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[Λέξεις για περιπλάνηση αφαίρεση 4] 
Σκόρπιες σηµειώσεις και  πρακτικά 
 
0.  
Όπου: Το αίσθηµα της επιθυµίας γίνεται ανατρεπτικό όταν είναι συλλογικό1. 
 
Χ. Μπορεί ο κινηµατογράφος να απελευθερώσει για την κοινωνία του γραµµές πτήσης 
προς την συλλογική κοινωνική χειραφέτηση? Ή, για παράδειγµα, αν µπορούµε 
κινηµατογραφώντας µία ληστεία να ληστέψουµε κινηµατογραφικά µία τράπεζα τότε γιατί 
να µην µπορούµε κινηµατογραφώντας ένα οδόφραγµα να προετοιµαστούµε για ένα στο 
µέλλον?  
- Όπου το αίτηµα γίνεται µία γνήσια του τόπου και του χρόνου συλλογική επιθυµητική 
παραγωγή.  
  
1. Στην εξίσωση όπου επαναδιεκδικούµε τη βιοµηχανία: ‘Φύση = Βιοµηχανία = Φύση = 
Ιστορία’, τότε: η επιθυµητική βιοµηχανία των δυνάµεων της πραγµατικότητας = 
πρωταρχική παραγωγική µηχανή, και όπου είτε µιλάµε για κινηµατογράφο είτε για 
σύγκρουση, εννοούµε και εστιάζουµε σε µία πολλαπλή ‘γραµµή’ παραγωγής (vs. οθόνη 
προβολής ή θέατρο ασυνειδήτου).  
[Υπό συζήτηση: Η αµεσότητα της άτυπης οργάνωσης της εργασίας πάνω στην κοινή 
επιθυµία αχρηστεύει την µορφή ιεραρχία. Πως;] 
 
2. [όπου +1-1 = 0±Χ] Σώµα χωρίς Όργανα (ΣχΟ) ≈ οι αδιαµεσολάβητες επιθυµητικές-
παραγωγικές δυνάµεις, άλογες, παράλογες, προλεκτικές, µαζί µε τα εδάφη τους (± Χν).  
 
3. Αµέτρητοι άνθρωποι, συλλογικότητες, λειτουργίες, ιστορικοί τόποι, ανακυκλωµένοι 
καναπέδες, ανατιναγµένα αυτοκίνητα, όλα µαγνητισµένα από την κοινή επιθυµία, 
τοποθετήθηκαν σε συστοιχίες µηχανών, γέφυρες ανάµεσα στο πραγµατικό και το 
συλλογικό του γυρίσµατος.  
 
5. Τρεις βασικές µηχανές, µηχανές µηχανών, σε µία ταυτόχρονη τριπλή συναρµογή: 
Παραγωγική, Θεµατική, Μορφική, για να πραγµατοποιηθεί µία ενδιάθετη 
αναπαράσταση κοινωνικών σωµάτων. Έµπρακτος και εµφανής στόχος: Μια ταινία χωρίς 
όργανα, γύρω από θεµελιώδεις σε εµάς εικόνες για το παράλογο της σύγκρουσης, πάνω 
σε µια νοµαδική µηχανή µε πολλά βαγόνια, πλατό και κάπως, όχι σίγουρη ακόµα, 
επιθετική διάθεση. [Κρυφό ερώτηµα: γιατί δε γίνεται τίποτα;] 
 
7. Παραγωγική µηχανή Ι: Στο έδαφος όπου πραγµατοποιείται η δηµιουργική συγκρότηση 
της αδιαµεσολάβητης επιθυµίας είναι απαραίτητο ένα τουλάχιστον πεδίο0 όπου 
Ένταση = 0 (Ένταση0) = τάση µέγιστο. Αυτό σηµαίνει αρχικά: αυτοδιάθεση ως 
µητρώο παραγωγής = πολλαπλότητα της συνδηµιουργίας = πολιτική των δηµιουργών. 
Όσο πιο ζωντανή η επιθυµία, τόσο πιο σταθερό το πεδίο Ένταση0. Μία προγραµµατική 
συνδιαµόρφωση σωµάτων-κειµένων, έµβουλα πιόνια συνεργοί σε µία παρτίδα go, σαν 
αυτοσυνείδητα µορφικά πειραµατόζωα κάποιου ταξικού σώµατος.  
 
4. Συνδεσµολογία Ι: Μία ανακυκλούµενη διπλή ξεχαρβαλωµένη άρθρωση 
επίσης/και, εδραιώνει την αντιθετική σχέση ιδιοχαρακτηριστικών ως δυναµικά 
συστήµατα µηδενικής έντασης: νοµαδίζουµε στο χιόνι, χορεύουµε στη φυλακή, 
επίθεση σε έναν πυλώνα: να ανοίξει το κάδρο. 
 

                                                
1 Ένα βήµα πριν τη φράση του Φ. Γκουαταρί ‘Το αίσθηµα της ευτυχίας είναι ανατρεπτικό όταν 
είναι συλλογικό’ 
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8. [Αυτοσχέδιοι χάρτες και διαγράµµατα ροών] + [ατελείωτες ώρες διαλόγων και 
στοχευµένες πρακτικά συνελεύσεις] + [αλληλεγγύη και ευθύνη συνδιαµόρφωσης] + 
[χορογραφίες και παιχνίδια] + [χρόνος και υποµονή] + [γέλιο και εντατικότητα] +, [ροές 
αφηγηµατικών ανεκδότων + όσο περισσότεροι φιλόξενοι τόποι για να νοµαδίζει η 
επιθυµία] -> Κερδίζουν ένα µικρό κοµµάτι εδάφους κάθε φορά: το πλάνο.  
 
9. Θεµατική µηχανή Ι ή αν οι ιστορίες µας µάς ενώνουν: 5 κόµβοι συνοχής του 
κοινωνικού αγώνα όπου Ένταση0 το µητρώο παραγωγής της αντίστασης = το παράλογο 
του οποίου η συνείδηση παράγει την αντίσταση σαν µοναδική λογική λύση. 
Παράλογο: εγώ επιθυµώ- το σύµπαν σιωπά, εγώ επιθυµώ το αύριο- η σάρκα σωπαίνει, 
εγώ επιθυµώ την ελευθερία- οι γύρω µου σωπαίνουν. ‘Το παράλογο δεν έχει νόηµα 
παρά στα πλαίσια που δε συναινούµε2’. Ο παράλογος άνθρωπος αµφισβητεί το θάνατο 
µ’ ένα κουβά νερό. 
 
10. Θεµατική µηχανή ΙΙ ή όπου η αφήγηση βγάζει τον εαυτό της νοκ άουτ µαζί µε το 
ενοποιηµένο υποκείµενο-θεατή-ήρωα: ‘Ανάµεσα στη βεβαιότητα που έχω για την 
ύπαρξή µου και στο νόηµα που προσπαθώ να δώσω σ’ αυτή τη βεβαιότητα υπάρχει ένα 
κενό που δε θα γεµίσει ποτέ3’. Σε αυτά τα, πολύτιµα κοινά, κενά της ερµηνείας 
συγκροτούνται σηµαντικά κοµµάτια από το δηµιουργικό ΣχΟ της συλλογικής 
παραγωγής, η σεναριακή µηχανή αναλαµβάνει τις επιθυµίες µας και τη συνδεσιµότητά 
τους. Η νοµαδική αφηγηµατική µας µηχανή οφείλει να είναι ξεχαρβαλωµένη, σαν 
κοµµάτια που ξέµειναν από µία ιστορία που δεν ειπώθηκε ολόκληρη.  
 
13. Μορφική µηχανή ή εκεί όπου οι εικόνες αποτελούν ενδιάθετες υπάρξεις – 
προνοµιακά πεδία για την ενδιάθετη αναπαράσταση των σκέψεων, ακόµα και πριν αυτές 
γίνουν λέξεις: ‘Η αν οι ιστορίες µας µάς ενώνουν, οι κοινές µας εικόνες µάς 
συνειδητοποιούν στο συλλογικό τόσο όσο είναι συλλογικές.  
[Μπορεί, και πρέπει, να είναι κάτι πέρα από την λεκτική αφήγηση και τις ερµηνευτικές 
ηγεµονίες της όµως.] 
 
12. Τα σκληρά δεδοµένα (strata) της (κοινωνικής) πραγµατικότητας παράγουν, εξ’ 
ορισµού στην αδιαµεσολάβητη παραγωγή, µορφή. Εξίσου εξ’ ορισµού, η συγκρότησή 
τους σε νοµαδική πολεµική µηχανή τα απαλλοτριώνει σε µορφικές γεννήτριες 
αντίστασης. 
 
24. Καρουσέλ: Η συλλογική κατασκευή στα σπλάχνα του οδοφράγµατος,  µορφική 
αντανάκλαση από τα σπλάχνα του θεµατικού κέντρου, εµψυχώνεται στο πλάνο από 
τους πραγµατικούς κατασκευαστές. Ενεργή εν εαυτή πυρηνική παραγωγή, αρθρωµένη 
πάνω σε µία µεγαλύτερη επιθυµία, ενώνει προσωρινά το σηµείο συναρµογής του 
οδοφράγµατος µε την έξοδό του σε κάποιο όνειρο  Παράγει φως µορφές και ήχους 
κυρίως όµως τρίζει. Το ξεχαρβαλωµένο υπό- προϊόν του οδοφράγµατος, το άχρηστο, 
ανόητο και τελικά µάλλον ακίνδυνο ‘καρουσέλ’ µοιάζει περισσότερο µε ένα παιδικό 
απωθηµένο. Συστατικά: ένα πλατώ, ένα ξύλινο αλογάκι, ένας παλιός φράχτης, µία 
ηµιδιάφανη ασπίδα, ρόδες ποδηλάτου, τουλάχιστον ένας έγκυος, και κάτι ακτίνες-κάνες: 
βόλτες και µάχες στον ήλιο. Ένα οπτικό µητρώο παραγωγής για το πείραµα, το δικό µας 
πολεµικό παιχνίδι, από τον αστικό γραµµωτό κάνναβο, στο ηλιακό µοτίβο, σαν µήτρα 
γεννάει τους Ζενγκακούρεν και σπίθες στην άκρη του πλάνου.  
 
15. ‘Σκέφτοµαι σηµαίνει ότι από κάθε ιδέα και εικόνα δηµιουργώ έναν προνοµιούχο 
τόπο4’. Όπου τόπος, κάτι ευρύ, συλλογικό. 5 πλατό στη σειρά, αυτόνοµα βαγόνια, σαν 
κοµµάτια από κάτι µεγαλύτερο. Ξεκινούν από και καταλήγουν στη γη, το ύστατο ΣχΟ. 
                                                
2 Α. Καµύ, Ο µύθος του Σισσύφου. 
3 Όπ. 
4 Μ. Προυστ. 
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Διεκδικούν µία ανοιχτή σχέση µε τον εµποδισµένο από το φως ορίζοντα. Ο χώρος 
αφαιρείται για να εγκιβωτίσει το πολύτιµο ουδέτερο έδαφος. Η νηστεία αυτή του χώρου: 
µία ριζική άρνηση να οριστεί η καθαρή µνηµική εικόνα ως µία ακριβής γεωγραφική 
τοποθεσία. Κάτι σαν: Παρόν παρελθόν και µέλλον του αγώνα µία και µόνη στιγµή: 
Μάρτυρας µας η γη. 
 
17. 5 ηµέρες γυρίσµατος σε 10 µήνες, ένα πλάνο ανά ηµέρα. Τα µονοπλάνα αποτελούν 
συνεχή για τη συγκρότηση του ΣχΟ του γυρίσµατος, ενοποιώντας τις διαφορετικές 
κινήσεις, καλώντας στη µέγιστη συλλογική συγκέντρωση µε στόχο το πεδίο0 ανάµεσα 
στις κλακέτες. Άλλη µία πολλαπλή συζευκτική άρθρωση: Ένα µεγάλο πλάνο, όλες οι 
δράσεις, όλοι οι άνθρωποι σε κινηµατογραφική ενέργεια = αδιαµεσολάβητοι από το 
(δυνητικά πολύ κάθετο) κινηµατογραφικό πρωτόκολλο, αφού έχουν το χρόνο για να 
αυτοοργανώσουν την παραγωγή µέσα από την άτυπη οργάνωση της εργασίας, χωρίς 
συγκεντρωτισµούς ή πραγµοποίηση: φτάνουν στο πλάνο όλοι µαζί.  
 
18. Η περίεργη φίλη µας, η κάµερα: Ένα ακόµα σώµα που βλέπει, [µας βλέπει, µας 
βλέπουµε, µας βλέπουνε, να βλέπουµε] που αναπολεί την ουτοπία που όλο µόνο 
αποµακρύνεται, όσο την πλησιάζει. Όµως: Συνοδοιπόρος στο διάδροµο, νεκρός σκύλος 
στο χιόνι, κατατονικός σύντροφος στο µπουντρούµι, αµήχανη στον αγώνα, ταριχεύοντας 
ένα ακόµα ελάχιστο κοινό βλέµµα, σηµασία έχει το ταξίδι. Το φυσικό φως κόντρα, το 
πρακτικό καπέλο, κι εµείς µας αγαπάµε, παρά το σκοτάδι. 
 
16. Στη σιωπηλή διάρκεια των µονοπλάνων η Ένταση0 αντιπαλεύει µε την ένταση 
που χτίζει το σύνολο στη διάρκεια της ελάχιστης µεταβολής του. Τα σώµατα 
διεµβολίζουν την έννοια του θεάµατος εκθέτοντας ευθέως την υποµονή και τη 
διορατικότητα που είναι αναγκαίες για την αντιµετώπιση του παραλόγου στο πεδίο του 
συλλογικού. 
 
14. Για την συναρµογή των σωµάτων σε ΣχΟ, µε τους ηθοποιούς επιτελεστές να 
αποτελούν την πιο ορατή τέτοια συγκρότηση, όµως και µε το συνεργείο να είναι µια 
αντανάκλαση ΣχΟ, είναι απαραίτητη µία διπλή παραίτηση: i) Οι µοναδικότητες παύουν 
να είναι προσωπικές και µετατρέπονται σε µοναδιαία ταξικά σώµατα, και ii) Οι εντάσεις 
(κυρίως ιδεολογικές) παύουν να είναι εκτατικές και µετατρέπονται σε µορφή παράλογο 
(και ιδανικά σε νοµαδική µηχανή). Στο δύσκολο αυτό αίτηµα γίνεται απαραίτητη η 
προΰπαρξη ενός πεδίου όπου ένταση =  0. Το µηδενικό πεδίο εµπιστοσύνης στο δικό 
µας πείραµα αποτέλεσε το γεγονός ότι οι άνθρωποι που συντήκουν το πεδίο του 
θέµατος στην πραγµατικότητα της Θεσσαλονίκης είναι απλώς εγγενείς του ΣχΟ του 
θέµατος. Τα ίδια αυτά σώµατα αποτελούν πεδία του παραλόγου του αγώνα στο εδώ και 
το τώρα της πόλης. Όπου θα µπορούσε να είναι και ένα εργοτάξιο, ένα σχολείο, ένα 
εργοστάσιο ή µία οπωσδήποτε δύσκολη και µοιρασµένη δουλειά σε βάθος χρόνου. 
  
19. Άνθρωποι: στη µορφική αναζήτηση του κοινωνικού σώµατος, αν και ο Χορός 
πρωταγωνιστεί, εναλλάξ κορυφαία πρόσωπα, προνοµιακά τοπία αλληλεγγύης, σε 
πρώτο πλάνο συλλογιόνται την κοινωνία τους. Το γίγνεσθαι σώµα περνάει ως συνθήκη 
µέσα από τα γίγνεσθαι εργάτης. Τα σώµατα είναι όργανα που παράγουν εντάσεις, ροές 
και ιδιοχαρακτηριστικά, µέσα από το αόριστο άρθρο τους ως αγωγό της επιθυµίας: Ένας 
εργάτης της επιθυµίας σε ώρα εργασίας. 
 
20. Συνδεσµολογία ΙΙ: Δεν είναι τα κοµµάτια µιας χαµένης κοινωνικής ενότητας. Τα 
πρόσωπα και τα σώµατα συγκροτούν τις δικές τους αφηρηµένες µηχανές, ενικές αλλά 
και ταξικές, πραγµατικές αν και µη συµπαγείς. Προτάσσουν το πείραµα σαν οργανωτική 
λειτουργία και το νοµαδισµό σαν συλλογική κίνηση. Τοποθετούν τις µηχανές τους σε 
σειρά, τις συνδέουν σε οριζόντιες συνδέσεις: σωµατικές, νοητικές, νοηµατικές. 
Διανέµοντας τις εντασιακές τους αρχές µέσα στο ΣχΟ της συνύπαρξής τους σχηµατίζουν 
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τον κοινό χάρτη των δράσεων. Έτσι αποκτούν θετικές συνδέσεις µέσα από την ιδέα, το 
ρόλο τους σ’ αυτή, και το περιβάλλον κοινωνικό σώµα.  
 
21. Με το αυγό ως πρότυπο, ακίνητο όµως πλήρες αξόνων, µεταβλητών και 
µετανάστευσης, οι κινητικότητες αποδίδουν εντάσεις κοινωνικών σωµάτων, επιθυµίες 
και αρνήσεις, το παράλογο σε δράση, όπου αν και ένταση=0, τάση=µέγιστο, το πιο 
δύσκολο σηµείο της εξίσωσης5. Πχ. οι εγκιβωτισµένοι Σχιζοαστοί κινούνται σύµφωνα µε 
ένα σηµείο όπου ασφάλεια = µέγιστο ώστε αν και ένταση = 0 τα µικρά ασφαλή 
βηµατάκια τους ακολουθούν τους χτύπους της καρδιάς τους. Εν τω µεταξύ, οι ίδιοι 
Σχιζοαστοί σφιχταγκαλιάζονται, οι νοµάδες χτυπούν την χιονισµένη γη, οι Ζενκαγκούρεν 
βαριανασαίνουν, οι ανάπηροι είναι οι δικοί µας ήρωες, τα τικ αµφισβητούν τα όρια του 
κάδρου. Το παράλογο κοινωνικό σώµα αρνείται τα πεπρωµένα του, τα όργανα δεν 
αρνούνται το σώµα αλλά τον Οργανισµό. 
 
22. Κάποτε οι εντατικότητες γίνονται παραγωγικές: σηµεία εµµένειας όπου το 
παράλογο ωριµάζει σε αγώνα: διαρκείς χτύποι, σφυριές, η κόντρα µε το όριο του 
κάδρου, σήµατα από το φυλακισµένο ΣχΟ, από το συλλογικό σαράκι που µας κινεί και 
που µετράει το χρόνο, µαζί µε τον αυτοδιάθετο χρόνο των σωµάτων, δύσθυµος 
δεινόσαυρος που θέλουµε να ξυπνήσει (;). 
 
23. Η σιωπή των δρώντων όντων = η παράλογη σιωπή του κόσµου = η σιωπή του 
σώµατος = επιβίωση αντί για ζωή. Βασικό ιδιοχαρακτηριστικό στη συγκεκριµένη 
κατασκευή, η σιωπή (την εποχή της φλυαρίας), σε διπλή άρθρωση σαν σιγή αλλά και 
σαν απουσία-εσωτερίκευση του άλλου. Και η σιωπή παράγει: τινάζει τα νεύρα του 
εργάτη, προσθέτει ένα αυχενικό στον ήδη ανάπηρο Βλαντ, σπρώχνει και εµποδίζει την 
κραυγή των Σχιζοαστών. Σιωπηλά κερδίζουν ένα µικρό κοµµάτι εδάφους κάθε πλάνο. Η 
δύσαρθρη λεκτική σιωπή (το ΣχΟ του Λόγου) απαλλοτριώνει το νόηµα από την ενότητα 
και το παραδίδει στην πολλαπλότητα. Αποµονώνοντας κάποια δεδοµένα χάριν 
πειράµατος, η ίδια η ρίζα της σιωπής αποσιωπείται: Έχει αντιπαρατάξει τη δική της 
πολεµική µηχανή στα όρια του κάδρου, στο εσωτερικευµένο στα σώµατά µας παράλογο. 
 
25. Εµάς τα σώµατα: Προχωρούµε επάλληλα-παράλληλα πάνω στο κοινό έδαφος όπου 
οι συλλογικές επιθυµίες και αρνήσεις (=εντάσεις) σωµατοποιούνται: συµπύκνωση από 
το γίγνεσθαι ζώο (σκατζόχοιρος, αστικό πολύποδο, σπερµατοζωάριο) σε επιθυµητικές-
πολεµικες µηχανές (ζενκαγκούρεν, οδόφραγµα, καρουσέλ, πολυκαταπέλτης, διπλό 
αγωνιστικό αµαξίδιο), Παιχνίδι-τέλεση: για λίγο το σώµα βρίσκεται (ή µήπως χάνεται;) 
συναρµοσµένο προσωρινά σε κάτι µεγαλύτερο µεν, εξίσου παράλογο δε σαν απάντηση 
αντίστασης. Ένα πρωταγωνιστικό τέρας, πολυπρόσωπο, πολυπόδαρο, 
εκατόχειρο, γίγνεσθαι αράχνη – σκαντζόχοιρος – εργάτης – γυναίκα – 
πολεµιστής – µαρµαροσπάστης – βροχή – ήλιος και τελικά ζωή ως θετικό 
πρόταγµα. Μια σύντηξη της πολλαπλότητας για το πέρασµα µέσα από τις αντιφάσεις. 
Με, κυρίαρχη στην ειλικρίνεια της, την αντίφαση ανάµεσα στον παραλογισµό του κόσµου 
και στη δύναµη που κρύβει η ανθρώπινη επαφή σ’ αυτόν τον παράλογο κόσµο, σαν 
µοναδική πολυτέλεια. 
 
26. Αρχικό ερώτηµα: µπορεί ο κινηµατογράφος µέσα από τις επιθυµητικές συνδέσεις 
του, να δηµιουργήσει νέες κοινωνικές συναρµογές, ικανές να προσδεθούν στην 
συλλογική επιθυµία µε τρόπο παραγωγικό και πιθανά τελικά συγκρουσιακό; Μπορεί 
η κινηµατογραφική µηχανή να συµπαρασταθεί στην ανάδυση αγνών κοινωνικών 
εκδηλώσεων αδιαµεσολάβητης επιθυµίας; Με αυτήν την επιθυµητική ορµή να είναι 
εγγενής, συνεπώς ειδική, του επιπέδου συνοχής της δηµιουργίας, πχ. εδώ του θέµατος 
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ως η κοινά βιωµένη πραγµατικότητα ‘το παράλογο του αγώνα’, και µέσα από την 
ανάλογη ριζωµατική οργάνωση-δοµή δράσης και λόγου, µπορούν σίγουρα να 
παραχθούν συνδεδεµένες ‘γραµµές’ πτήσης. Στο χάρτη αυτό είναι δυνατόν να 
προσδεθούν άνθρωποι, τόποι, αντικείµενα, µνήµες σε µία κατά το δυνατόν γνήσια του 
τόπου και των ανθρώπων παραγωγή νοήµατος.  
 
27. Ανοιχτά ζητήµατα πειράµατος: Γίνεται ένα ζήτηµα εφήµερου συλλογικού βιώµατος 
που εξυπηρετεί µία αυτοσυνείδητη συλλογική αναπαράσταση; Ή µήπως τίθεται ένα 
ζήτηµα πραγµατικού περάσµατος των ουσιών που να την κάνει συγκρουσιακή;  
 
28. Τίποτα από αυτά δεν είναι δυνατόν χωρίς στην ατµοµηχανή την ελάχιστη αίσθηση 
µίας αυθεντικής συλλογικής επιθυµίας που να οδηγεί σε ένα ελάχιστο ως µέγιστο έδαφος 
συντροφικής δηµιουργίας. Όπου ένταση=0: όταν αναδύονται τα εµµενή στη 
συλλογικότητα, τα πιθανότατα µορφικά  ετερογενή, ιδιοχαρακτηριστικά της, αυθεντικά ως 
ελαφρυντικά µητρώα παραγωγής, να(αν) µετατρέπουν την ενότητα της απόφασης σε 
πολλαπλότητα της συνέργειας. Ο κοινός στόχος γίνεται φανερός: κάποιες στιγµές χαράς 
και δηµιουργίας, µέχρι τη σύγκρουση. 
 
 
-. ‘Και εκεί πάνω δεν είναι κάτι δικό ‘µου’, αντίθετα το ‘εµένα’ είναι επάνω του, να 
διασχίζει κατώφλια6’. 
 
 
 

Από τα πλατό των Nοµαδικών Μηχανών- Θεσσαλονίκη 2011-13 

                                                
6 Φ. Γκουατταρί, Ζ. Ντελέζ Χίλια Πλατό. 


