρκα και αίμα, αλλά επί-
σης νεύρα και μυαλά“,26 συνεπώς η σπατάλη 
και η καταστροφή είναι η άλλη όψη της ανά-
πτυξης. Τα ερείπια του κέντρου είναι η άλλη 
όψη του Real-Estate και της υπερπαραγω-
γής κτισμάτων. Οι ματαιωμένες προσδοκίες 
είναι αυτό που οι πολλοί συνεισφέρουν στο 
θέαμα της αρένας, είναι την ίδια στιγμή μο-
νομάχοι και αργία θηρία. Η κρίση είναι ένα 
άνοιγμα του πλάνου σε μια ιστορία, διαμελι-
σμού ανθρώπινων σωμάτων, λεηλασίας των 

25 Ο.π σ 53 
26 Eangleton, 2006, σ. 289 (Marx, Capital, vol. 
3)  
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φυσικών πόρων, διάλυσης των σχέσεων με-
ταξύ μας, που εξελίσσεται διαρκώς. Αυτή εί-
ναι η ιστορία των νικητών. Άλλωστε “ο καπι-
ταλισμός είναι διαρκώς σε κρίση, ακριβώς για 
αυτό το λόγο φαίνεται σχεδόν άφθαρτος. 
[…]Είναι αυτές [οι κρίσεις] που τον σπρώ-
χνουν προς τα μπρος, προς μια […] μόνιμη 
διευρυμένη αυτό- αναπαραγωγή“,27 είναι ο 
τρόπος διαρκώς να επαναστατικοποιείται.

Έτσι λειτουργεί η καπιταλιστική μηχανή. Η 
οποία συνεχίζει, βελτιώνοντας την απόδοσή 
της, να παράγει νέα προϊόντα, να χρησιμο-
ποιεί για καύσιμο την ζωντανή εργασία, να 
τρέφεται από την ανθρώπινη ζωτικότητα 
και να φυλακίζει το χρόνο μας. Είμαστε ανα-
λώσιμοι, η πρώτη ύλη, τα παράγωγα και τα 
απόβλητα, που καθορίζονται, όπως όλα τα 
προϊόντα, από το νόμο της αγοράς και της 
ζήτησης. Εν ολίγοις ζούμε διαρκώς μέσα στα 
συντρίμμια, είμαστε δυνάμει τμήμα τους. Η 
σώρευση τους, δεν έχει κανένα χαρακτήρα 
προσωρινότητας και μέσα από τους σο-
ρούς των κοινωνικών αποτυχιών μπορούμε 
να αντιληφθούμε την τομή του πραγματικού, 
να αποδεχτούμε την τομή “των οικείων χώ-
ρων“.28 Ο Virno μεταφέρει στη «Γραμματική 
του πλήθους» την ανάλυση του Marx για  
τον “εφεδρικό βιομηχανικό στρατό“,29 δηλα-
δή τη μάζα των ανέργων. Ο Marx διακρίνει 
αυτόν τον «στρατό» σε τρείς κατηγορίες, 
τον ρευστό (turn-over, πρόωρες συνταξιο-
δοτήσεις κ.α.), τον λανθάνοντα (όπου κάθε 
στιγμή μπορεί να επέλθει μια τεχνολογική 

27 Fiennes (2012) film-, Slavoj Zizek, part: Mojave 
Desert
28 Rossi, 1991, σ. 21
29 Virno, 2007, σ. 138-139

καινοτομία και να περικόψει την απασχόλη-
ση), τον στάσιμο (μαύρη εργασία, προσωρι-
νή, άτυπη). Με βάση την παραπάνω κατηγο-
ριοποίηση θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε, 
πως ο στρατός των ανέργων περιλαμβάνει 
την πλειονότητα των εργαζομένων και χα-
ρακτηρίζει την απασχόληση, ευέλικτη, προ-
σωρινή και επισφαλή, στα χρόνια του με-
τα-φορντισμού. Πρόκειται για πληθυσμό 
σε στασιμότητα, που ήρθε για να μείνει. Η 
κατηγορία άνεργος, πιο περιφραστικά πρε-
κάριος, μπορεί να προσδιορίσει έτσι να χα-
ρακτηρίσει των καπιταλισμό σήμερα, όπως 
η κατηγορία ανενεργό μπορεί να χαρακτη-
ρίσει όλο και αυξανόμενο αριθμό κτισμά-
των τόσο στη δύση όσο και στην ανατολή. 
Με βάση τα παραπάνω ο ισχυρισμός περί 
αναμενόμενης άνεργης ανάπτυξης (αν η τε-
λευταία έρθει) παίρνει μια ακόμη πιο δρα-
ματική τροπή, έχοντας την επίγνωση πως 
ακριβώς η «πρόοδος», η υπερπαραγωγή, η 
ανάπτυξη, είναι η δική μας «δημιουργική κα-
ταστροφή», η αποτυχία να συνδεθούμε με 
την ολο-δική μας παράδοση καταπίεσης.

VI. δοχεία αδειανά

Τα εγκαταλελειμμένα κτήρια είναι μόνο ένα 
μέρος των άχρηστων αντικειμένων που πα-
ράγει η ανθρώπινη δραστηριότητα. Το όλο, 
είναι κάθε λογής αντικείμενα, «άδεια δοχεία 
απόλαυσης», απομεινάρια των καταναλωτι-
κών μας συνηθειών. Η σύγχρονη οικολογική 
ιδεολογία στέκεται φοβισμένη απέναντι σε 
αυτούς τους σορούς σκουπιδιών και αναφέ-
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ρεται στην περιβαλλοντική καταστροφή ως 
μια τιμωρία, που μας κρίνει ένοχους για την 
υπερκατανάλωσή μας, για τα σκουπίδια που 
παράγουμε ως ανθρώπινο γένος. Ο Giorgio 
Agamben τονίζει ότι ο καπιταλισμός “συνι-
στά ουσιαστικώς ένα θρησκευτικό φαινόμε-
νο, που αναπτύσσεται παρασιτικά αρχής 
γενομένης από τον χριστιανισμό”. Σ’ αυτήν 
τη “θρησκεία της νεωτερικότητας […] δεν 
είναι δυνατόν να διακρίνουμε […] μεταξύ 
ημερών εορτής και ημερών εργασίας, αλλά 
υφίσταται μια μοναδική, ατελεύτητη ημέρα 
εορτής, όπου η εργασία ταυτίζεται με τον 
εορτασμό της λατρείας”.30 Μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο σύμπτυξης εργασίας και εορτα-
σμού, υπό το πρίσμα των καπιταλιστικών 
λατρευτικών τελετουργιών, των οποίων η 
μορφή είναι αυτή της εργασίας χωρίς τέλος, 
η κατανάλωση αποτελεί αδιαχώριστο τμήμα 
της εργασίας προσκολλώμενη αναπόφευκτα 
στη γραμμή παραγωγής και η εορταστική 
απόλαυση ενδύεται την επιτακτικότητα της 
εργασίας. “Στις μεταμοντέρνες κοινωνίες μας 
επιβάλλεται να απολαμβάνουμε. Η απόλαυ-
ση γίνεται ένα είδος διεστραμμένου καθή-
κοντος. Το παράδοξο της Coca-Cola είναι 
ότι όταν διψάς την πίνεις, αλλά, όπως όλοι 
ξέρουν, όσο πιο πολύ πίνεις τόσο πιο πολύ 
διψάς”.31 Σύμφωνα με τον Jacques Lacan 
“τίποτε άλλο δεν εξαναγκάζει κάποιον να 
απολαύσει εκτός από το υπερεγώ. Το υπε-
ρεγώ είναι η προστακτική της απόλαυσης 
(joussance) - Απόλαυσε!”32 Είναι ακριβώς 

30 Giorgio Agamben, 2006, σ. 132
31 Slavoj Zizek, Pervert’s Guide to Ideology 
32 J. Lacan, Le Séminaire, Livre XX, Encore, Seuil 1975, 
σ. 10 

αυτή η προστακτική της απόλαυσης - την 
οποία η σύγχρονη καπιταλιστική ιδεολογία 
διακηρύσσει καλώντας μας να απολαύσουμε 
τη ζωή στο έπακρο, να πραγματοποιήσουμε 
τις δυνατότητές μας, υπό το πρίσμα του 
συνθήματος Y.O.L.O. (You Only Live Once - 
Ζεις Μονάχα Μια Φορά) - που καταδεικνύει 
τον υπερεγωτικό της χαρακτήρα. Ο Slavoj 
Zizek μας παρέχει ένα γλαφυρό παράδειγμα 
υπερεγωτικής εξουσίας: “το παλιό σταλινικό 
μότο για τους κατηγορούμενους στις εικο-
νικές δίκες που υποστήριζαν ότι ήταν αθώ-
οι («Όσο πιο αθώοι είναι, τόσο πιο πολύ 
τους αξίζει να τους εκτελέσουν») εκφράζει 
το υπερεγώ στην πλέον αμιγή του μορφή.”33 
Ο Walter Benjamin αναπτύσσει ως εξής τη 
διαλεκτική σχέση της καπιταλιστικής λατρεί-
ας με την ενοχή: “Ο καπιταλισμός είναι ίσως 
η μοναδική περίπτωση μιας λατρείας που 
δεν προσφέρει εξιλέωση, αλλά που δημιουρ-
γεί ενοχές… Μια φρικαλέα ένοχη συνείδηση 
που δεν γνωρίζει λύτρωση μεταμορφώνεται 
σε λατρεία, όχι για να εξιλεώσει σε αυτή την 
ενοχή της, αλλά για να την καταστήσει οι-
κουμενική… για να αιχμαλωτίσει εν τέλει τον 
ίδιο το Θεό στην ενοχή… Ο Θεός δεν είναι 
νεκρός αλλά ενσωματώθηκε στο πεπρωμέ-
νο του ανθρώπου.”34 Η σύγχρονη οικολο-
γική ιδεολογία δεν είναι, επομένως, παρά η 
άλλη όψη της υπερεγωτικής καπιταλιστικής 
ιδεολογίας των ημερών, που ενισχύει το 
συστημικό αδιέξοδο κουκουλώνοντάς το 
πραγματικό αδιέξοδο των κοινών με ένα πέ-
πλο ενοχής. Η ενοχή αυτή δεν πρέπει όμως 

33 Slavoj Zizek, 2013, σ. 124
34 Giorgio Agamben, 2006, σ. 132 
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να νοείται ως πλασματική αφού “το μόνο 
πράγμα για το οποίο μπορεί να είναι κα-
νείς ένοχος είναι το να έχει υποχωρήσει ως 
προς την επιθυμία του”35 και η ύπαρξή της 
καταδεικνύει ότι όντως δεν παίρνουμε αυτό 
που επιθυμούμε. Με τη σύμπτυξη εορτής και 
εργασίας στο λατρευτικό του όργιο, με την 
υπόσχεση της απόλαυσης να συσκευάζεται 
σε κάθε λογής χρώμα, σχήμα και μέγεθος 
λατρευτικού αντικειμένου - προϊόντος (“Με 
αυτό το ποτό στο σπλάχνο σου θα βλέ-
πεις σε κάθε θηλυκό την Ελένη”36), ο σύγχρο-
νος «πολιτισμικός καπιταλισμός» επιδιώκει 
να περιορίσει την επιθυμία μας σε επιθυμία 
απόλαυσης. Τείνει να καταστήσει την από-
λαυση απροσπέλαστη, νοσταλγικά ενθηκευ-
μένη στην απωθημένη κατάργηση της εορτής.

VII. το κοινό της πόλης

Ο ολοένα αυξανόμενης έντασης απο-
κλεισμός ανθρώπων που διαδραματίζεται 
σήμερα, με τις περιφράξεις που ερίζουν να 
επανακαθορίσουν το κοινό της σύγχρονης 
πόλης, ορίζοντας τις εξαιρέσεις της (τους 
πολίτες που δεν είναι πολίτες), μας δίνει τη 
δυνατότητα να μιλήσουμε ξανά για το προ-
λεταριάτο. Όχι στα πλαίσια της παγιωμένης 
αντίληψης μιας σφηνωμένης στο χρόνο μαρ-
ξιστικής εκδοχής που αποδίδει την ιδιότη-
τα του προλετάριου σε ένα συγκεκριμένο/
μερικό κομμάτι του πληθυσμού - βιομηχανι-

35 J. Lacan, Fonction et champs de la parole et du 
langage, Écrits, Seuil 1966, σ. 314
36 Walter Benjamin, 2002, σ. 261

κοί εργάτες - αλλά αναδεικνύοντάς το σε 
μια σύγχρονη ριζοσπαστική κατηγορία - σε 
“έναν εκρηκτικό συνδυασμό διαφορετικών 
δρώντων”.37 Κινούμενος στα  ίχνη της «νεα-
ρής» μαρξιστικής ανάλυσης, αναστοχαζόμε-
νος την «κομμουνιστική υπόθεση», ο Slavoj 
Zizek διατυπώνει: “Χρειαζόμαστε μια πολύ 
πιο ριζοσπαστική αντίληψη του προλετα-
ριακού υποκειμένου, ενός υποκειμένου το 
οποίο έχει υποβαθμιστεί στο εφήμερο ση-
μείο του καρτεσιανού cogito”,38 στην κατά-
σταση της «ανούσιας υποκειμενικότητας”.39

Αν η προσπάθεια των Tony Negri και 
Michael Hardt με την ανάδειξη της έννοιας 
του πλήθους ήταν η εγκατάλειψη μιας καθο-
λικότητας που ερείδεται στην εξαίρεση (δεν 
μπορεί να είναι όλοι βιομηχανικοί εργάτες, ει-
δικά σήμερα στους καιρούς της περιβόητης 
«άυλης» παραγωγής) και το πέρασμα σε μια 
ριζοσπαστική πολιτική καθολικότητα χειρα-
φετικής ισότητας (πολλαπλότητα που δεν 
αφήνει έξω κανέναν) και το αδιέξοδό τους 
μια  οπτιμιστική τελεολογία που ταλαντώ-
νεται μεταξύ της προσμονής της ανάδυσης 
του πλήθους και της ήδη εκ των προτέρων 
πρωτοκαθεδρίας αυτού στα κοινά πράγμα-
τα, τότε μάλλον πρέπει να πούμε ότι πέτυχαν 
να μας ταρακουνήσουν και να επισημάνουμε 
το Εγελιανό σχήμα Όλου-Μέρους-Υπολοί-
που στη Zizekική του αφήγηση: “το θέμα είναι, 
μάλλον, ότι ο μοναδικός φορέας της ριζικής 
καθολικότητας είναι το ίδιο το Υπόλοιπο, 
αυτό που δεν έχει κάποια κανονική θέση 
στην «επίσημη» καθολικότητα που ερείδεται 

37 Slavoj Zizek, 2011, σ. 138
38 Ο.π. 
39 Ο.π.
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στην εξαίρεση.”40 “Yπάρχουν υποκείμενα τα 
οποία, μέσα στην ανθρώπινη συλλογικότη-
τα, ενσαρκώνουν άμεσα την προλεταριακή 
θέση της απογυμνωμένης από την ουσία της 
υποκειμενικότητας.”41 και “υπάρχουν κοινω-
νικές ομάδες οι οποίες, επειδή στερούνται 
καθορισμένης θέσης στην «ιδιωτική» τάξη 
της κοινωνικής ιεραρχίας, ενσαρκώνουν άμε-
σα την οικουμενικότητα· είναι αυτοί που ο 
Ranciere αποκαλεί «τα μέρη χωρίς μερί-
διο» του κοινωνικού σώματος.”42 “Αυτό το 
«υπεράριθμο στοιχείο» είναι έτσι ένα είδος 
«Malevich στην πολιτική», ένα τετράγωνο σε 
μια επιφάνεια που επισημαίνει την ελάχιστη 
διαφορά ανάμεσα στο μέρος [place] και 
στο τι λαμβάνει χώρο [takes place], ανά-
μεσα στο φόντο και τη φιγούρα. Mε τους 
όρους του Ernesto Laclau και της Chantal 
Mouffe, αυτό το υπεράριθμο στοιχείο ανα-
δύεται όταν περνάμε από τη διαφορά στον 
ανταγωνισμό: αφού όλες οι ποιοτικές δια-
φορές εγγενείς στο κοινωνικό οικοδόμημα 
έχουν ανασταλεί εντός του, αντιπροσωπεύ-
ει την «αγνή» διαφορά ως τέτοια, το μη-κοι-
νωνικό εντός του πεδίου του κοινωνικού. Ή - 
για να το θέσουμε με όρους της λογικής του 
σημαίνοντος - εντός του, το Μηδέν το ίδιο 
είναι μετρημένο ως Ένα.”43 Με αυτήν ακριβώς 
τη μέτρηση του «Μηδενός ως Ένα» είναι που 
ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αναπόφευ-
κτη βουλησιαρχική διάσταση (την ατομική 
ευθύνη) του σύγχρονου προλεταριάτου, 
την επανεγραφή εντός του της διάστασης 

40 Slavoj Zizek, 2005, σ. 164 
41 Slavoj Zizek, 2011, σ. 147
42 Slavoj Zizek, 2005, σ. 164 
43 Slavoj Zizek, 2008, σ. lxxix 

του πλήθους με την Agambenιανή έννοια 
της «οποιασδήποτε μοναδικότητας». 44Η 
προλεταριακή θέση που διαμεσολαβεί των 
αντανακλάσεων μεταξύ κοινωνικού υπολοί-
που και κοινωνικής καθολικότητας δεν είναι 
εν τέλει απλώς θέμα καταγωγής αλλά κυρίως 
θέμα τοποθέτησης. Δύναται να αναφέρεται 
σε οποιοδήποτε σύγχρονο χειραφετούμενο 
υποκείμενο, που αντιλαμβάνεται την ύπαρξή 
του εκ του μηδενός, όχι ως μια προσθετι-
κή/σωρευτική διαδικασία αλλά ως μια τομή 
εντός του μηδενός μια αλλαγή προοπτικής 
απ’ την οποία το μηδέν γίνεται αντιληπτό.

VIII. τα αργούντα

Υπό αυτό το πρίσμα, με σκοπό την περι-
γραφή μιας νέας αρχιτεκτονικής και πολεοδο-
μικής σύλληψης της πόλης, της σημαίνουσας 
πόλης και κατ’ επέκταση της πόλης ως καθο-
λικότητα, δε μπορούμε παρά να στρέψουμε 
το βλέμμα μας στο υπόλοιπό της. Τα κτήρια 
εκείνα που βρίσκονται σε κατάσταση εγκα-
τάλειψης, που στον παρόντα χρόνο συγκα-
ταλέγονται στο σορό των ερειπίων. Σε αντί-
θεση με τα κτήρια της πόλης που αποτελούν 
μέρη της και στα οποία προσδίδονται συ-
γκεκριμένες χρήσεις, τα εγκαταλελειμμένα δεν 
έχουν καμία καθορισμένη χρήση. Συνήθως, 
αν και με σχετικές αποκλείσεις ανάλογα με 
το καθεστώς ιδιοκτησίας τους και την ιδιο-
συγκρασία του εκάστωτε ιδιοκτήτη, φέρουν 
εξωτερικά στοιχεία/χαρακτηριστικά - όπως 
αλυσίδες και λουκέτα, χτισμένα ή σφραγι-

44 Giorgio Agamben, 2001 
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σμένα ανοίγματα κτλ.- που δηλώνουν πως 
η μόνη χρήση που τους αποδίδεται είναι η 
αδυναμία χρήσης. Αυτή η παγιωμένη αδυ-
ναμία χρήσης αντανακλάται στην ίδια την 
πόλη, από τα εγκαταλελειμμένα, εφόσον ως 
υπόλοιπο της πόλης είναι αναπόφευκτα και 
φορείς της καθολικότητάς της. Στιγματίζουν 
έτσι την καπιταλιστική πόλη, το άστυ, ως 
πόλη άνευ χρηστικής αξίας, που η πρωτοκα-
θεδρία της αξίας ανταλλαγής και της αξίας 
έκθεσης την έχουν καταστήσει ερειπωμένη.

Τα εγκαταλελειμμένα  κτήρια τοποθετού-
νται έτσι σε μια οριακή συνθήκη σε σχέση 
με την πόλη, σε αργία. Πράγμα που σημαίνει 
για μας πως στέκονται εν αναμονή, αφενός 
επαναλειτουργίας στα πλαίσια της αγο-
ράς, αφετέρου επανενεργοποίησης, σε μια 
διαδικασία επαναπροσδιορισμού των κοι-
νών. Για να συμπεριλάβει το σύστημα αυτή 
την εγκατάλειψη πρέπει να την αποσπάσει 
από τον υπολειπόμενο χαρακτήρα της, να 
της προσδώσει μέσω επενδύσεων μια κερ-
δοφόρα ανταλλακτική αξία/περίφραξη που 
θα την εντάξει στο άστυ. Η περίφραξη αυτή 
θα έρθει να τονίσει/διευρύνει την ύπαρξη 
του κοινωνικού υπολοίπου, των σωμάτων 
που θα αποκλειστούν κατά τη παγίωση της 
νέας χρήσης. Αυτός είναι ο εξευγενισμός. Για 
μας τα εγκαταλειμμένα αντιστοιχούν στην 
κληρονομιά του κοινωνικού υπολοίπου, στα 
ίδια τα γυμνά σώματα που θα αποκλείονταν 
από αυτά σε όλα τα ενδεχόμενα, πόσο δε 
μάλλον στο ενδεχόμενο του εξευγενισμού.

IX. αρχαιολογία μέλλοντος

Τα ερείπια είναι που φανερώνουν με τρό-
πο άμεσο, στο φυσικό χώρο της πόλης την 
καταστροφή που φέρνει μαζί της η πρόοδος, 
είναι οι μαύρες σελίδες της ιστορίας της. “Ο 
Walter Benjamin είχε την τάση να διαχωρίζει 
την ιστορία αυτή καθ’ αυτή από ότι ονόμαζε 
«παράδοση», εννοώντας την αφήγηση όσων 
είχαν αποβληθεί“.45 Τα σώματα, τα κτήρια, τα 
σημάδια που άφησαν στο χώρο, στην πόλη 
ως έργο των χεριών τους οι καταπιεσμένοι, 
πρέπει να καθαριστούν με περισσή επιμέλεια 
και σχολαστικότητα. Άλλωστε “η παραγωγή 
της παράδοσης όσο και η προστασία της 
παράδοσης, σχετίζεται με την πορεία που 
θέλουμε να ακολουθήσει στο παρόν.“46 Και 
η μετάδοση της έτερης ιστορίας, του δικού 
μας παρελθόντος καταπίεσης, ποτέ δεν ήταν 
μια εύκολη υπόθεση. Αυτός είναι ο δύσκολος 
δρόμος του ιστορικού υλισμού. Η κυριαρ-
χία θα είναι πάντα έτοιμη να κατακτήσει, τα 
περιεχόμενα, ορμητικά προελαύνοντας, με 
το θέαμα στα χέρια. Ο μόνος μηχανισμός, 
επιθετικός και τελευταία γραμμή άμυνας 
συνάμα, είναι η συνεχής συλλογική πολιτική 
πράξη, για να αποσπάσουμε την παράδο-
ση “εκ νέου […] από τον κομφορμισμό που 
είναι έτοιμος να την καταδυναστεύσει.“47 Η 
πόλη, γράφει η Anna Stussi, “ακόμα ίσταται 
στο έδαφος εκείνο που το παρελθόν της 
είναι κρυμμένο. Η πόλη του παρόντας με-
ταμορφώνεται, μέσα στο φως της ανάμνη-

45 Eagleton, 2006, σ. 457
46 Πάγκαλός, 2012, σ. 57 
47 Benjamin, 2014, θέση VI σ. 13 
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σης, σε μια ανασκαμμένη πόλη που φέρει τις 
μαρτυρίες του παρελθόντος χρόνου της“.48

Η πόλη είναι ένας κατ’ εξοχήν χώρος, όχι 
μόνο αλληλεπικαλυπτόμενων αναμνήσεων 
αλλά και καθημερινών χρονικοτήτων, εναλ-
λασσόμενων αναμονών, παράλληλων ιστο-
ρικών χρόνων. Το ερώτημα για την πόλη και 
τους ανθρώπους της παραμένει και σχετί-
ζεται με την αναζήτηση του μέλλοντος. Σε 
αυτήν την πορεία μπορούμε να κρατήσου-
με εκείνο που επισημαίνει ο LeGoff. Έγραφε: 
“το παρελθόν αποτελεί μια κατασκευή και 
μια συνεχή επανερμηνεία, υφίσταται δε ένα 
μέλλον που συνιστά αναπόσπαστο και ση-
μαντικό κομμάτι της ιστορίας.“49 Αυτή του 
η συνεισφορά είναι ένας άλλος τρόπος 
να δούμε τη σχέση και της ίδιας της πό-
λης με το μέλλον της, μέσα από μια στο-
χευμένη αρχαιολογική ανασκαφή. Μέσα από 
μια αρχαιολογία της πόλης, που την φέρνει 
στο φως όπως θα μπορούσε να είναι, όπως 
είναι, σε θραύσματα στο ενεργό τώρα. “Η 
λειτουργία της πόλης σε μιαν αρχαιολογία 
του μέλλοντος, όταν το μέλλον, θα έχει πλέ-
ον διεμβολίσει το παρελθόν και το παρόν, 
και η συναστρία παρελθόντος, παρόντος 
και μέλλοντος θα έχει επιτέλους συντελεστεί, 
όπως την οραματίστηκε ο Walter Benjamin, 
σε ένα χρόνο αναμενόμενο, σε ένα χρόνο 
ο οποίος δεν θα υποτάσσεται πλέον στη 
γραμμικότητα του, αλλά ούτε και στη φα-
ντασίωση ενός καλύτερου μέλλοντος για την 
πόλη και τον τύπο ζωής μέσα στην πόλη.“50 
Όμως προϋπόθεση για αυτή την εισβολή 

48 Boyer, 1996, σ. 195 
49 LeGoff, 1998, σ. 155
50 Ροζάνης, 2013, σ.6 

είναι η διατήρηση ζωντανής της ενθύμησης 
μέσα από τον καθημερινό αγώνα για αξιο-
πρέπεια, στις εκτάσεις της αποξένωσης του 
κατακερματισμένου χώρου της πόλης, στρα-
τοπέδου. Συνεχίζουμε να παλεύουμε για να 
κρατηθεί ζωντανή η ελπίδα, γνωρίζοντας, “ 
πως ούτε ακόμη και οι νεκροί δεν θα ‘ναι 
ασφαλείς από τον εχθρό, αν αυτός νικήσει. 
Και ο εχθρός αυτός δεν έχει πάψει να νικά“.51

X. μεταίχμιο

Ο δρόμος, ο ζωντανός πόρος, όπου 
ξεδιπλώνεται η ανθρώπινη επινοητικότητα, 
όπου εκδηλώνονται οι εντάσεις και τα αδιέ-
ξοδα, κοινωνικά και οικονομικά, με τις πολλα-
πλές και αντιπαραθετικές σηματοδοτήσεις, 
που ξεδιπλώνουν τις πτυχές ενός δυνάμει 
κοινού χώρου, βρίσκεται αναπόφευκτα στο 
στόχαστρο της επίθεσης, είναι η γραμμή του 
μετώπου. Βρίσκεται, με τον οριακό από τη 
φύση του χαρακτήρα, μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού, στην πρώτη γραμμή της μάχης. Η 
κυριαρχία προελαύνει προσπαθώντας, να 
μετατρέψει το δρόμο από πηγή αναστατώ-
σεων σε προστατευμένο χώρο τοποθέτη-
σης του λιμνάζοντος κεφαλαίου, σε εκθετήριο 
εμπορευμάτων, σε ταχεία, σε βουλεβάρτο. 
Κρατάμε τον όρο βουλεβάρτο ως την πα-
ρούσα ενθύμηση της κυριαρχία της εξουσία 
επι της πόλις. “Στο βουλεβάρτο, ο δρόμος 
ως δημόσιος χώρος «απολιτικοποιείται», 
που σημαίνει πως παρουσιάζεται όχι ως πε-
δίο αναμετρήσεων ή αμφισβήτησης αλλά ως 

51 Benjamin, 2014, θέση VI, σ. 13 
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πεδίο λειτουργικής επίλυσης των προβλημά-
των της κίνησης“.52 Τα βουλεβάρτα μετατρέ-
πουν, “[…]το δρόμο από δημόσιο χώρο σε 
εργαλείο καθοδήγησης της δημόσιας ζωής, 
ορίζοντας τη δημοσιότητα ως λειτουργία 
μιας ενιαίας κοινωνίας και όχι ως πεδίο εκδή-
λωσης των εσωτερικών διχασμών της“.53Έ-
τσι ο δρόμος γίνεται η συνέχεια της γραμμής 
παραγωγής, και για αυτό πρέπει να τακτο-
ποιηθεί και να εξορθολογιστεί. Ο Cacciari 
γράφει: “…Η Μητρόπολη είναι η γενική μορφή 
που παίρνει η διαδικασία εξορθολογισμού 
των κοινωνικών σχέσεων. Είναι η φάση, ή το 
πρόβλημα, του εξορθολογισμού όλων των 
κοινωνικών σχέσεων, που ακολουθεί τον 
εξορθολογισμό των σχέσεων παραγωγής“.54

Η έννοια της «κυκλοφορίας» είναι κομβική, 
για την πόλη του κεφαλαίου, ο χρόνος εί-
ναι χρήμα, η ταχύτητα το παν, τα προϊόντα 
πρέπει να διακινηθούν με όλο και γρηγορό-
τερους ρυθμούς καλύπτοντας τις αποστά-
σεις, ωσάν να μην υπήρχαν. Οι οδικές αρτη-
ρίες πρέπει να διανοιχθούν πάση θυσία, για 
να μπορέσει το κεφάλαιο βελτιστοποιημένα 
να τοποθετηθεί. “Όπως στην κυκλοφορία 
του αίματος στο σώμα, η κυκλοφορία στην 
πόλη εμφανίζεται ως απαραίτητη για τη δια-
τήρηση της ζωής, της αστικής ζωής. Και όπως 
τούτη η αιμοδότρια κυκλοφορία στο σώμα 
έχει τις ιεραρχήσεις των αγγείων που τη φέ-
ρουν, έτσι και στην πόλη οι δρόμοι πρέπει 
να ξεχωριστούν σε βασικές και δευτερεύ-
ουσες αρτηρίες καθώς διακλαδώνονται για 

52 Σταυρίδης, 2010 , σ. 61 
53 Ο.π. 
54 Cassari, 1998, σ. 15 

να τροφοδοτούν την πόλη“.55 Η ιατρικο-
ποίηση του λόγου για την πολεοδομία και 
την πόλη, ακολουθεί μια αφήγηση κινδύνου/
ασθένειας56 και προσπαθεί να εμπεδώσει 
στο υποταγμένο σώμα, μια σχεδόν μηχανι-
κή κίνηση, αυτή του καταναλωτή. Επομένως 
μιλώντας για τη  μετατροπή του δρόμο σε 
ακίνδυνη βιτρίνα, “σωστά αποδόθηκε στον 
Haussmann [Ωσμάν] και στο Λουδοβίκο Βο-
ναπάρτη ένα σχέδιο πολιτικού και στρα-
τιωτικού ελέγχου των ανήσυχων μαζών σε 
μια εποχή κοινωνικών εκρήξεων, καθώς τους 
στερούσε το φυσικό πεδίο της ίδιας της 
αντίστασης τους, την ίδια την πόλη ως ένα 
σύνολο από δυσπρόσιτους για την εξου-
σία κόσμους“.57 Ο δικός μας δρόμος είναι 
εκείνος που διασπά την φαινομενική ενότητα 
της κοινωνίας, που αφαιρεί το μανδύα της 
κανονικότητας και της σχεδόν υπνωτιστικής 
επανάληψης, της μηχανής. Στέκεται απέναντι 
στο δρόμο που περιγράφει ο Λε Κορμπυζιέ, 
“μια μηχανή για την αποτελεσματική, ακριβή 
και ταχεία διαχείριση της κυκλοφορίας“. 58 
Είναι ο δρόμος της ελπίδας, εκεί που μπο-
ρούν να ξεπροβάλουν τα οδοφράγματα.

55 Σταυρίδης, 2010 , σ. 59
56 Η ασθένεια σχετίζεται άμεσα με τη αναδοχή της 
ζωής από την εξουσία. Η ασθένεια, όπως γράφει ο Μ. 
Φουκό: «όχι όπως ο θάνατος, που εφορμά αιφνί-
δια επί της ζωής[…] αλλά ως μόνιμος θάνατος που 
γλιστρά μέσα στη ζωή, τη ροκανίζει και την εξασθενεί», 
(Foucault, 2002, σ. 299).
57 Σταυρίδης, 2010, σ. 60
58 Ο.π., σ. 62 
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IX. η εξαίρεση 
των εξαιρέσεων

Ο Walter Benjamin περιέγραψε στη θέση 
ΙΧ, αυτή την μοναδική καταστροφή, “που 
συσσωρεύει αδιάκοπα ερείπια επί ερειπίων“ 
59και την καταιγίδα της προόδου που εμπό-
διζε τον άγγελο να σταθεί, να ξαναενώσει τα 
συντρίμμια, τραβώντας τον μακριά προς το 
μέλλον καθώς “ο σωρός από τα ερείπια φτά-
νει μπροστά του ως τον ουρανό“.60 Αυτή η 
συνθήκη θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι 
η καπιταλιστική μηχανή σε πλήρη λειτουργία.

Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα ο 
συσχετισμός δύναμης επαναδιαπραγματεύ-
εται, η κοινωνία τραμπαλίζεται, και το σύ-
στημα θέλει να βρει ένα νέο σημείο ισορρο-
πίας, με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της 
πλειοψηφίας περιορισμένες στο ελάχιστο, 
μπορεί και κάτω από αυτό. Τίποτα δεν μπο-
ρεί να μείνει παντελώς έξω, σε μια τέτοια 
διαδικασία. Η καρδιά της διαδικασίας επα-
νακαθορισμού της εικόνας που έχουμε για 
τον εαυτό μας και για τους γύρω μας χτυπά 
στο μεταιχμιακό, σε αυτό που βρίσκεται στο 
όριο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού, στο δυ-
νάμει κοινό, στο δρόμο. “Εκείνοι που δε θέ-
λουν η μετάβαση να δώσει τόπο και χρόνο 
για να αμφισβητηθεί η προέλευση και ο προ-
ορισμός, εκείνοι που δε θέλουν η μετάβαση 
να αποτελέσει το πεδίο μιας ανατροπής 
φροντίζουν ακριβώς να εξαλείψουν το μετα-
βατικό χώρο και χρόνο“.61 Πρέπει να βάλου-

59 Benjamin, 2014, σ. 16 
60 Ο.π. 
61 Σταυρίδης, 1998

με πλάτη προκειμένου να παραχθούν στιγ-
μές από ένα αύριο δικαιοσύνης, ενισχύοντας 
τους χώρους της αντιπαράθεσης στο ενερ-
γό τώρα, με τα ματιά στραμμένα στο μέλλον 
των από κάτω, στο δρόμο του παρόντος.

Στο δρόμο που φέρει όλα εκείνα τα ση-
μάδια του παρελθόντος καταπίεσης μας, 
χώρου που στοχεύει μια αρχαιολογία επι-
λεκτική, μια χειρονομία απειλητική για το 
status εξαίρεσης. Άλλωστε “ανασύνθεση 
του παρελθόντος δεν σημαίνει αναγνώρισή 
του “με τον τρόπο πού υπήρξε πραγματι-
κά“. Σημαίνει την αρπαγή μιας μνήμης καθώς 
αστράφτει σε μια στιγμή κινδύνου“.62Έτσι οι 
μέρες της αντιδραστικής αναδιάρθρωσης 
του κοινωνικού, που οι πλούσιοι τα παίρ-
νουν όλα έτσι απλά, είναι η «στιγμή του κιν-
δύνου». Αυτό σημαίνει, πως τώρα δεν είναι 
η ώρα για συντήρηση δυνάμεων, δεν είναι η 
εποχή για να κουλουριαστούμε στη γωνιά 
περιμένοντας, αλλά να αναμετρηθούμε με τα 
κύματα. Ο Harvey αναλύοντας την θεωρία 
του Lefebvre για τα επαναστατικά κινήμα-
τα επισήμανε “την αυθόρμητη σύμπραξη σε 
μια στιγμή «εισβολής», τότε που ανόμοιες 
ετερότροπες ομάδες ξαφνικά συνειδητοποι-
ούν, έστω και για μια φευγαλέα στιγμή, τις 
δυνατότητες που έχει η συλλογική δράση 
να δημιουργήσει κάτι ριζικά διαφορετικό“.63 
Εμείς δεν μιλάμε απλά(χωρίς αυτό να είναι 
καθόλου απλό), για την απάντηση σε μια 
«στιγμή εισβολής», αλλά για τη δυνατότητα 
που έχει η συλλογική δράση να δημιουργήσει, 
η ίδια γεγονότα, να παραγάγει την ένταση. 

62 Benjamin, 2014, σ. 12
63 Harvey, 2013, σ.33 
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Να περάσει από την αμυντική στην επιθετική 
στάση. Να πάρουμε από κοινού θέση μάχης, 
δρώντας σα να είμασταν ήδη ελεύθεροι“.64 
Ο Benjamin τοποθετεί την έλευση του Μεσ-
σία στο χρόνο, τον αναμενόμενο, τον πα-
ρόλα αυτά απροσδιόριστο, χρόνο που θα 
μπορούσε να αντιστοιχεί στο κάθε ένα, στο 
οποιοδήποτε δευτερόλεπτο. Η υπόσχεση 
του ερχομού του λειτουργεί, για το μέλλον 
των εβραίων, ως ασπίδα προστασίας από 
τον “κενό και ομογενή χρόνο“.65 Από την άλλη 
για εμάς δεν υπήρξε, ούτε υπάρχει, μεσσίας 
η έλευση του οποίου να μας προστατεύσει 
από ένα μέλλον μέσα στη επαναλαμβανόμε-
νη καταπίεση και εκμετάλλευση, δεν υπάρχει 
υπόσχεση σωτηρίας, για αυτό οφείλουμε να 
φτιάξουμε με τα χέρια μας την στενή πύλη 
για να διέλθει η κοινωνική απελευθέρωση.

Περιγράψαμε στα πρώτα μέρη του κει-
μένου, την κατάσταση εξαίρεσης σε αλληλε-
ξάρτηση με την βιοπολιτική και την υπέρ-κα-
τηγορία που χαρακτηρίζει την εργασία και 
ακούει στο όνομα ανεργία, το πρεκαριάτο. 
Αυτή είναι η κυριαρχία του καπιταλισμού της 
εποχής μας. Αυτός είναι ο εχθρός στην αλυ-
σίδα των εχθρών των καταπιεσμένων, των 
δυνάμει Homo-Sacer για να το θέσουμε στο 
σήμερα. Η απαλλαγή από αυτόν τον εχθρό 
θα μας πει ο Benjamin για να είναι οριστι-
κή πρέπει να σημάνει το τέλος της μυθικής 
βίας το πέρασμα στην Θειική, το τέλος του 
δικαίου. “Η θέσπιση του δικαίου είναι εγκα-
θίδρυση εξουσίας και, στο πλαίσιο αυτό, 
άμεση εκδήλωση βίας. Η δικαιοσύνη είναι η 

64 Παραφράζοντας τον Graeber, (οπ. αν. στο Κάρ-
σνια, 2015, σ.12) 
65 Benjamin, 2014, σ. 27

αρχή [Prinzip] κάθε θεϊκής θέσης σκοπών και 
η εξουσία αρχή [Prinzip] κάθε μυθικής θέ-
σπισης νόμων“.66 Η θεϊκή βία είναι το τέλος 
του δικαίου, γιατί “αν η μυθική βία θεσπίζει 
το δίκαιο, η θεϊκή καταστρέφει το δίκαιο- αν 
η πρώτη θέτει όρια, η δεύτερη τα καταστρέ-
φει απεριόριστα αν η μυθική βία ενοχοποιεί 
και ταυτόχρονα τιμωρεί, η θεϊκή βία εξιλεώνει’ 
αν η πρώτη απειλεί, η δεύτερη χτυπάει’ αν η 
πρώτη είναι αιματηρή, η δεύτερη είναι θα-
νάσιμη αναίμακτα“.67 Είναι η βία που σπάει 
τον κύκλο της εκμετάλλευσης και της βίας, 
τοποθετεί τη δικαιοσύνη επί της εξουσίας, 
παίρνει εκδίκηση για τους δούλους, τους 
χωρικούς, τον Ροβεσπιέρο, τους κομμούνα-
ρους και τους κομμουνιστές των αρχών του 
20ου αιώνα, για όλες αυτές που παλεύουν 
απέναντι στην καταπίεση ανθρώπου από 
άνθρωπο. “Η ρήξη μ’ αυτόν τον μαγικό κύκλο 
των μυθικών μορφών του δικαίου, η ανα-
στολή του δικαίου μαζί με όλες τις μορφές 
βίας που στηρίζει και το στηρίζουν, τελικά 
λοιπόν η κατάργηση της κρατικής εξουσίας, 
θα εγκαινιάσει μια νέα ιστορική περίοδο“.68 
Αυτή είναι η στιγμή της κήρυξης κατάστα-
σης έκτακτής ανάγκης από τους από-κάτω. 
Αφού η μυθική βία “απαιτεί θυσία“,69 την θυ-
σία χωρίς καμιά ιερότητα, την θυσία των 
καταφρονημένων, ενώ η θεϊκή “τη δέχεται“.70 
Η δεύτερη είναι “[…]σύμβολο και σφραγίδα, 
αλλά ποτέ μέσο της ιερής εκτέλεσης, μπορεί 

66 Walter Benjamin, 2002, σ. 24
67 Ο.π., σ. 25
68 Ο.π., σ. 29
69 Ο.π., σ. 26
70 Ο.π.
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να αποκληθεί βία που κυριαρχεί“. 71Ο Σάβ-
βας Μιχαήλ72 συνδέει αυτή τη σκηνή με ένα 
Μιντράς, σχετικό με τον εβραϊκό θρύλο της 
Αποκάλυψης, όπου εξελίσσεται η μυθική βία, 
ως μια σύγκρουση μεταξύ των βιβλικών θη-
ρίων Λεβιάθαν και Βεεμώθ. Το καθένα από 
τα θηρία δεν μπορεί να νικήσει οριστικά το 
άλλο, η μάχη τους καταστρέφει των κόσμο. 
Έως ότου επενεργεί η θεϊκή βία, τα σφαγιά-
ζει και προσφέρει τη σάρκα τους, σε μεσ-
σιανικό γεύμα όλων των καταπιεσμένων.

Αυτό είναι το πέρασμά στο βασίλειο της 
ελευθερίας επι του βασιλείου της ανάγκης, 
όπως μας λέει ο Marx.73 Το πέρασμα από 
το πρεκαριάτο και τον Homo- Sacer, στο 
προλεταριάτο. Προλεταριάτο, όπως το το-
ποθετεί ο Ranciere, σε συνεχεία του νεαρού 
Marx. Προλεταριάτο σαν μια “κοινωνική τάξη, 
η οποία δεν είναι κοινωνική τάξη, αλλά η δι-
άλυση όλων των τάξεων“, ως απαλλοτριωτή 
των απαλλοτριωτών. Αυτό μπορεί να βάλει 
τέρμα σε μια συνθήκη, που, “ο κυρίαρχος 
παράγει και εγγυάται την κατάσταση στην 
ολότητα της. Εδώ έγκειται η ουσία της κυ-
ριαρχίας του κράτους, η οποία πρέπει να 
οριστεί ορθά με δικαιικούς όρους, όχι ως 
μονοπώλιο εξαναγκασμού και επικράτησης, 
αλλά απόφασης“.74 Αυτή είναι η πραγματική 
έκτακτή ανάγκη. Η δικαιοσύνη που εμφανί-
ζει στο κόσμο η θεϊκή βία, είναι ριζική, δεν 
προκύπτει από το καθολικό αλλά εκ του 

71 Ο.π., σ. 29- 30
72 Σάββας Μιχαήλ, 2002
73 Καρλ Μαρξ, 1978, σ. 1007 – 1008. 
74 Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on 
the concept of Sovereignty, μτφρ. George Scwab. 
Κέιμπριτζ, MIT Press, 1987, σ. 13 οπ. Αν Αν. Αθηνά 
Αθανασίου, 2012, σ. 60 

υπολοίπου, που δεν έχει θέση και για αυτό 
γίνεται φορέας της ριζικής καθολικότητας.
Αυτή είναι η ριζική δικαιοσύνη που το προ-
λεταριάτο αντιπαραθέτει στην εξισωτική δι-
καιοσύνη, που προϋποθέτει την εξαίρεση, το 
σπάσιμο της αλυσίδας των καταστροφών.

XII. commucopia

Το commucopia είναι ένα δίκτυο- εργα-
στήριο που δε στοχεύει στην ένταξη, στον 
«κομφορμισμό» του υπολοίπου - τη μετα-
τροπή του - σε ένα νέο μέρος της πόλης 
αλλά η συνεχής παραγωγή πόλης εκ του 
υπολοίπου της. Είναι, δηλαδή, μια “ριζική 
καθολικότητα” αφού προσπαθεί να “«κα-
λύπτει ολόκληρο το ιδιαίτερο περιεχόμενό 
της»” διατηρώντας τη σύνδεση “με κάποιο 
είδος ομφάλιου λώρου με το Υπόλοιπο”. 
Commucopia είναι το όνομα που δίνουμε 
σε αυτόν τον ομφάλιο λώρο. Αυτός είναι 
το σημαίνον της διαλεκτικής σχέσης μεταξύ 
Καθολικότητας και Υπολοίπου που προκύ-
πτει από το «βραχυκύκλωμα» της οικουμε-
νικότητας «των μερών χωρίς μερίδιο» του 
κοινωνικού και της οικουμενικότητας των 
κτηρίων-χωρίς-χρήση της πόλης και των 
αντικειμένων. Φανταζόμαστε έτσι ένα δίκτυο 
στο οποίο τα υπόλοιπα της πόλης (άν-
θρωποι, κτήρια, αντικείμενα) συναντώνται 
και συνδυάζουν τη δυναμική που τους πα-
ρέχει η έλλειψη σαφούς λειτουργικής θέσης 
σε σχέση με την καθολικότητα στην οποία 
αναφέρονται (κοινωνία, πόλη, απαίτηση).

Το Commucopia είναι το μηχάνημα του 
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τεχνίτη που μετατρέπει τα υπόλοιπα σε πε-
ρίσσια, τα σκουπίδια του σύγχρονου κα-
πιταλισμού σε κοινό πλούτο. Ο πλούσιος 
άνθρωπος σχετίζεται άμεσα με το ανεμπό-
διστο ξεδίπλωμα της δημιουργικότητας του, 
με τη δυνατότητα να αναπτύσσει δεξιότη-
τες και κλίσεις. Σκοπός του είναι να παραγά-
γει έργα, που χρειάζονται, όχι προϊόντα για 
ανταλλαγή. Γιατί, όπως το τοποθετεί ο Marx 
στην Grundrisse, πλούτος είναι η “απόλυτη 
άσκηση των [ανθρώπινών] δημιουργικών δυ-
νατοτήτων, χωρίς καμιά προϋπόθεση, πέρα 
από την προγενέστερη ιστορική εξέλιξη, η 
οποία οδήγησε σε αυτή την ολότητα της 
ανάπτυξης, δηλαδή στην ανάπτυξη όλων 
των δυνάμεων του ανθρώπου ως αυτοσκο-
πό, χωρίς να μετριούνται με βάση μια κα-
θορισμένη μονάδα μέτρησης“.75 Σε αυτή την 
έτερη παραγωγή, όπως και σε κάθε άλλη, η 
διαδικασία είναι που καθορίζει και το τελικό 
αποτέλεσμα, αυτό καθορίζεται από τις κα-
τηγορίες του μέσου και του σκοπού. Το κα-
τασκευασμένο αντικείμενο του homo faber, 
μας λέει η Arendt, “είναι τελικό προϊόν με τη 
διττή σημασία ότι η παραγωγική διαδικασία 
φτάνει στο τέλος μ’ αυτό το προϊόν («η δια-
δικασία εξαφανίζεται μέσα στο προϊόν» κα-
θώς λέει ο Μαρξ) και ότι δεν αποτελεί παρά 
ένα μέσο, για να παραχθεί αυτός ο σκοπός. 
Και ο μόχθος, βέβαια, παράγει κι αυτός για 
το σκοπό της κατανάλωσης, όμως αφού ο 
σκοπός αυτός, το πράγμα που πρέπει να 
καταναλωθεί, στερείται την εγκόσμια διάρ-
κεια ενός προϊόντος της εργασίας, το πέρας 

75 Marx, 1973, σ. 488, οπ .αν. στο Eangleton, 2006, 
σ. 281

της διαδικασίας δεν καθορίζεται από το τε-
λικό προϊόν, αλλά μάλλον από την εξάντλη-
ση της δύναμης του μοχθείν, ενώ τα ίδια τα 
προϊόντα, από την άλλη μεριά, ξαναγίνονται 
ευθύς μέσα συντήρησης και αναπαραγω-
γής της δύναμης του μοχθείν“. 76Αυτό που 
εισάγει η Arendt, είναι η άρση της αλλοτρί-
ωσης του παραγωγού, αυτό που ο Μαρξ 
ονόμασε «κοινωνικοποιημένη ανθρωπότη-
τα“.77 Παραφράζοντας το Rossi,78 είναι μια 
ανθρωπινότητα, όπου ο σκοπός του τε-
χνίτη θα έχει επιτευχθεί, θα έχει επανέλθει 
η φαντασία στη βάση της, στη γη και στη 
σάρκα. Μια φαντασία που απελευθερώνεται 
και συλλογικοποιείται εκ νέου, επαναδιαμορ-
φώνει το χώρο με νέα ορμή και ζωντάνια.

Το Commucopia, επανενεργοποιεί γι’ 
αυτό τα αργούντα κτήρια, τα αποδίδει 
στην πόλη, στους απόκληρους ως κληρο-
νομία τους, δίνει την πόλη πίσω σε αυτούς 
που την έφτιαξαν με τα χέρια τους. “Η επα-
νενεργοποίηση […] δεν αφορά μια επιστρο-
φή στην αρχική κατάσταση, αλλά απλώς την 
εκ νέου ανακάλυψη, μέσα από την εμφάνι-
ση νέων ανταγωνισμών, της ενδεχομενικής 
φύσης της λεγόμενης «αντικειμενικότητας». 
Με τη σειρά της βέβαια αυτή η επανανα-
κάλυψη είναι δυνατόν να επανενεργοποιήσει 
την ιστορική κατανόηση των αρχικών πρά-
ξεων θέσμισης, στο βαθμό που αδρανείς 
μορφές που αντιμετωπίζονταν απλώς ως 

76 Arendt, 2008, σ. 198-9
77 η σκοπιά του παλαιού υλισμού είναι η αστική 
[civil] κοινωνία, η σκοπιά του νέου είναι η ανθρώπινη 
κοινωνία, η κοινωνικοποιημένη ανθρωπότητα. (Μαρξ 
2004, σ. 75)
78 Rossi,1995, σ.94
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αντικειμενικές και θεωρούνταν δεδομένες 
αποκαλύπτονται τώρα ως ενδεχομενικές 
και προβάλουν αυτήν την ενδεχομενικό-
τητα και στις ίδιες τις «απαρχές.”79 Αυτή η 
πράξη της κατάληψης σημαίνει έτσι και την 
κατανόηση εναλλακτικών τρόπων να επα-
ναπροσδιορίσουμε έννοιες σχετιζόμενες με 
την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία όπως 
σχεδιασμός, κατασκευή, στέγαση, κατοίκηση. 
Αυτό που δίνει μια συμβολικό και ουσιαστικό 
περιεχόμενο στη πράξη είναι ότι στο χώρο 
παράγεται ένα κενό στο νόμο, ενός δικαίου 
με πυρήνα την ατομική ιδιοκτησία. Κενό που 
παράγει η ανάγκη ως έκτακτη. Ως τέτοιοι 
χώροι θα μπορούσε να χαρακτηριστούν οι 
καταλήψεις στέγασης μεταναστών. Στη δική 
τους περίπτωση, ενώ η κίνηση για κατάληψη 
σχετίζεται με την άμεση ανάγκη για στέγα-
ση των προσφύγων, η κατάληψη ως μέσο 
ανοίγει το ζήτημα της ιδιοκτησίας, το σχε-
τικά μικρό διάστημα απουσίας χρήσης βο-
ηθά στην χωρική τοποθέτηση της κίνησης.

Το Commucopia μαθαίνει από άλλα εγ-
χειρήματα χειραφέτησης. Παράγει χώρους 
ελεύθερους από το νόμο, ανοίγει την καρ-
διά του ζητήματος. Κάνει οικονομία δυνά-
μεων. Η επιλογή του πρόσφατα εγκαταλε-
λειμμένου είναι μια κίνηση οικονομίας, κίνηση 
που σχετίζεται με την τακτική που ανα-
πτύσσει για την διεύρυνση του, το άπλω-
μα του δικτύου, τακτική που σχετίζεται με 
τη στρατηγική του, να χάσει τα όρια με την 
πόλη. Ανοίγει εκείνη την όψη της σύγκρου-
σης που φανερώνει την έκτακτη ανάγκη.

79 Ernesto Laclau, Για την επανάστηαση της εποχής 
μας, οπ.αν. Γ. Σταυρακάκης & Κ. Σταφυλάκης, (επιμ.), 
2008

Το Commucopia είναι μια πράξη βεβη-
λωσης80 του στρατοπέδου, «βεβήλωση» της 
πόλης, όπως την ορίζει ο Giorgio Agamben, 
ως “επαναπόδοσή τους στην ελεύθερη χρή-
ση των ανθρώπων”. Κανείς δεν υπόσχεται 
ούτε εγγυάται “απλώς [την] ακύρωση ή εξά-
λειψη των διαχωρισμών” μεταξύ ή/και εντός 
αυτών “αλλά εκμάθηση μιας νέας χρήσης 
τους, ενός τρόπου να παίζουμε μαζί τους” 
το παιχνίδι της πολιτικής στο οποίο σε τε-
λική ανάλυση (παραφράζοντας τον Rancier) 
“τα μόνα που υπάρχουν είναι η βεβαιότητα 
της κυριαρχίας, που είναι θεμελιωμένη στον 
εαυτό της, και η ενδεχομενικότητα της ρι-
ζικής δικαιοσύνη, που επιχειρεί να αναστεί-
λει την προηγούμενη βεβαιότητα”. Αυτή η 
επαναφορά σχετίζεται με την δυνατότητα 
να φανταστούμε πως το μέλλον δεν είναι 
προδιαγεγραμμένο αλλά μπορεί να σμιλευ-
τεί από τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας σε 
δράση. Άλλωστε “η υπέρβαση και η εμμονή 
στο εντελώς ανέφικτο και αδύνατο“ έχει “μια 
συγκεκριμένη επίδραση στο καθαρά πρακτι-
κό και στην πράξη της πολιτικής καθ’ αυ-
τής“.81 Πολιτική με την έννοια της άρνησης 
και της ριζικής μεταβολής των όρων και των 
ορίων της ζωής συνολικά, συμπεριλαμβα-
νομένης της πόλης, ως κατ’ εξοχήν χώρου. 
Πολιτική όπως την διατύπωσε ο Μαρξ ως 
“μια ριζοσπαστική εκδοχή της διάκρισης με-
ταξύ ύπαρξης και πραγματικότητας, όπου 
δε μας ενδιαφέρει μόνο αυτό που είναι, αλλά 
και αυτό που θα μπορούσε να είναι, το δυ-
νάμει υπάρχον που κυοφορείται στις αντι-

80 Giorgio Agamben, σ.121
81 Τζέιμσον, 2008, σ. 377
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κειμενικές και υποκειμενικές δυνατότητες της 
εποχής. Την κρίσιμη μεσολάβηση μεταξύ των 
δύο συγκροτεί η εφαρμογή του κριτηρίου 
της πολιτικής πράξης, η στροφή στη φιλο-
σοφία της πράξης“.82 Πολιτική ως αρχή για 
μια ριζικά νέα πόλη, πόλη των καταφρονημέ-
νων. Σε κάθε περίπτωση, “όχι η χάραξη συ-
νόρων, αλλά η κατάργησή τους ή η απόρρι-
ψή τους (όπως, εξάλλου, με τον τρόπο του, 
αποκαλύπτει και ο μύθος της ίδρυσης της 
Ρώμης, και μάλιστα με απόλυτη σαφήνεια) 
συνιστά την ιδρυτική πράξη της πόλης“. 83

Το Commucopia τίθεται σε λειτουργία 
μέσω της απαίτησης. Γίνεται η χοάνη της 
αφθονίας γιατί αντιλαμβάνεται πως η πάλη 
είναι “ […]για πράγματα ανεπεξέργαστα 
και υλικά, χωρίς τα οποία είναι αδύνατο 
να υπάρξουν τα εκλεπτυσμένα και πνευμα-
τικά“.84 Η δικιά μας αφθονία προκύπτει όχι 
από την παύση της επιθυμίας, έχοντας ήδη 
εγγράψει το χαμένο αντικείμενο κινητοποίη-
σης της επιθυμίας στη γλώσσα μας, αλλά 
από τη στροφή σε μια αυθεντική επιθυμία 
όπως αποτυπώνεται στο Zizekικό tweet: 
“Ο μόνος τρόπος για μένα να επιθυμώ αυ-
θεντικά είναι να απορρίψω όλα τα θετικά 
αντικείμενα της επιθυμίας, και να επιθυμώ 
το τίποτα το ίδιο.”85 Όχι από τον κορε-
σμό της επιθυμίας αλλά από τον κορεσμό 
της απαίτησης, δηλαδή από την κατάστα-
ση εκείνη στην οποία όλα είναι κοινά. Ανα-
στοχαζόμενος την τραγωδία του Σοφοκλή, 
ο Terry Eagleton, διατυπώνει: “Η ανθρώπινη 

82 Γαϊτάνου, 2016
83 Agamben, 2005, σ. 139
84 Benjamin, 2014, σ. 11
85 Όπ.αν. https://twitter.com/slavojiek?lang=en

κατάσταση είναι τρομακτική όταν την αντι-
κρίζουμε, διότι χωρίς τα κόσμια ενδύματα 
του πολιτισμού οι άνθρωποι δεν ανέχονται 
την παρουσία ούτε των άλλων ούτε τη δική 
τους.”86 “Η οικίωση του θανατηφόρου Οι-
δίποδα ισοδυναμεί με την παραδοχή ότι 
υπάρχει εκτός απ’ το μηδενιστικό κι ένας 
ζωοδότης τρόπος να διαχειριστούμε την 
ανυπαρξία.”87 Αυτός είναι ο δρόμος της δι-
αλεκτικής άρνησης, δηλαδή του περάσματος 
από μια κατώτερη σε μια ανώτερη μορφή. 
Αυτή η άρνηση είναι που έρχεται σε από-
λυτη αντίφασή με την γυμνή ζωή, την υπερ-
βαίνει διευρύνοντας το πεδίο των αναγκών. 
Είναι άρνηση των δεσμών μας, είναι ιδρυτι-
κή πράξη για μια πολιτική, ως πόλη. Χωρικά 
προσδιορισμένη και ως τέτοια «εγγραφή 
του χρόνου στον κόσμο».88 Ενός χρόνου 
που δεν θα κυλάει όπως πριν. Έτσι που η 
κατάργηση της ιδιοκτησίας δεν θα έχει να 
κάνει σε τίποτα με τον πρωτογονισμό. Όσοι 
ισχυρίζονται ότι η επαναφορά των κοινών 
είναι άλμα προς τα πίσω, έχουν οι ίδιοι φαι-
νομενικά επαναφερθεί στο παλιό, έχουν μεί-
νει στη κενή διαλεκτική ή στον στείρο υλισμό.

XIII. σχέδια επί χάρτου 

Πώς να κάνουμε όμως να κάνουμε ένα τέ-
τοιο σχέδιο πραγματικότητα; “Στην καθημε-
ρινή ύπαρξή μας, βρισκόμαστε απορροφη-
μένοι από την «πραγματικότητα» (την οποία 

86 Terry Eagleton, 2007, σ.204
87 Ό.π., σ. 200
88 Λεφέβρ, 1967, οπ. αν. στο Σίλντς, 2007, σ. 292
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δομεί και υποστυλώνει η φαντασίωση) και 
αυτή η απορρόφηση διαταράσσεται από 
τα συμπτώματα που μαρτυρούν το γεγονός 
ότι ένα άλλο, απωθημένο επίπεδο του ψυχι-
σμού μας αντιστέκεται σ’ αυτή την απορ-
ρόφηση.”89 Η καθημερινή μας ύπαρξη είναι η 
ύπαρξη στον καπιταλισμό. To Commucopia 
είναι αυτή η φαντασιακή περίσσια. “Σε μιαν 
εξαιρετική ανάγνωση των «Θέσεων για τη 
φιλοσοφία της ιστορίας» του Βάλτερ Μπέν-
γιαμιν,10 ο Έρικ Σάντνερ επεξεργάζεται 
την αντίληψη του Μπένγιαμιν ότι η τωρινή 
επαναστατική παρέμβαση επαναλαμβάνει/
λυτρώνει αποτυχημένες προσπάθειες του 
παρελθόντος: τα «συμπτώματα» - ίχνη του 
παρελθόντος που λυτρώνονται αναδρομι-
κά χάρη στο «θαύμα» της επαναστατικής 
παρέμβασης - «δεν είναι τόσο ξεχασμένες 
πράξεις, αλλά μάλλον ξεχασμένες αποτυ-
χίες να πράξουμε, αποτυχίες να αναστεί-
λουμε την ισχύ του κοινωνικού δεσμού που 
αναχαιτίζει πράξεις αλληλεγγύης με τους 
“άλλους” της κοινωνίας».”90 Τα συμπτώμα-
τα τα οποία επαναλαμβάνουμε/λυτρώνου-
με περνώντας μέσα από το Commucopia 
είναι εκείνα που η συνάντηση με το Πραγ-
ματικό της αποτυχίας σχεδιαστικών προ-
τάσεων του παρελθόντος για ριζικό κοινω-
νικό μετασχηματισμό έχει δημιουργήσει. Το 
Commucopia είναι μια φαντασίωση - σωλή-
νας, μια διαδρομή την οποία με σθένος δι-
ασχίζουμε. “To  «να διέλθει τη φαντασίωση» 
κάποιος σημαίνει, παραδόξως, να ταυτιστεί 
πλήρως με τη φαντασίωση - συγκεκριμένα, 

89 Slavoj Zizek, 2003, σ. 29
90 Slavoj Zizek, 2003, σ. 36

με τη φαντασίωση η οποία δομεί την υπερ-
βολή εκείνη που αντιστέκεται στην απορρό-
φησή μας από την πραγματικότητα - ή, για 
να παραθέσουμε μια περιεκτική διατύπωση 
του Ρίτσαρντ Μπούθμπυ. “’Ετσι, «η διέλευ-
ση της φαντασίωσης» δεν σημαίνει ότι το 
υποκείμενο εγκαταλείπει με κάποιον τρόπο 
το ενδιαφέρον του για τις φαντασιόπληκτες 
ιδιοτροπίες και αρκείται στην πραγματιστική 
«πραγματικότητα», αλλά ακριβώς το αντί-
θετο: το υποκείμενο υποβάλλεται σ’ εκείνη 
την επίπτωση της συμβολικής έλλειψης που 
αποκαλύπτει τα όρια της καθημερινής πραγ-
ματικότητας. Όταν διέρχεται κάποιος τη 
φαντασίωση, με τη λακανική σημασία, αυτό 
σημαίνει ότι η φαντασίωση τον «διεκδικεί» 
περισσότερο παρά ποτέ, με την έννοια ότι 
ωθείται σε μιαν ακόμα στενότερη σχέση 
με τον πραγματικό πυρήνα της φαντασίω-
σης ο οποίος υπερβαίνει την απεικόνιση.”91

91 Ό.π., σ. 30
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2.1 τα αργούντα
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2.2 κατώφλια των υπολοίπων
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  I. Ανθίμου Γαζή και Όγλ αρ. 43, γωνία
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 II.  Κοραή αρ. 85



39επαναφέροντας την αφθονία στο κοινό

  III. Χατζηαργύρη αρ. 55
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 IV. Κουταρέλια, αρ. μεταξύ 93   V. Κ. Καρτάλη και Γαλλίας, γωνίας 
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  V. Κ. Καρτάλη και Γαλλίας, γωνίας 



42 commucopia

VI. Γαλλίας αρ. 17
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  VII. Όγλ αρ. 48
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VIII. Κοραή αρ. 84
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   IX. Κοραή αρ. 82
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 X. Κοραή αρ. 82Β
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    XI. Π. Μελά αρ. 36
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 XII. Θέμιδος αρ. 15     XIII. 28ης Οκτωβρίου 95
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    XIII. 28ης Οκτωβρίου 95
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 XIV. Τάκη Οικονομάκη και Θέμιδος, γωνία
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   XV. 28ης Οκτωβρίου αρ. 99 
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 XVI. Τάκη Οικονομάκη και Αντωνοπούλου, γωνία



53επαναφέροντας την αφθονία στο κοινό

   XVII. Σκενδεράνη αρ. 41



54 commucopia

 XVIII.  28ης Οκτωβρίου 159 και Αγίου Νικολάου     XIX. 28ης Οκτωβρίου αρ. 173
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    XIX. 28ης Οκτωβρίου αρ. 173



56 commucopia

 XX. Ογλ. και Τάκη Οικονομάκη, γωνία     XXI. Τάκη Οκονομάκη αρ. 92



57επαναφέροντας την αφθονία στο κοινό

    XXI. Τάκη Οκονομάκη αρ. 92
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 XXII. Κοραή  αρ. 83

    XXIII. Κοραή αρ. 64



59επαναφέροντας την αφθονία στο κοινό

    XXIII. Κοραή αρ. 64
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 XXIV. Χατζηαργύρη 25     XXV. 28ης Οκτωβρίου και Χατζήαργύρη, γωνία



61επαναφέροντας την αφθονία στο κοινό

    XXV. 28ης Οκτωβρίου και Χατζήαργύρη, γωνία
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 XXVI. Κουταρέλια αρ. 42 και Πλάτωνος



63επαναφέροντας την αφθονία στο κοινό

   XXVII. Π. Μελλά αρ. 24
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 XXVIII. Κ. Καρτάλη και Σωκράτους αρ. 24, γωνία



65επαναφέροντας την αφθονία στο κοινό

    XXIX. Όγλ αρ. 37
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 XXX. Όγλ 23 και Δημάρχου 
                 Κανταράτου, γωνία

    XXXI. 28ης Οκτωβρίου αρ. 140



67επαναφέροντας την αφθονία στο κοινό

    XXXI. 28ης Οκτωβρίου αρ. 140
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 XXXII. Κοραή αρ. 48 

    XXXIII. Ερμού και Κουταρέλια αρ. 34, γωνία



69επαναφέροντας την αφθονία στο κοινό

    XXXIII. Ερμού και Κουταρέλια αρ. 34, γωνία
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 XXXIV. Μακεδονομάχων αρ. 20



71επαναφέροντας την αφθονία στο κοινό

   XXXV. Σκενδεράνη αρ. 17
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 XXXVI. Αλοννήσου  αρ. 12     XXXVII. Αγίου Νικολάου αρ. 23 



73επαναφέροντας την αφθονία στο κοινό

    XXXVII. Αγίου Νικολάου αρ. 23 
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 XXXVIII. χωρίς οδό μεταξύ Γκλαβάνη 
                 και Κουμουνδούρου



75επαναφέροντας την αφθονία στο κοινό

  XXXIX. χωρίς οδό μεταξύ Γκλαβάνη και Κουμουνδούρου
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 XL. Κοραή αρ. 27



77επαναφέροντας την αφθονία στο κοινό

    XLI. Κοραή και Ιάσoνος 
                                                                    αρ. 29, γωνία 
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XLII. Ιάσoνος 47



79επαναφέροντας την αφθονία στο κοινό

   XLIII. Ηπείρου αρ. 18
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 XLIV. Ιάσoνος αρ. 81 & 83



81επαναφέροντας την αφθονία στο κοινό

   XLV. Ιάσoνος αρ. 92 
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 XLVI. Ιάσoνος αρ. 38



83επαναφέροντας την αφθονία στο κοινό

   XLVII. Ιάσoνος αρ. 40
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 XLVIII. Ιάσoνος αρ. 62     XLIX. Ιάσoνος και Κ.Καρτάλη γωνία 



85επαναφέροντας την αφθονία στο κοινό

    XLIX. Ιάσoνος και Κ.Καρτάλη γωνία 
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 L. Κ. Καρτάλη αρ. 2    LI. Ιάσονος αρ. 74



87επαναφέροντας την αφθονία στο κοινό

   LI. Ιάσονος αρ. 74
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 LII. Αγίου Νικολάου αρ. 3



89επαναφέροντας την αφθονία στο κοινό

   LIII. Όγλ αρ. 2-4 





Το κέρας της αφθονίας

Μέρος Τρίτο



Άγγελος του Νέου

σε κλειστό βρόγχο 

 βιο - μηχανικού σωλήνα 
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Έξοδος στην πόλη

Μέρος Τέταρτο
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4.1 commucopia
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4.2 έκτακτη
ανάγκη
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4.3 απαίτηση
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Παράρτημα
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α. φωτογραφίες εισόδων
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124 commucopia



125επαναφέροντας την αφθονία στο κοινό



126 commucopia
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β. η πόλη μετά
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γ. το κέρας της αφθονίας
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143επαναφέροντας την αφθονία στο κοινό

Η παρούσα διπλωματική εργασία δε θα κατάφερνε να παρουσιαστεί στην παρούσα 
μορφή της, χωρίς την έμπρακτη αλληλεγγύη και ενεργή συμμετοχή από πολλούς και πολλές 

υπολειπόμενους και υπολειπόμενες. Θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε και από αυτές εδώ 
τις γραμμές. Χωρίς τους και τις, Κώστα Βέργο, Βλαχάκη Ιωάννα, Αλέξανδρο Βουνάτσο, Ελένη 
Γαγλία, Γιώργο Γυρβαλάκη, Μαρία Δραγανούδη, Πάνο Θεοδοσιάδη, Σελίμ Ιμπραήμ, Ζήση Κοτι-
ώνη, Νίκη Λαύκα, Μαρία Λίμπεριδου, Γιάννη Μαγειρία, Μιχάλη Μαγγίνα, Δημήτρη Μοδόπουλο, 
Λεωνίδα Νέτσκο, Εβίτα Παπαζήση, Γιώργο Παπανδρέου, Ζωζώ Περδικούρη, Αδριανό Σερβε-
τά, Γιώργο Σοφτά, Κώστα Τριχιά, το κέρας δεν θα καταφερνέ να μπει σε λειτουργία και να 

εγγραφεί στο χρόνο και στην πόλη.

Χρωστάμε, λοιπόν, νοίκι στο General Intellect 
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