
Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει σε μία θεωρητική προσέγγιση μεταξύ εργασίας, 

ελεύθερου χρόνου και κατοίκησης. Σε ένα συσχετισμό με τα πολιτικά και οικονομικά 

δεδομένα επιχειρείται η ανάλυση των παραπάνω εννοιών από έναν στοχασμό με βασικό 

εργαλείο την αρχιτεκτονική. Ξεκινώντας από μία σύντομη ιστορική αναδρομή 

παρατηρούνται οι μεταλλάξεις τους μέσα στον χρόνο. Οι εργασιακές πραγματικότητες 

θέτουν αρχικά τα όρια της εργασίας, του ελεύθερου χρόνου, και κατ επέκταση της 

κατοικίας.  Αρχικά στα χειρονακτικά και γεωργικά επαγγέλματα, το πλαίσιο της εργασία και 

της κατοικία συνέπιπτε χωρικά. Στη βιομηχανία του 20ου αιώνα η σχέση αλλάζει, με τα όρια 

της εργασίας να συμπίπτουν σε χώρο με αυτά του εργοστασίου, τον ελεύθερο χρόνο να 

αποτελεί μία συνθήκη προς οργάνωση και την κατοικία να αντιπροσωπεύει την παύση και 

απομόνωση του ατόμου. Φτάνοντας στο σήμερα, τα όρια μεταξύ των τριών δεν μπορούν να 

χαρακτηρισθούν ως ξεκάθαρα. Το παρόν υποκείμενο, ένα μονίμως συνδεδεμένο ον, 

αδυνατεί να διαχωρίσει νοηματικά και χωρικά τις έννοιες αυτές, σε ένα κλίμα ελεύθερου 

καπιταλισμού και οικονομικής αστάθειας. Δύο σχέδια (projects), θα λειτουργήσουν ως 

κινητήρια δύναμη για την βαθύτερη αρχιτεκτονική κατανόηση της σχέσης των παραπάνω.  

Το πρώτο αφορά σε ένα έργο τέχνης του καλλιτέχνη Absalon με το όνομα «Κελιά». Πιο 

συγκεκριμένα, έξι μικρές μονάδες κατοίκησης προορισμένες για έξι διαφορετικούς τόπους, 

τις οποίες ο καλλιτέχνης θα χρησιμοποιούσε ως κατοικίες-χώρους εργασίας. Σε αυτό γίνεται 

αντιληπτή η επιθυμία ενός υποκειμένου να αποστασιοποιηθεί από την κοινωνία σε μία 

προσπάθεια αυτοσυγκέντρωσης, αυτοορισμού και ασκητισμού. Τα workhomes που 

δημιουργεί ο Absalon μας παραπέμπουν σε σκέψεις για το νομαδισμό, τη μονάδα ως ένα 

αδιαπέραστο σημείο, τη συνεχή μετακίνηση –πραγματική και νοητική- του σημερινού 

ατόμου και την ανάγκη για την επαναφορά του αισθήματος του να βρίσκεται κανείς στην 

οικία του.  

Το δεύτερο σχέδιο αποτελείται από τα πλάνα για τη μελλοντική αλλαγή των κεντρικών 

γραφείων της Google. Μία εταιρεία πασίγνωστη τόσο για τις εφευρέσεις της και για τη 

σχέση της με το διαδίκτυο, όσο και για το εργασιακό της περιβάλλον. Τα προνόμια των 

εργαζόμενων σε συνδυασμό με τις στοχευμένες αρχιτεκτονικές επιλογές των campus 

λέγεται πως είναι ο κύριος λόγος των τεράστιων κερδών της εταιρείας. Ο τρόπος εργασίας 

που ενσωματώνει στοιχεία ελεύθερου χρόνου και χωρικές μορφές που παραπέμπουν στην 

κατοικία κερδίζει ολοένα έδαφος παγκόσμια. Θα μπορούσε κάτι τέτοιο να σημαίνει πως το 

υποκείμενο θα καταλήξει να μην επιζητά πλέον την κατοικία, αλλά να καλύπτεται από 

τέτοιου είδους χώρους; 
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The current thesis focuses on a theoretical approach between working, leisure time and 

domesticity. Considering economic and political facts, it is an attempt to analyze the above 

issues through an architectural perspective. Through a short history one can examine their 

changes in time. Working realities decide originally the borders between work, leisure time 

and dwelling. Firstly in manual and agriculture professions the frame of work and dwelling 

was approximately the same. In 20th century’s industry their relationship is altered, working 

boundaries coincide spatially with those of the factory, leisure time at the time was an 

aspect of life to be organized and dwelling representing the pause and isolation of a man. 

Today, the limits among the three are blurred. The subject, always connected online, is 

incapable of separating spatially or as a meaning these concepts, funamboling in a climate of 

free capitalism and economic instability. Two projects will become the motivating power for 

a further architectural examination of the relationships.    

The first one is a work of art by Absalon with the name Cells. Specifically, six small dwelling 

units destined for six different places, which would be used by the artist as workhomes. 

Here one can perceive the desire of a subject to distance itself from society in an attempt to 

concentrate as an act of self-enactment, as a form of asceticism. The cells carry thoughts of 

nomadism, of monadology, of constant flow –real and mental- of the today’s person and the 

need of reinstatement of the home.  

The second project refers to the future plans of Google headquarters. A firm extremely 

known for its inventions and relation to internet, as well as for its working environment. The 

perks of the employees combined to the targeted architectural decisions is said to be the 

primary reason of the huge profit of the company. The way of a working environment that 

inserts elements of leisure time and spatial forms of domesticity is globally applied. Could 

this mean that the subject will end up dwelling-free when all its needs are covered during 

their work? 
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Introduction 

Η εργασία και η κατοικία είναι δύο έννοιες που αφορούν κατά κύριο λόγο την 

καθημερινότητα των υποκειμένων. Η σχέση μεταξύ των δύο προφανώς δεν μπορεί 

να χαρακτηριστεί μόνο μέσω της απόστασης τους. Η μετρική σχέση τους θα έμοιαζε 

δευτερεύουσα σε σημασία λαμβάνοντας υπ όψη τις πτυχές της ζωής που καλύπτουν 

στην ψυχολογία του ατόμου, στην ποιότητα ζωής του και αναμφισβήτητα στον χρόνο 

του. Για να κατανοηθούν αναλυτικότερα τα θέματα της κατοίκησης, της εργασίας και 

του ελεύθερου χρόνου που συνδέεται και με τα δύο, θα πρέπει κανείς να τα 

συσχετίσει με την οικονομία και τις πολιτικές γύρω από αυτήν. Οι οικονομικές και 

πολιτικές συνθήκες επιφέρουν μετατροπές των εννοιών αυτών σε βάθος χρόνου. Η 

αρχιτεκτονική, άλλοτε ορισμένη από τις συνθήκες και άλλοτε ορίζοντάς τες, θα 

αποτελέσει στην παρούσα έρευνα το εργαλείο μέσω του οποίου θα επιχειρηθούν να 

αποκαλυφθούν οι μεταξύ τους συγκλίσεις, αποκλίσεις και αλληλοεπικαλύψεις.  

Μία σύντομη ιστορική αναδρομή είναι απαραίτητη για να προσδιοριστούν στη συνέχεια οι 

παραπάνω έννοιες στη σύγχρονη κοινωνία. Προ βιομηχανικής εποχής η εργασία και η 

κατοικία ήταν κατά βάση αλληλένδετες χωρικά. Οι χειρονακτικές εργασίες λάμβαναν χώρα 

συνήθως κάτω από την ίδια στέγη στην οποία κατοικούσε μία οικογένεια, είτε σε ξεχωριστά 

δωμάτια ειδικά διαμορφωμένα, είτε σε έναν κοινό χώρο ο οποίος θα είχε το απαιτούμενο 

εμβαδό. Η δυαδικότητα των κτισμάτων αφορούσε τόσο στις κατώτερες, όσο και στις 

ανώτερες τάξεις -με τη διαφορά ότι στις ανώτερες η εργασία βρισκόταν λόγω χωρικής 

ευρύτητας σε αποκλειστικούς χώρους μέσα στο κτιριακό σύνολο, και πάλι όμως σε μεγάλη 

εγγύτητα με το κατοικήσιμο ποσοστό-. Από τη δουλειά στο σπίτι και κυρίως τη χειρονακτική 

και αγροτική εργασία, με την εισαγωγή των νέων μέσω παραγωγής του 20ου αιώνα, 

αναδύεται πια ισχυρά η δύναμη της βιομηχανίας. Η εποχή του εργοστασίου συνδέεται με 

την ανάπτυξη θεωριών διαχείρισης. Κύρια θεωρία που ακολουθήθηκε και πρακτικά 

αποτέλεσε ο Τεϊλορισμός. Κατά τον Frederick Taylor, μηχανικό και σύμβουλο διοίκησης, ο 

καλύτερος δυνατός τρόπος να αυξηθεί η παραγωγή έγκειτο στον ενστερνισμό τριών 

κανόνων: τον καταμερισμό των σύνθετων εργασιών σε απλές, την καταμέτρηση των 

πράξεων των εργαζομένων, και τη σύνδεση του μισθού με την επίδοση, δηλαδή 

μεγαλύτερη αμοιβή στους παραγωγικότερους και απόλυση των οκνηρών εργαζόμενων.  Ο 

καταμερισμός της εργασίας γίνεται έτσι ώστε το εργατικό δυναμικό να μην χρειάζεται 

ιδιαίτερες ικανότητες και να μπορεί να ανταπεξέλθει εύκολα και γρήγορα, κυρίως γρήγορα. 

Με την χαρακτηριστική εργασία της γραμμής παραγωγής ο Τεϊλορισμός άνθισε πλάι στον 

καπιταλισμό τη εποχής. Η θέση του ισχυρού ήταν φανερή, εφόσον  τα άτομα που 

πουλούσαν την εργασία τους και όχι τους καρπούς της εργασίας τους ανήκαν σε αυτόν. Ο 

εργαζόμενος της φορντικής γραμμής συναρμολόγησης ήταν ένας «σιωπηλός» εργάτης. Η 

προσοχή του μπορούσε εύκολα να διασπαστεί με αποτέλεσμα να ονειροπολεί μέσα στη 

μέσα ή ακόμη και να δυσανασχετεί με την εργασία του. Τα κίνητρα για να εργαστεί ήταν 

ελάχιστα εφόσον το είδος αυτό εστίαζε αποκλειστικά σε επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Η 

εσωτερική αρχιτεκτονική των εργοστασίων ήταν τέτοια ώστε να μεταφράζει χωρικά την 

ιεραρχική τους δομή (από τον διευθυντή στον ανώτατο όροφο, ή σε θέση που να έχει τη 

δυνατότητα επιτήρησης των εργαζομένων, στη γραμμή παραγωγής των εργατών στα 

κατώτερα επίπεδα). Στις περιπτώσεις αυτές η εργασία και η κατοικία ήταν διαχωρισμένες 
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χωρικά και εννοιολογικά. Τα όρια της εργασίας συνέπιπταν με τα κτισμένα όρια του 

εργοστασίου, δηλαδή την εξωτερική του τοιχοποιία. Τα κτίρια παραγωγής, σταθερά κελύφη 

που στέγαζαν μηχανήματα και ανθρώπους. Η εργασία διαρκεί συγκεκριμένο ωράριο και η 

κατοικία αποτελεί τον χώρο όπου οι εργαζόμενοι γυρνούν για να ξεκουραστούν και να 

ηρεμήσουν.  

Στη συνέχεια, το εργασιακό περιβάλλον μετατίθεται από το εργοστάσιο στο γραφείο. Η 

πληροφορία και η ροή της είναι αυτά που καθορίζουν την εργασία, με τα δίκτυα και την 

κυβερνητική να υπερισχύουν. Από τους αδερφούς Eberhard και Wolfgang  Schnelle έρχεται 

το 1960/1961 η δημιουργία ενός νέου τύπου διαχείρισης χώρου του γραφείου, βασισμένη 

στον τρόπο εργασίας της εποχής. Μαθηματικοί τύποι δίνουν ρυθμό για τις θέσεις των 

εργαζομένων στον χώρο και συμβάλλουν στην μεγαλύτερη αποδοτικότητα με  βάση την 

χωροθέτηση. Κύριο ρόλο σ αυτό έχει επίσης ο φωτισμός και ο κλιματισμός. Βασισμένο στην 

κυβερνητική (cybernetics), η διαρρύθμιση στον χώρο εξαρτάται από τη ροή της 

πληροφορίας, ενώ το μοντέλο εφαρμόζεται ταυτόχρονα σε εργαζόμενους και μηχανές με 

ένα είδος κοινής αντιμετώπισης. Μέσα στα όρια του κλειστού χώρου του γραφείου δεν 

υπάρχουν σταθεροί διαχωρισμοί. Στην οριζόντια αυτή επιφάνεια το κλίμα, ο φωτισμός και 

η ακουστική είναι πλήρως ελεγχόμενα και τα στοιχεία που απαρτίζουν τον αρχιτεκτονικό 

εξοπλισμό της είναι κινητά. Γραφεία, καρέκλες, φυτά και αποσπώμενα διαχωριστικά 

βοηθούν στην εύκολη αναδιάταξη σε περίπτωση καινούριων αναγκών. Το παράδειγμα των 

Schnelle και του τοπίου γραφείου (Burolandschaft) επηρεάζει παγκόσμια. Η εκτεταμένη 

χρήση των μηχανών και η συνεχής εφεύρεση νέων αυτοματισμών δίνει βάση για 

αρχιτεκτονικά σενάρια όπου ο άνθρωπος θα περνά πολύ λιγότερο χρόνο στην εργασία, ενώ 

ο ελεύθερός του χρόνος θα αυξάνεται συνεχώς. Όσον αφορά στον συνδυασμό των δύο, 

εμφανίζονται σχέδια και απόψεις όπου η υποδομή είναι το μόνο που θα χρειάζεται σε έναν 

κόσμο απογυμνωμένο από το κτίσμα. Παρά τα φαντασιακά σενάρια, ξαναγυρνώντας στο 

έργο των αδερφών Schnelle φαίνεται πως «το τοπίο γραφείου (office 

landscape/burolandschaft) δεν είναι ένας χώρος ως δίκτυο ή  υποδομή (όπως το 

αντιλαμβάνονταν/φαντασιώνονταν οι αρχιτεκτονικές ουτοπίες του 1960). Το τοπίο 

γραφείου δεν είναι η αρχιτεκτονική αναπαράσταση ενός κυβερνητικού μοντέλου, αλλά 

μάλλον η απευθείας και κυριολεκτική μετάφραση ενός κυβερνητικού οργανισμού στον 

χώρο. Τα εξωτερικά όρια του οργανισμού συμπίπτουν με την επιφάνεια του κτιρίου. Οι 

εργαζόμενοι, οι μηχανές και τα έπιπλα αποτελούν αδιάστατα σημεία και η ροή της 

πληροφορίας τα συνδέει.»1 Μπορεί η αρχιτεκτονική του συγκεκριμένου εγχειρήματος να 

μετέφρασε χωρικά κατά γράμμα τα οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα στην 

προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου εργασιακού περιβάλλοντος. Ήδη όμως από τη δεκαετία 

αυτή παρατηρείται ένα είδος σύγκλισης μεταξύ εργασίας και ελεύθερου χρόνου. Το 

εργασιακό υποκείμενο μοιάζει πιο αυτόνομο και οι προσωπικές του επιλογές επηρεάζουν 

την εργασία του. Η συνεργασία μεταξύ των εργαζόμενων κρίνεται πιο απαραίτητη από ότι 

πριν, σε μία εργασιακή πραγματικότητα όπου το κεντρικό πρόσωπο δύναμης δεν 

εμφανίζεται προσωπικά, αλλά σε μία μορφή δικτύου.   

Tο 1970 μεγάλες εταιρίες αρχίζουν να πειραματίζονται και να πρωτοτυπούν σε μία 

προσπάθεια για τη «βελτίωση των εργατικών συνθηκών» με αυτόνομες ομάδες, ευέλικτα 

                                                           
1
 Andreas Rumpfhumper: Architecture of Immaterial Labour, Turia & Kant, Vienna, 2013, p.215 
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ωράρια, μπόνους κλπ. Η παραγωγή αλλάζει και κατά το 1960-1970, ξεκινώντας από την 

Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, παρατηρείται η μετάβαση από την παραγωγή των αγαθών , 

με βασικό αρχιτεκτονικό και συμβολικό στοιχείο το εργοστάσιο, στην παραγωγή γνώσης και 

υπηρεσιών. Το 1990 συγγραφείς διοίκησης εναντιώνονται στον πλήρη διαχωρισμό 

εργασίας και κατοικίας (προσωπικής ζωής), υποστηρίζοντας πως διαχωρίζει πτυχές της 

ζωής του ατόμου που δεν θα έπρεπε να απομακρύνονται μεταξύ τους μη επιτρέποντας στο 

άτομο να εκφράζει τα συναισθήματά του. Ο στόχος ήταν να διαγραφεί το προγενέστερο 

οικονομικό μοντέλο εργασίας και να αντικατασταθεί από το νέο. Το γεγονός αυτό θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως η απάντηση του Κεφαλαίου στους ταξικούς αγώνες, 

συμπεριλαμβάνοντας μία σειρά από αλλαγές σχεδιασμένες να επαναφέρουν την 

πειθαρχεία, ωθώντας μία «αποσύνθεση», που στη συνέχεια έδωσε τροφή για νέους αγώνες 

και τελικά οδήγησε στην  ταξική «ανασύνθεση».2 Αντίστοιχη ιδέα συμμερίζονται και οι 

Panzieri και Tronti αναπτύσσοντας ένα θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο αναλύονται οι 

μεταλλάξεις στα μέσα παραγωγής και τους οργανισμούς εργαζομένων στις δυναμικές των 

ταξικών αγώνων, καταλήγοντας σε έναν απολογισμό των τεχνολογικών εξελίξεων του 

κεφαλαίου ως «απάντηση στους ταξικούς αγώνες». Σε ένα εργασιακό περιβάλλον 

αποξένωσης  το οποίο ήλπιζε να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο των εργαζομένων ενώ 

βασίζονταν στις ελάχιστες δεξιότητες τους, κατάφερε να συμβεί ακριβώς το αντίθετο: ο 

εργαζόμενος να αποσυνδεθεί νοητικά  από την παραγωγή, να δυσανασχετήσει με τις 

μεθόδους της και να οργανωθεί. Στη συνέχεια, τα αρχιτεκτονικά μοντέλα επαγγελματικών 

χώρων αλλάζουν.  

Φτάνοντας στο σήμερα, η σχέση εργασίας-κατοικίας καταλήγει να είναι ολοένα και 

λιγότερο ξεκάθαρη. Το οικονομικό σύστημα του νεοφιλελευθερισμού φαίνεται να έχει 

θολώσει τα όρια μεταξύ των δύο. Στο βιβλίο «The New Spirit of Capitalism» οι Luc Botanski 

και Eve Chiapello παρουσιάζουν τις 3 διαστάσεις που παρέχουν τη βασική έκφραση του 

πνεύματος του σύγχρονου καπιταλισμού3 : 

1. Αυτό που είναι «συναρπαστικό» στην ανάμειξη με τον καπιταλισμό (πως μπορεί να 

δημιουργήσει ενθουσιασμό). Συνήθως σχετίζεται με τις διαφορετικές μορφές «ελευθερίας» 

που παρέχει ο καπιταλισμός. 

2. Οι τύποι ασφάλειας που παρέχονται σε αυτούς που αναμειγνύονται με τον καπιταλισμό 

και τα παιδιά τους. 

3. Η αίσθηση τις δικαιοσύνης που προκαλεί, εξηγώντας πώς ο καπιταλισμός είναι 

συνδεδεμένος με την έννοια του δικαίου, και πώς συνεισφέρει στο κοινό καλό. 

Το πρώτο μέρος είναι αυτό το οποίο ιντριγκάρει το υποκείμενο να λειτουργεί μέσα σε αυτό 

το σύστημα σε μία προσπάθεια προσωπικής επιτυχίας. Το παρακινεί να επιστρατεύσει κάθε 

προσωπικό του απόθεμα ώστε να το καταφέρει να πετύχει τους εκάστοτε στόχους, ενώ 

παράλληλα του υπόσχεται ότι έχει τη δυνατότητα να μη δεσμευτεί κάπου, αλλά να είναι 

ελεύθερο και να βασίζεται στην προσωπικότητά του. Το δεύτερο σημείο σχετίζει το άτομο 

                                                           
2
 Ben Trott: Immaterial Labour and World Order: An Evaluation of a Thesis, ephemera, 2007, p.204 

3
 Luc Botanski, Eve Chiappelo : The New Spirit of Capitalism, Paper to be presented to the Conference 

of Europeanists, 2002, p.3 
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με την ασφάλεια αυτού και τις πιθανής οικογένειας του, έτσι ώστε η συνέχιση του πρώτου 

να μην σταματήσει, αλλά να συνεχίσει να προσφέρει στο άτομο μία βάση πάνω στην οποία 

εισάγεται και η έννοια του χρόνου. Όσο περισσότερο ασχολείται με την εργασία του, τόσο 

περισσότερο θα δικαιωθεί. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως ο περισσότερος χρόνος που μπορεί να 

ξοδέψει επενδύοντας στο επάγγελμά του, ή η ποσότητα της δουλειάς που μπορεί να 

μεταφερθεί στην κατοικία του, λειτουργεί υπέρ του μέσω απολαβών. Το τρίτο αφορά στην 

γενικότερη προβολή του παρόντος καπιταλισμού προς το κοινωνικό σύνολο επιχειρώντας 

να τον συνδέσει με το «ηθικό». 

Οι Hardt και Νegri υποστηρίζουν πως οι διαδικασίες της οικονομικής και πολιτιστικής 

παγκοσμιοποίησης που συνέβησαν τις τελευταίες δεκαετίες συνοδεύτηκαν από μία 

«αλλαγή στην κυρίαρχη διαδικασία παραγωγής». Αν η αρχική φάση της μοντέρνας 

οικονομίας θεωρείται η εξαγωγή πρώτων υλών και η γεωργία και η επόμενη η κατασκευή 

και η βιομηχανία, τότε η παρούσα φάση θα μπορούσε να αντιστοιχεί στην εκμετάλλευση 

της πληροφορίας και την παροχή υπηρεσιών. Οι νέοι τρόποι εργασίας συμπεριλαμβάνουν 

τις μεταδώσεις της πληροφορίας σε μορφές δικτύων μεταξύ εργαζομένων, εφήμερα Project 

και ένα είδος εργασίας που θα χαρακτηρίζονταν ως “affective labour”, δηλαδή εργασία η 

οποία χειραγωγεί ή παράγει συναισθήματα ευεξίας, ικανοποίησης, πάθους.4 Οι κανόνες 

λοιπόν του παιχνιδιού της εργασίας σε σχέση  με την προσωπική ζωή έχουν αρχίσει να 

αλλάζουν. Τα βασικά ωράρια γίνονται ευέλικτα και έννοιες όπως η συνεργασία, η 

επικοινωνία και η σύμπραξη αποτελούν χαρακτηριστικά τα οποία, σε διαφορά με τις 

προηγούμενες μορφές εργασίας, δεν επιβάλλονται από τον καπιταλισμό. Αντιθέτως είναι 

απολύτως απαραίτητα για την ίδια την εργασιακή διαδικασία.  

Στις παραπάνω αλλαγές συμπεριλαμβάνεται και το μοντέλο πορείας ενός ατόμου στο 

επάγγελμά του. Η ανοδική πορεία δεν μπορεί πια να είναι ελεγχόμενη και βάση 

συγκεκριμένων κριτηρίων. Ιδιαίτερα αναφερόμενοι στα δημιουργικά επαγγέλματα, το 

υποκείμενο μπορεί να εναλλάσσει διαφορετικά Project με ομάδες, μέσα στο νεοσύστατο 

δίκτυο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως αργότερα θα τα διευθύνει. Στην αρχή μίας μεγάλης 

σειράς από καινοτομίες διαχείρισης σχεδιασμένες για να ενεργοποιήσουν την 

βαριεστημένη εργατική δύναμη, οι εργοδότες εισήγαγαν προγράμματα ποιότητας της 

εργατικής ζωής (QWL, quality of work life) που προσέφερε συμμετοχή στην λήψη 

αποφάσεων και ένα είδος προσωπικής ευχαρίστησης στους εργαζόμενους. Οι προσπάθειες 

αυτές να έχει η εργασία περισσότερη σημασία εκκίνησε ταυτόχρονα την αβεβαιότητα ως 

προς την ασφάλειά της.  Η έννοια του manager που διευθύνει μόνος του πλήθος ατόμων 

στενεύει, έως και απορρίπτεται  μέσα στα υπάρχοντα δίκτυα εφόσον η διαδικασία μοιάζει 

περισσότερο οριζόντια. Μαζί της, ίσως και όχι αλληλένδετα, απορρίπτεται και ο 

διαχωρισμός μεταξύ της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής. Το άτομο μπορεί να 

εργάζεται θεωρητικά επ’ άπειρον. Στο γεγονός αυτό έχει συμβάλλει ιδιαίτερα η χρήση του 

διαδικτύου. 

«Η επαγγελματική ζωή είναι η ενσάρκωση της λογικής. Είναι πολύ διαφορετική από την 

προσωπική ζωή των ανθρώπων, η οποία είναι υποκειμενική, σε μία προσπάθεια για εύρεση 

                                                           
4
 Antonio Negri, Michael Hardt: Multitude: War and Democracy in the Age of Empire, Penguin Books, 

2004, p.108 
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νοήματος, έκφρασης και προσωπικών αξιών. Αυτές οι δύο υπάρξεις είναι ερμητικά 

σφραγισμένες η μία από την άλλη (…) Όποτε προσωπικά στοιχεία ενσωματώνονται σε 

επαγγελματικά σχετιζόμενες κρίσεις, υπάρχει η αίσθηση ότι η προσωπική ζωή του ατόμου 

κινδυνεύει να παραβιαστεί από τη εταιρεία. Παρόλα αυτά σήμερα είναι ξεκάθαρο ότι 

επινοητικές στρατηγικές, εργασιακές ομάδες με κίνητρα, δημιουργία δικτύων σχέσεων- 

όλες οι παραπάνω πράξεις απαιτούν ποιότητες που προσπερνούν κατά πολύ την τεχνική 

επάρκεια. Κινητοποιούν ολόκληρη την προσωπικότητα του ατόμου.» Landier, 1991.5 

Εστιάζοντας στην εργασία, τον ελεύθερο χρόνο και την κατοίκηση, η χωρική τους 

διαφοροποίηση ίσως δεν είναι πια παράλληλη με την ψυχολογική και την εννοιολογική. Η 

συνθήκη αυτή έχει συμπεριλάβει ένα μεγάλο εύρος επαγγελμάτων. Κάποιος μπορεί πια να 

εργάζεται ακόμη και τις ώρες που υποτίθεται πως καταλαμβάνει η προσωπική του ζωή. Η 

είσοδος στην κατοικία δεν σημαίνει πια «παύση», oύτε από την εργασία, ούτε από την 

κοινωνική ζωή που πλέον διαδραματίζεται  ταυτόχρονα και έντονα στο διαδίκτυο. Πώς 

μπορεί η αρχιτεκτονική να λάβει μέρος και να έχει λόγο στα σύγχρονα δικτυακά 

τεκταινόμενα; Από τη μία η ελευθερία που δίνεται στο υποκείμενο λόγω των οικονομικών 

δεδομένων μπορεί να το οδηγήσει στο να πράξει αυτόνομα ή να αποστασιοποιηθεί από το 

δημιουργημένο δίκτυο ακολουθώντας την δική του πορεία. Ένα επάγγελμα αμιγώς 

δημιουργικό θα μπορούσε πιθανόν να ανταποκριθεί σε κάτι τέτοιο. Από την άλλη, 

παραδείγματα όπως τα γραφεία της Google στην Καλιφόρνια, όπου στους εργαζόμενους 

προσφέρεται γεύμα, ταυτόχρονη εργασία και ψυχαγωγία και άμεση επαφή με το εξωτερικό 

περιβάλλον και την γύρω κοινότητα, δείχνουν να συμβάλουν σε μία τάση για εξάλειψη της 

αναγκαιότητας της κατοικίας. Ίσως σε ένα ετεροτοπικό μέλλον θα μπορούσε η εργασία να 

διαδέχεται και να εναλλάσσεται μόνιμα με τον ελεύθερο χρόνο, δίχως σπίτι, σε ένα 

απέραντο κλιματιζόμενο “Junkspace”. Μέσω δύο διαφορετικών σχεδίων (σχέδιο ως project) 

και με γνώμονα την αρχιτεκτονική, θα επιχειρηθεί μία στοχαστική ανάλυση της παρούσας 

σχέσης των παραπάνω εννοιών. Το πρώτο αφορά ένα έργο τέχνης με την ονομασία «Κελιά» 

από τον καλλιτέχνη Absalon και εστιάζει στη μονάδα. Το δεύτερο σχετίζεται με ένα εταιρικό 

σχήμα, αυτό των κεντρικών γραφείων της Google, παγκοσμίως γνωστό για το καινοτόμο του 

εργασιακό περιβάλλον.   

 

Absalon - Cells 

Το 1991 ο καλλιτέχνης Absalon (Meir Eshel) παρουσιάζει μία έκθεση με το όνομα «Κελιά» 

(Cells) στο Εθνικό μουσείο μοντέρνας τέχνης στο Παρίσι. Η έκθεση αυτή φέρει 6 

αριθμημένα κελιά, το καθένα από αυτά διαφορετικής μορφής, και όλα λίγο μεγαλύτερα 

από την ανθρώπινη κλίμακα.  Γεννημένος το 1964 στο Ισραήλ και εκτίοντας 4 χρόνια στον 

στρατό, έφτασε το 1987 στο Παρίσι μένοντας σε έναν συγγενή του ο οποίος ήταν κριτικός 

τέχνης. Έγινε δεκτός στη Σχολή Καλών Τεχνών με μέντορά του τον Christian Boltanski και 

ξεκίνησε την σύντομη καριέρα του με το όνομα Absalon, συνυφασμένο με την έννοια της 

εξέγερσης από τη βιβλική φιγούρα του γιου του βασιλιά Δαυίδ του Ισραήλ. Από τα πρώτα 

                                                           
5
 Quoted from: Luc Botanski, Eve Chiappelo: The New Spirit of Capitalism, translated in English from 

Gregory Elliott, Verso, 2007, p.85 
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του έργα, τα οποία μοιάζουν επηρεασμένα από τις αρχές του μινιμαλισμού, γίνεται φανερή 

η τάση για καθαρές γεωμετρίες ακολουθημένες από ένα είδους «τάξης». Οι αναζητήσεις 

του έφτασαν στο τέλος τους με τα «Κελιά», σχεδιασμένα για να χωροθετηθούν ως κατοικίες 

του καλλιτέχνη σε έξι αντίστοιχα πόλεις: Παρίσι, Ζυρίχη, Νέα Υόρκη, Τελ Αβίβ, 

Φρανκφούρτη και Τόκυο. Η επιθυμία του αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ λόγω του 

πρόωρου ηλικιακά θανάτου του από HIV στα 29 του χρόνια το 1993.  

Τα κελιά δεν κατάφεραν ποτέ να λειτουργήσουν με την προοπτική για την οποία 

δημιουργήθηκαν. Ο τρόπος που έγιναν γνωστά ήταν μέσω εκθέσεων τέχνης όπου κανείς 

μπορούσε να τα δει από κοντά, να τα αγγίξει και να περιπλανηθεί ανάμεσα τους και μέσα 

τους. Παραβρισκόμενα όλα μαζί στον ίδιο χώρο δίνουν την εντύπωση ενός συνόλου, μιας 

κοινότητας. O επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει και να περιεργαστεί την 

εμμονική λεπτομέρεια του καλλιτέχνη για τη δημιουργία χώρων αμιγώς δικών του. 

Παραβρισκόμενος κάποιος στο εσωτερικό τους θα μπορούσε να δει τις αυστηρές 

γεωμετρίες, να βιώσει τις επιτρεπόμενες λόγω χώρου και συναρμογής κινήσεις και να 

προσπαθήσει να αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο θα κατοικούνταν. Το στρίμωγμα 

ανάμεσα σε τοίχους και έπιπλα, η απλότητα σε χρώμα και υλικό και το συνεχές αίσθημα 

του περιορισμού αποτελούν τα κυρίαρχα στοιχεία των κελιών. Περιμένοντας σε σειρά για 

να μπούνε στο κάθε κελί σε μονάδες ή δυάδες, εισέρχονταν σε χώρους που θα 

αποτελούσαν τους πιο προσωπικούς του καλλιτέχνη. Τις κατοικίες που θα τον στέγαζαν στις 

επιλεγμένες από τον ίδιο πόλεις.  

Γεωμετρία και Υλικά 

Εξωτερικά τα κελιά ακολουθούν καθαρά σχήματα παραλληλεπίπεδων και καμπύλων. Το 

καθένα απαντά στον τόπο για τον οποίο προοριζόταν. Οι μορφές τους δείχνουν επιρροές 

από τα κινήματα του μοντερνισμού, του μινιμαλισμού, του Ρωσικού κονστρουκτιβισμού, 

αλλά ταυτόχρονα υπόκεινται ξεκάθαρα στο προσωπικό ύφος του Absalon και των 

προηγούμενων έργων του. Το εμβαδόν τους ποικίλει από 4 έως 9 τετραγωνικά μέτρα ενώ η 

απλότητα της μορφής τους συνδυάζεται και με το λευκό τους χρώμα. Τα οριζόντια 

ανοίγματά τους θυμίζουν τις αρχές του Le Corbusier που αφορούν στον φωτισμό. Η επιλογή 

των υλικών ήταν ξύλο, χαρτόνι, λευκή μπογιά και νέον. 

Εσωτερικά είναι επίσης ολόλευκα, οργανωμένα με αφαιρετικούς γεωμετρικούς όγκους 

συνιστώντας μία τυπολογία επίπλωσης ερχόμενη και από τις πρωτύτερες μορφές που είχε 

δημιουργήσει. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του εσωτερικού είναι ότι όλα είναι φτιαγμένα 

και μετρημένα με βάση το σώμα του ίδιου. Οι καθημερινές ανάγκες για τον κάτοικο των 

κελιών θα ήταν εξασφαλισμένες εφόσον είναι  έτσι ώστε να μπορεί κανείς να κοιμηθεί, να 

φάει, να εργαστεί, να κάνει μπάνιο, να πάει τουαλέτα. Το καθένα θα είχε ηλεκτρισμό – ενώ 

ο φωτισμός θα αποτελούνταν από φως νέον-, τρεχούμενο νερό και θα προστατευόταν από 

τα εξωτερικά παράσιτα. 

 Η σύνθεση των χώρων αυτών μπορεί αρχικά να θυμίζει τις μικρές ιαπωνικές κατοικίες 

όπου μέσα σε λίγα τετραγωνικά καταφέρνουν να ενσωματώσουν τα απαραίτητα μιας 

πρότυπης κατοίκησης, υπάρχουν όμως σημαντικές διαφορές. Σε αντίθεση με τις 

εργονομικές λύσεις με αρθρωτά αντικείμενα για την μέγιστη εξοικονόμηση χώρου, ο 

Absalon επιλέγει την απόλυτη στατική «ειδική» κλίμακα  που μάλιστα την φτάνει σε ακραίο 
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βαθμό. Δεν υλοποιεί τα σταθερά αυτά κελιά με βάση την ευκολία της κατοίκησής τους, οι 

κινήσεις που έχει τη δυνατότητα να κάνει είναι συγκεκριμένες, περιορίζονται από τα 

αντικείμενα και εξαρτώνται άμεσα από αυτά. Η έννοια της άνεσης αμφισβητείται έντονα 

μέσω της αρχιτεκτονικής των κατασκευών που είναι αντίστοιχη των διαστάσεων του 

σώματος του, των κινήσεών του, των αναγκών, της συμπεριφοράς του, σε τέτοιο βαθμό 

που το κελί καταλήγει να δημιουργήσει ένα περιορισμένο περιβάλλον και τελικά η 

συμπεριφορά του καλλιτέχνη να καθορίζεται από αυτό. Ο ίδιος έχει δηλώσει:  

«Οι όγκοι είναι κατασκευασμένοι  με τέτοιο τρόπο που παρά το σχετικά μικρό μέγεθος δεν 

έχω την αίσθηση της κλειστοφοβίας… Το κελί είναι ένας μηχανισμός που αποφασίζει τις 

κινήσεις μου. Με τον καιρό και τη συχνή χρήση, αυτός ο μηχανισμός θα γίνει η άνεσή μου.»   

Τρόπος χρήσης 

Στην παρουσίαση δύο βίντεο- Proposition d’ Habitation(1991) και Solutions(1992) ο Absalon 

προετοιμάζει/προτείνει τον τρόπο που θα κατοικούνταν τα κελιά. Και στα δύο γίνεται 

αντιληπτό το γεγονός ότι οι απεικονιζόμενοι χώροι αφορούν ένα και μόνο άτομο. 

Στο πρώτο ένας άνδρας ντυμένος στα λευκά κινείται σε ένα λευκό δωμάτιο επιπλωμένο με 

αντικείμενα επιδεικνύοντας τη χρηστικότητά τους. Απαθανατίζεται σε διάφορες στάσεις 

όπως καθισμένος, ξαπλωμένος, γέρνοντας πάνω από έναν κύλινδρο. Οι καθημερινές 

διαδικασίες μοιάζουν λίγο αλλαγμένες με τρόπο τον οποίο είναι δύσκολο για τον θεατή να 

κρίνει αν  πρωταγωνιστής είναι ο άνθρωπος ή το αντικείμενο, ποιος χρησιμοποιεί και ποιος 

χρησιμοποιείται. Οι ρόλοι του ζωντανού και του άψυχου φαίνονται ισάξιοι στο 

αποστειρωμένο περιβάλλον που παρουσιάζεται. Τα αντικείμενα αν και είναι ορισμένα 

φαίνονται περισσότερο να ορίζουν, να περιορίζουν ή να επιτρέπουν τη ροή των κινήσεων, 

τη συμπεριφορά και τη χρήση. Το λευκό χρώμα αψεγάδιαστο, αποστειρώνει το εσωτερικό 

περιβάλλον και η ανθρώπινη ύπαρξη εντάσσεται σ αυτό και αφομοιώνεται από αυτό, με 

την ίδια λευκή ενδυμασία. 

Στο δεύτερο ο πρωταγωνιστής ντυμένος με λευκό πουκάμισο, μαύρο παντελόνι, μαύρες 

κάλτσες και παπούτσια, σε ένα κελί βαμμένο λευκό εκτελεί μία σειρά δραστηριοτήτων που 

συμβαίνουν σε μία τυπική κατοικία. Αρχικά, γεμίζει ένα ποτήρι και το πίνει, καθισμένος στο 

γραφείο. Στη συνέχεια, στο ίδιο γραφείο τρώει κι έπειτα καπνίζει. Το μπουκάλι, το ποτήρι, 

το φαγητό χωρίς τη χρήση πιάτου και τα τσιγάρα είναι τα μόνα αντικείμενα που 

εμφανίζονται και ταράσσουν τη στατικότητα της σκηνής. Η αλλαγή φόντου και χώρου 

συνεπάγεται και αλλαγή στη χρήση και τη συμπεριφορά του. Μπροστά σε ένα έπιπλο που 

μοιάζει σαν υπερυψωμένο κρεβάτι με χωνευτούς αποθηκευτικούς χώρους αφαιρεί τα 

υποδήματά του και με τη βοήθεια μιας μικρής σκάλας ανεβαίνει στο κρεβάτι και κοιμάται 

σε εμβρυακή στάση. Η κάμερα στην επόμενη σκηνή προβάλλει το γραφείο από πλάγια 

θέση, ενώ ο άνθρωπος αυνανίζεται. Σηκώνεται από την καρέκλα και κινείται κυκλικά γύρω 

από το γραφείο. Ο χώρος της κίνησης αυτής είναι στενός και ορσμένος2, αλλά χωρίς 

εμπόδια. Το σώμα του χωράει ακριβώς μεταξύ του γραφείου και του τοίχου. Χωρίς να 

χρειαστεί να έρθει σε επαφή με κάποιο αντικείμενο έχει τη δυνατότητα να περπατήσει 

περιμετρικά του «δωματίου». Ο επίλογος του βίντεο βρίσκει τον πρωταγωνιστή να αφαιρεί 

σταδιακά όλα τα ρούχα του και γυμνός, χρησιμοποιώντας μία αντίστοιχη μικρή σκάλα όπως 

και προηγουμένως, να μπαίνει σε μία ορθογώνια μπανιέρα και να κάνει μπάνιο. Εδώ όλα 
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τα έπιπλα είναι αυστηρά λειτουργικά. Τίποτα περιττό και καμία επιπρόσθετη άνεση δεν 

εμφανίζεται καθ’όλη τη διάρκεια. Το κελί αντιστοιχεί ακριβώς στις διαστάσεις του 

ανθρώπινου σώματος. Το εξωτερικό περιβάλλον δεν γίνεται αντιληπτό σε καμία από τις 

θέσεις. Δεν υπάρχει εικόνα από παράθυρο, ούτε κάποιο στοιχείο που να υπονοεί φυσικό 

φωτισμό. Η απουσία ακόμη και του ήχου από εξωτερικούς παράγοντες θέτει τους χώρους 

και το υποκείμενο που τους κατοικεί σε κατάσταση πλήρους εσωτερικισμού.  

Σε σχέση με το πρώτο βίντεο η κύρια διαφορά είναι ότι σε αυτό δεν αποτελούν τα 

αντικείμενα την κύρια απεικονιζόμενη μορφή. Η αλληλεπίδραση του ζωντανού ανθρώπου 

με τα στερεά φανερώνει έναν πραγματικό τρόπο κατοίκησης. Οι φόρμες τους δεν είναι 

αυθαίρετες ακολουθώντας βασικές γεωμετρίες. Είναι ξεκάθαρο ότι η χρηστικότητά τους 

είναι αυτή που τους δίνει λόγω ύπαρξης. Πρωταγωνιστής τώρα είναι ο άνθρωπος με τα 

αντικείμενα «ραμμένα» στα μέτρα του. Παρά το γεγονός ότι οι μαγνητοσκοπήσεις αυτές θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν από μόνες τους εικαστικές εγκαταστάσεις βίντεο σε κάποιον 

εκθεσιακό χώρο, το θέαμα παρουσίαζε τον αληθινό τρόπο με τον οποίο τα κελιά θα 

χρησιμοποιούταν. Επεξεργαζόμενα από την οπτική του μεγέθους και της εξωτερικής 

φόρμας δίνουν την εντύπωση ότι κανείς δεν θα κατάφερνε να ζήσει ή ακόμη και να 

παραμείνει πολλή ώρα κλεισμένος στο εσωτερικό τους. Το φαινόμενο αυτό σχετίζεται 

ταυτόχρονα με την αντίληψη του εσωτερικού και του εξωτερικού. Όταν το υποκείμενο 

εισέρχεται σε έναν εσωτερικό χώρο, για παράδειγμα μιας κατοικίας, είναι ένα είδος 

έκπληξης. Σχεδόν σαν ο εσωτερικός όγκος να ξεπερνά σε μέγεθος το εξωτερικό περίβλημα 

και το σπίτι να είναι μεγαλύτερο από μέσα σε σχέση με το από έξω.6 

Μονάδα -Μοναδικότητα 

Τα κελιά του Absalon εμφανίζουν κοινά με την έννοια της μονάδας του Leibniz. «Δεν έχει 

νόημα να υποθέσουμε ότι η μονάδα μπορεί να αλλαχθεί ή να αναδιαταχθεί εσωτερικά από 

οποιοδήποτε άλλο δημιουργημένο αντικείμενο. Μέσα στη μονάδα δεν υπάρχει τίποτα προς 

αναδιάταξη, και δεν υπάρχει καμία αντιληπτή εσωτερική κίνηση μέσα της που θα μπορούσε 

να αρχίσει, να κατευθυνθεί, να βεβιαστεί ή να επιβραδυνθεί, όπως μπορεί να συμβεί σε 

ένα σύνθετο αντικείμενο που έχει μέλη που δύναται να αλλάξουν σε σχέση το ένα με το 

άλλο... Οι μονάδες δεν έχουν παράθυρα μέσω των οποίων θα μπορούσε οτιδήποτε να μπει 

ή να βγει έξω! Και-πάραυτα, σχεδόν ξεχωριστά από την αδιαπερατότητα της μονάδας σ 

αυτά, αυτά τα υποτιθέμενα ατυχήματα είναι φιλοσοφικά σκουπίδια: τα ατυχήματα δεν 

μπορούν να αποσπάσουν τους εαυτούς τους και να τριγυρίζουν έξω από ουσίες!. . . Έτσι 

ούτε ουσία ούτε ατύχημα μπορούν να εισέλθουν σε μία μονάδα από έξω.»7 Θα μπορούσαν 

να θεωρηθούν ως μία απλή ουσία, αδιαπέραστη από εξωτερικούς παράγοντες, 

διαφορετική κάθε φορά και συνδεδεμένη με την ποιότητα της αντίληψης. Αυτόνομες 

οντότητες που λειτουργούν ως οργανισμοί με δικούς τους κανόνες και δική τους τάξη, 

ανεξάρτητες από κοινωνικά πρότυπα και θεσμούς. Σε οποιαδήποτε από τις πόλεις που θα 

βρίσκονταν εγκαθιστάμενα θα λειτουργούσαν αυτοτελώς και θα αφορούσαν τον ίδιο 

άνθρωπο κάθε φορά. Η αρχιτεκτονική και η λειτουργικότητά τους εστιάζει καθαρά στο 

εσωτερικό τους μέρος και ο δημιουργός τους είναι αυτός ο οποίος ορίζει την σχεδόν 

                                                           
6
 Slavoj Zizek: On Architecture and Aesthetics, lecture at University of Ljubljana Slovenia, 2010 

https://www.youtube.com/watch?v=xdbiN3YcuEI 
7
 Gottfried Wilhem Leibniz: The Monadology, , 1898 
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αυταρχική τους φύση. Η ακύρωση του εξωτερικού εντείνει την έννοια της αδιαπέραστης 

και αναπόσπαστης μονάδας, ενώ το περίβλημά τους φέρει χαρακτηριστικά ενός 

οργανισμού που έχει ανάγκη να προστατεύσει το εσωτερικό του και το καταφέρνει 

οργανικά, φυσικά, σαν να μην υπάρχει άλλη επιλογή.  

Αναστοχαζόμενοι τις μονάδες-κελιά με μία πιο αφαιρετική οπτική, θα μπορούσαν να 

αποτελούν στον πολλαπλασιασμό τους ένα διαφορετικό μοντέλο κατοίκησης μέσα στην 

πόλη. Προσφέροντας στον κάτοικο αυτονομία θα στέγαζαν υποκείμενα, είτε ως κατοικίες 

αποκλειστικά, είτε ως συνδυασμός κατοικίας και εργασίας. Σε επαγγέλματα που μπορούν 

να λειτουργήσουν σε οποιοδήποτε χώρο θα αποτελούσαν ετεροτοπικές νησίδες μέσα στην 

πόλη, όπου κανείς θα είχε τη δυνατότητα να αποστασιοποιηθεί, να συγκεντρωθεί και να 

εργαστεί. Σε μία ελαφρύτερη εκδοχή τους, τόσο με την κατασκευαστική έννοια όσο και με 

αυτήν του όχι αποκλειστικού χρήστη, θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε μία ιδέα όπως 

αυτή του Hans Hollein με το κινητό γραφείο (the Mobile Office). 

Η μοναδικότητά τους είναι δεδομένη εφόσον κατασκευάστηκαν από ένα άτομο για αυτό το 

άτομο και πιθανότατα δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν κάποιον άλλο. Ακόμα και 

μεταξύ τους φέρουν την έννοια της μοναδικότητας, με το καθένα να είναι διαφορετικό από 

το προηγούμενο. Το στοιχείο τους αυτό όμως δεν προκύπτει από την προσπάθεια για το 

μοναδικό-ουτοπικό. Κάθε άλλο, το ουτοπικό έχει απορριφθεί και στη θέση του έχει 

εισέλθει κάποιου είδους αντίσταση. Ακόμη πιο συγκεκριμένα, δεν αποτέλεσε στόχο η 

εφεύρεση κάποιου καινούριου μοντέλου κατοικίας που θα πρόβαλλε ένα καλύτερο  μέλλον 

και θα ξεπερνούσε τα ήδη υπάρχοντα.   

«Επιθυμώ ένα αυτάρκες σύμπαν… Αλλά η διαφορά μεταξύ εμού και κάποιου που θέλει να 

αλλάξει τα πάντα είναι ότι εμένα μου αρέσει η αλλαγή για την αλλαγή και όχι για τη 

βελτίωση. Σε αντίθεση με τους επαναστάτες, δεν έχω καμία ανάγκη να δικαιολογήσω το 

όνειρό μου για αλλαγή. Επενδύω πολλή ενέργεια στη δημιουργία κάτι καινούργιου, όχι κάτι 

καλύτερου.»  

Absalon 

 

 

Ασκητισμός  

Ο Pier Vittorio Aureli στο βιβλίο του Less is Enough: on Architecture and Asceticism συνδέει 

τον Absalon και τα κελιά με την έννοια του ασκητισμού. Χωρίς να σχετίζεται άμεσα με τη 

θρησκεία, ο ασκητισμός προερχόμενος από το ασκείν αφορά την εξάσκηση και την 

αυτοεκπαίδευση. Είναι μία κατάσταση στην οποία το υποκείμενο εστιάζει στον εαυτό του 

ως το κύριο αντικείμενο των ενεργειών του. Η θεωρία και η πρακτική -ή αλλιώς ο λόγος και 

ο βίος του- δεν παρουσιάζουν διαφορές αλλά λειτουργούν παράλληλα. Αμφισβητώντας το 

κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι είναι η αναζήτηση ενός διαφορετικού τρόπου ζωής.8  

                                                           
8
 Pier Vittorio Aureli: Less is enough: On Architecture and Asceticism, Strelka Press,2013, p.8 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:19 EEST - 34.220.209.173



 
 

[10] 
 

Τα κελιά όπως προαναφέρθηκε απευθύνονταν στην κατοίκηση ενός και μόνο ανθρώπου, 

του δημιουργού τους. Εξ αρχής από αυτή την παραδοχή ο καλλιτέχνης αποστασιοποιείται 

από την κοινώς αποδεκτή έννοια της κατοικίας του 1990, που κατά κύριο λόγο αφορούσε 

στην οικογένεια ή σε ζευγάρι. Η εστίαση στον εαυτό του είναι σκόπιμα ριζοσπαστικής 

φύσης. Παρά το γεγονός ότι όλα είναι φτιαγμένα με βάση τις αναλογίες του σώματός του, 

δεν προσπαθεί να δημιουργήσει την τέλεια και άνετη κατοικία για τον ίδιο. Οι περιορισμοί 

που δημιουργούνται λόγω χώρου και αρχιτεκτονικών επιλογών δείχνουν την πρόθεσή του 

να αρκεστεί στα ελάχιστα προσωπικά αντικείμενα και στον ελάχιστο προσωπικό χώρο. Η 

απόλυτη τάξη που υπάρχει στις κατασκευές και τα επακόλουθα που φέρει δεν θα πρέπει να 

θεωρηθούν ως ένα είδος τιμωριτικής πειθαρχίας, αλλά ως μία προσπάθεια να δώσει μορφή 

και υλικότητα στον τρόπο ζωής που έχει διαλέξει. Επιτρέπουν στον κάτοικό τους να 

εστιάσει στον πυρήνα της προσωπικότητάς του, της πνευματικής του κατάστασης και των 

καθημερινών ενεργειών του. Οι δομές αυτές θα καθόριζαν την ύπαρξή του με τον τρόπο 

που αυτός καθόρισε την κατασκευή τους. 

Στην σημερινή εποχή της Ευρώπης του 2016 ο ασκητισμός μοιάζει πολλές φορές να 

συγχέεται με την λιτότητα. Γίνεται το φερέφωνό της, η ιδεολογία της και ο τρόπος με τον 

οποίο η οικονομία εισέρχεται στην καθημερινή ζωή του ατόμου για να του υποδείξει το 

πώς θα ζήσει, το πόσα του είναι αρκετά ή το τι χρειάζεται. Δημιουργούνται νέα μοντέλα, 

μορφές και μόδες για να ακολουθηθούν μαζικά έτσι ώστε τα ελάχιστα να εξιδανικευτούν. 

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές προωθούν όλο και περισσότερο την ιδέα του «κάνω 

περισσότερα με λιγότερα» έχοντας επηρεάσει ισχυρά μεταξύ άλλων και τα δημιουργικά 

επαγγέλματα. Η αρχιτεκτονική οδηγείται εν μέρει να αποκτήσει έναν πιο κοινωνικό 

χαρακτήρα, στην προσπάθειά της να ανταπεξέλθει στα νέα οικονομικά δεδομένα. Έτσι 

γεννιέται ένα δίπολο: από τη μία πλευρά δεν μπορούν να υπάρξουν τα νέα υπέρ-project 

που απαιτούν μεγάλους προϋπολογισμούς, από την άλλη οι αρχιτεκτονικές ενέργειες που 

συμβαίνουν λόγω του οικονομικού προβλήματος έχουν τη δυνατότητα να κυοφορήσουν 

νέες αξίες και ήθη προερχόμενες από την δημιουργικότητα που, παρότι εν μέρει 

επιβάλλεται από τον καπιταλισμό, ίσως κρύβει και την ικανότητα να τον αντιμετωπίσει.  

Αν και η περίπτωση των κελιών παρουσιάζεται σε μουσεία και εκθέσεις ως τέχνη, έχει ως 

κύρια βάση της την αρχιτεκτονική. Μέσω της μορφής αλλά και της δημιουργικότητας του 

καλλιτέχνη τοποθετείται ο ασκητισμός στην αρχική του έννοια, εκεί που μπορεί να 

χειραφετήσει το άτομο αψηφώντας τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα. Εδραιώνεται 

σαν μία αμιγώς προσωπική –πράξη-. Η παλαιότερη φράση «το λιγότερο είναι περισσότερο» 

(less is more) που επηρέασε το κίνημα του μινιμαλισμού και ξαναήρθε στο προσκήνιο από 

το 2008 ως ένας τρόπος χειρισμού της κρίσης, στην περίπτωση του Absalon μπορεί να 

παραφραστεί, χωρίς να χρειάζεται να κουβαλάει το μήνυμα της ελπίδας ή της αλλαγής (less 

is more), ως «το λιγότερο είναι αρκετό» (less is enough). 

 

Νομαδισμός  

«Ο νομάς έχει μία περιοχή· ακολουθεί συνηθισμένα δρομολόγια· δεν αγνοεί τα σημεία 

(σημεία νερού, σημεία κατοίκησης, σημεία σύνδεσης, κλπ.). Αλλά η ερώτηση είναι τι στη 

νομαδική ζωή είναι αρχή και τι είναι απλά μία συνέπεια. Για αρχή, παρότι τα σημεία 
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καθορίζουν διαδρομές, είναι αυστηρά υποδεέστερα των διαδρομών που ορίζουν, το 

ανάποδο με αυτό που συμβαίνει με τo καθιστικό. Το σημείο του νερού συναντάται μόνο για 

να μείνει πίσω· κάθε σημείο είναι μία εφεδρεία και υπάρχει μόνο ως εφεδρεία. Ένα 

μονοπάτι είναι πάντα μεταξύ δύο σημείων, αλλά ενδιάμεσα έχει όλη τη συνοχή και 

απολαμβάνει μία δική του αυτονομία και κατεύθυνση. Η ζωή του νομά είναι το ιντερμέτζο. 

Ακόμη και τα στοιχεία της κατοικίας του αντιλαμβάνονται με τους όρους της τροχιάς που τα 

κινητοποιεί για πάντα. Ο νομάς είναι πολύ διαφορετικός από τον μετανάστη· διότι ο 

μετανάστης μετακινείται πρωταρχικά από το ένα σημείο στο άλλο, ακόμη αι αν το δεύτερο 

σημείο είναι αβέβαιο, απρόβλεπτο, και όχι ακριβώς εντοπισμένο. Αλλά ο νομάς πηγαίνει 

από σημείο σε σημείο μόνο ως μία συνέπεια και ως μία πραγματική ανάγκη· καθ αρχή, 

σημεία για αυτόν είναι οι σταθμοί πάνω σε μία τροχιά.»9 

Η πραγματοποίηση του στόχου των κελιών θα έθετε τον κάτοικό τους σε μία 

κατάσταση παρόμοια του νομά.  Έξι σημεία αναφοράς θα ήταν αυτά που θα 

καθόριζαν τις διαδρομές του δημιουργώντας ένα είδος τροχιάς μεταξύ τους. Τα 

σημεία αυτά επιλεγμένα από τον ίδιο θα λειτουργούσαν ως η εφήμερη κατοικία του 

μέχρι να χρειαστεί να αλλάξει και πάλι. Παρά την φαινομενικά διαρκές ταξίδι ενός 

νομά, στην πραγματικότητα ο νομαδισμός μπορεί να χαρακτηριστεί από την μη-

κίνηση. Εφεύρατε κάθε φορά ως απάντηση της πρόκλησης της αλλαγής των 

συνθηκών.10 Θα μπορούσαμε να πούμε, χωρίς βέβαια να ξέρουμε το μέλλον ή τις 

προθέσεις του καλλιτέχνη ότι, όπως οι νομάδες, είχε ανακαλύψει έξι προσωρινά 

σημεία που οι συνθήκες τους ήταν κατάλληλες έτσι ώστε να λειτουργήσουν με βάση 

τα κριτήριά του. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει ότι στο μέλλον τα σημεία αυτά μπορεί 

να άλλαζαν. Με τον προσδιορισμό των σημείων όμως και την απάντηση σε αυτά με 

δημιουργία των αριθμημένων κελιών έδειξε πως είχε την πρόθεση να παραμείνει σε 

αυτά για όσο του επιτρέπουν οι συνθήκες (εδώ αναφέρεται ο χαρακτηρισμός της μη-

κίνησης). Η διαφορετική αρχιτεκτονική και γεωμετρία του  κάθε κελιού απαντάει στις 

αντίστοιχες των πόλεων. Με αυτόν τον τρόπο ο καλλιτέχνης θεώρησε ότι δεν θα 

λειτουργήσει ως ξένο σώμα στους επιλεγμένους τόπους, αλλά κατά έναν τρόπο θα 

ενσωματωθεί σε αυτά χωρίς να διακόψει τον χαρακτήρα τους. Το μέγεθος των κελιών 

είναι ακόμη ένα στοιχείο μέσω του οποίου ο Absalon μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

νομάς. Τα σημεία σταθμοί των νομάδων είναι γνωστό ότι στέγαζαν μόνο τα 

απαραίτητα. Χωρίς περιττά κομμάτια κατασκευής βοηθούν στη στέγαση με τον πιο 

απλό τρόπο, εξυπηρετώντας τις βασικές ανάγκες τους. Σίγουρα υπάρχει η διαφορά 

ότι τα κελιά έχουν ένα αυστηρά ορισμένο σχήμα, ενώ είναι κλειστά από παντού σε 

σχέση με τις εφήμερες κατασκευές των νομάδων. Τα υλικά και ο τρόπος χρήσης τους 

από τους νομάδες κάνουν τις κατασκευές αυτές να παρουσιάζονται ως εύκολα 

αποσπώμενες και παροδικές. Παρόλα αυτά, το σχήμα και ο όγκος που 

καταλαμβάνουν είναι και εδώ ο ελάχιστος που θα μπορούσαν. Στο εσωτερικό τους 

δεν περιλαμβάνεται τίποτα που να ορίζεται από την άνεση, ή το πρόσθετο. Τα 

απολύτως αναγκαία περικλείονται στο κλειστό περίβλημα του κελιού. Το γεγονός ότι 

είναι κλειστό μπορεί να μεταφραστεί ως η ανάγκη της αποφυγής του εξωτερικού 

                                                           
9
 Gilles Deleuze, Felix Guattari: A thousand Plateaus Capitalism and Schitzophrenia, transation and 

foreword by Brian Massumi, University of Minessota Press, 1987 p.380 
10

 Gilles Deleuze, Felix Guattari: A thousand Plateaus Capitalism and Schitzophrenia, transation and 
foreword by Brian Massumi, University of Minessota Press, 1987 p.381 
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περιβάλλοντος, το οποίο ενώ στην περίπτωση του  νομά είναι μία ακατοίκητη έκταση, σε 

αυτή των κελιών είναι μία κατοικημένη πόλη.   

Πέρα από την παραδοσιακή έννοια του νομαδισμού, στην σύνθεση αυτή, διαφαίνεται και 

αυτή του σύγχρονου. Η στατική ζωή του 19ου αιώνα έχει σχεδόν εξαλειφθεί. Η κινητικότητα 

των επαγγελμάτων και η παγκοσμιοποίηση οδηγούν σε νέα μοντέλα κατοίκησης και 

εγείρουν απορίες για την μονιμότητα της κατοικίας. Το κινητό πια υποκείμενο δεν είναι 

εύκολο να ζει τη ζωή που υπάγεται στις έννοιες της ελάχιστης ιδιοκτησίας και της 

οικογένειας. Είναι μεταβλητό, εξαρτάται από το επάγγελμά του, το οποίο επίσης υφίσταται 

μεταβολές στον χώρο και τον τρόπο. Η σταθερότητα σε τόπο δεν είναι πλέον παράγοντας 

της εξέλιξης της επαγγελματικής του ζωής. Τα κελιά θα λειτουργούσαν ως διάσπαρτες 

βάσεις τόσο κατοικίας όσο και εργασίας εξυπηρετώντας ένα αβέβαιο επάγγελμα όπως 

αυτό του καλλιτέχνη και ένα υποκείμενο που έψαχνε τον προσωπικό του χώρο 

απομόνωσης. 

At home 

Θα ήταν ελλιπές αν η έννοια του σύγχρονου κινητού υποκειμένου που προαναφέρθηκε δεν 

συνδυαστεί με το συνδεδεμένο στον κυβερνοχώρο υποκείμενο. Τα σημερινά δεδομένα 

θέτουν το άτομο σε μία κατάσταση συνεχούς σύγχυσης μεταξύ του προσωπικού και του 

δημόσιου, αλλά όχι απαραίτητα χωρικά. Καθημερινές δραστηριότητες που αφορούν στο 

δημόσιο είναι δυνατόν να συμβαίνουν πια μέσω του διαδικτύου (όπως επικοινωνία με 

άλλα υποκείμενα, εργασία, συναλλαγές κλπ). Οπουδήποτε και αν βρίσκεται κάποιος, σε 

εξωτερικό χώρο ή στην κατοικία του έχει τη δυνατότητα να είναι μόνιμα σε μία κατάσταση 

που δεν μπορεί να θεωρηθεί προσωπική. Μία από τις συνέπειες αυτού είναι η έλλειψη 

συγκέντρωσης του υποκειμένου που συνήθως ασχολείται με πολλά πράγματα ταυτόχρονα 

αδυνατώντας να εστιάσει σε αυτά που θα θεωρούσε σημαντικά σε περίπτωση απουσίας 

του ψηφιακού. Στην μπερδεμένη αυτή κατάσταση το προσωπικό εμφανίζεται να 

συρρικνώνεται και ο πραγματικός χώρος (ο κτισμένος) να έχει λιγότερη σημασία από ότι 

παλαιότερα. Τα προηγούμενα χρόνια η περίπτωση του συνεχώς συνδεδεμένου ατόμου-

χρήστη αποτελούσε σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα, είναι μία πραγματικότητα 

που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, μιας και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

κοινωνικής ζωής και της επικοινωνίας των ανθρώπων. Ο αρχιτεκτονικός χώρος ήταν αυτός 

που όριζε τη συνάντηση, το προσωπικό, το ιδιωτικό, το δημόσιο και η αντίληψη του 

αρχιτέκτονα-δημιουργού ήταν τέτοια ώστε να καταφέρνει να πετύχει τους διαχωρισμούς 

και τις συνδέσεις αυτών μέσω του κτισμένου ή του άκτιστου στον επιθυμητό βαθμό. Η νέα 

παράμετρος του κυβερνοχώρου δίνει νέες διαστάσεις στις αρχιτεκτονικές αναζητήσεις. Τα 

όρια που μπορεί να αποτελούσαν οι δρόμοι, οι τοίχοι, οι πόρτες, ξεπερνιούνται και 

ακυρώνονται με την κυριολεκτική ευκολία του πατήματος ενός κουμπιού. Ο ψηφιακός 

χώρος δύναται να έχει για τον χρήστη την ίδια σημαντικότητα με τον πραγματικό.   

Όταν ο κτισμένος χώρος αφορά στην κατοικία, το σύγχρονο υποκείμενο κινδυνεύει να χάσει 

το «at home». Η φράση αυτή δεν αναφέρεται στον χώρο της κατοικίας ως χώρο, αλλά στο 

συναίσθημα του ατόμου που βρίσκεται στην κατάσταση του προσωπικού και συνάδει με 

την ηρεμία και την ασφάλεια. Τα όρια αυτής της κατάστασης συνέπιπταν με τα όρια της 

κατοικίας, ή ακριβέστερα ίσως και με τα όρια του δωματίου. Το κλείσιμο μιας πόρτας 
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αντιστοιχούσε στην εισαγωγή του ατόμου σε κάτι το εσωτερικό, στην απόσυρση του από το 

έξω, στην ησυχία, όπως ο καθένας το επιθυμούσε. Το γεγονός ότι η σχέση αυτή έχει 

μεταλλαχθεί δεν αποτελεί κάποιο είδος καταστροφολογίας του ανθρώπινου είδους. Η 

ύπαρξη της μετάλλαξης όμως είναι κάτι βέβαιο. Για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού η 

νέα σχέση έχει ήδη γίνει μία συνήθεια. Μπορεί να αφορά μία σύνδεση για επικοινωνία, για 

ψυχαγωγία στον ελεύθερο χρόνο, ή για εργασία. Όποια και αν είναι η αιτία, το αποτέλεσμα 

είναι το ίδιο: η δυσκολία της εστίασης του ατόμου σε μία συγκεκριμένη ενέργεια και η 

ευκαιρία του να μπορεί να απασχολείται αδιάκοπα με κάτι. Στην περίπτωση του Absalon το 

υποκείμενο έχει επιλέξει συνειδητά το μονοπάτι της προσωπικής συγκέντρωσης με τρόπο 

που δεν περιορίζεται στο μυαλό και τη συνείδησή του, αλλά και στο σώμα του. 

Συνδυάζοντας και τα δύο απορρίπτει τους αντιπερισπασμούς θέτοντας τον εαυτό του σε 

μία κατάσταση επιτηδευμένης μοναχικότητας. Σε αυτό συνέβαλαν συνολικά τα στοιχεία 

που επέλεξε ως κυρίαρχα για τις μελλοντικές του κατοικίες. Το λευκό χρώμα, τα λιγοστά 

γεωμετρικά έπιπλα και η τάξη του εσωτερικού των κελιών θα συντελούσαν πιθανόν στην 

εσωτερική «τάξη» του κατοίκου τους, στον περιορισμό και ταυτόχρονα στην ελευθερία του. 

Τα κελιά θα μπορούσαν να προσφέρουν έναν τρόπο ανάλυσης των επιπτώσεων μιας 

κοινωνίας που προάγει τη συνεχή επικοινωνία έναντι του αυτό-ορισμού.11 Η απομόνωση 

και η κάλυψη από τους εξωτερικούς παράγοντες οδηγούν σχεδόν εξαναγκαστικά σε μία 

κατάσταση αυτοσυγκέντρωσης και ο χώρος πέρα από τα κατασκευαστικά του 

χαρακτηριστικά λειτουργεί ως home. Κλείνοντας με τη γνωστότερη φράση που έχει 

χρησιμοποιήσει ο ίδιος:  

«Θα ήθελα να κάνω αυτά τα κελιά τα σπίτια μου (homes), έτσι ώστε να προσδιορίζουν τα 

αισθήματά μου, να καλλιεργούν  τις συμπεριφορές μου. Αυτά τα σπίτια θα είναι οι  

μηχανισμοί αντίστασης προς μία κοινωνία που με εμποδίζει στο να γίνω αυτό που πρέπει να 

γίνω.» 

Absalon 

 

 

Work/Live  

Ο Absalon, ένας καλλιτέχνης ο οποίος θεώρησε ότι για να ζήσει και να εργαστεί έχει ανάγκη 

από ένα πρότυπο πλήρους αυτοσυγκέντρωσης, κατασκεύασε τα κελιά ως χώρους με διττή 

χρήση. Τα λιγοστά τετραγωνικά που επέλεξε ήταν αρκετά για την στεγαστική αλλά και 

δημιουργική του κάλυψη. Ο τρόπος που έδρασε ο ίδιος είναι αδιαμφισβήτητα εκκεντρικός 

και ακραίος. Η απόρριψη οποιασδήποτε πολυτέλειας και η αντικατάσταση της άνεσης με 

τους επιτηδευμένους περιορισμούς θα λειτουργούσαν ως μαθηματικοί παράμετροι για να 

επιτύχει τον σκοπό του. Οι σχέσεις των αντικειμένων-επίπλων των κελιών με τον 

απομένοντα εσωτερικό χώρο ήταν μετρημένες και υπολογισμένες έτσι ώστε να 

δημιουργούν μοτίβα κινήσεων και συμπεριφορών ανταποκρινόμενα αποκλειστικά στον 

ίδιο. Σίγουρα το παράδειγμά του είναι μοναδικό. Η δυαδική όμως σχέση μεταξύ κατοικίας 
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και εργασίας μπορεί να αναγνωριστεί ως μία ευρύτερη χωρική συνθήκη η οποία τα 

τελευταία χρόνια επανέρχεται στο προσκήνιο ως μία βασική αστική τυπολογία. 

Η ψηφιοποίηση της πληροφορίας και η ευκαιρία του υποκειμένου να μπορεί να εργαστεί 

από οπουδήποτε αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες στην επανένταξη των κτισμάτων αυτού 

του τύπου στην πόλη. Τα οικονομικά δεδομένα, ιδιαίτερα τα Ευρωπαϊκά έχουν αποφέρει 

ένα κλίμα αβεβαιότητας που συμπεριλαμβάνει διάφορα επαγγέλματα. Οι χώροι κατοικίας-

εργασίας έχουν μεγάλη απήχηση κυρίως σε αυτά που θεωρούνται δημιουργικά 

(αρχιτέκτονας, σχεδιαστής, καλλιτέχνης κ.α.). Αυτό δεν συμβαίνει απαραίτητα λόγω 

προτίμησης των εργαζόμενων να κατοικούν στον ίδιο χώρο στον οποίο εργάζονται. Σε 

αρκετές από τις περιπτώσεις δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα για κάποιον που είναι 

ελεύθερος επαγγελματίας να μπορεί να ανταπεξέλθει στην ιδιοκτησία ή την ενοικίαση δύο 

ξεχωριστών χώρων για να καλυφθούν και οι δύο ανάγκες. Έτσι, από μία οικονομική έλλειψη 

του υποκειμένου ξεκινά ένα νέο είδος αγοράς. Συγκεκριμένα στην Αγγλία, αν και το 

φαινόμενο προβλέπεται να εξαπλωθεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη λίαν συντόμως, η αγορά 

ακινήτων έχει στραφεί στη δημιουργία των επονομαζόμενων work/live spaces. Σοφίτες και 

τμήματα βιομηχανικών κτιρίων μετατρέπονται σε «ναούς» αρχιτεκτονικής και design 

προσπαθώντας να προσελκύσουν μελλοντικούς ενοικιαστές ή αγοραστές. Ένα τμήμα του 

χώρου συνήθως τροφοδοτείται με νέα υδραυλικά, ηλεκτρικά και θέρμανση, απαραίτητα 

στοιχεία για έναν κατοικήσιμο χώρο. Τα σχέδια ποικίλουν από ανοιχτά (open plan), με 

διαχωριστικά ή κουρτίνες που εξασφαλίζουν τον πιο προσωπικό χώρο, μέχρι και συμβατικά 

με την ύπαρξη ξεχωριστών δωματίων ανάλογα με τη χρήση. Η σύζευξη των δύο που για τον 

Absalon σήμαινε το να καταφέρει να αποδράσει από τα καθημερινά δεδομένα και τους 

κοινωνικούς θεσμούς, αντιπροσωπεύει τώρα το νέο πρότυπο κατοίκησης κυρίως για νέους 

ανθρώπους. Η καινούρια τυπολογία έχει κατοχυρωθεί σε βαθμό που υπάγεται σε 

διαφορετικές νομοθεσίες και φορολογίες χώρων. Το προφίλ της δημιουργικής οικονομίας 

έχει δημιουργήσει μία νέα γεωγραφία της εργασίας. Αρκετές από τις ως τώρα ενδείξεις 

αποκαλύπτουν πως το κύριο αντίκτυπο βρίσκεται στην αξία γης και την συσσώρευση των 

ενοικιάσεων.12  
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Google headquarters Mountain View, Santa Clara, California 

The company 

Η  Google είναι μία από τις γνωστότερες κερδοφόρες επιχειρήσεις σε παγκόσμια κλίμακα. 

Ιδρύθηκε το 1998 από τους Larry Page και Sergey Brin με σκοπό να «οργανώσει τις 

πληροφορίες του κόσμου και να τις κάνει παγκοσμίως προσβάσιμες και χρήσιμες» με το 

χαρακτηριστικό ανεπίσημο σλόγκαν «Μην είσαι κακός». Από την ίδρυσή της μέχρι και 

σήμερα μεγαλώνει συνεχώς έχοντας κατακτήσει τον τίτλο της «εταιρίας του ίντερνετ». Η 

επιρροή της στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων αυξάνεται αντίστοιχα με τις 

υπηρεσίες που προσφέρει. Η κύρια μηχανή αναζήτησης, οι χάρτες, τα μέηλ, τα κινητά 

android, αποτελούν τα πιο διαδεδομένα από τα παράγωγά της και έχουν φτάσει σε σημείο 

να είναι αναπόσπαστα κομμάτια των χρηστών της τεχνολογίας και του διαδικτύου.  

Η αδιαμφισβήτητη επιτυχία της εταιρίας οφείλεται -κατά τους κατόχους της- στο εργασιακό 

περιβάλλον και στον τρόπο αντιμετώπισης των εργαζομένων. Από μία start-up δύο ατόμων 

κατέληξε το 2013 να απασχολεί 47.756 εργαζομένους σε 40 διαφορετικές χώρες. Στα 

προνόμια των προγραμματιστών συμπεριλαμβάνονται τα δωρεάν γεύματα, η δυνατότητα 

κουρέματος εν ώρα εργασίας, τα προγράμματα γυμναστικής και φυσικά η αναψυχή. Το 

τελευταίο κρίνεται ως σημαντικότερο στην παρούσα εργασία για τον λόγο ότι η αναψυχή 

στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον χώρο εργασίας. Είναι 

γνωστό ότι τα γραφεία της Google σε οποιαδήποτε χώρα κι αν βρίσκονται δεν υπάγονται 

αρχιτεκτονικά αποκλειστικά στην τυπολογία γραφείου. Οι αρχιτέκτονες-σχεδιαστές που 

συμμετέχουν στην υλοποίησή τους προσπαθούν να εφεύρουν συνεχώς νέους χώρους 

αναψυχής που συνυπάρχουν με τους χώρους εργασίας στα εν λόγω κτίρια και τους 

εξωτερικούς τους χώρους. Διάδρομοι bowling, τραπέζια μπιλιάρδου, τσουλήθρες για την 

κάθοδο από όροφο σε όροφο, αιώρες, καθιστικά με πουφ και πολυχρωμίες σε τοίχους και 

έπιπλα είναι κάποια από τα πιθανά σενάρια που θα συναντούσε κανείς σε μία επίσκεψη σε 

αυτά τα γραφεία.  

 

Googleplex 1.0, Mountain View California, the Headquarters 

Το 2004 αποφασίζεται τα κεντρικά της εταιρείας να χωροθετηθούν στο Mountain View της 

Καλιφόρνια στον χώρο που παλιότερα στέγαζε την τεχνολογική εταιρία Silicon Graphics 

(SGI). Τον σχεδιασμό των γραφείων ανέλαβε ο αρχιτέκτονας Clive Wilkinson από τους Clive 

Wilkinson Architects, γνωστός για την εφευρετικότητά του, μετά από διαγωνισμό. Οι 

σχεδιαστικές προτεραιότητες συμπεριλάμβαναν αρχικά την ευελιξία και ικανότητα 

προσαρμογής: να δίνεται η δυνατότητα σε ομάδες να συντάσσονται γρήγορα, να μπορούν 

να συνεργάζονται και να μετακινούνται. Η πυκνότητα και η εγγύτητα θεωρήθηκαν ως 

σημαντικά σημεία για τη ροή της πληροφορίας. Συγκέντρωση και συνεργασία: ο τρόπος με 

τον οποίο θα υπήρχε αντιστοιχία ανάμεσα στην ατομικότητα και την ομάδα αποτέλεσε 

ακόμα ένα κριτήριο για τον σχεδιασμό. Αυτό που ενδιαφέρει όμως περισσότερο την 

παρούσα εργασία είναι η ισορροπία εργασίας-ζωής που θεωρήθηκε ως παράγοντας για τη 

δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που θα έπρεπε να είναι ισότιμο προς τους 
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εργαζόμενους, κοινωνικό, ελκυστικό, άνετο και υγιεινό.13 Η πρόταση αφορούσε στην 

δημιουργία ενός περιβάλλοντος παρόμοιου μιας πανεπιστημιούπολης 

συμπεριλαμβάνοντας χώρους για τους εργαζόμενους που απαιτούν συγκέντρωση, μέσα σε 

ένα σύμπλεγμα μάθησης, συνεργασίας, αναψυχής και χώρων φαγητού. Οι δευτερεύουσες 

λειτουργίες τοποθετήθηκαν στρατηγικά σε μία «κεντρική οδό» που προωθεί την ανταλλαγή 

ιδεών μεταξύ της κοινότητας, ενώ οι χώροι αμιγούς εργασίας τοποθετήθηκαν έτσι ώστε να 

επιτρέπουν μεγαλύτερη προσήλωση σε δραστηριότητες. Ο συνολικός χώρος χωρίστηκε σε 

13 ζώνες και ο διαχωρισμός τους έγινε από το «ζεστό» (πχ clubhouse: τραπέζι μπιλιάρδου 

και καθιστικά) στο «κρύο» (κλειστά γραφεία), εξαρτώμενος από το επιθυμητό επίπεδο 

συναναστροφής. Κάθε όροφος του κτιρίου χωρίστηκε σε πέντε ή έξι γειτονιές που 

διαχωρίζονταν από κάποια ορόσημα, οι κοινοί χώροι που βρίσκονται στο κέντρο της ζωής 

στη Google. Κουζίνες, καθιστικά με αναπαυτικά έπιπλα, βιβλιοθήκες γεμάτες με βιβλία και 

παιχνίδια συνυπάρχουν με πολυτελείς αίθουσες συνεδριάσεων και μικρότερες αίθουσες 

συνάντησης με το σχήμα των γιουρτ, που μπορούν να συναρμολογηθούν ή να 

αποδομηθούν με μεγάλη ευκολία.14 

Ο Wilkinson καταφέρνει να συμβάλει αρχιτεκτονικά στην δημιουργία ενός νέου εργασιακού 

μοντέλου που υποστηρίζει πως βασίζεται στην ευημερία των εργαζομένων. Η έννοια του 

«κύβου», διαδεδομένη σε γραφεία τέτοιου τύπου, αποφεύγεται και τα διαχωριστικά 

περιορίζονται στο ελάχιστο, ενώ εκεί που υπάρχουν ακόμα είναι κατά κύριο λόγο κινητά. 

Τα προνόμια αυτών που καταφέρνουν να προσληφθούν είναι πρωτοφανή στην αγορά 

εργασίας θέτοντας την Google ως την πιο περιζήτητη εταιρεία του είδους. Παρότι το 

κτιριακό απόθεμα προϋπήρχε, το νέο αποτέλεσμα διαφέρει στο εσωτερικό και το εξωτερικό 

κατά πολύ από αυτό, διατηρώντας μόνο το κέλυφος.   

 Googleplex 2.0 future plans, BIG & Heatherwick 

Όσο η εταιρεία μεγαλώνει σε κέρδη, εργατικό δυναμικό και εξελίσσεται, είναι επόμενο να 

αναζητήσει νέους τρόπους τα κεντρικά γραφεία της να την αντιπροσωπεύουν σε υλικά, 

αντίστοιχα με τα άυλα της κατορθώματα. Η ως τώρα αρχιτεκτονική του Googleplex 

θεωρείται ως μία λύση ανάγκης (παρά τους παλαιότερους επαίνους) και οι νέοι στόχοι 

είναι μεγαλύτεροι και εντυπωσιακότεροι. Κάπως σαν τις παλαιότερες οικογένειες ευγενών 

και πλουσίων που στον ανταγωνισμό μεταξύ τους λάμβαναν μέρος και τα κτίρια και τα 

ανάκτορά τους ως επίδειξη ισχύος και εξουσίας, η Google μετά την ανακοίνωση των νέων 

κεντρικών γραφείων της Apple στην ίδια περιφέρεια αποφασίζει να πράξει παρομοίως. Τα 

γραφεία της Apple στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια αφορούν σε ένα κυκλικό κτίριο 

τεσσάρων ορόφων μεγέθους 260.000 τετραγωνικών μέτρων το οποίο περιτριγυρίζει μία 

μεγάλη αυλή (συνολική έκταση εγκαταστάσεων 710.000τ.μ.). Αρχιτέκτονες του 

φουτουριστικού αυτού δαχτυλιδιού οι Foster and Partners παγκόσμιας φήμης για τα 

υπερπρότζεκτ τους από ουρανοξύστες μέχρι αεροδρόμια. Φυσικά η ανταγωνιστική Google 

δεν θα μπορούσε να συμβιβαστεί με κάτι λιγότερο, με αποτέλεσμα τα ονόματα που 

επιλέχθηκαν για να τους εκπροσωπεύσουν αρχιτεκτονικά να είναι αναμενόμενα διάσημα. 

Έτσι, επιλέγονται ο Bjarke Ingels (BIG) και ο Thomas Heatherwick (Heatherwick Studios). Η 
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  DEGW (with Corenet Global): The Total Workplace at Google for Google Berlin, 2008 
14

 Jade Chang: Behind the Glass Curtain, Metropolis Magazine, July 2006 
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ανακοίνωση των νέων σχεδίων γίνεται μέσω ενός δεκάλεπτου βίντεο, το οποίο προβάλλει 

τους δύο αρχιτέκτονες-σχεδιαστές και τον David Radcliffe, υποδιευθυντή των ακινήτων της 

εταιρίας, να παρουσιάζουν την πρόταση για το ανανεωμένο Googleplelx 2.0 μέσω 

φωτορεαλιστικών εικόνων και μακετών.  

Απορρίπτοντας την επιλογή των σταθερών συμπαγών κτιρίων, η πρόταση παίρνει τη μορφή 

μίας σειράς θολωτών υπερυψωμένων στεγάστρων από διαφανές γυαλί. Κάτω από κάθε 

υπερμέγεθες στέγαστρο βρίσκονται ελαφριές κατασκευές που θα μπορούν να 

αναδιαταχθούν ώστε να δημιουργήσουν διαφορετικούς χώρους και να εξυπηρετήσουν τα 

ποικίλα project στα οποία επενδύει η εταιρεία την εκάστοτε φορά. Η κεντρική ιδέα μοιάζει 

με μία αναβίωση των σχεδίων του 1960 των Archigram με το γνωστό Plug-in City όπου 

οραματίζονταν μία πραγματικότητα κατασκευών-υποδομών που συνδέονταν η μία με την 

άλλη σε ένα ευέλικτο πλαίσιο. Εδώ το πλαίσιο θα ήταν οι γυάλινες κατασκευές που θα 

μπορούν μέσα από την αναδιανομή των κουτιών να δίνουν τη δυνατότητα να προσθέσουν 

και να αφαιρέσουν χώρους. Στο δεκάλεπτο βίντεο που παρουσίασε η Google για τα 

μελλοντικά της πλάνα ο Ingels αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η αρχιτεκτονική του Googleplex 

2.0 Θα είναι «τεράστια κομμάτια επίπλων που θα μπορούν να ενωθούν με διαφορετικούς 

τρόπους».15  

Architecture like software 

Σε μία συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογική πραγματικότητα τίθεται το ερώτημα αν η 

αρχιτεκτονική έχει κύριο ρόλο σε αυτήν, ή αν απλά ακολουθεί τα τεκταινόμενα. Η 

συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σημειακό παράδειγμα. Το γεγονός 

όμως που το καθιστά κρίσιμο είναι ότι αναφέρεται στην αρχιτεκτονική η οποία 

διαμορφώνει το εργασιακό περιβάλλον των κεντρικών της ίσως μεγαλύτερης τεχνολογικής 

εταιρείας της εποχής. Οι επιλεγμένοι αρχιτέκτονες(-σταρ του χώρου της αρχιτεκτονικής) 

έχουν βάλει ως κεντρικό στόχο των σχεδίων το όραμα της απόλυτης ευελιξίας. Με την 

αιτιολόγηση ότι η στρατηγική αυτή εμπεριέχει μελλοντική προστασία μέσω της 

προσαρμοστικότητας που προσφέρει, εφόσον δεν γνωρίζουμε πως θα λειτουργεί η εργασία 

σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα. O Bjarke Ingels σε συνέντευξή του αναφέρεται στην 

δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ο καθένας θα έχει την αίσθηση ότι μπορεί να χακάρει.  

Τα κτίρια θα μπορούν συνεχώς να αλλάζουν και να αναβαθμίζονται ακριβώς όπως και οι 

τελευταίες εφαρμογές. Ο τρόπος που λειτουργεί η ίδια η εταιρεία θα ήθελε να γίνει ο 

τρόπος που θα λειτουργούν και τα κεντρικά της κτίρια. Ακόμη πιο συγκεκριμένα, η Google 

πρόσφατα αγόρασε την εταιρία Nest, η οποία έγινε ευρέως γνωστή από την ιδέα της 

σύνδεσης, μέσω εφαρμογών, του κινητού με οικιακές συσκευές. Το πιθανότερο είναι να 

είναι υπεύθυνη και για την τεχνολογία που χρειάζεται για να υποστηριχθεί το σύστημα της 

Googleplex που αφορά τόσο στις αλλαγές των κτιρίων όσο και στους θόλους για τη σκίαση 

του εσωτερικού.  

Το συνολικό πλάνο θυμίζει εφαρμογή σε android όπου θα μπορούσε κανείς να κτίσει, να 

επεξεργάζεται και να αναδιατάσσει το κτισμένο εικονικό του περιβάλλον. Η διαφορά 

έγκειται στο γεγονός ότι οι χρήστες δεν θα είναι αυτοί που μπορούν να επιλέξουν τις 
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επικείμενες αλλαγές -γι αυτό υπάρχουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι-, και προφανώς ούτε 

θα μπορούν να το χακάρουν. Στην πραγματικότητα το μελλοντικό campus είναι μάλλον 

πλήρως ελεγχόμενο παρά ελεύθερο. Όλες οι δυνατές χωρικές παραποιήσεις του 

εξαρτώνται από τις επενδύσεις τις εταιρείας σε συγκεκριμένους τομείς για περιορισμένα 

χρονικά διαστήματα. Παρά την προωθούμενη αίσθηση ευελιξίας της παρουσίασης, το 

πρότζεκτ κατάφερε να αποσπάσει ακόμη και κριτικά σχόλια του τύπου «a Truman show 

nightmare».16     

Impact on the city  

Η παρουσία της εταιρείας στην περιοχή ξεκίνησε αποτελώντας μία start-up με 12 

υπάλληλους. Από τις πρώτες συναντήσεις με το δημοτικό συμβούλιο το 1999 ως τώρα το 

εργατικό της δυναμικό έχει φτάσει τους 20.000 αποτελώντας τον πρωταρχικό εργοδότη της 

περιοχής. Η τοποθεσία που της ανήκει ή ενοικιάζει είναι 7.3 εκατομμύρια τ.μ., παρόμοια 

έκταση με αυτήν του Empire State Building. Είναι φυσικό το αντίκτυπο που έχει η Google να 

μην περιορίζεται στα τετραγωνικά των γραφείων της και στο προσωπικό που απασχολεί, 

αλλά και στην πόλη που βρίσκεται δίπλα της.  

Από μία ήσυχη επαρχιακή πόλη 70.000 κατοίκων, το Mountain View είναι πλέον γνωστό ως 

η πόλη που φιλοξενεί τον κολοσσό του διαδικτύου, γεγονός που δεν φέρει μόνο 

πλεονεκτήματα. Μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων της εταιρείας δεν εγκαταστάθηκαν 

στην μικρή πόλη, αλλά προτίμησαν το Σαν Φρανσίσκο με αποτέλεσμα να δημιουργείται 

καθημερινό πρόβλημα στην κίνηση. Η αντιμετώπιση της εταιρείας ήταν να εισάγει κατά 

καιρούς λεωφορεία από και προς τις κατοικίες των υπαλλήλων. Η προσπάθεια 

αποσυμφόρησης των αυτοκινήτων όμως δεν καθησύχασε την τοπική κοινότητα. Η 

ανάπτυξη της εταιρίας στην περιοχή επηρέασε ακόμη και την ποιότητα ζωής. Οι 

υψηλόμισθοι υπάλληλοι της περιοχής επέφεραν αύξηση στις τιμές κατοικίας, στα ενοίκια, 

και στο κόστος ζωής, σε βαθμό που κάποιοι από τους μόνιμους κατοίκους δεν μπορούν να 

ανταπεξέλθουν οικονομικά. Τώρα η εταιρεία ζητά την έγκρισή τους για να μπορέσει να 

υλοποιήσει το Googleplex 2.0. Γνωρίζοντας τα προβλήματα που έχει προκαλέσει στην 

περιοχή, χρησιμοποιεί την αρχιτεκτονική ως το πρωταρχικό εργαλείο πειθούς προς το 

τοπικό συμβούλιο. 

Τα φουτουριστικά πλάνα της εταιρείας, πέρα από τα κτίρια που θα μετακινούνται από 

ρομπότ κάτω από τους  διάφανους τεχνητούς ουρανούς, υποστηρίζουν πως τοποθετούν 

στο κέντρο της προσοχής τους το πράσινο, την κοινότητα και τη γειτονιά. Το πλάνο αφορά 

ουσιαστικά στη δημιουργία μίας σχεδόν ολόκληρης πόλης. Ο Ingels στο βίντεο 

παρουσίασης αναφέρει πως εφόσον το Silicon Valley έχει προσφέρει τον χώρο για να 

ευδοκιμήσει η τελευταία τεχνολογία θα ήταν άδικο να αποκλειστεί από τα νέα σχέδια. «Το 

Googleplex 2.0 δεν μπορεί να αποτελεί ένα φρούριο που να αποκλείει τη φύση και τους 

γείτονες», λέει χαρακτηριστικά, ενώ υπόσχεται πως θα έχει «την ποικιλία και τη ζωντάνια 

που βρίσκεις σε μία αστική γειτονιά». Οι χώροι στάθμευσης που καλύπτουν μεγάλο 
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ποσοστό των εξωτερικών χώρων προβλέπεται να αντικατασταθούν από πράσινο και να 

υπάρξει νέα λύση για τα πολυάριθμα αυτοκίνητα. Η φύση θα εισχωρεί και στο εσωτερικό 

των κατασκευών σε άμεση επαφή με τους εργασιακούς χώρους. Θεωρητικά επιχειρείται να 

θολώσουν ή να ελαχιστοποιηθούν τα όρια μεταξύ εσωτερικού-εξωτερικού, μόνιμου-

προσωρινού, δημόσιου-ιδιωτικού. Οι κάτοικοι προσκαλούνται να βιώσουν την εμπειρία του 

νέου campus μέσω των συνδέσεων προς την πόλη, οι οποίες όπως απεικονίζεται θα είναι 

μικρά δρομάκια περίπατου μέσα από λιβάδια και ρυάκια και διαδρομές για ποδήλατο που 

θα χρησιμοποιούνται τόσο από τους ντόπιους όσο και από τους εργαζόμενους για την 

άφιξή τους στη δουλειά. Στις ειδυλλιακές εικόνες, googlers εργάζονται με τους υπολογιστές 

τους κάτω από δέντρα, άνθρωποι φυτεύουν σε κήπους, ενώ κάτοικοι κάνουν βόλτα 

απολαμβάνοντας τη φύση, περνώντας μέσα από τους χώρους εργασίας ή συγκεντρώνονται 

σε καφέ και άλλες δραστηριότητες που αφορούν στην κοινότητα.   

Για να καταφέρει να πείσει το συμβούλιο η εταιρεία, ταυτόχρονα με την αποκάλυψη των 

αρχιτεκτονικών της στόχων, χορηγεί 200 εκατομμύρια σε κοινοτικά οφέλη με αντάλλαγμα η 

πόλη να της εγγυηθεί τα δικαιώματα ανάπτυξης εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων στην 

περιοχή North Bayshore. Η σχέση της πόλης με την εργασία εδώ αρχίζει και περιπλέκεται. 

Το φαινόμενο αυτό αποτελεί ένα από τα παραδείγματα της περίπλοκης σχέσεις που έχει 

δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου. Η παγκοσμιοποίηση της 

αγοράς και η μεταφορά της αστικής δύναμης από τα δημόσια ιδρύματα σε ιδιωτικούς 

φορείς έχουν παράξει μία παγκόσμια κατασκευαστική κουλτούρα που αφορά κυρίως 

ιδιωτικές προμήθειες. Οι δημόσιοι φορείς αναζητούν αυξανόμενα συνεργασίες με 

ιδιωτικούς ως ένα μέσο για την διεκπεραίωση και τη συντήρηση ζωτικών δημόσιων 

υποδομών.17 Στην προκειμένη, από τη μία η πολυεθνική ζητά να τις επιτρέψουν να φέρει 

εις πέρας αυτά που σχεδιάζει -με τον πρόσχημα ότι σε αυτά θα μπορεί να συμμετέχει και 

να ωφελείται και η τοπική κοινωνία- προσφέροντας ένα υπέρογκο χρηματικό ποσό, από την 

άλλη η πόλη αντί να είναι αυτή που θα στεγάζει την εταιρεία κινδυνεύει να καταπατηθεί 

από αυτήν. Τελικά, σε πρόσφατη ψηφοφορία το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να 

επιτρέψει το ένα τέταρτο της κατασκευής που ήλπιζε η Google προς μεγάλη έκπληξη της, η 

οποία μάλλον θα πρέπει να περιορίσει τα αρχικά της πλάνα.  

Η εστίαση στο πράσινο, τη σύνδεση με την πόλη, τη δημιουργία αστικών χώρων και το 

ανοιχτό κάλεσμα προς τους κατοίκους δείχνουν να είναι πρωταρχικές μέριμνες στον νέο 

σχεδιασμό των κεντρικών γραφείων της εταιρείας. Δίνεται έμφαση  στους κήπους, τις 

καλλιέργειες και τα μονοπάτια που οδηγούν από και προς τα κτίρια. Παρουσιάζονται τοπία 

που θα παρότρυναν κάποιον να τα εξερευνήσει σε μία μίξη μεταξύ κτιστού και άκτιστου 

(διαμορφωμένου άκτιστου). Η ανάμειξη του τοπικού πληθυσμού με αυτόν των 

εργαζομένων γίνεται αβίαστα και ευχάριστα στις προβαλλόμενες εικόνες. Οι ίδιες οι κύριες 

κατασκευές υποστηρίζεται πως διαπερνώνται και διαπερνούν πράσινα τμήματα 

απορροφώντας ομαλά το όριο μεταξύ των δύο και προκαλώντας το αίσθημα της συνεχούς 

επαφής με τη φύση. Το σχέδιο στο σύνολό του όμως είναι βέβαιο πως θα κρίνει ως 

σημαντικότερο το εσωτερικό. Όση επαφή και αν χρειάζεται με την τοπική κοινότητα 

(κυρίως για να καταφέρει να πάρει τις απαιτούμενες άδειες), τα έσοδα προέρχονται κυρίως 

από αυτό που συμβαίνει στο εσωτερικό. Η επένδυση σε αυτό είναι εμφανώς 
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σημαντικότερη από τη φύτευση καρποφόρων δέντρων που μπορούν να συλλεχθούν. Μέσα 

σε αυτές τις «ανοιχτές» υποδομές θα στεγάζονται διαφόρων ειδών δραστηριότητες που θα 

μπορούν να τροποποιούνται ανάλογα με τις νέες τάσεις της εποχής (δεν είναι τυχαίο ότι 

στις εικόνες εμφανίζονται πολλά άτομα συγκεντρωμένα να κάνουν γιόγκα πάνω σε έναν 

τεράστιο πρόβολο με θέα τον εσωτερικό εργασιακό χώρο). Η Google έχει βρει κάποιες 

τακτικές τις οποίες μπορεί να εξελίσσει και να μεταλλάσσει εξυπηρετώντας τα εκάστοτε 

συμφέροντά της.   

 

 At home? - Infantilizing the employees 

Το εργασιακό μοντέλο που ξεκίνησε από τη Google με τα προνόμια των εργαζομένων να 

ξεπερνάν αυτά που θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί λειτούργησε ως πρότυπο και για 

άλλα γραφεία παγκοσμίως. Παρόμοιες εταιρείες που συνήθως ασχολούνται με την 

πληροφορική και το διαδίκτυο όπως η Facebook και Twitter ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο  

επιχειρώντας να κρίνουν αν οι νέες μέθοδοι είναι επικερδής. Από το  να μπορεί κανείς να 

φέρει το κατοικίδιο του στον χώρο εργασίας (βλ. γραφεία Ben and Jerry) του μέχρι να του 

δίνεται η δυνατότητα να κοιμηθεί ή να ξεκουραστεί για λίγο σε ειδικά διαμορφωμένους 

χώρους (βλ. γραφεία Huffington Post), τα φαινομενικά πλεονεκτήματα μοιάζουν να 

αυξάνονται προς κάθε πιθανή κατεύθυνση. Δεν είναι να απορεί κανείς που οι εταιρείες που 

τα παρέχουν δέχονται πλήθος βιογραφικών σε καθημερινή βάση. 

Σε αναλογισμό κάποιου/κάποιας ο οποίος δουλεύει σε ένα αντίστοιχο εργασιακό 

περιβάλλον –χρησιμοποιώντας ξανά της Goggle για τον προφανή λόγω του ότι ήταν η 

πρωτοπόρος και συνεχίζει να παρέχει τα περισσότερα προνόμια από τις υπόλοιπες- πώς θα 

ήταν μία καθημερινή μέρα; Ο εργαζόμενος ξυπνά το πρωί στο σπίτι του και στη συνέχεια 

παίρνει το αυτοκίνητο, το λεωφορείο της εταιρείας, ή ακόμη καλύτερα το ποδήλατο που 

του προτείνεται για να είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος και πηγαίνει στη δουλειά 

του. Αντικρίζει και καλημερίζει τους συναδέλφους του και κάθεται στον χώρο εργασίας του. 

Η ιδιωτικότητα του συγκεκριμένου σημείου που θα καθίσει είναι αμφισβητήσιμη εφόσον η 

έννοια του κύβου του γραφείου δεν υπάρχει πια και το open plan είναι αυτό που 

ενδείκνυται να τον ωθήσει στο να δουλέψει καλύτερα και αποτελεσματικότερα. Από τη 

θέση του έχει τη δυνατότητα να σηκωθεί και να φάει ένα δωρεάν γεύμα με τονισμένο το 

γεγονός του πόσο θρεπτικό και υγιεινό είναι, και φυσικά φτιαγμένο από εγκεκριμένο σεφ. 

Όταν μπορεί κανείς να φάει κάτι τέτοιο γιατί να προτιμήσει να φέρει κάτι από το σπίτι του; 

Γυρνώντας στην εργασία του δεν υπάρχει κάποιος που να τον ελέγχει φανερά ως φυσικό 

πρόσωπο. Είναι ελεύθερος να δημιουργήσει με τον τρόπο που ορίζει αυτός –εξαιρώντας 

την τακτική βαθμολόγηση από 1 έως 5 που δίνεται σε κάθε υπάλληλο ηλεκτρονικά-. Ο όρος 

του φυσικού διευθυντή που περνά να δει τι γίνεται πάνω από τα γραφεία των υπαλλήλων 

του έχει ξεπεραστεί πια και ο τωρινός διευθυντής μπορεί να δει την πρόοδο του καθένα 

άμεσα, με δεδομένα που υπάρχουν στον υπολογιστή του. Η εργασία καταμερίζεται και 

πάλι, αλλά αρκετά ευκολότερα με τη βοήθεια της τεχνολογίας, θυμίζοντας τον παλιότερο 

Τεϊλορισμό, αλλά στη νέας εποχής εκδοχή του, τον ψηφιακό Τεϊλορισμό.18 Οι αρχές 
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παραμένουν οι ίδιες. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός του καταμερισμού της εργασίας, υπάρχει 

προσμέτρηση της απόδοσης των εργαζόμενων με βάση την οποία εξαρτάται η μελλοντική 

πορεία τους. Οι παραγωγικότεροι είναι αυτοί που θα αποκομίσουν μεγαλύτερους μισθούς, 

ενώ αντίστοιχα τα άτομα με χαμηλές επιδόσεις είναι αυτά που πιθανότατα θα απολυθούν 

εφόσον δεν αποφέρουν κέρδος. Η ψηφιοποίηση ενός τέτοιου συστήματος οδηγεί στην 

ευκολότερη εφαρμογή των κανόνων σε μεγαλύτερο εύρος επαγγελμάτων. Η αξιολόγηση 

δεν αφορά μόνο στους εργαζόμενους σε βιομηχανίες αλλά και σε υπαλλήλους υπηρεσιών, 

σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τη γνώση, ακόμα και στους ίδιους τους managers. Η 

δαρβίνεια αυτή λογική φαίνεται να συμφέρει τους εργοδότες, οι οποίοι επικροτούν και 

ανταμείβουν τους δυνατούς και μπορούν να εξαλείψουν με «ορθολογιστικούς» όρους τους 

μη παραγωγικούς. Ο συνεχής έλεγχος θέτει το υποκείμενο σε μία αέναη προσπάθεια να 

καταφέρει όλο και περισσότερα, να φανεί αντάξιος των περιστάσεων και να μην αποτύχει 

στις συχνές λογισμικές εκτιμήσεις. Στην συγκεκριμένη περίπτωση της Google, προσπαθεί να 

επιβιώσει σε άλλο ένα 1 έως 5. 

Και ο εργαζόμενος συνεχίζει τη μέρα του. Μπροστά από τον υπολογιστή που πρέπει να 

κάθεται, κάποια στιγμή λογικό είναι να κουραστεί και να θέλει να ασχοληθεί για ένα μικρό 

χρονικό διάστημα με κάτι εναλλακτικό. Εδώ οι επιλογές του αρχίζουν και πληθαίνουν. 

Μπορεί να μετακινηθεί στο καφέ να συζητήσει και να κοινωνικοποιηθεί, ή να ξαναφάει, ή 

να παίξει κάποιο παιχνίδι με τους συναδέλφους του όπως για παράδειγμα μπόουλινγκ και 

μπιλιάρδο, ή να γυμναστεί στο δωρεάν γυμναστήριο -γιατί ως γνωστόν η φυσική 

κατάσταση των εργαζομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία-, ή να κουρευτεί εν 

ώρα εργασίας, ή να δώσει τα ρούχα του για πλύσιμο, ή να πάει να δει το παιδί του στον 

εταιρικό παιδικό σταθμό δίπλα του, ή να κοιμηθεί, ή….. Οι επιλογές πολλές και 

διαφορετικές, κοινωνικές και ατομικές, ανοιχτές και κλειστές. Στα διαλείμματά του δεν θα 

είχε κανείς το κουράγιο να πάει μέχρι το σπίτι του, ειδικότερα, δεν θα είχε την ανάγκη. Ότι 

κι αν ήταν αυτό για ο οποίο θα χρειαζόταν η ύπαρξη της κατοικίας υπάρχει και εδώ. Με 

μεγάλες πιθανότητες να είναι και αισθητικά «ανώτερο». Ο μόνος λόγος που θα μπορούσε 

να τον παροτρύνει να αποστασιοποιηθεί από τον εργασιακό του χώρο θα ήταν η ύπαρξη 

της οικογένειας, ένας θεσμός που δεν βρίσκεται στην ίδια θέση προτεραιότητας από το ίδιο 

το υποκείμενο στη σύγχρονη εποχή, αλλά και πάλι η εταιρεία προσπαθεί να φροντίσει και 

γι αυτό με τον δικό της τρόπο. 

Ως στρατηγική, οι προγραμματιστές που προσλαμβάνονται έρχονται σχεδόν απευθείας 

μετά την αποφοίτησή τους από το πανεπιστήμιο. Το γεγονός ότι η εταιρεία βασίζεται και 

προτιμά νέους ανθρώπους συνδέεται και με το πρόσωπο που θέλει να προβάλει σε 

πιθανούς πελάτες και επενδυτές. Η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη συνιστά το κύριο έσοδο 

της. Συνεπώς, οι νεαροί σε ηλικία έχουν περισσότερες πιθανότητες να παρακολουθούν τις 

ψηφιακές και προγραμματικές εξελίξεις, άρα και να μπορούν να είναι παραγωγικότεροι 

από τους μεγαλύτερους. Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζόμενων της Google είναι 30 

χρονών, ενώ οι ηλικιακές προτιμήσεις έχουν οδηγήσει ακόμη και σε καταθέσεις μηνύσεων 

κατά της εταιρείας για ηλικιακές διακρίσεις. Ένας προγραμματιστής στα 40 του θεωρείται 

κατά πολύ ξεπερασμένος. Στο campus έχει ακόμα και τη δική του ονομασία: «Greygler». Τα 
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προσφερόμενα οφέλη πάραυτα δελεάζουν σίγουρα έναν νέο άνθρωπο που ξεκινά την 

καριέρα του. Επίσης, το γεγονός της πρόσληψης από τη Google με τεράστιο όνομα και 

κέρδη στην παγκόσμια οικονομία, θα αποτελούσε για έναν απόφοιτο αδιαμφισβήτητα μία 

στιγμή προσωπικής επιτυχίας. Η ομοιότητες που παρουσιάζει το εργασιακό περιβάλλον με 

ένα πανεπιστημιακό campus δεν είναι τυχαίες. Η «παιχνιδιάρικη» αρχιτεκτονική των 

γραφείων με τα διαστημόπλοια, τους ψεύτικους σκελετούς δεινοσαύρων και τις πισίνες με 

πλαστικές μπάλες όπου μπορούν οι εργαζόμενοι να πηδήξουν μέσα για να παίξουν, 

προωθεί ένα κλίμα ηθελημένης παιδικής ανωριμότητας. Το κλίμα αυτό είναι ένας από τους 

λόγους που οι εργαζόμενοι, παρότι μπορεί να θέλουν να φύγουν, δεν το κάνουν γιατί 

ακριβώς οι τεχνικές έχουν αποδώσει σωστά: φοβούνται πως δεν θα μπορούσαν να 

επιβιώσουν σε ένα διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον.   

Η μέθοδος επιτυχίας χρησιμοποιεί ως εργαλείο την αρχιτεκτονική του χώρου 

αποδεικνύοντας πως παρά την ύπαρξη του κυβερνοχώρου, στον οποίο οι περισσότεροι 

ξοδεύουν μεγάλο κομμάτι της ζωής τους, το κτισμένο περιβάλλον έχει τη δύναμη να 

επηρεάσει ακόμα. Ο Ζίζεκ υποστηρίζει πως το εργασιακό περιβάλλον έχει πάρει πια 

διαφορετική τροπή, χρησιμοποιώντας αρχιτεκτονικά μέσα για να χειραγωγήσει τους 

εργαζόμενους.19 Κουζίνες, χώροι διαλλείματος, δωρεάν φαγητό, δωρεάν καφές, είναι 

κάποιοι από τους σχεδιασμούς που χειραγωγούν και αφοπλίζουν το προσωπικό. 

Υφαίνοντας την ψευδαίσθηση του εργοδότη στη μορφή φίλου, ο εργαζόμενος στερείται την 

ευκαιρία να αμφισβητήσει, να αντιλογήσει, να μαλώσει, ή να απαιτήσει περισσότερα από 

τις συνθήκες εργασίας του. Οι άτυπο αυτοί χώροι είναι πολιτικοί χώροι ελέγχου, 

επιτήρησης και χειραγώγησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Google έχει ακόμη και έναν 

όρο πολιτικής της εταιρείας που ονομάζει «το 20% του χρόνου». Αυτό σημαίνει πως ο κάθε 

εργαζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει το ένα πέμπτο του χρόνου εργασίας του για να 

ασχοληθεί με τις προσωπικές του ιδέες (προφανώς αναφερόμενες σε σχετικούς κλάδους με 

το επάγγελμά του). Αρχικά ακούγεται σαν μία ακόμα χάρη του μεγάλου εργοδότη προς 

τους υπαλλήλους του. Στην πραγματικότητα, ακόμη και ο χρόνος που μπορεί να θεωρηθεί 

προσωπικός, συνοδευόμενος με τις ιδέες που αναπτύσσονται καταλήγει να είναι χρόνος 

εργασίας, και οι ιδέες μία ακόμη καινοτομία της Google.  

 

Leisure time/Working time 

Το campus της Google φαίνεται να έχει βρει τη χρυσή τομή μεταξύ εργασίας και ελεύθερου 

χρόνου. Σε μία παλιότερη ιδέα του αρχιτέκτονα Cedric Price και της θεατρικής παραγωγού 

Joan Littlewood θα μπορούσε κανείς να εντοπίσει κοινές αρχές με αυτές που χρησιμοποιεί 

σήμερα η εταιρεία. Το όνομα του project ήταν Fun Palace και αφορούσε στη δημιουργία 

ενός κτίσματος στο Λονδίνο του 1960. Στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που άλλαζε με βάση τα 

τεχνολογικά δεδομένα και τους αυτοματισμούς, το υποκείμενο αναμενόταν να έχει όλο και 

περισσότερο ελεύθερο χρόνο εφόσον πολλά από τα υπάρχοντα επαγγέλματα θα χάνονταν 

με την αντικατάσταση του ανθρώπου από τη μηχανή. Η κεντρική ιδέα της κατασκευής 

βασιζόταν στην ικανότητα προσαρμογής της στις διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες των 
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χρηστών της. Το προτεινόμενο κτίριο θα αποτελούνταν από μία τεράστια σκαλωσιά με 

διαφορετικές διακλαδώσεις που θα οριοθετούσαν ποικίλους χώρους, ανοιχτούς ή 

κλειστούς, οι οποίοι θα έδιναν τη δυνατότητα στέγασης σε δραστηριότητες αναψυχής, 

εκμάθησης, εργασίας, θεάτρου ή θέασης των υπολοίπων. Οι χώροι θα μπορούσαν να 

αλλάζουν χρήση και μορφή, ανάλογα με τις εκάστοτε προτιμήσεις. Η αρχιτεκτονική του 

κτιρίου δεν θα ήταν ποτέ τελειοποιημένη, διότι θα ήταν πάντα έτοιμο για αλλαγή, ακόμα 

και καταστροφή. Οπτικά θα ήταν μία τεράστια σκάλα ενός κτιρίου που είτε δεν έχει 

τελειοποιηθεί, είτε βρίσκεται προς κατεδάφιση.20 Για την πραγματοποίηση και τον τρόπο 

λειτουργίας του ήταν απαραίτητη η χρήση τεχνολογίας και κυβερνητικής. Έτσι σε 

συνεργασία με τον Gordon Pask, επιστήμονα και εφευρέτη της εποχής, επιχείρησαν να 

ανακαλύψουν συστήματα και αλγόριθμους που θα έφερναν σε πέρας το Fun Palace. Στην 

περίπτωση της Google, η διαδικασία ξεκινά απευθείας έχοντας ως δεδομένα την 

τεχνολογία, τους αλγορίθμους, και τις εφαρμογές της. Για το κτισμένο περιβάλλον που θα 

ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια υπάρχει ήδη το λογισμικό και τα κατάλληλα μηχανήματα 

και μέσα που θα  του επιτρέπουν να ανασυντάσσεται και να αλλάζει. Μία ειδοποιός 

διαφορά βέβαια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο θα αλλάζει δεν εξαρτάται από τους 

χρήστες, αλλά από αυτούς που ελέγχουν την τεχνολογία. Στη σύγχρονη εναλλαγή των 

ρόλων, ο κάτοχος της μηχανής και των συστημάτων είναι αυτός που καλεί τον αρχιτέκτονα 

να υλοποιήσει το αισθητικό κομμάτι της κατασκευής, ενώ η χρήση της είναι στατική. Παρά 

τους εντυπωσιακούς γυάλινους θόλους και τα πολύχρωμα φωτορεαλιστικά του Googleplex 

2.0, το σημαντικό σημείο, και αυτό που τονίζεται περισσότερο, είναι η δυνατότητα 

μετακίνησης και διαφοροποίησης της χρήσης των χώρων. Όπως και στο Fun Palace η 

βασική κατασκευή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει οποιαδήποτε 

αλλαγή. Ένας σκελετός που το εσωτερικό του δύναται/προβλέπεται να είναι συνεχώς 

μεταβαλλόμενο. Η αρχιτεκτονική θα είχε ελαττωθεί σε ένα πολύ απλό πλαίσιο, και οι 

δραστηριότητες θα  χορογραφούνταν μέσα σε αυτό το generic περιβάλλον.21 

Εκτός από τις ομοιότητες σε κατασκευαστικά θέματα, τα δύο διαφορετικά σε χώρο και 

χρόνο project εμφανίζουν κοινά και στο εσωτερικό του φακέλου. Οι χώροι με τόσων ειδών 

χρήσεις της Google θέτουν τον χρήστη στην προνομιακή θέση ενός ανθρώπου που μπορεί 

να διαλέξει ανάμεσα από πολλές επιλογές, σε ποια δραστηριότητα θα λάβει μέρος 

οποιαδήποτε ώρα. ‘Όπως και ο επισκέπτης του Fun Palace, μετακινείται από δωμάτιο σε 

δωμάτιο, από χώρο σε χώρο, από μπαλκόνι σε κάποια ταράτσα όπου μπορεί να κοιτάξει 

τους υπόλοιπους που απασχολούνται, επιλέγοντας ο ίδιος σε ποια ακριβώς θα 

συμμετάσχει, αν θα συζητήσει ή θα συναναστραφεί με άλλους, ή αν θα είναι μόνος του. Το 

project του Price που αναφερόταν στην κοινωνία, στη χειραφέτησή της ιδανικά, στην 

απασχόληση, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση, βρίσκει εφαρμογή στο εργασιακό 

περιβάλλον μιας πολυεθνικής πολλά χρόνια αργότερα. Η έννοια του χρόνου είναι μείζονος 

σημασίας στην εφαρμογή αυτή. Το παλάτι της διασκέδασης είναι επισκέψιμο οποιαδήποτε  

ώρα της ημέρας και ο χρήστης μπορεί να παραμείνει για όση διάρκεια θελήσει ο ίδιος. Το 

πρόγραμμα, δελεαστικό, αναπτυσσόμενο και ενημερωμένο μπορεί να τον κρατήσει σε 
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αυτόν τον χώρο χωρίς να χρειαστεί κάτι από το εξωτερικό περιβάλλον. Όσο το άτομο έχει 

ελεύθερο χρόνο, τόσο μπορεί να μένει, περιπλανώμενο στην κατασκευή που δε σταματά 

ποτέ να εξελίσσεται. Τεχνητά μέσα που ρυθμίζουν ακόμη και τον καιρό βοηθούν σε 

οποιαδήποτε προτίμηση. Ρευστότητα, προσαρμοστικότητα και ευελιξία ήταν τα 

χαρακτηριστικά που θα δελέαζαν τον καθένα να επισκεφτεί το Fun Palace και να 

συμμετέχει ή όχι στις προσφερόμενες δραστηριότητες ή μη δραστηριότητες. Με την είσοδο 

του υποκειμένου στον χώρο, το εξωτερικό σχεδόν παύει να υπάρχει. Θα μπορούσε να 

βρίσκεται αλλού αυτή η κατασκευή και αυτό το σχέδιο. Ο αρχιτέκτονας του Fun Palace 

βέβαια, έχει αναφέρει πως το κτίσμα αυτό θα εξυπηρετούσε και θα είχε νόημα αν κτίζονταν 

τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο (δεκαετία 1960), στο Ανατολικό Λονδίνο.22 Αυτό γιατί το 

σχέδιο συμπεριλάμβανε έννοιες που απασχολούσαν την τότε καθημερινότητα, θεωρώντας 

πως αργότερα ένα τέτοιο εγχείρημα θα ήταν κοινωνικά άτοπο και απαρχαιωμένο. Κι όμως 

το έργο αυτό επηρέασε τόσο που σήμερα διακρίνουμε στοιχεία του στην «προχωρημένη» 

αρχιτεκτονική ενός εργασιακού περιβάλλοντος. 

Ο εργαζόμενος της Google, σαν άλλος επισκέπτης του Fun Palace, εισέρχεται σε έναν χώρο 

που μέσα του έχει την ικανότητα να αποκλείει ή να ακυρώνει το εξωτερικό. Ο 

αρχιτεκτονικός του χώρος είναι τόσο διαφορετικός από τις συνηθισμένες συνθέσεις 

γραφείου, ενώ το μέγεθος και οι επιλογές που μπορεί να έχει μέσα σε αυτόn μοιάζουν 

ατελείωτες. Σε οποιαδήποτε τοποθεσία και αν βρισκόταν, το εσωτερικό του θα μπορούσε 

να είναι ανέγγιχτο. Τα στοιχεία του ελεύθερου χρόνου, είτε αφορά σε αναψυχή, είτε σε 

δημιουργικότητα, είτε σε χρόνο που θα περνούσε κανείς στην κατοικία του, έχουν 

ενσωματωθεί άψογα στον εργασιακό χώρο και χρόνο. Η ζωή του εργαζόμενου θα 

μπορούσε να είναι μία μόνιμη εναλλαγή εργασίας-ελεύθερου χρόνου, χωρίς να χρειαστεί 

να βρεθεί εκτός του ορισμένου ορίου-περιβλήματος. Η ψυχολογία του ατόμου, οι 

προτιμήσεις του, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει πιο παραγωγικός, λαμβάνονται ήδη 

υπ όψη στον σχεδιασμό των χώρων αυτών. Οι αλλαγές που μπορεί να έρχονται με το 

πέρασμα του χρόνου θα αντιστοιχούν σε αλλαγές στην αρχιτεκτονική και τη χρήση των 

χώρων. Θα είναι οι αντίστοιχοι αλγόριθμοι όπως και στο Fun Palace, με πρόγραμμα 

ανάλογο ενός λογισμικού που ελέγχει τη μορφοποίηση όλων των προσωρινών 

διαδικασιών.23 Τα εκάστοτε προνόμια δύναται να αλλάζουν και να προσαρμόζονται στον 

τρόπο με τον οποίο η εργασιακή καθημερινότητα να είναι ολόκληρη η καθημερινότητα. Το 

παιχνίδι, η συναναστροφή, η επικοινωνία, η συζήτηση, το φαγητό και ο ύπνος 

συμπεριλαμβάνονται ήδη στο υπάρχον μενού. Οι προτεινόμενοι θόλοι στα σχέδια του 

GooglePlex 2.0  βοηθούν, τουλάχιστον οπτικά, στην ενίσχυση της ιδέας της ύπαρξης ενός 

αυτόνομου μικροκλίματος, ανεπηρέαστο από τις εξωτερικές συνθήκες. Το στοιχείο της 

φύσης, που τόσο τονίζεται στις εικόνες και το βίντεο, γίνεται δευτερεύον προνόμιο σε 

σχέση με τα προσφερόμενα στο εσωτερικό.  

Η μεγάλη πίστη των δημιουργών του Fun Palace στην τεχνολογία και την κυβερνητική 

οδήγησαν το project να αντιπροσωπεύει σημειακά ακραίες απόψεις. Πιο συγκεκριμένα, σε 

μία λίστα του Gordon Pask όπου απαριθμούσε τις περιοχές που απαιτούσαν μαθηματικά 

                                                           
22

 Stanley Mathews: The Fun Palace as virtual Architecture, Hobart and William Smith Colleges, 
Journal of Architectural Education, 2006, p.47 
23

 Andreas Rumpfhumper: Architecture of Immaterial Labour, Turia & Kant, Vienna, 2013, p.217 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:19 EEST - 34.220.209.173



 
 

[25] 
 

μοντέλα για να λειτουργήσουν, ολοκληρώνει με τη φράση «Απόφαση για το τι είναι πιθανό 

να προκαλέσει ευτυχία». 24 Ενώ η αρχική ιδέα ήταν καθαρά κοινωνική, εστιάζοντας στην 

αφύπνιση των χρηστών και την συλλογική ενεργοποίησή τους, με την Joan Littlewood να 

συμμετέχει ως μία ξεκάθαρα αριστερή φιγούρα, φαίνεται πως για να μπορούσε τελικά να 

έχει επιτυχία, θα έπρεπε να αντιμετωπίζει πολλές φορές τους ανθρώπους ως απλά 

δεδομένα. Οι επισκέπτες που θα έδιναν τις πληροφορίες έτσι ώστε το σύστημα να μπορεί 

να απαντά συνεχώς, θα έδιναν και τις πληροφορίες έτσι ώστε η τεχνολογία της υποδομής 

αυτής να μπορεί να προβλέψει χωρίς οι ίδιοι να το ζητήσουν, αυτό που θα τους έκανε 

χαρούμενους. Σε μία συνεχή διάδραση μεταξύ της ανθρώπινης επικοινωνίας και της 

μηχανής που οργανώνει τις διαδικασίες, διακρίνεται ο μετασχηματισμός της εργασίας σε 

μία οργανωμένη και αναγνωρισμένη δραστηριότητα.25  Για να είναι εφικτό να λαμβάνουν 

χώρα τα ποικίλα γεγονότα (με τον όρο του event) ολόκληρη η κατασκευή –ή ορθότερα η 

υποδομή αφού κρίνεται σημαντικότερη της κατασκευής- θα έπρεπε να καταλήξει ως ένα 

τεράστιο σύστημα κοινωνικού ελέγχου.26 Με παρόμοιες αρχές λειτουργεί και το εσωτερικό 

περιβάλλον των γραφείων της Google. Συχνά ψυχολογικά ερωτηματολόγια εμφανίζονται 

στα μέηλ των εργαζόμενων. Ερωτήσεις και τεστ για το αν είναι ευχαριστημένοι, για το τι θα 

άλλαζαν ή τι θα πρότειναν στον χώρο εργασίας. Ταυτόχρονα, μία φορά το μήνα έρχεται και 

η προσωπική τους αξιολόγηση για το πόσο παραγωγικοί ήταν την εκάστοτε χρονική 

περίοδο. Ο έλεγχος και η ανατροφοδότηση της πληροφορίας είναι θεμελιώδες κομμάτι της 

λειτουργίας και της επιτυχίας της εταιρείας. Υποστηρίζοντας ότι ακόμη και τα περισσότερα 

από τα  φαγώσιμα που καταναλώνονται είναι από δικές τους βιολογικές φυτεύσεις  -

γεγονός σχεδόν αδύνατο με βάση τις καταναλωμένες ποσότητες- η ζωή στον χώρο εργασίας 

θα μπορούσε κάλλιστα να αντιστοιχεί σε ολόκληρο τον ελεγχόμενο χρόνο του ατόμου. Στο 

Fun Palace ο έλεγχος κρίθηκε ως αναγκαίος για να μπορέσει η τεχνική και τεχνολογική 

λειτουργία να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, διότι βασιζόταν καθαρά στη μηχανή. Το 

παράδοξο είναι πως στη Google ο έλεγχος που είναι δεδομένος εξαρχής, όπως και οι 

πολιτικές της εταιρείας, δεν πτοούν σε καμία περίπτωση τους χιλιάδες ανθρώπους που 

στέλνουν καθημερινά το βιογραφικό τους.  

«Ελάτε και φύγετε με τρένο, λεωφορείο, μονόγραμμο, χόβερκραφτ, αυτοκίνητο, μετρό, ή 

πόδια ότι ώρα ΕΣΕΙΣ θέλετε – ή ρίξτε του μια ματιά όπως περνάτε. Η οθόνες πληροφορίας 

θα σας δείξουν τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει λόγος να ψάξετε για είσοδο – απλά μπείτε από 

οπουδήποτε. Καμία πόρτα, φουαγιέ, ουρά ή θυρωροί: είναι στην κρίση σας να μάθετε πώς 

να το χρησιμοποιείτε. Κοιτάξτε γύρω – πάρτε έναν ανελκυστήρα, μία ράμπα, Μία κυλιόμενη 

σκάλα για οπουδήποτε ή οτιδήποτε μοιάζει ενδιαφέρον. Διαλέξτε τι θέλετε να κάνετε – ή 

παρακολουθήστε κάποιον άλλο να το κάνει. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε εργαλεία, 

μπογιές, μωρά, μηχανήματα, ή απλά ακούστε το αγαπημένο σας μουσικό κομμάτι. Χορέψτε, 

μιλήστε, ή ανεβείτε κάπου όπου μπορείτε να δείτε άλλους ανθρώπους να λειτουργούν 

πράγματα. Καθίστε ψηλά με ένα ποτό και συντονιστείτε με το τι γίνεται αλλού στην πόλη. 

Δοκιμάστε να ξεκινήσετε μία εξέγερση ή να αρχίσετε έναν πίνακα – ή απλά ξαπλώστε πίσω 
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κοιτάζοντας τον ουρανό. Τι ώρα είναι; Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, χειμώνας 

ή καλοκαίρι – δεν έχει σημασία. Αν είναι πολύ υγρά η οροφή θα σταματήσει τη βροχή αλλά 

όχι το φως. Το τεχνητό σύννεφο θα σας κρατήσει δροσερούς ή θα φτιάξει ουράνια τόξα για 

εσάς. Τα πόδια σας θα είναι ζεστά όσο κοιτάτε τα αστέρια – η ατμόσφαιρα θα είναι καθαρή 

όσο συμμετέχετε στη χορωδία. Γιατί να μην δοκιμάσετε το αγαπημένο σας γεύμα ψηλά 

όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε την καταιγίδα;»27 

Cedric Price 

Το παραπάνω απόσπασμα βρισκόταν στο κείμενο που παρουσίαζε το Fun Palace σε τεύχος 

του Cedric Price. Με μία ματιά στο διαδίκτυο, αναζητώντας στοιχεία σε βίντεο της ζωής 

στην εταιρεία της Google, εμφανίστηκε ένα ρεπορτάζ του BBC με το όνομα «Η ζωή στη 

Google», το οποίο ξεκινούσε ως εξής: 

«Έχεις κόμπο στην πλάτη σου; Προγραμμάτισε ένα ραντεβού για μασάζ. Ψάχνεις για 

έμπνευση; Λάβε μέρος σε μία συζήτηση με τον παγκόσμιο ηγέτη (παρουσιάζεται ο Μπαράκ 

Ομπάμα), ή με ένα είδωλο της ποπ (παρουσιάζεται η Lady Gaga). Δωρεάν γκουρμέ γεύματα 

και βόλτες με ποδήλατο δεν είναι παράξενα στο Silicon Valley. Αλλά γιατί η Google 

ξεπερνάει τα όρια πηγαίνοντας όλο και παραπέρα;» 28 

Στη συνέχεια εμφανίζονται ανθρώπινοι αναλυτές της εταιρείας, δηλαδή αυτοί που 

αποφασίζουν για τις δραστηριότητες που θα περιλαμβάνονται στο καθημερινό πρόγραμμα 

των εργαζόμενων, μιλώντας για την πολιτική που ακολουθείται έτσι ώστε να τους 

διατηρούν ευτυχισμένους, υγιείς και παραγωγικούς. Η λέξη παραγωγικός επαναλαμβάνεται 

συχνότερα από οποιαδήποτε άλλη. Στην παρουσίαση της ζωής στη Google δεν αναφέρεται 

το περιβάλλον αμιγούς εργασίας. Δεν ακούγονται οι λέξεις του γραφείου, της δουλειάς, του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, των εφαρμογών, του ωραρίου. Τα μοναδικά προβαλλόμενα 

στοιχεία είναι αυτά του ελεύθερου χρόνου, των προνομίων. Το γυμναστήριο, το φαγητό, ο 

χώρος για ύπνο ή ξεκούραση που μπορεί να είναι ο «προσωπικός» χώρος για ανάπαυση 

θεωρούνται μάλλον ισχυρότερα σημεία. Η εισαγωγή όλο και περισσότερων οικιακών 

στοιχείων στον τρόπο με τον οποίο τα γραφεία υψηλής τεχνολογίας οργανώνονται χωρικά 

είναι αποτέλεσμα της σύγχρονης κατάρρευσης του ορίου μεταξύ προσωπικής ζωής και 

εργασίας. Το κείμενο του Price, με ελάχιστες τροποποιήσεις, θα μπορούσε κάλλιστα να 

αποτελέσει ένα μέρος της καμπάνιας προβολής μιας αντίστοιχης εταιρείας.  
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Αναστοχάζοντας τα δύο σχέδια μπορεί κανείς να κατανοήσει την σύγχρονη ύπαρξη δύο 

διαφορετικών προσεγγίσεων. Στο σχέδιο του Absalon αντικατοπτρίζεται ένα υποκείμενο σε 

μία προσπάθεια αυτοέλεγχου. Η κατοικίες κελιά συμβολίζουν την απόσυρση και την πλήρη 

συγκέντρωση. Διακρίνεται όμως και μία σημερινή πρακτική του ατόμου που έχει τη 

δυνατότητα να εργαστεί από οπουδήποτε, όσο απομονωμένο και αν είναι. Η δημιουργία 

των workhomes αποτελεί μία επένδυση επιχειρήσεων στην οργάνωση του ανθρώπου που 

εργάζεται στην κατοικία του η οποία έχει χωρικά και οικονομικά αντίκτυπα. Νέες διττές 

χρήσεις κτισμάτων, η ίδια η εισαγωγή αυτών των χώρων ως μία αστική τυπολογία και οι 

διαφοροποιήσεις σε κανονισμούς, ενοίκια και αγορές είναι κάποια από τα ήδη εμφανή 

αποτελέσματα. Απο την άλλη στο σχέδιο της Google παρατηρείται η αντιστροφή της 

ενσωμάτωσης των εννοιών. Ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο είναι σχεδιασμένο έτσι 

ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ακόμη και της κατοίκησης έχει πιθανότητες να καταπιεί μέσα 

του ολόκληρο τον χρόνο του υποκειμένου. Το εξωτερικό μπορεί έως και να απορριφθεί 

εφόσον από τον εργαζόμενο δεν υπάρχει η επιθυμία να το βιώσει. Μία παράλληλη 

ολοκληρωμένη πραγματικότητα συμβαίνει μέσα σε ένα εταιρικό σχήμα αγγίζοντας τα όρια 

του φαντασιακού. Η συσχέτιση κατοικίας  και εργασίας, με όποιον τρόπο και αν συμβαίνει, 

είναι ένα φαινόμενο που τείνει να εξαπλώνεται μέχρι την ακύρωση των μεταξύ τους ορίων.   
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