Φυτρώνει Ελπίδα στο Τσιμέντο;
Νίκος Βράντσης
Ο Νίκος Βράντσης σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και ολοκλήρωσε
το μεταπτυχιακό του στην Πολιτική Θεωρία & Φιλοσοφία. Γράφει
για τον δημόσιο χώρο και αναζητά τις αρχιτεκτονικές
προϋποθέσεις της δημοκρατίας.
«Η πόλη δεν είναι χωρική οντότητα με κοινωνικές προεκτάσεις,
αλλά κοινωνιολογική οντότητα που διαμορφώνεται χωρικά»
Georg Simmel
Ως γνωστόν, όταν μιλάμε για χώρο δεν εννοούμε κάποιο ουδέτερο
κέλυφος που παρέχει στέγη σε ανάλατες ανθρώπινες ζωές. Ο χώρος
έχει ρόλο ενεργό. Επηρεάζει την πλοκή της ανθρώπινης κωμωδίας,
αλλά και επηρεάζεται από αυτήν.
Πάρτε για παράδειγμα την Αθήνα. Χωριό ήταν ακόμα όταν την
είπανε πρωτεύουσα της Νέας Ελλάδας και τα κτήρια που στέγαζαν
ζωή ήταν λιγότερα από τα ερείπια. Μα υπήρχε η Ακρόπολη, που
δέσποζε στον βράχο και ραδιοβολούσε αρχαίο μύθο, ικανό να
κληροδοτήσει στο “απερπάτητο” Κράτος ένα λαμπρό παρελθόν. Και
έτσι, οι αρχόντοι βάπτισαν την Αθήνα πρωτεύουσα και διέταξαν
να ξεκινήσει το κτίσιμο. Αλλά μερίμνησαν δια νόμου ώστε να μην
υπάρξει κτήριο που να ανταγωνίζεται σε ύψος την Ακρόπολη.
Το πρόβλημα δεν ήταν έντονο όσο η Αθήνα, ως χωριό, δεν είχε
λαό με στεγαστικές απαιτήσεις.
Έλα όμως που με τούτα και με κείνα, από ανάγκη ή με ελπίδα,
μαζεύτηκε ντουνιάς και πύκνωσαν τα σώματα που ζητούσανε στέγη.
Αλλά ο νόμος ήταν νόμος και τα στέγαστρα δεν μπορούσανε να
πάρουν ύψος για να μην παραβιάσουν τη θέα στον βράχο.[1] Και
έτσι, η μέριμνα για το αρχαίο κλέος, η πολυκτησία και το
κατακερματισμένο έδαφος, οι στεγαστικές απαιτήσεις και τα
οικονομικά συμφέροντα ανάγκασαν την πρωτεύουσα αντί για μπόι,
να πάρει έκταση. Απλώθηκε η Αθήνα, έχτισε παντού, με υλικό το

φτηνό τσιμέντο και με τρόπο λυσσαλέο και σχεδόν αυτοσχέδιο.
Τα παλιά σπίτια κατεδαφίστηκαν και αντικαταστάθηκαν από τα
σκληρόδερμα στοιχεία της νέας πόλης –τα επονομαζόμενα και
πολυκατοικίες– που φτιάχτηκαν πιο κοντοστούπικα και πιο λεπτά,
σα νόθα παιδιά του στιβαρού και ογκώδους μπρουταλισμού που
σάρωσε μεταπολεμικά τις πόλεις του Ανατολικού, κυρίως, Μπλοκ.
Η ιστορία αυτή εκτός από γνωστή είναι και παρούσα, όχι στα
μνημεία και τα μουσεία, αλλά στους χώρους που στεγάζουν την
τρέχουσα ζωή.
Οι πολυκατοικίες δεν μπορούσαν να ψηλώσουν και τα διαμερίσματά
τους έγιναν χαμηλοτάβανα, ώστε να χωρέσουν περισσότερα στο
νομοθετημένο ύψος και τα παράθυρά τους έγιναν μικρά [2] και ο
ήλιος τρυπώνει πιο δύσκολα. Η πυκνή δόμηση δεν επέτρεψε να
φτιαχτούν μεγάλες πλατείες. Και οι δρόμοι έγιναν στενοί και
αφού τα αμάξια δεν μειώθηκαν [3], η κίνηση είναι μεγάλη. Και
τα πεζοδρόμια των στενών δρόμων φτιάχτηκαν ακόμα στενότερα και
έτσι δεν υπάρχει χώρος για μαγκίτες που αρέσκονται να
περπατούν με τα χέρια απλωμένα και με εκτόπισμα διπλάσιο από
τις αναλογίες του σώματός τους. Και οι τοπολογικές ανισότητες
εντάθηκαν.
Διότι, πια, δεν υπάρχουν μόνο κακόφημες και καθωσπρέπει
γειτονιές αλλά και υψομετρικής προελεύσεως διαφορές στην
ποιότητα ζωής: τα φτωχάδια που ζουν χαμηλά, στα ισόγεια,
γειτονεύουν με θορύβους και οχλήσεις και αντί για ήλιο και
ουρανό βλέπουν το απέναντι τσιμέντο, ενώ οι ευπορότεροι
κατοικώντας ψηλά, έχουν πρόσβαση σε ήλιο, αέρα και ουράνια
θέα.
Ο ελληνικός μπρουταλισμός [4], λοιπόν, ήταν προϊόν μιας
πλαστογραφημένης εκδοχής του αυθεντικού οικοδομικού ρεύματος
που εφαρμόστηκε στον βορρά. Αλλά αν πάρουμε στα σοβαρά τον
Oscar Newman [5], μπορούμε ίσως να πούμε ότι υπάρχουν και
οφέλη από αυτή την πλαστογραφία. Ο Newman υποστήριζε ότι τα
μικρόσωμα, χαμηλής έντασης κτήρια είναι πιο βιώσιμα, πιο
αυτόνομα και αρκετά πιο λειτουργικά ώστε να αποτρέπουν το

έγκλημα και να επιτρέπουν συνεννοήσεις. [6]
Η ελληνική μικρογραφία κατασκεύασε τέτοια, χαμηλών διαστάσεων
και έντασης, οικοσυστήματα με διαμερίσματα λιγοστά και
επομένως λιγότερους ενοίκους, οι οποίοι έχουν την τύχη/ατυχία
να συναντούν τα ίδια πρόσωπα σε σκάλες και ασανσέρ. Δια της
επαναλήψεως, τα βλέμματα γίνονται αναγνωρίσιμα και οι τυχαίοι
συγκάτοικοι σε σύντομο διάστημα προβιβάζονται σε καλούς ή
αχώνευτους γείτονες.
Και έτσι φτιάχτηκε ο χώρος σε αυτή τη μικρή επικράτεια του
πλανήτη και σε αυτή τη φτιάξη οφείλεται εν μέρει και η
κοινωνικοπολιτική ιδιαιτερότητα του πολίτη εν Ελλάδι.
Όμως, τα πράγματα άλλαξαν και οι πολυκατοικίες πάλιωσαν και
μαζί με τα ρήγματα στους τοίχους τους εμφανίζεται και ένα άλλο
ρήγμα που έχει να κάνει με το περιεχόμενο των ζωών που
διαδραματίζονται μέσα τους. Και παρότι οι πολυκατοικίες
φτιάχτηκαν σε εποχές με άλλα προβλήματα και άλλες συλλογικές
ανάγκες και επιθυμίες, τόσες δεκαετίες μετά γεννήθηκαν νέα
προβλήματα –που δεν χωρούν κάτω από το χαλί– και νέες
απαιτήσεις που μοιάζουν να μην μπορούν να εκπληρωθούν σε σκεύη
που φτιάχτηκαν για ανθρώπους με συνήθειες διαφορετικές από τις
δικές μας.
Το ρήγμα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, έχει να κάνει με την
ισχύ των ορίων.
Ως γνωστόν, θεωρητικοί και πρακτικάριοι είχαν περί πολλού τα
όρια και όσα αυτά οριοθετούσαν. Και δαπάνησαν πολλά υλικά και
πολύ μελάνι για να ταιριάξουν οι συλλογικές συνήθειες σε
οριοθετημένους χώρους.
Στη «Χάρτα των Αθηνών», για παράδειγμα, ο Le Corbusier άπλωσε
σε 95 θέσεις ένα πολεοδομικό όραμα, με την πρόθεση να
τακτοποιήσει το χάος κατανέμοντας τη ζωή σε τέσσερις
επικράτειες του βίου: κατοικία, εργασία, αναψυχή, μετακίνηση.
[7]

Αλλά και οι εργάτες στα αιτήματά τους απέναντι στα αφεντικά,
ζητούσαν μια δίκαιη και ίση τριχοτόμηση της εικοσιτετράωρης
ζωής [8]: μια οκτάωρη φέτα δουλειάς στο εργοστάσιο, μια
οκτάωρη φέτα ύπνου στο σπίτι –και μάλιστα στο ιδιωτικότερο
σημείο του, τη κρεβατοκάμαρα– και μια οκτάωρη φέτα ανάπαυσης
και αναψυχής που μπορούσε να εκπληρωθεί σε χώρους τόσο
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς. Τα όρια ήταν σαφή, οι πράξεις
είχαν τους χώρους τους και κάθε χώρος ταίριαζε σε
συγκεκριμένες πράξεις.
Ακόμα και για την πολιτική θεωρία, η διάκριση ανάμεσα στον
ιδιωτικό και τον δημόσιο χώρο ήταν θεμελιώδης. Και σύμφωνα με
τους ορισμούς των στοχαστών, στον ιδιωτικό χώρο –ίσως ιδανικά
στο κρεβάτι, σε θέση ύπτια, με το βλέμμα θολό και καρφωμένο
στο ταβάνι [9]– ο μοντέρνος άνθρωπος μπορούσε να βυθιστεί σε
αναστοχασμούς και να σκεφτεί τη θέση του στον κόσμο. Και στη
δημόσια σφαίρα, ως πολίτης πια, μπορούσε αυτόν τον αναστοχασμό
να τον μεταμορφώσει σε πράξη μαζική.
Και την πολιτική, σαν οριοθετημένο χώρο μάθαμε να την
καταλαβαίνουμε. Γι’ αυτό δεν είναι μόνο τα χέρια, τα πόδια, τα
παπούτσια και οι δρόμοι που διακρίνονται σε αριστερά και
δεξιά. Είναι και κοτζάμ ιστορικές προσωπικότητες, κυβερνήσεις
και ολόκληρες ιδέες. Αριστεροί και δεξιοί πολιτικοί, αλλά και
αποφάσεις που παίρνονται από τα πάνω και πρωτοβουλίες από τα
κάτω. Μιλάμε για πολιτική με όρους χώρου.
Αλλά τα όρια που κατένημαν και ερμήνευαν τον κόσμο έχουν
γεμίσει τρύπες και η πραγματικότητα γλιστρά από τα
πολυκαιρισμένα τους τοιχία. Παραδείγματα πολλά. Η νέα
επισφαλής εργατική δύναμη δεν έχει ωράριο σταθερό και οι
freelancers δουλεύουν από το σπίτι ή κοιμούνται στη δουλειά
των open working spaces τους. Πάνε και οι φέτες και τα
οκτάωρα. Κι αν οι εργάτες κάποτε ζητούσαν να αυξηθεί η φέτα
της ανάπαυσης και να μειωθεί η φέτα της δουλειάς, σήμερα αυτό
που ζητούν είναι να υπάρξουν φέτες.
Να υπάρξουν όρια.

Αλλά και της θεωρίας τα όρια μπάζουν. Γιατί πια στην ιδιωτική
στιγμή του κάποιος είναι πιθανότερο να σκρολάρει στην οθόνη
του smartphone του από το να αναστοχάζεται τη θέση του στον
κόσμο. Και ο άνθρωπος της δημόσιας ζωής, αυτός που συναντούμε
έξω στον δημόσιο χώρο, είναι λιγότερο πολίτης/ καλλιτέχνης/
δανδής και περισσότερο τουρίστας/ καταναλωτής/ απλά αδιάφορος:
ξεπλυμένες εκδοχές του πολυτραγουδισμένου από τους φιλοσόφους,
δημοσίου ανδρός.
Δημόσιος άνδρας βεβαίως δεν υπάρχει, διότι δεν υπάρχει δημόσια
σφαίρα. H δημόσια σφαίρα έχει αποσυνδεθεί εντελώς από τον
χώρο. Τα κοινοβούλια δεν αποφασίζουν αλλά διαχειρίζονται
αποφάσεις παρμένες αλλού. Τα κέντρα των αποφάσεων έχουν
μετατοπιστεί. Και σε όσες διαδηλώσεις και αν πάμε, δεν
βρίσκουμε θεσμό σοβαρό να απευθύνουμε το αίτημά μας.
Οι πολιτικές μας δράσεις γίνονται τελετουργικά που ψελλίζουν
ξόρκια μπας και αναστηθεί το παρελθόν, όταν όρια και χώρος
είχαν σημασία.
Και τα κόμματα αντιστοίχως, παρότι ξιφουλκούν και ρητορεύουν
και επιστρατεύουν επιχειρήματα περί ηθικής, επισημαίνοντάς μας
ασταμάτητα τις διαφορές τους (βλ. βουλκανιζατέρ εναντίον
offshore), δεν κάνουν τίποτα διαφορετικό το ένα από το άλλο
και οδηγούν τα ακροατήριά τους από διάψευση σε απογοήτευση.
Και οι λέξεις, όσο και αν μας στοιχειώνουν, δεν αποδίδουν αυτό
που μας συμβαίνει. Και άντε τώρα να ψάχνουμε καινούριους
τρόπους και νέα λεξιλόγια για να περι-γράψουμε τη διαρρέουσα
πραγματικότητα. Ευκολότερο δεν είναι να επαναλάβουμε παλιές
προσευχές περιμένοντας να επανέλθει η ζωή στα παλιά της όρια;
Αυτή η παλιά κακή συνήθεια επιδρά και στον τρόπο που
αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας στις πολυκατοικίες. Οι χώροι των
διαμερισμάτων που έφτιαξαν οι αρχιτέκτονες για να στεγάσουν
ό,τι θεωρούσαν κανονική, καθημερινή ζωή, είναι διάτρητοι.
Και ακούμε ασταμάτητα, τους θρήνους για τις άσχημες και μη

λειτουργικές μας πόλεις και για τα ίχνη του νεοκλασικού κόσμου
που σβήστηκαν ξαφνικά, απότομα, ριζοσπαστικά και σκόπιμα για
να γεννηθούν πάνω στα χαλάσματά τους αυτά τα νέα, λιγότερο
όμορφα, σκληρόδερμα στοιχεία.

Οι πολυκατοικίες θεωρούνται ενσαρκώσεις προβλημάτων, αιτίες
κρίσεων, δομές άκρατου ατομικισμού όπου εκκολάπτεται η αστική
μοναξιά· δομές που παραβιάζουν τον δημόσιο χώρο και συγκροτούν
την αβίωτη μητρόπολη· κατασκευές υποδεέστερες ως προς την
αισθητική τους ποιότητα αλλά και τον τύπο ανθρώπου που
παράγουν.
Κατοικούμε χώρους που μάθαμε να αντιπαθούμε.
Αλλά εξακολουθεί αυτή η αντιπάθεια να είναι νόμιμη; Μήπως αυτή
η αρνητική προδιάθεση κρύβει ενδεχόμενες θετικές δυναμικές του
χώρου, τις αναγκαίες να σαρκωθούν για να απαντήσουν στη
σημερινή ρευστότητα;
Ο σοφός νους, αντί να δικάσει τα πράγματα αναπαράγοντας

ετυμηγορίες, προτιμά να τα ανακρίνει προτού βγάλει
συμπεράσματα. Αυτή τη μέθοδο συνιστώ και για την πολυκατοικία.
Ας διατρέξουμε τα υποστηλώματα των αξιολογήσεων για να
ανιχνεύσουμε την ποσότητα νομιμότητας που εξακολουθεί να
υπάρχει μέσα τους. Αντί για μοιρολόγια, ας ψάξουμε λέξεις για
να περι-γράψουμε και να καταλάβουμε τους χώρους της. Και αφού
τους καταλάβουμε –όπως τους καταλάβουμε– μπορούμε να δούμε αν
θέλουμε να τους αλλάξουμε/ αφήσουμε ως έχει/ γκρεμίσουμε.
Μπορούμε, λοιπόν να συγχωρήσουμε την πολυκατοικία, να την
καταλάβουμε και να εξετάσουμε αν οι χώροι που σχηματίζει
πληρούν τις αρχιτεκτονικές προϋποθέσεις μιας νέας ζωής και
μιας νέας δημοκρατικότητας, που να απαντά στα πολυπρόσωπα
προβλήματα που προκαλούνται από τη ρευστότητα; Ποια
προβλήματα;
Μια γρήγορη καταγραφή των σημαντικότερων προβλημάτων γεμίζει
τη λίστα της κακοδαιμονίας: κοινωνική αποσύνθεση, μοναξιά,
στόμωμα του πολιτικού αιτήματος, πολιτική διάψευση και
απογοήτευση, ανισότητα, αστεγία, οικολογική υποβάθμιση –κόρη
της μαζικής παραγωγής και κατανάλωσης υλικών, εικόνων και
επιθυμιών. Προβλήματα πολλά και δεμένα μεταξύ τους.
Σε αυτά τα προβλήματα, ένα παρδαλόχρωμο πλήθος ειδικών και
ανειδίκευτων, σπεύδει να απαντήσει. Και οι απαντήσεις
ποικίλλουν. Ακούμε από προτάσεις για την αλλαγή στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο Κράτος, μέχρι
προτροπές για τη μετάβαση σε μια πιο έξυπνη πόλη –που ποτέ,
βέβαια, δεν σταματά να παρακαλά την Amazon να χτίσει τα HQ2
[10] της και την ΕΕ να μεταφέρει τους οργανισμούς της [11]
στην επικράτειά της.
Σε αυτό το ρεπορτόριο των λύσεων, δεν συγκαταλέγεται ποτέ το
πιο πυρηνικό δομικό στοιχείο της κλίμακας: η πολυκατοικία.
Ένας από τους λόγους που μας διαφεύγει το πεδίο αυτό, ίσως και
να οφείλεται στο ότι μάθαμε να την ερμηνεύουμε ως πολεοδομικό
τραύμα.

Αλλά ας προσπαθήσουμε να δούμε τους χώρους της πολυκατοικίας
και τη ζωή μας διαφορετικά από αυτό που είχαν οι αρχιτέκτονες
και οι πολεοδόμοι στο μυαλό τους όταν ταξινόμησαν τη ζωή,
αντιστοιχώντας την ποικιλία της στον κατασκευασμένο χώρο. Ας
αποσυναρμολογήσουμε τους χώρους της και τις σχέσεις μας σε
αυτόν τον χώρο. Ας την δούμε αλλιώς, όχι ως πρόβλημα αλλά ως
μέρος μιας λύσης.
Για παράδειγμα, ας αποσυναρμολογήσουμε τη σκάλα [12] για να
βρούμε τις κρυμμένες, θετικές κοινωνιολογικές δυναμικές που
κρύβονται κάτω από τις στρώσεις της συνήθειας. Τι θα γινόταν
αν αλλάζαμε τον σκοπό που νομίζουμε ότι εξυπηρετεί η σκάλα; Τι
θα γινόταν αν στις σκάλες καθιερωνόταν ο θεσμός μικρών
botellón; Τι θα γινόταν αν οι άνθρωποι των ορόφων δίνανε
ραντεβού για έναν καφέ στα σκαλιά αραιά και που; Εν ολίγοις,
τι θα γινόταν αν η σκάλα από τόπος διαδρομής μετατρεπόταν σε
τόπο συνάντησης;
Ας στρέψουμε το βλέμμα μας στις ταράτσες.
Οι ταράτσες φτιάχνουν ένα ανεκμετάλλευτο, υπέργειο στρώμα. Στα
μανιφέστα του, o Le Corbusier προόριζε την ταράτσα ως τόπο
μέσω του οποίου η πολυκατοικία επιστρέφει πίσω στη γη, το
έδαφος που της στέρησαν τα θεμέλιά της. Μπορούμε να σκεφτούμε
τις ταράτσες αλλιώς; Πράσινες, χωρίς τοιχία, δεμένες μεταξύ
τους με σκάλες και γέφυρες που δημιουργούν μια ιπτάμενη πόλη.
Ας δούμε τις σχέσεις συγκατοίκησής μας αλλιώς. Μπορούμε να
σταλάξουμε λίγο κοινό βίο στην πολυκατοικία; Να αφαιρέσουμε
κάποιες πόρτες και να προσθέσουμε κάποιους κοινούς χώρους;
Κάποιοι το κάνουν. Κάτοικοι μοιράζονται την κουζίνα [13],
φτιάχνουν χώρους με κοινόχρηστα εργαλεία [14], μοιράζονται
οχήματα για τη μετακίνησή τους, οργανώνουν κοινά δείπνα. [15]
Ας σκεφτούμε παιχνίδια ιχνηλασίας που διαδραματίζονται μέσα
στην πολυκατοικία. Ας σκαρφιστούμε ομάδες που χαρτογραφούν
τους κενούς χώρους [16], που αναζητούν την ιστορία της δομής
όπου ζουν ή την προϊστορία του χώρου όπου χτίστηκε η

πολυκατοικία· ομάδες που στήνουν δίκτυα επικοινωνίας μεταξύ
των κατοίκων για να διευκολύνουν τις αποφάσεις τους. Πολλές
φορές δεν γνωρίζουμε τι κρύβεται σε μια πολυκατοικία [17].
Μπορούμε να καταγράψουμε τα ίχνη; Ποιοι ζούσαν πριν εδώ; Ποια
είναι τα ίχνη που άφησαν; Πώς η δομή επηρέασε τη ζωή των
ανθρώπων; Τι διακριτό χαρακτηριστικό υπάρχει σε αυτή την
πολυκατοικία;
Ας σκεφτούμε πως η πολυκατοικία μπορεί να δώσει λύσεις σε
τρέχοντα προβλήματα.
Άνθρωποι βρίσκονται στον δρόμο. Πρόσφυγες αναζητούν σπίτι και
ενσωμάτωση. Χώροι στις πολυκατοικίες παραμένουν κενοί ενώ
προγράμματα οργανισμών χρηματοδοτούν την παραχώρηση στέγης
[18] σε όσους έχουν ανάγκη. Μπορούμε να ενώσουμε αυτές τις
κουκκίδες;
Οι δυνατότητες είναι πολλές, αλλά για να τις σκεφτούμε πρέπει
να σταματήσουμε να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας αποκλειστικά
στην Αγορά και τους Κρατικούς θεσμούς και να στηριχτούμε στην
επινοητικότητα των κατοίκων και τη δύναμή τους να απαντούν οι
ίδιοι στα προβλήματα που τους επηρεάζουν. Τότε η πολυκατοικία
εκτός από πρόβλημα μπορεί να γίνει και μέρος της λύσης. Μα
πρώτα χρειάζεται να τη συγχωρήσουμε, να παραμερίσουμε την
αρνητική προδιάθεση και να της ρίξουμε ένα πιο παιχνιδιάρικο
και τρυφερό βλέμμα. Να τη φανταστούμε αλλιώς! Να την
κατοικήσουμε αλλιώς!
———————————————–

Σημειώσεις:
[1] Η μόνη περίοδος που παρακάμφθηκε ο κανόνας ήταν επί
Χούντας, που δεν είχε πρόβλημα και ενδοιασμούς να φτάσει σε
ύψος τον βράχο. Και στην επταετία έγινε το Hilton και οι
Πύργοι που ξεχωρίζουν. Και τώρα βέβαια, εν μέσω κρίσης έχουμε
ανάγκη από investors και development και η Lamda είπε να

φτιάξει στο ελληνικό, ουρανοξύστες μέτρων διακοσίων, παρακαλώ
και ο νόμος, παρότι νόμος, απέκτησε ξάφνου πλαστικότητα και
ευελιξία για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
[2] https://selectedbytraitors.gr/2018/03/12/το-παράθυρο/
[3] https://selectedbytraitors.gr/2017/12/06/όλα-είναι-δρόμος/
[4] Ο όρος δεν προκύπτει από το brutal που σημαίνει άσχημος,
αλλά από το beton brut που σημαίνει ωμό μπετόν.
[5] www.youtube.com/watch?v=9OMH7N_6nCE&t=662s
[6] Oscar Newman, Defensible Space, Macmillan (1972).
[7] Η Χάρτα των Αθηνών, Εκδόσεις Ύψιλον, επιμέλεια: Γιώργος
Σημαιοφορίδης, μετάφραση: Σταύρος Κουρεμένος.
[8] https://selectedbytraitors.gr/2018/02/07/ta-oria/
[9] https://selectedbytraitors.gr/2018/02/03/to-orio/
[10]
https://www.theatlantic.com/business/archive/2018/02/amazon-wa
rehouses-poor-cities/552020/
[11]
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/22/eu-countries-com
pete-to-host-london-based-agencies-after-brexit
[12] https://selectedbytraitors.gr/2017/11/14/i-skala/
[13]
https://www.ted.com/talks/grace_kim_how_cohousing_can_make_us_
happier_and_live_longer
[14]
https://www.shareable.net/blog/how-to-start-a-tool-library-inyour-community
[15]

https://parallaximag.gr/agenda/events/deipno-tis-anoiksis-ksan
achtypa-sti-svolou
[16] https://www.monumenta.org/
[17]
https://parallaximag.gr/thessaloniki/anakalipsame-ena-apo-ta-p
io-agnosta-mistika-tis-thessalonikis
[18] https://www.react-thess.gr/

* Το παρόν κείμενο δημοσιεύεται στο τεύχος της Βαβυλωνίας #20.

