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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
 

ΔΕΥΤΕΡΑ 27-6-2016 
 
09:00-10:00  Έναρξη-Χαιρετισμοί-Άνοιγμα Σεμιναρίου 
10:00-11:00  ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Πρόεδρος Ινστιτούτου,  Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ   

«Πρακτική, Συναισθηματική και Ιδεολογική Αξίας της Πύλης» 
11:00-11:45 ΕΛΕΝΗ ΛΙΝΑΚΗ, Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης  

«Υλικοί και Άυλοι πολιτιστικοί πόροι της Άνω Σύρου. Μια πρότυπη πολεοδομική μελέτη» 
11:45-12:15 Διάλειμμα- Καφές 
12:15-13:00 Π. ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ, Ομ. Καθηγητής Παν. Πελοποννήσου 

Μ. ΒΕΝΙΕΡΑΤΟΥ, Υπ. Δρ Παν. Πελοποννήσου 
«Ο  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  ΩΣ  ΤΕΤΑΡΤΟΣ  ΠΥΛΩΝΑΣ  ΤΗΣ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η  Εδαφικότητα  της  Έξυπνης Εξειδίκευσης  με  
Όχημα  τον   Πολιτισμό ως η Σύγχρονη  Πρόκληση  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης» 

13:00-14:00 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΑΡΑ, ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 
 
ΤΡΙΤΗ 28-6-2016 
 
09:00-09:45 ΣΜ. ΠΕΤΡΑΤΟΥ- ΦΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, Αρχιτέκτων Μηχ. Υπ.Δρ. ΕΜΠ, Ερευνήτρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης 

«H Πύλη ως Θύρα  ως Κόγχη και ως Προσπέλαση»  
09:45-10:30 ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΑΡΑ, Ε.ΔΙ.Π. ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Μηχ. Δρ. ΕΜΠ, Ερευνήτρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης 

«Η  Φυσιογνωμία  των νησιωτικών οικισμών μέσα από το  παράδειγμα του οικισμού  με  πύλη, Προδρόμου  στην Πάρο » 
10:30-11:00 Διάλειμμα- Καφές 
11:00-11:45 ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Περιβαλλοντολόγος, Διδάκτωρ ΕΜΠ «Παραδοσιακοί οικισμοί στην Ελλάδα Προστασία του 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος» 
11:45-13:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΑΡΑ, ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΤΣΗ 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29-6-2016 
 
09:00-09:45 ΑΛΙΚΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ,  Ομ.Καθηγήτρια ΕΜΠ 

«H Προστασία του τοπίου στις διάφορες  μορφές του. Πρόταση και πρόκληση» 
09:45-10:30 ΡΟΪΔΩ ΜΗΤΟΥΛΑ, Πρόεδρος Τμ.  Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Αν. Καθηγήτρια Χαροκόπειου 

«Η συμβολή των πολιτιστικών στοιχείων και δρώμενων στη βιώσιμη ανάπτυξη Ελληνικών Περιφερειακών Πόλεων » 
10:30-11:00 Διάλειμμα- Καφές 
11:00-11:45 ΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Επικ. Καθηγήτρια ΕΜΠ, 

«Δημιουργικότητα και ιστορικά κέντρα πόλεων. Επιχειρώντας αστική ανάπτυξη μέσα από την στήριξη της παράδοσης και 
των επαγγελμάτων τέχνης» 

11:45-12:30 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΤΣΗ,  Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθηνών 
«Η Πύλη ως άρθρωση των τόπων στο χώρο και το χρόνο» 

12:30-13:30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΑΡΑ, ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ 
 
ΠΕΜΠΤΗ 30-6-2016 
 
09:00-09:45  ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, Επικ. Καθηγήτρια ΕΜΠ,   

«Αναζητώντας την ταυτότητα των παραδοσιακών οικιστικών συνόλων» 
09:45-10:30 ΚΩΣΤΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Καθηγητής ΕΜΠ, 

«Πύλες οικισμών και λιμάνια-πύλες: Οικιστική κλειστότητα και ναυτικοί δρόμοι στο Αιγαίο, δυο εκδοχές πολιτισμικού 
τοπίου» 

10:30-11:00 Διάλειμμα- Καφές 
11:00-11:45 ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Δρ, ΤΕΠΑΚ, Digital Heritage Research Lab, Ερευνητής Marie Curie (PostDoc) 

«Ο Ψηφιακός Πολιτισμός στην υπηρεσία της εκπαίδευσης»  
11:45-13:30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΑΡΑ, ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 
 
20:00-22:00 ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ (Προαιρετική συμμετοχή: 10 ευρώ/άτομο) 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1-7-2016 
 
09:00-10:30 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ,  Καθηγητής ΕΜΠ,  

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ: Σκέψεις για τα όρια της φυσιογνωμίας και τον ορισμό του Χαρακτήρα τους» 
10:30-11:00  Διάλειμμα- Καφές 
11:00-11:45 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ  Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ, 

«Η έννοια και η δομή της Πύλης και της Διόδου σε Βυζαντινό Μοναστήρι.»  
11:45-13:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΑΡΑ, ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ, 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ  2-7-2016 
 
09:00-11:00 ΞΕΝΑΓΗΣΗ  από τον Ομ. Καθηγητή κ. Ιωσήφ Στεφάνου στην Άνω Σύρο και στο ανακαινισμένο εκκλησιαστικό συγκρότημα Ι. 

Ν. του Αγίου Γεωργίου 
19:00- 20:30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
21:00-23:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ 

Μουσική-απαγγελία ποίησης από τον Μπάμπη Κουλούρα 
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ πέραν των ομιλητών της ημέρας οι:  
 

ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ  
ΑΛΙΚΗ ΧΑΤΖΟΠΟΛΥΟΥ, Ομ. Καθηγήτρια ΕΜΠ 
ΚΩΣΤΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Καθηγητής ΕΜΠ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ,  Καθηγητής ΕΜΠ 
ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, Επικ. Καθηγήτρια ΕΜΠ,   
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΑΡΑ, Δρ. ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Μηχ., ΕΔΙΠ ΕΜΠ, Ερευνήτρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ 
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, Αρχιτέκτων μηχ.  Ερευνήτρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ, Αρχιτέκτων μηχ. Co-founder PROPLUSMA ARKITEKTONES 
ΡΟΪΔΩ ΜΗΤΟΥΛΑ, Πρόεδρος Τμ.  Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Αν. Καθηγήτρια Χαροκόπειου 
ΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Επικ. Καθηγήτρια ΕΜΠ 

 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 
 

ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ 
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΑΡΑ, Δρ. ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Μηχ., ΕΔΙΠ ΕΜΠ, Ερευνήτρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ 
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Δρ, ΤΕΠΑΚ, Digital Heritage  Research Lab, Ερευνητής Marie Curie (PostDoc) 
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1. Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΚΑΜΑΡΑΣ) ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ- Ανάλυση του θέματος 

 
Ιωσήφ Στεφάνου, Ομ. Καθηγήτης ΕΜΠ 
Αρχοντούλα Βασιλαρά, Δρ, ΕΔΙΠ Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ 
 

Τα σημεία εισόδου και εξόδου μιας πόλης ή ενός οικισμού γενικότερα, παρουσιάζουν πάντα ένα ξεχωριστό 
ενδιαφέρον τόσο για τους κατοίκους και καθημερινούς  χρήστες τους, όσο κυρίως για τους επισκέπτες που 
πρωτογνωρίζουν τον τόπο και τα σημεία αυτά αποτελούν τους πυκνωτές των πρώτων εντυπώσεων και κατ΄επέκταση 
των προδιαθέσεων που οι επισκέπτες αποκτούν στο πλησίασμά τους. Στην περίπτωση  των μεγάλων πόλεων, το 
ενδιαφέρον των τοπικών αρχόντων για τη σημαντική και αισθητική απόδοση αυτών των σημείων φαίνεται από τη 
φροντίδα που αυτοί δείχνουν τόσο για κατάλληλες σημάνσεις, όσο και για αισθητικές διαμορφώσεις ώστε η είσοδος 
στη συγκεκριμένη πόλη να γίνεται ελκυστική και να δημιουργεί θετικές και δυνατές εικόνες και εντυπώσεις. 

Από την αρχαιότητα ο ρόλος των πυλών είχε αυτή την τριπλή σημασία. Αμυντική, σημαντική και αισθητική, γι’ 
αυτό και οι πύλες των αρχαίων πόλεων, επεδίωκαν, εκτός από την ασφάλεια, να δείχνουν επιβλητικές και μνημειώδεις, 
ώστε να επιβάλλουν στον εισερχόμενο ένα αίσθημα σεβασμού και μεγαλοπρέπειας, ταυτόχρονα με ένα αίσθημα δέους, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ανάλογη συμπεριφορά του εισερχόμενου σε αυτές. Σε πόλεις όπως η Αθήνα σημαντικό ρόλο 
έπαιζαν και οι γειτνιάζουσες χρήσεις. Έτσι, το νεκροταφείο του Κεραμικού και το δημόσιο σήμα, πλαισίωναν το 
γνωστό Δίπυλο, προσδίδοντας στη διαδικασία εισόδου και εξόδου από την πόλη του, χαρακτήρα ιερότητας. 
Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι στην αρχαία Ελλάδα, οι πόλεις που κέρδιζαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, 
γκρέμιζαν τις πύλες τους για να δείξουν ότι διαθέτοντας τέτοιο ανθρώπινο δυναμικό, οι πέτρινες οχυρώσεις ήσαν 
περιττές. Οι πύλες των οχυρούμενων πόλεων στο Μεσαίωνα, υπηρέτησαν τις ίδιες ανάγκες, όμως τα νέα όπλα 
(κανόνια, πυροβόλα κ.λ.π.) δημιούργησαν νέα δεδομένα ιδίως για τις μικρές πόλεις και οικισμούς, αφού επέβαλλαν 
ισχυρότερα τείχη και μικρότερα και ανθεκτικότερα στα νέα όπλα ανοίγματα, τα οποία και αποτελούσαν τα αδύναμα 
σημεία μιας οχύρωσης. Οι παραδοσιακοί οικισμοί των Κυκλάδων γαντζωμένοι κατά κανόνα σε κορυφές βράχων 
συνήθιζαν να οχυρώνονται από μια συμπαγή και γερά κτισμένη περίβολο την οποία σχηματίζουν οι ίδιοι οι κλειστοί 
και χωρίς ανοίγματα στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους, εξωτερικοί τοίχοι των περιμετρικών σπιτιών του οικισμού. Τα 
μόνα ανοίγματα στο συμπαγές αυτό τοίχος ήταν οι αναγκαίες για την είσοδο και έξοδο πύλες οι οποίες σήμερα 
τουλάχιστον που ο ρόλος της ασφάλειας έχει εκλείψει οφείλουν  να συνεχίσουν ίσως και ενισχυμένα να υπηρετούν τον 
αισθητικό και σημαντικό τους ρόλο. 

Πράγματι, τα σηματοδοτημένα σημεία εισόδου ή εξόδου από ή προς ένα τόπο, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα 
έντονες συναισθηματικές και ιδεολογικές φορτίσεις, αφού αποτελούν μέσα μεταβλητής τοπολογίας, πόσο μάλλον δε οι 
κτισμένες πύλες των ιστορικών περιτοιχισμένων οικισμών, οι οποίες πέρα από τις χωρικές αλλαγές του μέσα και του 
έξω, ή του εδώ και του εκεί, εμπεριέχουν και τις χρονικές φορτίσεις του τώρα και του τότε, όπως και του πριν και του 
μετά. Έτσι ο ορισμός του Abraham Moles ότι «η πόρτα, κινητή παρειά, αλλάζει την τοπολογία του προσπελάσιμου και 
του απροσπέραστου, μεταβάλλοντας από τη μια στιγμή στην άλλη την ιδέα του μέσα και του έξω», στην περίπτωση 
μιας πύλης παραδοσιακού οικισμού θα  μπορούσε να διευρυνθεί προσθέτοντας ότι αλλάζει την ψυχολογία της 
αναμονής, του ενδιαφέροντος, της περιέργειας και της προσδοκίας της στιγμής της εισόδου, σε συναισθήματα ψυχικής 
φόρτισης, συμπυκνωμένης ικανοποίησης, ιδιοποίησης τόπων και εποχών και νοσταλγία κατά την έξοδο. Με τα 
παραπάνω γίνεται κατανοητή αυτή η σημασία και η αξία που προσδίδουν, στη γνώμη που σχηματίζουμε (φυσιο-
γνωμία) για ένα τόπο, οι πύλες του. 

Η Άνω Σύρος, η οποία οργανώθηκε ως οικισμός από τους Βενετούς του Δουκάτου της Νάξου στις αρχές του 13ου 
αιώνα στην τελική της ανάπτυξη κατά τον 19ο αιώνα, διέθετε επτά ή οκτώ, κατά τον ιστορικό Ανδρ. Δρακάκη, Πύλες. 
Την Πύλη του Γιαλού, την Πύλη του Βορνά, του Μπούργου, την Πορτάρα, αυτή στην Κατηφόρα και στις θέσεις 
Αλώνια, Ζεφερλή και Περσινό. 
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Στο χάρτη που επισυνάπτεται, εμφανίζεται το τοίχος, όπως υποθέτουμε1 ότι είχε διαμορφωθεί πλέον του 19ου αιώνα, με 
τις θέσεις των οκτώ πυλών του. 

1 Οι υποθέσεις μας στηρίζονται στις σημασίες των πυλών, στην παρατήρηση των χαρακτηριστικών και φωτογραφικών 
αναπαραστάσεων του οικισμού και στην διαμορφωμένη ρυμοτομία. 
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1. Πύλη του Γυαλού –Α. Η πύλη αυτή κατέληξε μετά τη δημιουργία της Ερμούπολης και την απελευθέρωση της Ελλάδας 

και  κύρια ως πληρέστερη και αμεσότερη προσπέλαση προς την νέα πόλη και το λιμάνι. Ήδη στις φωτογραφίες των 
πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα, υπάρχει η βασικός κλιμακωτός πεζόδρομος, τα λεγόμενα σκαλάκια της Χώρας. 
Όμως αυτά δεν εμφανίζονται στις εικόνες των περιηγητών του 19ου και 18ου αιώνα, όπως φαίνονται τα τείχη της πόλης 
και μια κύρια προσπέλαση από το λιμάνι, η οποία όμως καταλήγει στις θέσεις Β ή Γ.  

2. Στις φωτογραφίες του τέλους του 19ου  και αρχών του 20ου αιώνα όμως, από τη θέση Β δεν φαίνεται να υπάρχει 
προσπέλαση και τα λεγόμενα σκαλάκια του Ράλλη που οδηγούν από τον Ξηρόκαμπο  σ΄ αυτή έγιναν κατά το 1ο ήμισυ 
του 20ου αιώνα. Η εκκλησία του Αγίου και η Μονή των Αδελφών του Ελέους, κατασκευάστηκαν τον 19ο αιώνα σε 
εκτός των τειχών εδάφη που ήσαν ελεύθερα από κτίσματα. 

3.  Η θέση που ο ιστορικός Ανδρ. Δρακάκης αναφέρει ως  Κατηφόρα –Γ, γιατί ούτως ή άλλως βρίσκεται στην ακραία 
κατηφορική θέση. Επίσης υπάρχει ακόμα οικογένεια που κατοικούσε νότια και φέρει το παρατσούκλι «κατήφοροι» και 
«κατηφόραινες». Η πύλη αυτή οδηγεί προς το σημερινό νεκροταφείο. 

4. Η θέση  Δ, χαρακτηρίζει τη γειτονιά που μέχρι σήμερα ονομάζεται Πορτάρα. Από την πύλη αυτή ο δρόμος οδηγεί 
στην πηγή και προς Αληθινή, Κίνι και χωριά της Κάτω Μεριάς 

5. Η θέση Ε-Περσινός, είναι η πύλη που εξασφαλίζει τη σύνδεση του κεντρικού πυρήνα της χώρας με την πηγή. Ίσως 
αυτή που χρησιμοποιείτο περισσότερο από τις άλλες προσπελάσεις προς την πηγή, αφού στα 120μ. από αυτή πλάι στο 
γκαλντερίμι, υπήρχαν τα «ακουμπιστράκια» σημείο ξεκούρασης από το βαρύ φορτίο της γεμάτης μεγάλης στάμνας, 
όπου στο οριζόντιο επίπεδο που σχημάτιζε ο βράχος σε ένα ύψος περίπου 1,20μ. το επί αιώνες συνεχές ακούμπισμα 
των σταμνών, είχε δημιουργήσει 6 κυκλικά βαθουλώματα, όμοια με αυτά που εμφανίζονταν στο οριζόντιο μάρμαρο 
στο ίδιο ύψος της πηγής όπου γίνονταν η φόρτωση των σταμνών. Η πηγή αυτή  όπως και η επόμενη του Μπούργου 
είναι οι αρχαιότερες ως ανήκουσες στην πρώτη περιτείχιση του 13ου αιώνα. 

 
6. Η θέση ΣΤ-Μπούργος, εξυπηρετούσε την ίδια λειτουργία σύνδεσης με την πηγή για τους κατοίκους των γειτονιών 

Αγίου Αντωνίου και Παναγιάς 
7. Η βορεινή πύλη Ζ, αυτή του Βορνά, εκτός της σύνδεσης της βορεινής γειτονιάς με την πηγή, χρησίμευε  και ως κύρια 

έξοδος αι είσοδος προς τα χωριά της επάνω μεριάς.  
8. Τέλος, αυτή η τελευταία σύνδεση με την Επάνω Μεριά, θα πρέπει να εξυπηρετούσε και η πύλη Καμάρα- Η, ο οποία 

λόγω του αμαξωτού δρόμου και της μοναδικής μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα, δυνατότητας εξυπηρέτησης αυτοκινήτων 
απόκτησε πρωτεύουσα σημασία. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Η μεγάλη κρήνη στην Άνω Σύρο, Ε. Ray, 1843 

 

Ακουμπιστράκια 
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Η Καμάρα προ του 1972 

 

 

        Δεκαετία 1980 
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Από τις παραπάνω πιθανές θέσεις των αντίχτοιχων πυλών μόνο η Β, η ΣΤ και η Η διατηρούν τη βασική υποδομή 
(απαραίτητο στεγάδι), πύλης. Από αυτές η Β και η ΣΤ, διατηρούνται μεν σε καλή κατάσταση, όμως δεν έχουν πλέον 
ιδιαίτερη χρηστική αξία, αφού ελάχιστοι περνούν από αυτές. Αντίθετα η «Καμάρα» αποτελεί την κύρια, σήμερα, 
προσπέλαση του οικισμού, αλλά ενώ μέχρι τη δεκαετία του 1970, διατηρούσε αναλλοίωτη τη  μορφή της, ήδη από τα 
μέσα αυτής της δεκαετίας δέχθηκε προσθήκες, αλλοιώσεις, παραμορφώσεις κ.λ.π. που υποβαθμίζουν τόσο το ρόλο της 
όσο και την ποιότητα και την αξία του ίδιου του ιστορικού οικισμού του οποίου αποτελεί βιτρίνα. 

Τώρα εν όψει της προσπάθειας ένταξης της Άνω Σύρου στον κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, προτείνεται η βελτίωση και δυνατή αποκατάσταση της πύλης αυτής, ως ένας 
εκ των αρχαιότερων μνημείων του μεσαιωνικού οικισμού, ώστε να αποτελέσει πραγματικά αντάξιο χώρο υποδοχής 
των επισκεπτών του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 Προ 2005         Σήμερα 

 
Δεκαετία 1980 

 

  

Προ του 1972 

 

Σήμερα 
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2. ΆΥΛΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ. 

ΜΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Ελένη Λινάκη, Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης 

Περίληψη 

Η αρχιτεκτονική κληρονομιά αναφέρεται στη μορφή του πολιτιστικού περιβάλλοντος και τη σύνδεση αυτού με τον 
χώρο , αποτελώντας την μαρτυρία της ατομικής και της συλλογικής ύπαρξης, αλλά και της δραστηριότητας του 
ανθρώπου μέσα από την έκφραση της πνευματικής και της καλλιτεχνικής εξέλιξης του. Η Άνω Σύρος διαχρονικά 
αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί έναν οικιστικό πυρήνα με έντονα πλούσιο ιστορικό παρελθόν που αναλύεται μέσα 
από τα καίρια στοιχεία της υλικής και άυλης αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς, όπως αυτά διασώθηκαν 
και παρέμειναν στο χρόνο. Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η αναλυτική περιγραφή των αρχιτεκτονικών, 
φυσιογνωμικών, μορφολογικών, δημογραφικών και πολιτιστικών στοιχείων της Άνω Σύρου και η προσπάθεια 
πρότασης μιας πρότυπης πολεοδομικής μελέτης για τον κηρυγμένο ,παραδοσιακό, αυτό οικισμό. Η εργασία ξεκινά με 
την ανάλυση της εξέλιξης της πολεοδόμησης των οικισμών από την αρχική κτίση τους και την κατανόηση των 
στοιχείων που συνετέλεσαν στη δόμηση και τη μοναδιαία τους φυσιογνωμία. Για την καλύτερη κατανόηση της 
εργασίας αποσαφηνίζονται οι έννοιες των παραδοσιακών οικισμών. Εν συνεχεία γίνεται μια εκτενής αναφορά στα 
διεθνή πλαίσια και την ελληνική νομοθεσία, μέσα από τις διαφορετικές της εκφάνσεις. Ακολούθως, ως καίριο στοιχείο 
της παρούσας εργασίας ξεκινά η περιγραφή της Άνω Σύρου όπου και γίνεται μια εκτενής αναφορά στη σημερινή της 
θέση, τη λειτουργική της εξάρτηση με την Ερμούπολη, ούσα η πρωτεύουσα του Δήμου. Η περιγραφή συνεχίζει με την 
θέση της Σύρου στα διεθνή πλαίσια και τη γνώση της πόλης , μέσα από ιστορικά, πολεοδομικά και φυσιογνωμικά 
χαρακτηριστικά. Η εργασία προχωρά στην ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων και στην αναλυτική περιγραφή και 
απεικόνιση σε χάρτες της ολοκληρωμένης καταγραφής που διεξήχθη στον οικισμό. Τέλος, κλείνει με τις προτάσεις για 
τον οικισμό της Άνω Σύρου, οι οποίες θα συνάδουν με την ιδιαίτερη ταυτότητα και οντότητα του οικισμού και τα 
συμπεράσματα που ανέκυμψαν καθόλη την μελέτη. 

1. Η ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ 

1.1 Η Θέση της Άνω Σύρου 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνίσταται  από  13  Περιφερειακές  Ενότητες  (Π.Ε) , μια εκ των οποίων αποτελεί 
και η Σύρος. Το νησί , με έκτασή 84,069 τ. χλμ, βρίσκεται στο κεντρικό σημείο των Κυκλάδων  . και συνορεύει με 
πλήθος νησιών του κυκλαδίτικου συμπλέγματος. Η Άνω Σύρος, που αποτελεί και το αντικείμενο μελέτης της παρούσας 
εργασίας,  αποτελούσε ξεχωριστό Δήμο εως το 2010 , όπου μέσα από το πρόγραμμα «Καλλικράτης» συνενώθηκε με 
τον Δήμο Ερμούπολης και πλέον αποτελεί την ιστορική έδρα του Δήμου (Δήμος Ερμούπολης, 2012).  Ο Δήμος Σύρου 
- Ερμούπολης προέρχεται από τη συνένωση 3 ΟΤΑ, και συγκεκριμένα του Δήμου Άνω Σύρου, του Δήμου Ερμούπολης 
και του Δήμου Ποσειδωνίας. Ο Δήμος Άνω Σύρου συστάθηκε για πρώτη φορά, το 1948 και περιελάμβανε το δήμο 
Άνω Σύρου και τις δημοτικές κοινότητες Γαλησσά, Χρουσσών, και Πάγου και η γεωγραφική του έκταση είναι 
67,014τ.χ. Το Δ.Δ. Άνω Σύρου, περιελάμβανε τους οικισμούς, Άνω Σύρος, Άγιος Δημήτριος, Άη Μιχάλης, Αληθινή, 
Βαρβαρούσα (νησίδα), Γυάρος (νησίδα) , Επισκοπείο, Κίνι, Μύττακας , Παπούρι, Πλατύ Βουνί , Φοινικιά, 
Χαλανδριανή. 

1.2 Η λειτουργική συσχέτιση και εξάρτηση με την Ερμούπολη 

Η Σύρος αποτελείται από δυο μεγαλύτερα κέντρα την Ερμούπολη και την Άνω Σύρο και θεωρείται ότι είναι 
σκόπιμο να γίνει μια αναφορά στην λειτουργική τους συσχέτιση και εξάρτηση. Αν και η Άνω Σύρος, κτίζεται πρώτη, 
σιγά σιγά εγκατέλειψε το ρόλο της και υποβαθμίστηκε σε σχέση με την Ερμούπολη. Οι δυο οικισμοί κτίζονται με 
απόσταση 5 αιώνων και με εμφανή πολεοδομική διαφοροποίηση. Συγκεκριμένα η Άνω Σύρος, αποτελεί προϊόν λαϊκής 
ανώνυμης αρχιτεκτονικής, εν αντιθέσει της Νεοκλασικής Ερμούπολης. Από την αρχική κτίση της Ερμούπολης, υπήρξε 
ένα κενό μεταξύ των οικισμών , λόγω της καχυποψίας με την οποία οι γηγενείς κάτοικοι της Άνω Σύρου 
αντιμετώπισαν τους νεοφερθέντες πρόσφυγες των γεγονότων του 1822, οι οποίοι ήταν και οι δημιουργοί της νέας 
πόλης, που αφιέρωσαν στο «Κερδώο Ερμή». Άλλωστε, ήταν συχνές οι επιδρομές των προσφύγων προς τους κατοίκους 
της Άνω Σύρου. Από το 1830 και μετά η Ερμούπολη μετατρέπεται σε κέντρο του διαμετακομιστικού εμπορίου της 
ανατολικής Μεσογείου, ενώ το 1860 αποτελούσε το πρώτο λιμάνι της Χώρας (Δήμος Ερμούπολης, 2009). Η 
χωροθέτηση των κεντρικών λειτουργιών και η συνεχής ανάπτυξη και κτίση της Ερμούπολης επέφερε τη σημερινή 
εικόνα, συσχέτιση και σχέση των δυο κεντρικών, αυτών , οικισμών της Σύρου. Η μεγάλη διαφορά των δυο αυτών 
οικισμών που τους καθιστά αυτομάτως αυτόνομους είναι η διαφορετική θρησκευτική παράδοση. Οι κάτοικοι της Άνω 
Σύρου έχουν ασπαστεί το καθολικό δόγμα, ενώ της Ερμούπολης είναι ορθόδοξοι. Μια ακόμη διαφορά που εντείνει τα 
παραπάνω σε πολεοδομικό και λειτουργικό επίπεδο, είναι ότι οι δυο αυτοί οικισμοί διαφέρουν ριζικά πολεοδομικά και 
ιστορικά.  

Διαγράμματα  

Παρακάτω αναλύονται σε διάγραμμα η πληθυσμιακή διαχρονική εξέλιξη και η ηλιακή πυραμίδα των δυο οικισμών.  
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Εικόνα 1. Πληθυσμιακή εξέλιξη 1991-2001 
Πηγή: http://www.e-demography.gr 

Εικόνα 2. Ηλιακές ομάδες (2011) 
Πηγή: http://www.e-demography.gr 
 

 
Γίνεται κατανοητό και στις δυο περιπτώσεις ότι η ψαλίδα των δύο οικισμών είναι οξυμένη και διαχρονική και 

αυξάνεται  περισσότερο την τελευταία δεκαετία του 2001-2011, μετά και την συνένωση των δυο Δήμων.  Όσον αφορά 
τις ηλικιακές ομάδες ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι στον ηλικιακό τους διαχωρισμό παρουσιάζουν 
ομοιότητες, κατέχοντας και οι δυο πιο αυξημένο το πλαίσιο ηλικιών 20-64, που αποτελεί και την άμεσα παραγωγική 
ηλικιακή ομάδα.  

Χρήσεις γης και λειτουργίες 

Όπως προαναφέρθηκε και όπως φανερώνεται και στο χάρτη η 
Ερμούπολη συγκεντρώνει πληθώρα λειτουργιών πόλεως, ενώ η Άνω 
Σύρος θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει μια τοπική ανάπτυξη . 
Συγκεκριμένα, η Ερμούπολη συγκεντρώνει βιομηχανικές λειτουργίες 
χαμηλής όχλησης, ναυπηγεία, που αποτελούν και μια από τις κεντρικές 
ασχολίες της νήσου και κοινωνικές εξυπηρετήσεις που σταδιακά ή 
πάντοτε απουσίαζαν από την Άνω Σύρο. Με την συνένωση των δυο 
Δήμων, οι κεντρικές λειτουργίες του Δήμου Άνω Σύρου μεταφέρθηκαν 
στην Ερμούπολη, καθώς η Άνω Σύρος αποτελεί μόνο ιστορική έδρα της 
Νήσου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση πλήθος 
λειτουργιών, όχι μόνο διοικητικών , αλλά και καθημερινών κεντρικών 
λειτουργιών του πυρήνα της.   Η σύνδεση των δυο οικισμών γίνεται μέσα 
από δυο βασικούς άξονες ( Εθνικής Αντιστάσεως και Αγίου Γεωργίου- 
Ταξιαρχών ), ενώ η κυκλοφορία εντός του οικισμού της Άνω Σύρου 
γίνεται με σκαλάκια και γαιδουράκι. Για την διευκόλυνση της κατανόησης 
των παραπάνω δημιουργήθηκε ένας χάρτης που εντοπίζει τα διοικητικά 
όρια, τις συνδέσεις, τους κεντρικούς άξονες και τις χρήσεις γης της 
Ερμούπολης βάσει του ισχύοντος ΓΠΣ. 

2. Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

2.1 Η ιστορική πορεία της 

Το Αιγαίο είναι ταυτόσημο της μήτρας γέννησης της Ελληνικής Αρχαιότητας και αποτελεί το γόνιμο , άλλα 
ταυτόχρονα συγκρουσιακό πεδίο , όπου Ευρωπαϊκή Δύση και Εγγύς Ανατολή συναντώνται. Ο εποικισμός της Άνω 
Σύρου ξεκινά τον 8ο -9ο αιώνα , γύρω από το ναό του Αγίου Γεωργίου, στο βουνό Μεσοβούνι. Η «Χώρα» (Άνω 
Σύρος) αποτελεί δημιούργημα γηγενών κατοίκων . Η ίδρυση της μεσαιωνικής αυτής πόλης , έχει άμεση σύνδεση με την 
ύπαρξη της Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα, καθώς η Σύρος θα αποτελέσει μέρος του Δουκάτου της Νάξου (Στεφάνου Ι., 
2003). Τον 17ο αιώνα το νησί , που στο μεγαλύτερο μέρος του ήταν καθολικό, θα αποκτήσει το ενδιαφέρον του 
βασιλιά της Γαλλίας (Ρούσσος-Μηλιδώνης, 2007). Λόγω της Γαλλικής προστασίας , οι κάτοικοι της Άνω Σύρου 
διατηρούν ουδετερότητα, αποδίδοντας φόρους και στο Ελληνικό κράτος και στους Τούρκους, ανενόχλητοι των 
κηδεμόνων τους (Δρακάκης, 1971). Τα καθολικά μοναστήρια της Άνω Σύρου ασκούν παιδεία , πρόνοια, κοινωνική 
οργάνωση και πολιτισμική εξέλιξη σε πρότυπα Ευρωπαϊκά. Συμφώνως με το βιβλίο του Δρακάκη (Δρακάκης, 1971) 
έγινε μια προσπάθεια απεικόνισης των τειχών κατά τον 13ο και 19ο αιώνα. Παρατηρούμε ότι τον 13ο αιώνα υπάρχει 
μια συμπύκνωση περιμετρικά του Αγίου Γεωργίου, ενώ τα όρια είναι πολύ μικρότερα, ενώ τα τείχη του 19ου σχεδόν 
εφάπτονται των σημερινών ορίων του οικισμού, υποδεικνύοντας ότι η μεγάλη άνοδος και μεγέθυνση του οικισμού της 
Άνω Σύρου συντελέστηκε μεταξύ 13ου -19ου αιώνα.  Οι  πέντε πύλες, δυο από τις οποίες παραμένουν και τον 19ο 
αιώνα, αποτελείται από οκτώ, δηλαδή έξι νέες πύλες 

 

 
Εικόνα 3. Χάρτης σχέσης Ερμούπολης - Άνω 
Σύρου 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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2.2  Πολεοδομικές μελέτες και εξέλιξη της πόλης 

Για την ολοκληρωμένη απογραφή όλης της πολεοδομικής εξέλιξης της Άνω Σύρου, επιλέχθηκε η δημιουργία ενός 
συνολικού πίνακα, που ακολουθεί. 
                                                                                                                         Πίνακας 1. Πολεοδομική εξέλιξη Άνω Σύρου 

Πολεοδομική εξέλιξη  ΦΕΚ Υλοποιήθηκε 

Πρώτη καταγραφή και αξιολόγηση αξιόλογων 
οικισμών της Χώρας 

1973 Καταγράφηκαν όλα τα αξιόλογα κτίσματα της Άνω 
Σύρου 

Χαρακτηρισμός Άνω Σύρου ως τόπος που 
χρήζει ειδική κρατική προστασία 

 709/Β/28.5.1976  

Διάταγμα των τετρακοσίων  594 Δ/1978 Η Άνω Σύρος χαρακτηρίζεται παραδοσιακός 
οικισμός, χωρίς οριοθέτηση τμήματος 

Κατάρτιση ΓΠΣ, Πολεοδομικής Μελέτης και 
Ρυμοτομικού Σχεδίου 
 

368/Δ/21-4-1986  Έγκριση ΓΠΣ 

Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης 
των οικοπέδων των οικισμών του νομού 
Κυκλάδων 

345/Δ/2-6-1989 Καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης για 
την Άνω Σύρο 

Κήρυξη πλήθος κτιρίων της Άνω Σύρου  ως 
αξιόλογα 

715/Β/15-11-1990  Γίνεται αναλυτική περιγραφή των κτισμάτων σε 
επόμενο κεφάλαιο της ανάλυσης. 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 

Είναι εμφανές ότι όλα τα σχέδια που αφορούσαν τον πολεοδομικό σχεδιασμό του παραδοσιακού οικισμού της 
Άνω Σύρου εγκρίθηκαν. Ωστόσο η μη έγκριση των δυο σχεδίων (πολεοδομική μελέτη και ρυμοτομικό) το 1986, 
δημιούργησε παραβάσεις και κάποιες αλλοιώσεις στον οικισμό. Επίσης, παρατηρούμε ότι επί 30 χρόνια δεν έχει 
πραγματοποιηθεί καμία νέα πολεοδομική εξέλιξη.  

2.3 H φυσιογνωμία και η πολιτιστική κληρονομιά της Άνω Σύρου 

Η αρχιτεκτονική κληρονομιά της Άνω Σύρου απαριθμεί εντός του οικισμού εννέα ναούς, επτά καθολικούς και δυο 
ορθόδοξους, που διαχέονται σε όλη την οικιστική οργάνωση του οικισμού και στις οκτώ του γειτονιές. Στο υψηλότερο 
σημείο κυριαρχεί ο μεγαλόπρεπος ναός του Αγίου Γεωργίου (Ρούσσος-Μηλιδώνης, 2007). Η μορφολογική και 
αρχιτεκτονική του εικόνα συμπληρώνεται μέσα από τον φρουριακό αμυντικό χαρακτήρα του οικισμού με πλήθος 
σκαλοπατιών , καλντερίμια, καμάρων, διώροφων κτισμάτων με σαρδελωτό σοβά και ημι-ανοιγόμενες ξύλινες πόρτες. 
Στην πάροδο των ετών ο οικισμός υπέστη πολλές αλλοιώσεις (αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με αλουμινίου, 
αλλαγή των χρωμάτων, καταστροφή στα σκαλάκια για την παροχή αγωγών με αποτέλεσμα το πλημμύρισμα των 
σοκακιών, άνοιγμα παραθύρων στην κεντρική καμάρα κλπ). Ένα σημαντικό στοιχείο της Άνω Σύρου είναι το εθιμικό 
δίκαιο ή «θεσμός του αέρα», όπου η ταράτσα του ενός σπιτιού αποτελούσε την αυλή του άλλου, το οποίο όμως 
καταργήθηκε με απόφαση του ΣτΕ. Σημείο διαχρονικής αναφοράς στον οικισμό αποτελεί η Πιάτσα που  αποτελεί το 
κεντρικό σημείο οργάνωσης του δημόσιου χώρου (Στεφάνου , 2014). Αναφορικά με την φυσιογνωμία ενός τόπου και 
αποσαφηνίζοντας ότι αποτελεί τη γνώμη που σχηματίζουμε για τη φύση μια οντότητας και τα ιδιάζοντα μοναδιαία 
χαρακτηριστικά ενός τόπου (Στεφάνου, 2014), η Άνω Σύρος συμπληρώνεται με τα τοπία του οικισμού (ακουστικό, 
οσμητικό, απτικό κλπ.). Αρχικά το ηχοτοπίο του οικισμού απαντά στη λαϊκή μουσική παράδοση εως τους λατινικούς 
ψαλμούς. Το φως του ήλιου και ο παλλόμενος αέρας συμπληρώνουν το απτικό τοπίο, ενώ οι ευχάριστες (βασιλικός, 
γιασεμί) και δυσάρεστες μυρωδιών (σκουπιδότοποι), συνθέτουν ένα γευστικό και ταυτόχρονα οσμητικό τοπίο, 
ενθύμησης και αναγνώρισης. Τέλος, ένα τμήμα βόρεια της Άνω Σύρου και ένα μικρό τμήμα του οικισμού εντάσσονται 
εντός δικτύου Νatura. 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ 

3.1 Δημογραφικά στοιχεία της Άνω Σύρου 

Για την κατανόηση της εξελικτικής πορείας του νησιού, θεωρήσαμε σκόπιμο να μελετήσουμε στοιχεία όπως η 
πληθυσμιακή εξέλιξη των τελευταίων 30 ετών, το επίπεδο μόρφωσης, η απασχόληση και οι ηλικιακές ομάδες της Άνω 
Σύρου. 
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Eικόνα 5. Πληθυσμιακή εξέλιξη 
Πηγή:ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ιδία επεξεργασία 
 

Eικόνα 6. Απασχόληση 
Πηγή:ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ιδία επεξεργασία 
 

Eικόνα 7. Επίπεδο εκπαίδευσης 
Πηγή:ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ιδία επεξεργασία 
 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω τα τελευταία δέκα έτη, υπάρχει μείωση πληθυσμού, αν και συνολικά η Δ.Ε. 
Άνω Σύρου παρατηρήθηκε σε αντίστοιχο διάγραμμα να παρουσιάζει αύξηση. ΟΙ κάτοικοι ασχολούνται με τον 
τριτογενή κυρίως τομέα και άρα εργάζονται στην πλειονότητα εκτός Άνω Σύρου (καθώς ο οικισμός δεν εμφανίζει 
τέτοιου είδους υπηρεσίες) και τέλος ο μισός περίπου πληθυσμός κατέχει αυξημένο γνωστικό επίπεδο με χαμηλό 
ποσοστό ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο , που μας παρέχει μια μελλοντική ελπίδα για ανάπτυξη και 
αναδιάρθρωση του οικισμού.  

4.2 Καταγραφή και απεικόνιση σε χάρτες 

Για την εκτενέστερη ανάλυση του οικισμού, εκτός των δημογραφικών και πληθυσμιακών στοιχείων επιλέχθηκε 
και η χαρτογραφική απεικόνιση που πραγματοποιήθηκε με επιτόπια έρευνα εντός του οικισμού, κατά τους μήνες 
Ιούλιο με Σεπτέμβριο του 2015. Χαρτογραφήθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν δεκατέσσερις χάρτες , μερικοί από τους 
οποίους απεικονίζονται παρακάτω.  

 
 
Εικόνα 8. Χάρτες: Α) Προστατευόμενα κτίσματα (ΦΕΚ 715/Β/90) Β) Συνδέσεις Γ) Κατάσταση Κελύφους Δ) Παραβιάσεις 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 

Μέσω της χαρτογράφησης, διεξήχθηκαν πολλαπλά αποτελέσματα, όπως ότι η κύρια χρήση γης είναι η κατοικία με 
δεσπόζουσα και την εκκλησιαστική χρήση, ενώ οι χρήσεις επιπέδου γειτονιάς συναντώνται στην Πιάτσα. Επικρατεί 
κατά πλειονότητα καλή κατάσταση κτισμάτων, ενώ οι κύριες παραβιάσεις απαντούν σε υψηλότερα των 2 ορόφων 
,όπως το διάταγμα ορίζει, κτίσματα, καταπάτηση δημόσιου χώρου και επεμβάσεις σε προστατευόμενα στοιχεία. 
Επιπρόσθετα, ο οικισμός ακολουθεί ένα σύστημα πεζοδρόμων με κεντρικούς και δευτερεύοντες , ενώ το σύστημα των 
οικοπέδων ακολουθεί τις έντονες κλίσεις του αναγλύφου, τις οχυρωματικές διατάξεις του οικισμού και τους βασικούς 
οδικού άξονες και τις κλίσεις. Η διάταξη αυτή εξασφαλίζει αμφιθεατρικότητα και καλό προσανατολισμό κτισμάτων 
(Νομικός, 2004). Τέλος, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι λόγω των ακτινών προστασίας των εκκλησιαστικών 
κτισμάτων, που το ΦΕΚ 715Β/90 ορίζει ο οικισμός εκτός του ΥΠ.ΕΝ. , προστατεύεται σχεδόν συνολικά και από το 
ΥΠ.ΠΟ., ενώ διαθέτει σημαντικά στεγάδια, σημεία θέας και φυγές που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. 

4. ΠΡΟΤΑΣΗ 

4.1 Όραμα_Πυλώνες  

Για την όσο το δυνατόν καλύτερη οργάνωση των προτάσεων επιλέχτηκε η δημιουργία ενός αρχικού οράματος για 
τον οικισμό και η τοποθέτηση πυλώνων αναφορικά με την μελλοντική του ανάπτυξη 

Όραμα 

Να καταστεί η Άνω Σύρος, ως ένα κέντρο πολιτισμού, παράδοσης μέσα από την ισόρροπη ανάπτυξη των φυσικών, 
πολεοδομικών και πολιτιστικών της πόρων, εξασφαλίζοντας την συνεχή πορεία της στο χωροχρόνο και την 
αναπτυξιακή της δομή, ώστε να μπορεί ένα αποτελεί ένα διασυνδεμένο, αλλά ταυτόχρονα αυτόνομο πόλο, της νήσου 
Σύρου. 
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Πυλώνες 
1. H σύμπνοια οικισμού και φυσικού περιβάλλοντος 
2. Η ανάπτυξη ήπιου και εναλλακτικού τουρισμού, αξιοποιώντας τους άυλους και υλικούς της πόρους και τις 

αναπτυξιακές της δομές  
3. Η διατήρηση και η αποκατάσταση της φυσιογνωμία της 
4. Η διαχρονική πορεία και προστασία της Άνω Σύρου με τη συμβολή του πολιτισμού 

4.2 Προτάσεις για την προστασία και την αξιοποίηση του οικισμού 

          
Εικόνα 9. Χάρτες Πρότασης: Α) Προτεινόμενα Προστατευόμενα κτίσματα  Β) Διαδρομές Γ) Αναβατόριο Δ) Χρήσεις γης 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 

Για την συμπλήρωση του ήδη υπάρχοντος διατάγματος, προτάθηκε η δημιουργία διατάγματος προστασίας 11 νέων 
εκκλησιαστικών και κοσμικών κτιρίων, εντός και περιμετρικά του παραδοσιακού οικισμού της Άνω Σύρου, ενώ εντός 
του οικισμού και αξιοποιώντας τα υπάρχοντα πολεοδομικά, φυσικά και αρχιτεκτονικά δεδομένα και πόρους επιλέχτηκε 
η δημιουργία τριών πολιτιστικών και δυο φυσικών διαδρομών και ο χαρακτηρισμός της περιοχής του Αγίου Αθανασίου 
και της πηγής που ήδη βρίσκονται εντός δικτύου Natura, ως προστατευόμενο αγροτικό τοπίο όπως ο Νόμος για τη 
βιοποικιλότητα ορίζει (ν.3937, 2011). Τέλος, προτάθηκε η τοποθέτηση αναβατορίων για τη διευκόλυνση πρόσβασης 
ένα στο σημείο που ήταν τοποθετημένος ο γερανός για την αποκατάσταση του Αγίου Γεωργίου (είσοδος Πούργου) και 
ένα στα σκαλάκια της εισόδου του Γυαλού και η ανάπτυξη νέων χρήσεων γης, βάσει του νόμου (4269/2014), 
καθιερώνοντας ως πολεοδομικό κέντρο την Πιάτσα και αποδίδοντας σε μια μεγαλύτερη, από την υπάρχουσα έκταση, 
παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής όχλησης και τέλος κηρύσσοντας ως βασική χρήση την κατοικία επιπέδου 
γειτονιάς, ώστε να επιτευχθεί η αυθόρμητη μικρή ανάπτυξη χρήσεων καθημερινών αναγκών (φούρνος, κουρείο) που 
αυτή προσφέρει. Άλλωστε τα οικόπεδα είναι μικρών διαστάσεων (εως 100τ.μ.) και δεν επιτρέπουν μεγάλης εμβέλειας 
ανάπτυξη.  

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αρχικός στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η προσπάθεια δημιουργίας ενός πολεοδομικού σχεδίου, μέσα από 
την οργάνωση και την ανάδειξη των ιδιαίτερων φυσιογνωμικών στοιχείων της Άνω Σύρου. Ο οικισμός παρουσιάζει 
ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, καθώς συνιστά έναν ξεχωριστό μορφολογικά οικισμό , με έντονες κλίσεις, απουσία 
αυτοκινήτου, καθολική πίστη και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, που μας έδωσαν το κίνητρο να δημιουργήσουμε ένα πλέον 
των ορίων και των συνηθών πολεοδομικό σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψην την μοναδική του ταυτότητα. Η καταγραφή 
διεξήχθη ανά κατοικία, όπου το εθιμικό δίκαιο, η έντονη κλίση του εδάφους, καθώς και η οχυρωματική δομή του 
οικισμού, συχνά δημιουργούσαν πολλαπλά προβλήματα απόδοσης πραγματικών μεγεθών, τετραγωνικών ή και 
ολόκληρων οικημάτων, ως είναι. Αυτό επέφερε και επιπρόσθετα προβλήματα στο στάδιο της πρότασης, κατά την 
απόδοση των όρων και περιορισμών για τον παραδοσιακό οικισμό της Άνω Σύρου. Η άσκηση αυτή συχνά μας οδήγησε 
στην παράκαμψη στεγανών ή κανόνων και διαταγμάτων και στην επαναδιατύπωση αυτών με μια νέα οπτική που θα 
μπορούσε να αποτελέσει και παράδειγμα για παρόμοιας υφής οικισμούς. Η αναζήτηση αυτή κινήθηκε με άξονα τα ίδια 
χαρακτηριστικά του οικισμού με στόχο την προστασία αλλά και την ανάπτυξη του, χωρίς όμως να μεταλλαχτεί, να 
αλλοιωθεί ή ομαδοποιηθεί. Άλλωστε, η Άνω Σύρος περιμένει τον καθένα να δημιουργήσει τη δική του ανακάλυψη, 
ενθύμηση και ταυτότητα. 
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3. Ο  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  ΩΣ  ΤΕΤΑΡΤΟΣ  ΠΥΛΩΝΑΣ  ΤΗΣ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η εδαφικότητα της έξυπνης εξειδίκευσης με όχημα τον πολιτισμό,  
ως η σύγχρονη πρόταση της Ε.Ε 

Παναγιώτης Αλ. Παταργιάς, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, patargiasp@yahoo.gr, τηλ. 6972-711477 

Μαρία Βινιεράτου, Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ ,Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Ελένη- Μαρία Ψαρρή, Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος ΕΚΠΑ 

Περίληψη 

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη έχει πλέον αποδειχθεί, ότι αποτελεί την κύρια προϋπόθεση για την προστασία του περιβάλλοντος 
και την ανάσχεση της συντελούμενης σήμερα ραγδαίας κλιματικής αλλαγής. 
Όλες οι παγκόσμιες, μέσω του ΟΗΕ συμφωνίες και αποφάσεις, καθώς και οι αντίστοιχες της ΕΕ, συναρτούν άμεσα τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη με την περιβαλλοντική και κλιματική αναβάθμιση. 
Παράλληλα, ο πολιτισμός, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και σε ευρωπαϊκό, εξελίσσεται σε σημαντικότατο 
παράγοντα της βιώσιμης ανάπτυξης, ως τέταρτος πόλος, μαζί με το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. 
Σύμφωνα με την «Ατζέντα 2007 για τον πολιτισμό», της ΕΕ, ο πολιτισμός, στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη 
κοινωνία, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην «έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» του στόχου 
«Ευρώπη 2020», αναδεικνύοντας την αξία της πολιτισμικής πολυμορφίας και συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα 
και την ενίσχυση των διεθνών σχέσεων. 
Μάλιστα, στην Ευρώπη, θα μπορούσε να ειπωθεί, ότι, σε συνάφεια και με την πολιτική της «Εδαφικής Συνοχής»,  ένα 
ιδιαίτερο πρότυπο Πολιτισμικής Βιώσιμης Ανάπτυξης βρίσκεται σήμερα υπό διαμόρφωση, κινούμενο πέραν από τα 
γνωστά διοικητικά όρια κράτους και περιφερειών. Σε αυτό, οι χωρικές ενότητες επανακαθορίζονται με βάση την 
«αναπτυξιακή εξειδίκευση» και το «αναπτυξιακό πλεονέκτημά» τους, και οριοθετούνται ως «λειτουργικές περιοχές», 
ικανές να υπηρετήσουν την παγκόσμια λειτουργία των αγορών, ανοίγοντας έτσι το δρόμο στην ανάδειξη των 
«παγκοσμιότοπων»  του ευρωπαϊκού εδάφους. 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το Σεπτέμβριο του 2015, η υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντα 2030» (UN, 2015a) με την παρουσία 150 
ηγετών του κόσμου, συνιστά καθοριστικής σημασίας γεγονός για την επίτευξη της Παγκόσμιας Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
Αποτελώντας συνέχεια των 8 πρώτων «Αναπτυξιακών Στόχων Χιλιετίας» που εγκρίθηκαν το 2000, με χρονικό 
ορίζοντα υλοποίησης το 2015, αλλά με πολύ μικρά αποτελέσματα, οι βασικοί άξονες της Ατζέντα 2030 αφορούν 
δεκαεπτά τομείς παρέμβασης, ανάμεσα στους οποίους, η εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας, η βελτίωση της υγείας 
των πληθυσμών, η πρόσβαση σε καθαρό νερό, η εκπαίδευση, η ισότητα των φύλων, η απασχόληση, η υπεύθυνη χρήση 
των πόρων και της γης, η ειρήνη και δικαιοσύνη, η καινοτομία, κλπ. 

Παράλληλα, το 2020 έχει προσδιοριστεί από την Ε.Ε. ως ο επικαιροποιημένος χρονικός ορίζοντας για την επίτευξη 
της «έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης στα  κράτη – μέλη της Ενωμένης Ευρώπης. 
Στα πλαίσια αυτών των βασικών αξόνων οι σημαντικότεροι από τους επιμέρους ευρωπαϊκούς στόχους είναι : 
1. αύξηση του ποσοστού απασχόλησης του πληθυσμού 20–64 ετών, από 69 % το 2010, σε τουλάχιστον 75 % το 2020. 
2. επένδυση του 3 % του Α.Ε.Π. της Ε.Ε. σε έρευνα και ανάπτυξη. 
3. επίτευξη των στόχων του «20 / 20 / 20», ως προς το κλίμα και την ενέργεια. Αυτό θα σήμαινε: μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 (ή κατά 30 % εάν επιτευχθεί 
διεθνής συμφωνία), αύξηση σε 20 % του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική ενεργειακή 
κατανάλωση, και αύξηση, κατά 20 % της ενεργειακής απόδοσης. 

4. μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, από το 15 % το 2010 σε λιγότερο από 10 % το 2020, 
και αύξηση από το 31 % σε τουλάχιστον 40 % του ποσοστού του πληθυσμού ηλικίας 30 – 34 ετών, που 
ολοκληρώνει την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση. 

5. μείωση κατά 25 % του αριθμού των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά όρια φτώχειας, και που ανέρχονται 
σήμερα σε πάνω από 20 εκατομμύρια πολίτες.  
Η υλοποίηση αυτών των στόχων από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. αναμένεται να βοηθήσει την Ευρώπη να εξέλθει 

από την κρίση και να αποκτήσει οικονομία δυνατή και βιώσιμη, με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και 
κοινωνικής συνοχής. Ταυτόχρονα, η επιδιωκόμενη ανάπτυξη πρέπει είναι στο εξής, άρρηκτα συνδεδεμένη με: α) την 
προστασία του περιβάλλοντος, και  β) την ανάδειξη, αλλά και την αξιοποίηση του πολιτισμού. 

2. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΟ 2015,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Η ιστορική Απόφαση της 21ης παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (UN, 2015b) που 
υιοθετήθηκε από 196 χώρες, στο Παρίσι στις 12.12.2015, αποτελεί το μεγαλύτερο επίτευγμα στον τομέα του 
περιβάλλοντος, ύστερα από τη Συνθήκη του Κυότο. Η απόφαση προβλέπει τη συγκράτηση της θερμοκρασιακής 
μεταβολής του τρέχοντα αιώνα κάτω από τους  20C,  με στόχο ει δυνατόν τον περιορισμό στον 1,50 C. 
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Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ το 2020, και θα στοχεύει 
o στον περιορισμό της παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα [άνθρακας-πετρέλαιο-φυσικό αέριο] 
o στην ανάπτυξη των ΑΠΕ 
o σε πολύ μεγάλες ενεργειακές οικονομίες 
o σε  αυξημένη προστασία των δασών 

 
Πίνακας 1 εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 

 

Η κρισιμότητα της επίτευξης των στόχων της συμφωνίας είναι προφανής, αν αναλογιστούμε ότι ήδη σήμερα, ο 
πλανήτης μας είναι κατά 10 C θερμότερος από την προ - βιομηχανική επανάσταση περίοδο. Αν και ο στόχος των 20 C 
δεν θα αποτρέψει όλες τις κλιματολογικές συνέπειες, είναι βέβαιο, ότι, μέχρι το 2100, θα καταστήσει την 
περιβαλλοντική κατάσταση αντιμετωπίσιμη από την παγκόσμια κοινότητα.  
Αναλυτικότερα, η συμφωνία στο Παρίσι προβλέπει 
1. Οι  παγκόσμιες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου να αρχίσουν να μειώνονται το ταχύτερο δυνατόν. 
2. Στο δεύτερο ήμισυ του αιώνα οι εκπομπές του CO2 πρέπει να έχουν μειωθεί στο επίπεδο, που να μπορούν να τις 

απορροφούν τα δάση. 
3. όλες οι χώρες θα εγγραφούν σε κοινό σύστημα αναφοράς παρακολούθησης και επιβεβαίωσης των εκπομπών. 
4. Από το 2020 οι αναπτυγμένες χώρες θα προσφέρουν βοήθεια 100 δις δολ. το χρόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες, για 

να στραφούν σε καθαρές μορφές ενέργειας και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. 
Αν και δεν τέθηκαν δεσμευτικοί νομικοί όροι, συμφωνήθηκε κάθε χώρα να παρουσιάσει εθελοντικούς στόχους για 

μείωση η συγκράτηση των εκπομπών του άνθρακα, οι οποίοι θα επανεξετάζονται από το 2018, κάθε 5 χρόνια. 
Για να ενεργοποιηθεί η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί νομικά τουλάχιστον από χώρες που να εκπέμπουν 

τουλάχιστον το 55% των παγκόσμιων εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό, καθιστά απαραίτητη την 
επικύρωση της συμφωνίας από τις μεγάλες χώρες – ρυπαντές, όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ινδία και οι χώρες της ΕΕ. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, η συμφωνία στο Παρίσι ήρθε το Δεκέμβριο του 2015, της θερμότερης χρονιάς που 
έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ και το 2016 προβλέπεται να είναι ακόμη θερμότερο του 2015.Το θετικό στοιχείο που 
καταγράφεται είναι η σταθεροποίηση των αερίων εκπομπών το 2014. Η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη μας 
κατά 20 C θα απειλήσει 280.000.000 κατοίκους λόγω της ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας κατά 50 εκ., κάτι που 
μπορεί να μειωθεί στο μισό, αν η άνοδος συγκρατηθεί στον 1,5ο C. 
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3. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ «ΟΧΗΜΑ» ΚΑΙ «ΠΥΛΩΝΑΣ» ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Σε παγκόσμιο επίπεδο, με δύο αποφάσεις της, το 2010 και 2011, η  Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ρητά αναγνωρίζει 
την ανάγκη ενσωμάτωσης του πολιτισμού στις αναπτυξιακές στρατηγικές των κρατικών και διεθνών φορέων, 
υπογραμμίζοντας τη συμβολή του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η Ομάδα 
Δράσης UN System Task Team, που δημιουργήθηκε από τα Ην. Έθνη το 2011 για την κατάρτιση της ατζέντας 
διαπραγμάτευσης για τη διαμόρφωση των παγκόσμιων στόχων της ανάπτυξης μετά το έτος 2015, εξέδωσε το Μάϊο του 
2012 το κείμενο με τίτλο «Culture: a driver and an enabler of sustainable development», όπου προτείνεται για το 
μέλλον η λήψη των παρακάτω μέτρων από τους διεθνείς οργανισμούς και τα κράτη (UN System Task Team, 2012): 
- Ενσωμάτωση του πολιτισμού στη διακυβέρνηση.  
- Κεφαλαιοποίηση της συμβολής του πολιτιστικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας.  
- Ένταξη της παραδοσιακής γνώσης και των πρακτικών στα προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης, και διερεύνηση των 

διασυνδέσεων ανάμεσα στη σύγχρονη υψηλή τεχνολογία και τις παραδοσιακές περιβαλλοντικές πρακτικές. 
- Θεμελίωση της κοινωνικής συνοχής στον πολιτισμό. 

Αν και εφαρμοζόμενες αποσπασματικά από την ΕΕ, κάποιες από τις κατευθύνσεις αυτές υιοθετούνται σε κείμενα 
της περιόδου 2014-2020. Ειδικότερα, ο νέος Κανονισμός του ΕΤΠΑ  αναφέρεται στην «προστασία, ανάδειξη και 
ανάπτυξη» της πολιτιστικής κληρονομιάς,  η οποία θεωρείται ιδιαίτερα «αξιοποιήσιμη», για την εξειδίκευση των 
περιφερειών, την αναγωογόνηση των αστικών κέντρων, καθώς και την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού. Την 
ίδια στιγμή, υποστηρίζονται οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, οι οποίες μπορούν να συσχετιστούν με την 
επίτευξη πολλών από τους θεματικούς στόχους της επόμενης περιόδου, όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση, η 
καινοτομία και στήριξη στις ΜΜΕ, η έξυπνη εξειδίκευση, το περιβάλλον, κα. 

Πίνακας 2: Το παλιό «τρίγωνο» και το νέο «τετράγωνο» της βιώσιμης ανάπτυξης. 

To παλιό «τρίγωνο» της βιώσιμης ανάπτυξης 

 

 

 

 

 

 

Το νέο «τετράγωνο» της βιώσιμης ανάπτυξης 

Πηγή: United Cities and Local Governments 2009. 

4. Η ΕΔΑΦΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΩΣ Η 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η εποχή της παγκοσμιοποίησης δημιουργεί για τις περιφέρειες την επιτακτική ανάγκη, αλλά και την ευκαιρία, να 
προβληθούν αυτόνομα στο διεθνές στερέωμα των αγορών. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα οι ερευνητές μιλούν για την ανατολή της εποχής του «χωρικού ανταγωνισμού», 
όπου, σε όλο τον κόσμο, οι πόλεις, οι περιφέρειες, αλλά και οι μικροί τόποι λειτουργούν ως «παγκοσμιότοποι», 
προβάλλοντας τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.  
Γι’αυτό, η σύγχρονη ευρωπαϊκή οπτική της εδαφικής συνοχής, όπως διατυπώνεται σήμερα στην «Εδαφική Ατζέντα 
2020» (E. Council, 2011), καθορίζει ως αναγκαία την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων, όχι μόνο σε εθνικό και 
ενωσιακό, αλλά και σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο (CESD, 1999).  
Η επιδίωξη αυτή, μπορεί να πραγματωθεί μόνο μέσα από την αξιοποίηση των τοπικών χαρακτηριστικών κάθε μικρού ή 
μεγαλύτερου χώρου, ως συστατικών της καινοτομίας και του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος. 
Σύμφωνα με τις ειδικές «Οδηγίες» της ίδιας της Ε. Επιτροπής, οι πειφερειακές και τοπικές στρατηγικές της έξυπνης 
εξειδίκευσης (E. Commission, 2012). 

- Εστιάζουν τις επενδύσεις σε εντοπισμένες προτεραιότητες και στόχους της οικονομίας της γνώσης 
- Βασίζονται στις ιδαίτερες δυνατότητες και στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής 
- Στηρίζουν την τεχνολογική, αλλά και την πρακτική καινοτομία, και προωθούν τις ιδιωτικές επενδύσεις 

Τόση είναι η έμφαση που η Ένωση αποδίδει στην αυτοδύναμη προβολή και την εξειδίκευση των χώρων, ώστε 
ενθαρρύνει με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία την ανάδειξη «λειτουργικών περιοχών», ανεξάρτητων από επίσημα 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΝΤΑΞΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΟΧΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
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διοικητικά όρια, ή ακόμη και από γεωγραφική συνέχεια, αρκεί να μπορούν να στηρίξουν και να διαχειριστούν το δικό 
τους, καινοτόμο, στρατηγικό πρόγραμμα, με μακροπρόθεσμη προοπτική. 
 

Γράφημα 1. Περιφερειακός Δείκτης Επίδοσης στην Καινοτομία 

 

Πηγή E. Commission “Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020” Communication from the 
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions 

Μέσα από τα χαρακτηριστικά αυτά, περιγράφεται η δομή ενός μοντέλου τοπικής ανάπτυξης που βασίζεται στο 
δίπολο, αφενός μιάς νέας τοπικής πολυτομεακής και συμμετοχικής διακυβέρνησης, και, αφετέρου, της ανάπτυξης της 
καινοτομίας και της γνώσης.  
Σύμφωνα και  με την Πράσινη Βίβλο για τις προοπτικές της πολιτισμικής και δημιουργικής βιομηχανίας, που εξέδωσε 
η Επιτροπή τον Απρίλιο του 2010, ο πολιτισμός, και κυρίως ο τομέας των πολιτιστικών και δημιουργικών 
βιομηχανιών, προσφέρουν σήμερα τη δυνατότητα, στις πόλεις, τις περιφέρειες και τους μικρούς τόπους, να προβάλουν 
το δικό τους, αυτόνομο όραμα ανάπτυξης, βασισμένο στην τοπική «έξυπνη» εξειδίκευση. 
Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά στη μεγέθυνση των τοπικών 
οικονομιών, να συμβάλουν στη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, να ενισχύσουν την 
ελκυστικότητα των περιοχών, να κινητοποιήσουν όλους τους τομείς της αγοράς και να αποτελέσουν καταλύτη 
ανανέωσης και μεταμόρφωσης τόσο των πόλεων, όσο και των περιοχών της υπαίθρου (E. Commission, 2010). 
Το «κλειδί» της επιτυχίας, βρίσκεται στη διαφοροποίηση της υπάρχουσας τοπικής τεχνογνωσίας μέσα από νέους 
συνδυασμούς και εφαρμογές.  
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο συνδυασμός της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς με την 
τεχνολογία, μέσα από την ψηφιοποίηση.  
Άλλο παράδειγμα, που μάλιστα παράγει και περιβαλλοντικά οφελήματα, αποτελεί η αξιοποίηση της παραδοσιακής 
γνώσης των τοπικών αγροτικών κοινωνιών για την προτυποποίηση συνηθειών που σχετίζονται με τη διατροφή 
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(Μεσογειακή διατροφή), ακόμη και την προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από την υιοθέτηση, την ανάδειξη και 
συχνά, την τουριστική αξιοποίηση, παραδοσιακών πρακτικών της γεωργίας.   
Μικρές και μεγάλες πόλεις και περιοχές, έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή προγράμματα ολοκληρωμένης πολιτισμικής 
ανάπτυξης, όπως είναι οι πρωτοπβουλίες αστικής αναζωογόνησης, αλλά και τα προγράμματα των Ευρωπαϊκών 
Πόλεων Πολιτισμού (EcoC), μέσα από τα οποία χρησιμοποιούν τον πολιτισμό σαν «ατμομηχανή» και καταλύτη μιας 
ολοκληρωμένης αναδιάρθρωσης, βασισμένης σε συντονισμένες παρεμβάσεις (E. Commission, OMC, 2012), που 
αγγίζουν όλους τους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, τον οικονομικό, τον περιβαλλοντικό, τον κοινωνικό και τον 
πολιτιστικό. Εστιάζοντας στην ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν 
τελικά, στη μεταβολή της φυσιογνωμίας και της δομής των τόπων, με μακροπρόθεσμη προοπτική (Dozhdeva V, 2014). 

5.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Η θεωρία και πρακτική της «πολιτισμικής βιώσιμης ανάπτυξης» αποτελεί κομμάτι ενός σκηνικού, όπου η τοπική 
ιδιαιτερότητα συνθέτει ένα νέο παγκόσμιο μωσαϊκό. Στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη χώρα μας, η εφαρμογή του 
μοντέλου αυτού προϋποθέτει, περισσότερο από ποτέ, την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, σε μια «από κάτω 
προς τα πάνω» διαδικασία διακυβέρνησης. Επιπλέον, συνεπάγεται την ανάγκη ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων της 
πολιτικής του πολιτισμού, στην κατεύθυνση ενός κατάλληλου και ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού, που να 
αξιοποιεί την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, συνδέοντάς τις με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μικρού ή 
μεγάλου τόπου: την πολιτιστική κληρονομιά, την τεχνολογία, την παράδοση, το περιβάλλον, την κοινωνική συνοχή, 
αλλά και τη ζωτικότητα και την πολυπολιτισμική έκφραση.  
Ιδιαίτερα η δυναμική του ελληνικού πολιτισμού, αποτελεί διαχρονικό, καθοριστικό δημιουργικό παράγοντα, τόσο για 
τη χώρα μας, όσο και για την παγκόσμια κοινότητα. 

Για την Ελλάδα, ως ενδεικτικές, βασικές προτεραιότητες στον τομέα του πολιτισμού, που θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στην πολιτισμική βιώσιμη ανάπτυξη, προτείνονται: 
- Η πολυεπίπεδη πολιτισμική χαρτογράφηση των περιοχών της χώρας μας, με στόχο την ολοκληρωμένη καταγραφή 

όλων των πολιτισμικών κοιτασμάτων της, καθώς και η δημιουργία εθνικού πολιτισμικού πληροφοριακού δικτύου. 
- Η ορθολογική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ, Εθνικοί Πόροι, ΣΔΙΤ), προς την κατεύθυνση 

της υιοθέτησης του μοντέλου της βιώσιμης πολιτισμικής ανάπτυξης. 
- Η προώθηση της καινοτομίας και δημιουργικότητας, με την επιδίωξη εξειδικευμένων προγραμματικών στόχων 

για τον αστικό και αγροτικό χώρο, μέσα από δράσεις, όπως: 
o Η ανάπτυξη πολυθεματικών πολιτισμικών πάρκων, ιδιαίτερα σε περιοχές αρχαιολογικών χώρων. 
o Η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης πολιτισμικών φορεών, με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και 

με την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης των πανεπιστημίων. 
o Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών του πολιτισμού (μουσεία, κα), σύμφωνα με σύγχρονες προδιαγραφές 

περιβαλλοντικής αναβάθμισης, και ο γενικότερος συνδυασμός πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, αλλά και 
κοινωνικών στόχων στο σχεδιασμό της αστικής ανάπλασης, στην εκπαίδευση και την πολιτιστική δημιουργία. 

o Η περαιτέρω ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης στον πολιτισμό και στον δημιουργικό τομέα, και ιδιαίτερα 
η δημιουργία πανεπιστημιακών τμημάτων και σχολών που θα καλύπτουν όλες τις μορφές της σύγχρονης 
τέχνης και της δημιουργικής έκφρασης και τεχνολογίας. 

o Η καινοτομική αξιοποίηση της ελληνικής παραδοσιακής γνώσης. 
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4. Η ΠΥΛΗ ΩΣ ΘΥΡΑ, ΩΣ ΚΟΓΧΗ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 
 

Σμαράγδα Πετράτου – Φραγκιαδάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ,  ερευνήτρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής 
Σύνθεσης ΕΜΠ., smaragda.frag@gmail.com 

Περίληψη 

Θεωρούμε ότι μια Πύλη είναι ένα άνοιγμα, μια χωρική ή/και χρονική τομή, μια διακοπή της συνέχειας την οποία 
εμφανίζει η επιφάνεια ενός διαφράγματος, που επιτρέπει μια μεταβολή, μια «μετάβαση» από μια συνθήκη σε μια άλλη.  
Στην Άνω Σύρο ή και σε άλλους μεσαιωνικούς οικισμούς των Κυκλάδων, οι κάτοικοι βίωναν την κατάσταση του 
κατοικείν  intra muros (εντός των τειχών), ενώ οποιοσδήποτε άλλος επιδρομέας, ή ξένο στοιχείο, ή περιστασιακός 
επισκέπτης αποτελούσαν την  extra muros συνθήκη. 
Οι Πύλες, εκτός από τη λειτουργική σκοπιμότητα τους, φέρουν και ένα Ιδεολογικό και Συμβολικό περιεχόμενο – ένα 
μήνυμα.:  ο τρόπος προσπέλασης π.χ., μιας Πύλης είναι συνάρτηση της ανάγνωσης του μηνύματος που εκπέμπει 
σχετικά με τη σημασία της. 
Σημασία που ενισχύει η θέση, τη μορφή, το μέγεθος, τα υλικά και το σύστημα κατασκευής καθώς και όλα τα άλλα 
στοιχεία που «κοσμούν» το άνοιγμα , ένα οικόσημο φερ’ ειπείν ή η διαμόρφωση των παραστάδων. 
Επίσης  είναι σημαντικό να διευκρινιστεί εάν  μια Πύλη σημαίνεται απλώς ως άνοιγμα σε τείχος, ή μεταβάλλεται σε 
Θύρα με ξύλινα θυρόφυλλα, ή σιδερένιο καταπέλτη.  
Μια Πύλη μπορεί να «έλκει» κινήσεις, στάσεις ή/ και δρώμενα όταν η μορφή του ανοίγματος προκύψει από τον 
συνδυασμό  θύρας και  κόγχης, συνοψίζοντας  μ’αυτόν τον τρόπο την έννοια του Ιερού μέσα από το σχήμα της 
κοσμογονικής σοφίας. 
Όλα αυτά τα στοιχεία λαμβάνονται υπ΄όψη προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της αποκατάστασης, ανάδειξης και 
αξιοποίησης ενός τόσο σημαντικού στοιχείου  ενός Παραδοσιακού Οικισμού.   
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1. Πάντα μας ξαφνιάζει ένα απρόσμενο χτύπημα στην πόρτα. Αυτό 

αποτελεί και   το βασικό θέμα της 5ης Συμφωνίας του L. Van 
Beethoven – ίσως της πιο γνωστής συμφωνίας του, οι τέσσερις αυτές 
νότες, ήταν το χτύπημα της μοίρας στην πόρτα του. 
 

2. Το Πάσχα, μετά  το «Χριστός Ανέστη», ο Ιερέας κρατώντας το 
Ευαγγέλιο και το λάβαρο του Αναστημένου Χριστού, χτυπάει δυνατά 
την κλειστή πόρτα της εκκλησίας, που τώρα συμβολικά είναι η Πύλη 
του Άδη, φωνάζοντας:  
«Έστηκα επί της θύρας και κρούω. Άρατε πύλας, ότι Κύριος 
Κρατεός και Δυνατός». 
 
Ασφαλώς δεν  είχε αυτό υπ’ όψη του ο Auguste Rodin, όταν, προς το 
τέλος του 19ου αι.  φιλοτεχνεί  Τις Πύλες της Κολάσεως, ένα έργο 
μεγάλων διαστάσεων (6,80/4,0/ 0,85)μ. με τον Σκεπτόμενο 
προσαρμοσμένο στη κλίμακα του έργου, να κυριαρχεί στο υπέρθυρο. 

 
3. Ο καλλιτεχνικός διαγωνισμός του 1401, για την κατασκευή της 

βορινής θύρας του Βαπτιστηρίου της  
Φλωρεντίας σηματοδότησε (συμβολικά τουλάχιστον) την αρχή της Αναγέννησης. 
Στον διαγωνισμό πήραν μέρος μεταξύ άλλων καλλιτεχνών ο Lorenzo Ghiberti και 
ο Filippo Brunelleschi. Τον διαγωνισμό κέρδισε ο  Ghiberti και Η Θύρα του 
Παραδείσου είχε εκτεθεί πριν αρκετά χρόνια στην Εθνική Πινακοθήκη σε μια 
έκθεση με θέμα την Αναγέννηση. 
 
 
 

Γεννημένος τη χρονιά του διαγωνισμού (1401) ένας  άλλος καλλιτέχνης ο ζωγράφος 
Masaccio πρόλαβε στο σύντομο χρόνο της ζωής του (πέθανε μόλις 27 ετών) να αφήσει 
μνημειώδη έργα, που σφράγισαν την τεχνοτροπία της αναγεννησιακής ζωγραφικής. Στη τοιχογραφία της Cappella 
Brancacci η σκηνή της Εκδίωξης των Πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο :  ο Άγγελος διώχνει τους πρωτόπλαστους 
από την θύρα του Παραδείσου μέσα στην ατμοσφαιρική προοπτική που δημιουργεί η αρχή του chiaroscuro  
(φωτοσκίασης), που πρώτος ο Masaccio εφαρμόζει συστηματικά. 

Εικόνα 1  Ροντέν, Πύλη της Κολάσεως 

                                           Εικόνα 2  L. Ghiberti, η Θύρα του Παραδείσου 
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Εικόνα 3   

Masaccio, Εκδίωξη των Πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο. 

                           
2. ΠΥΛΕΣ ΠΑΝΤΟΥ. 

 
• Η είσοδος στους πρώτους νεολιθικούς συνοικισμούς (το Δίμηνι, η Χαλανδριανή πχ). 

                         Εικόνα 4, Δίμηνι.         
              

• Η είσοδος του τείχους μιας μεσαιωνικής  Πόλης (της  Άνω Σύρου πχ). 
• Η είσοδος σε ένα εκκλησιαστικό συγκρότημα (του Αγ. Γεωργίου Άνω Σύρου πχ). 
• Τα μεγάλα λιμάνια και τα διεθνή αεροδρόμια και οι τελωνιακοί σταθμοί  μιας Χώρας. 
• Οι Συμπληγάδες Πέτρες. 
• Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.         
• Αθήνα, Ακρόπολη Προπύλαια.  
• Η Πύλη του Γαλέριου στη Θεσσαλονίκη. 

                                                                                                               

                                                                                      
 

    Εικόνα 5, Πύλη Λεόντων                   Εικόνα 6, Προπύλαια.                               Εικόνα 7, Πύλη Γαλέριου. 
                                                                                                                                                                                                                                                

• Οι Θερμοπύλες  
• Ο Ισθμός της Κορίνθου, «Κορίνθου Πύλαι».  
• Ο Κολοσσός της Ρόδου. 
• Κεραμικός το Δίπυλον.  
• Η Πύλη του Αδριανού. 
• Η είσοδος στη σκηνή Θεάτρου (Επίδαυρος πχ, «επιδρά επί της αύρας»). 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Εικόνα 8, Θέατρο Επιδαύρου, Πύλες εισόδου. 
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3. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Προσπέλαση: 
 συνδσμ. προσ- (κατεύθυνση, φορά ) και  
ρ. πέλομαι (ΙΕ ρίζα k(w)el).  Ερμηνεύεται  γυρίζω, κινούμαι ολόγυρα, περιδινίζομαι > ανελίσσομαι / ασχολούμαι με 
κάτι, δημιουργώ σχέση, οικειοποιούμαι. 
Επίσης σημαίνει τον τρόπο προσέγγισης, σαν μετακίνηση του φυσικού σώματος > η φορά της κίνησης, ο προορισμός, 
η προσέλευση και η αποχώρηση. Σαν ψυχονοητική κίνηση του φυσικού  και αιθερικού σώματος,> ανυψώνομαι 
ανατέλλω, τίθεμαι σε  θέση ατοπίας, ισοτοπίας, ετεροτοπίας . Εισαγωγή της διάστασης του χρόνου, και 
επαναληπτικότητα της κίνησης. 
Συναφές το ρ. οδεύω, παράγωγο του οδός, (ΙΕ ρίζα *sed> πηγαίνω).  
 
Κόγχη: (αρχ.) ονομάζεται το ημικύκλιο στο οποίο απολήγουν προς ανατολάς οι χριστιανικοί ναοί. Η κόγχη ή αψίδα 
στεγάζεται με κτιστό θόλο που είναι πάντοτε το ένα τέταρτο της σφαίρας, και προήλθε από την αψίδα των ρωμαϊκών 
χρόνων. Συμβολίζει τις φυσικές κόγχες και μάλιστα το σπήλαιο της Γέννησης . 
 
Θύρα : άνοιγμα με το οποίο κάποιος επικοινωνεί με ένα κλειστό χώρο, η είσοδος, (ΙΕ ρίζα *dhwer- θύρα / dhur- γερμ.> 
d`ur-ah ινδ. / γοτθ. Daur = πύλη).  
Σημαίνει επίσης  διάφραγμα ξύλινο ή μεταλλικό, μονόφυλλο ή δίφυλλο, που μετακινείται με στρόφιγγες και με το 
οποίο ανοίγεται ή κλείνεται ένα άνοιγμα, η πόρτα. 
Συνοριακή περιοχή, σύνορο, όριο. 
Κάθε άνοιγμα από το οποίο μπορεί να μπει ή να βγει κάτι,  πχ μια ιδέα, μια είδηση, ένα μυστικό. Ως  θυρίδα, εσοχή σε 
επιφάνεια αφορά την τοποθέτηση αντικειμένων. 
Μεταφορικά σημαίνει  το πέρασμα, η διάβαση.  Επίσης πλθ.  αι θύραι σημαίνει αυλή, ανάκτορα, κατοικία, 
εντευκτήριο. 
 
Πύλη : μεγάλη θύρα πόλης, φρουρίου, στρατοπέδου, πύργου, ναού ή άλλου μεγάλου οικοδομήματος. Είσοδος κτιρίου, 
(σχετίζεται μάλλον με τη λέξη μέγαρο),  προκύπτει από δάνειο άγνωστης ετυμολογίας.   
Σημαίνει επίσης,  στενή δίοδος διαμέσου ορέων σε κοιλάδα, φαράγγι.  
«Πύλη του Ουρανού», η Πλατυτέρα των Ουρανών, επίκληση της Παναγίας. 
Η Πύλη του Παραδείσου, «η Πύλη της προς ημάς, συγκαταβάσεως Σου, Κύριε » 
«Πύλαι Άδου», είσοδος στον κάτω κόσμο. 
«Ωραία Πύλη », η κεντρική πύλη που οδηγεί από τον κυρίως ναό στο Άγιο Βήμα, από την οποία εισέρχονται μόνο οι 
ιερουργοί. 
«Μεγάλη Πύλη» ή «Βασιλική Πύλη» ή «Πύλη της Κιβωτού» η μεσαία από τις τρεις πύλες , στην Αγία Σοφία της 
Κωνσταντινούπολης,  με τις οποίες ο Νάρθηκας, συγκοινωνούσε με τον κυρίως ναό.  
«Υψηλή Πύλη» το ανάκτορο του Σουλτάνου στην  Κωνσταντινούπολη, και μάλιστα  το διοικητικό κέντρο της 
οθωμανικής επικράτειας έως το 1923, (έκτοτε στην Άγκυρα).  
 
Πυλώνας  από την  Πύλη + κατ. –εών/ -ων  προερχόμενο , σημαίνει μεγάλη εξωτερική Πύλη, τη κύρια  είσοδο 
μεγάρου, ναού, μονής.  
Σημαίνει ακόμα, τον καθένα από τους δυο πύργους που υψώνονται στις γωνίες της πρόσοψης των ρομανικών και των 
γοτθικών καθεδρικών ναών. 
Η Πύλη με την οποία κλείνει η θολωτή  είσοδος των μονών. 
 
Παρατηρήσεις: 
- Οι έννοιες προσπέλαση,  κόγχη, θύρα, πύλη συνδέονται επίσης με τη φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος: 

κυκλοφορία του αίματος, κόγχες ματιών, ενεργειακές πύλες κ.α.  που αφορούν τόσο τον σωματικό όσο και τον 
ψυχονοητικό επίπεδο του ανθρώπου (τα τσάκρας, ο επτάπυλος φορέας της ανθρώπινης συνειδητότητας).  
 

- Ο Carl Yung μέσα από την θεώρηση του ότι η ψυχή ζει σε διαφορετικά πλαίσια πέρα από τους νόμους που 
ισχύουν σε συνθήκες χώρου και χρόνου, πίστευε ότι τα όνειρα είναι πύλες της ψυχής. 
 

- Σχετικό με τη προσπέλαση, είναι το Πάσχα προερχόμενο από την εβραϊκή λέξη πεσάχ που σημαίνει πέρασμα, 
διάβαση. 
Σχετίζεται με την  έξοδο από την αιγυπτιακή αιχμαλωσία αλλά και με τις πόρτες των εβραίων που είχαν 
σημαδευτεί από το αίμα του αρνιού της θυσίας για την αποφυγή του θανάτου του πρωτότοκου παιδιού.  
 

- Μπορεί η ετυμολογία της λ. Πύλη να θεωρείται άγνωστη αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να σταθούμε στη μορφολογία 
του γράμματος «Π», το σχήμα μιας Πύλης αυτό καθ’ αυτό. Όπως η Πορτάρα της Νάξου, η μαρμάρινη 
επιβεβαίωση της αρχέτυπης κατασκευής κουφώματος «δοκός επί στύλων», αρκετή για να αναπαραχθεί κατ’ 
αναλογία ολόκληρος  ο  ναός του Απόλλωνα. 
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- Αλλά και  ως συλλαβογραφική γραμμική Β’ το γράμμα Π, αναγνωρίζεται στη λέξη «ΤΟΠΟΣ»(Τόπος, Τάπας, 
Τίπι). Το ανώφλι  και το κατώφλι  που οριοθετούν την Ιερότητα του Οίκου. Κάποιες φορές η ιερότητα 
σημαίνεται και με ένα αέτωμα.  
 

- Προστάτης των πυλών, των διαβατικών και των προσπελάσεων ο Ερμής, ήταν θεός των ορίων και του σκιόφωτος, 
ένας θεός που κινείται  «ανάμεσα» σε διάφορες καταστάσεις χώρου και χρόνου, στα  πρακτικά  και ψυχονοητικά 
όρια των κανονικών δομών και των συστημάτων, ένας θεός  ανάμεσα  στη ζωή και στο θάνατο. 
Και ως προστάτης και φύλακας της πύλης ή της θύρας , ως Προπυλαίος, ή Θυραίος ή Στροφεύς ο Ερμής 
καθίσταται προστάτης του ατομικού χώρου ή προστάτης του οίκου. 

 
- Επίσης η λ. Πύλη σχηματίζεται από το γράμμα «Π» και τη Ύλη 

(Π+ύλη). Αποκρυπτογραφώντας το μήνυμα έχουμε σαφή 
ένδειξη ότι απαιτείται μια  Πύλη για το πέρασμα από ένα 
πνευματικότερο κόσμο στον κόσμο της ύλης. Μια διαδικασία 
οδυνηρή και επίπονη όπως προκύπτει από τον αναγραμματισμό 
της λέξης: Πύλη> ΛΥΠΗ. Και για να θυμηθούμε αυτό που 
συχνά επαναλάμβανε ο Χριστός «Εκ του κόσμου τούτου θλίψιν 
έξετε, αλλά 
θαρσείτε, Εγώ νενίκηκα τον κόσμον». 
 

-  Το πέρασμα του Ήλιου από τις  Πύλες των ηλιοστασίων 
(ισημεριών) και των τροπών. Πολλά από τα παγκόσμια 
Μεγαλιθικά Μνημεία  όπως το Στοουνχετζ, ή στο Αμπού Σιμπέλ (ναός – μνημείο του Ραμσί Β,) οι ισημερίες είχαν 
καθορίσει τη θέση και το σχήμα του ναού 

 
-  Ιερή Γεωγραφία. Οι Ιεροί Τόποι, Ενεργειακές Πύλες της Γης.  Αφορούν κομβικά σημεία επαφής των δύο  κόσμων, 

του υλικού και του αιθερικού/νοητικού, όπου η Πύλη δεν έχει μόνο την έννοια του περάσματος, σαν πύλη εισόδου 
μιας, κατοικίας ενός ναού, μιας οχυρωμένης πόλης. Είναι σημεία, πρόσβασης και επαφής δύο ή και περισσότερων 
κόσμων και διαστάσεων. Πολλά τοπωνύμια είναι ενδεικτικά για την ύπαρξη αυτών των ενεργειακών πυλών: οι  
Συμπληγάδες Πέτρες, πχ. 
 

- Ήδη είναι γνωστό ότι οι Ιεροί Τόποι της Γης,(εδώ τα Ιερά της Ανατολικής Μεσογείου) 
συνδέονται μεταξύ τους με ένα πολύπλοκο σύστημα γραμμών,  κόμβων και τριγώνων, μια 
Ιερή Γεωμετρία. Αυτή η συνθήκη αποδόθηκε μοναδικά με τον  Ομφαλό της Γης, τη 
μαρμάρινη φαλλική στήλη, πάνω στην οποία απλώνεται το «αγρινόν» ένα ανάγλυφο 
σύμπλεγμα νημάτων και κόμβων, σύμβολα συμβάντων και τόπων, η σχέση των οποίων 
έχει καταλήξει  στη δημιουργία μιας «δια-πληροφορίας», που,  εάν σε χρόνο ενεστώτα, η 
πληροφορία παρερμηνευτεί μπορεί να προκαλέσει μια δίνη γεγονότων 

                    Εικόνα 10, Ομφαλός.    
- Άρα, Ενέργεια. > Πύλη > Δίνη.                                                                           

Ο μεγάλος ερευνητής – θρησκιολόγος  Mircea Eliade αναφερόμενος στο ιερό και το βέβηλο γράφει:  
«Κάθε Ιερός Τόπος είναι ένα σημείο ξεχωριστό και ιδιαίτερο και συνδέεται με άλλους Ιερούς Τόπους μέσω των 
ενεργειακών δυνάμεων της περιοχής. Αυτό σημαίνει ένα αρχιτεκτονικό έργο που συνδιαλέγεται ανάμεσα στο φως 
και τη σκιά»: μια διαλεκτική του έργου με τον τόπο, δηλ. μια  διαλεκτική σχέση θέσης / αντίθεσης. 

 
- Και εάν είναι αλήθεια ότι η ζωή ξεκινάει με το συμβολικό πέρασμα- τη προσπέλαση -  μιας πύλης , μοιάζει εξίσου 

πιθανό ότι και ο θάνατος  είναι ένα πέρασμα μέσα από μια άλλη πύλη προς ένα δίκτυο πολύπλοκων συνθηκών 
(ονειρικής - και κάποτε εφιαλτικής - πραγματικότητας)  που αψηφούν την γραμμικότητα του χρόνου, και τη δομή 
του χώρου.  Πεθαίνοντας, οι μάσκες που συντηρούμε για τον καθρέφτη και τους άλλους πέφτουν, και βρισκόμαστε 
«ενώπιος, ενωπίω» με τον άγνωστο Εαυτό μας. Αν το Δελφικό παράγγελμα «Γνώθι Σ΄ αυτόν» δεν ήταν ο 
κεντρικός άξονας της ζωής μας, πέρα από τη Πύλη του θανάτου μας περιμένουν οι Πύλες των πιθανών 
επαναγεννήσεων. Γι αυτό και στα Ελευσίνια, οι μύστες αλληλοεύχονταν «κύκλου λήξαι». 
 
 

 
4. Ο ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ. 

 
Υπάρχει ένας Τόπος  στην Αθήνα, που όλα όσα αναφέραμε για τις Πύλες μέχρι στιγμής συμπυκνώνονται με τρόπο 

μοναδικό και θαυμαστό: ο Κεραμεικός.              
                      Ένα από τα πρώτα έργα που ανέλαβε να υλοποιήσει η Κυβέρνηση του Όθωνα ήταν η κατασκευή της οδού Πειραιώς. 

Παρά την ενδιαφέρουσα  πρόταση του Κλεάνθη, να διατηρηθεί η αρχαία οδός των Μακρών Τειχών, (με πλάτος 3μ. και 
κατεύθυνση από τον Πειραιά προς το Διατείχισμα, μεταξύ των λόφων των Νυμφών και του Φιλοπάπππου), και να 

Εικόνα 9, Πορτάρα. 

 

 25 



κατασκευαστεί «νέα οδός ευρεία και ευθύγραμμος», επελέγη η πρόταση του Κλένστε «αντί της κατασκευής νέας οδού, 
δια της θυσίας αγρών, να διατηρηθεί η υπάρχουσα οδός καθιστάμενη συμφώνως προς την πορείαν της αμαξιτή». 

Η οδός Πειραιώς ολοκληρώθηκε το 1836, έχοντας υπερβεί κατά πολύ τον προϋπολογισμό και το χρόνο 
παράδοσης. 
Ήδη στη φάση κατασκευής της είχαν ανακαλυφθεί πλήθος από επιτύμβια μνημεία, που μεταφέρθηκαν, χωρίς να 
καταγραφεί η αρχική τους θέση. Από το 1870 και μετά, την ανασκαφή ανέλαβε η Αρχαιολογική Εταιρεία, η οποία 
διατήρησε τα νέα ευρήματα στην αρχική τους θέση στη «ταφική οδό» που προσέδωσαν  στον  Κεραμεικός  τον 
μοναδικό του χαρακτήρα. Σκοπός της Αρχαιολογικής Εταιρείας ήταν να βρει το Δίπυλον, και το Δημόσιο Σήμα που οι 
αναφορές του Θουκυδίδη, του Ξενοφώντα και του Παυσανία, τα τοποθετούσαν στα δυτικά όρια της παλιάς πόλης, 
περίπου εκεί που είχαν βρεθεί και τα πρώτα ταφικά μνημεία. Τι σήμαινε η  παρουσία μιας νεκρόπολης  μπροστά στη 
σημαντικότερη πύλη της σημαντικότερης πόλης της ελληνικής αρχαιότητος; Αυτό είναι κάτι που μέχρι στιγμής δεν  με 
είχε προβληματίσει σαν πιθανή ιδιότητα του  αστικού: η προσπέλαση στην τειχισμένη Αθήνα σημαίνονταν – 
κυριολεκτικά – από το Δημόσιο Σήμα. Και , ναι μεν, οι τάφοι των προγόνων ήταν μια από τις γενεσιουργές αιτίες των 
οικιστικών συγκεντρώσεων, όμως στη προκειμένη περίπτωση, ο Κεραμεικός σαν χώρος ταφής,  είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι της πόλης ήδη από τον 11ο π.Χ. αι. (ίσως και νωρίτερα). Αλλά, με ένα ιδιάζον χαρακτηριστικό: το 
νεκροταφείο του Κεραμεικού διέσχιζε ανέκαθεν, η Ιερά Οδός των Ελευσίνιων Μυστηρίων. 

Ίχνη ταφών στον Κεραμεικό, ανάγονται σε μεγάλο βάθος χρόνου. Από τον 11ο π.Χ. αι.  και μετά οι νεκροί 
καίγονται, και τα υπολείμματα της καύσης μαζί με κτερίσματα τοποθετούνταν σε τεφροδόχο αμφορέα τον οποίο 
έθαβαν.  
Στο τέλος του 9ου αι. (αρχή γεωμετρικής εποχής) επανέρχεται η συνήθεια της ταφής. Πήλινοι ή μαρμάρινοι αμφορείς,  
με σκηνές από την εκφορά του νεκρού, τοποθετούνται πάνω στους τάφους. Στην αρχαϊκή εποχή οι ταφικά μνημεία 
είναι πλέον πολυτελή με αγάλματα κλ. Όμως ο σοφός  Σόλων με νόμους περιορίζει τις υπερβολές των ταφών. Και ενώ 
την εποχή του Πεισίστρατου συνεχίζεται ο ταφικός ανταγωνισμός, (ο οποίος δίνει αριστουργήματα ταφικής τέχνης), ο 
θεμελιωτής της αθηναϊκής δημοκρατίας Κλεισθένης, αποφασίζει ότι οι τύμβοι που χρησιμοποιούντο για την ταφή των 
αριστοκρατικών οικογενειών,  μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από απλούς πολίτες.  Από τον 5ο αι.,  με την επίδραση 
της φιλοσοφικής σκέψης των Προσωκρατικών Φιλοσόφων, του Πάτωνα, του Σωκράτη, των τραγικών Ποιητών κλ.  
αποτυπώνεται πλέον και στη σχέση με τους νεκρούς σαν συλλογική συνείδηση του αθηναίου πολίτη και καθορίζει την 
μορφή του Άστεως:  Ο θάνατος σαν μέρος της ίδιας της Ζωής.   Ή, 
«Το νεκροταφείο της πόλης εφαπτόμενο της πραγματικότητας του Άστεως»2    

Υλικά από τους αρχαιότερους τάφους έχε χρησιμοποιήσει και ο Θεμιστοκλής στην εσπευσμένη προσπάθεια του να 
τειχίσει  την Αθήνα, μετά τους νικηφόρους περσικούς πολέμους , τα λάφυρα των οποίων απέδωσαν τα απαιτούμενα 
χρήματα. Το λεγόμενο Θεμιστόκλειο τείχος ολοκληρώθηκε το 478 π.Χ. , είχε όμως  χωρίσει τον  Κεραμεικό σε δύο 
τμήματα, το ένα μέσα και το άλλο έξω από τα τείχη της πόλης.  Αυτό ήταν μια συνειδητή επιλογή του Στρατηγού, να 
αφήσει εκτός του ορίου της  πόλης των Αθηνών  το «Δημόσιον Σήμα» ή Πολυάνδριον, το ξακουστό Μνημείο των 
Πεσόντων για την πόλη, Αθηναιων, εξ’ ων   ο Περικλής εμπνεόμενος  εκφώνησε τον περίφημο Επιτάφιο του. Ο 
Θουκυδίδης περιέγραφε το εκτός των τειχών τμήμα του Κεραμεικού  σαν το «ωραιότερο προάστιο».  Περίεργο, αν 
σκεφτεί κανείς ότι εκτός από το νεκροταφείο υπήρχαν οι  αγροί και τα εργαστήρια και τα καμίνια των αγγειοπλαστών. 
Οι κεραμείς, (εξ’ ού και Κεραμεικός) εκμεταλλευόντουσαν τη αργιλώδη λάσπη  του βάλτου από το ξεχείλισμα του 
ποταμού Ηριδανού, που πήγαζε από τη βόρεια πλαγιά της Πνύκας και  ανάμεσα σε σκιερά δέντρα κατέληγε στον 
Ιλισσό.  

5. ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ. 

Όσοι ταξιδεύουν συχνά με πλοίο, , κατά τον απόπλου, ίσως έχουν παρατηρήσει τμήματα περιτείχισης στη βόρια 
πλευρά του λιμανιού. Αυτό ήταν τμήμα των τειχών του Πειραιά τη συνολική διάταξη των οποίων βλέπουμε σε χάρτη 
του Ι. Τραυλού (1957). Στον ίδιο χάρτη καταγράφεται και το Θεμιστόκλειο Τείχος , το τείχος των Αθηνών. Ανάμεσα 
στις δύο πόλεις, τα Μακρά Τείχη (το βόριο τείχος και το νότιο τείχος, παράλληλα μεταξύ τους), εξασφάλιζαν την 
πρόσβαση από την Αθήνα στον Πειραιά, με πύλες, απαλλαγμένη από κινδύνους της εποχής. 

 
 
 
 
Εικόνα 12, 
 α. Ανασκαφή του Κεραμικού. 
 β. Σχέδιο των ανασκαφών.  
γ." Όρος Κεραμικού" δίπλα στα τείχη. 
 
 
 

2 Γιάννης Ανδριανάτος, εκπαιδευτής Ρητορικής – Διαλεκτικής, Δ/ης Ρητορικού Κύκλου, «Οι Δρόμοι των Μύθων – 
Κεραμικός» , Φεβρουάριος 2016. 

 

 26 

                                                           



 
Εικόνα 11 , α Θεμιστόκλειο Τείχος ".                                                          β. Μακρά τείχη. 
 
 

Σε άλλο χάρτη του Ι. Τραυλού (1950), «Ρυμοτομικό» των Αθηνών του 5ου αι, αποτυπώνεται το Θεμιστόκλειο 
Τείχος και σημειώνονται οι θέσεις δώδεκα πυλών που διέκοπταν τη συνέχεια του. Θα σταθούμε σ’αυτές που 
θεωρούμε σημαντικότερες, το Δίπυλον   (και κατά τον Τραυλό, Θριάσιαι Πύλαι), και τη  Ιερά Πύλη. 
 Σ΄ ένα σύγχρονο τοπογραφικό του Κεραμεικού, πάνω στο υφιστάμενο τείχος , που επεκτείνεται σε αρκετά καλή 
κατάσταση, από την οδό Ερμού και σ΄ ένα μήκος περίπου 200μ. τέσσερεις μεγάλοι προμαχώνες  διαμορφώνουν δυο 
σημαντικές εσοχές, στρατηγικής σημασίας, στο βάθος των οποίων υψώνονταν οι Πύλες: 

 
Εικόνα 13, Τοπογραφικό σχέδιο του Κεραμικού. 
 

Η πρώτη, η Ιερά Πύλη  σηματοδοτούσε την έξοδο της πομπής των Ελευσινίων  Μυστηρίων.  Οι Μύστες 
ακολουθούσαν την πανάρχαια Ιερά Οδό , που ξεκινούσε από το Ελευσίνειο της Ακρόπολης, και από κάποιο σημείο 
και μετά προχωρούσε δίπλα στην όχθη του Ηριδανού.  Στη μέση περίπου της απόστασης μέχρι την οδό Πειραιώς, η 
Ιερά Οδός διχαζόταν από μια τριγωνική «σφήνα», το Τριτοπάτρειον . Το ένα σκέλος της, (Ιερά Οδός) συνέχιζε προς 
την Ελευσίνα, το άλλο σκέλος σχημάτιζε την Ταφική Οδό που περνούσε ανάμεσα στα ταφικά αριστουργήματα του 
Κεραμεικού. Εκεί πάνω στις επιχώσεις (Νότιος Λόφος;;) μέχρι το 1930 υπήρχε το εκκλησάκι της Αγ. Τριάδας ( = 
Τριπάτρειον) που αντικαταστάθηκε με την νεώτερη και κατά πολύ μεγαλύτερη εκκλησία της Αγ. Τριάδας προς βορράν. 
Η δεύτερη πύλη, στη πραγματικότητα ένα ζεύγος πυλών, εξ’ ου και το όνομα Δίπυλον,  ήταν η κατάληξη του 
αποκαλούμενου «Δρόμου»(ανακαλύφθηκε το 1913), Δίπολο ανάμεσα στο Είναι και το μη είναι σύμβολο μιας  
δισυπόστατης φιλοσοφικής/κοσμικής οδού, αφετηρία πρόσβασης προς την Ακαδημία του Πλάτωνα και προσπέλαση 
ξένων, αγροτών, εμπόρων που κατέληγαν στην αρχαία Αγορά για να διαπραγματευτούν τα προϊόντα τους και «τα του 
Καίσαρος». Εντός των τειχών και ανάμεσα στις δυο Πύλες, βωμός θύμιζε «τα του Θεού» 

Τόπος συνάντησης ταξιδιωτών αλλά και αρχικός τόπος συγκρότησης της πομπής των Παναθηναίων. Και όχι 
μόνο! Στους τοίχους του τεράστιου πυλώνα οι νέοι αντάλλασσαν τα ερωτικά τους μηνύματα. Μετά την ανακάλυψη των 
επιτύμβιων μνημείων, τη δεκαετία του 1860, η αρχαιολογική έρευνα επεκτάθηκε προς το κέντρο προς την περιοχή της 
αρχαίας Αγοράς, όπου δίπλα στο τείχος της πόλης ανακαλύφθηκε (1871) το ορόσημο «ΟΡΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ», 
επιβεβαιώνοντας  όλες τις αρχικές υποθέσεις: εκεί κατέληγαν οι νοητοί άξονες της Ιεράς Οδού και του Δρόμου.  
Εφαπτομένη του Διπύλου, εντός των τειχών υπήρχε μνημειακή υπόστυλη Κρήνη, τόπος συνάντησης και κοινωνικών 
ανταλλαγών των γυναικών. 

Ανάμεσα από τις δυο Πύλες, κατασκευάστηκε το τελευταίο σημαντικό κτίσμα που στις αρχές του 4ου αι. πήρε την 
οριστική του μορφή: το  Πομπείον . Οικοδόμημα με στοά και στις τέσσερεις πλευρές πέριξ εσωτερικής μεγάλης αυλής, 
χρησιμοποιείτο για την προετοιμασία των Παναθηναίων: εκεί οι αθηναίες παρθένες αναρτούσαν στο κατάρτι του ιερού 
πλοίου το πέπλο που είχαν υφάνει για τη θεά Αθηνά. Το στολισμένο με άνθη πλοίο έβγαινε από το μεγαλόπρεπο 
πρόπυλο του Πομπείου και κατευθυνόταν στην Ακρόπολη ακολουθώντας  την οδό των Παναθηναίων.  
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Εικόνα 124, Κεραμεικός προοπτική αναπαράσταση. α, Ιερή Πύλη.  β, Πομπείο.  γ, Δίπυλο. δ, Κρήνη. ε, Ηριδανός. 
 

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Τα τείχη, σ’ ολόκληρο το φάσμα της ιστορίας των πόλεων, ορίζουν προστατεύουν  και διαχωρίζουν, καταστάσεις 
αντίθετες, (εντός/ εκτός, πόλη/ αγρός, εμείς/ οι άλλοι κλπ). Οι πύλες ήταν τα σημεία επαφής και  διαλεκτικής σύνθεσης 
των αντιθέτων καταστάσεων. Κάποιες φορές ήταν και τα σημεία απο-σύνθεσης και αποδόμησης των παγιωμένων 
καταστάσεων και των οργανωμένων δομών -  οι Κερκόπορτες των πόλεων.   
Αναμφίβολα, ήταν πυκνωτές μηνυμάτων και πληροφοριών, η ερμηνεία (ή η παρερμηνεία) των οποίων μπορούσε να 
προκαλέσει δίνη γεγονότων και εξελίξεων. Η φρούρηση της πύλης αποδεικνύονταν έργο δύσκολο και επικίνδυνο. 
 Όμως, χωρίς την ύπαρξη των πυλών η ζωή εντοιχίζεται «χωρίς περίσκεψιν, χωρίς  λύπην, χωρίς αιδώ» και χάνεται η 
δυνατότητα (ατομικής και συλλογικής) εξέλιξης.  
Γι αυτό, ίσως, οι Ησυχαστές τοποθετούσαν την πύλη της ψυχής στην καρδιά, και την φρουρούσαν με την αδιάλειπτη 
«καρδιακή προσευχή». 
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Περίληψη 

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στην ανάγκη ανάδειξης των στοιχείων που συγκροτούν τη μοναδική ταυτότητα του 
κάθε τόπου και κυρίως των νησιώτικων τόπων. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι φυσικά, χωρικά ή ανθρωπογενή και ο 
κάτοικος ή ο επισκέπτης με τα μέσα αντίληψης που διαθέτει και όλες τις αισθήσεις του αναγνωρίζει τον τόπο, ενώ η 
απόδοση στον τόπο ιδεολογικού, συναισθηματικού και ψυχολογικού περιεχομένου, τον κάνει μοναδικό. Αποκτά 
ιδιαίτερη φυσιογνωμία και έτσι πολλαπλές δυνατότητες ανάδειξης. Τα στοιχεία που συγκροτούν τη φυσιογνωμία ενός 
τόπου αναφέρονται στα ποσοτικά και στα ποιοτικά, ή αλλιώς στα μετρήσιμα και στα μη μετρίσιμα. Σε αυτά που 
μπορούν να καταγραφούν άμεσα και σε αυτά που απαιτείται μια βαθύτερη ερμηνεία τους. Στην πρώτη κατηγορία 
ανήκουν στοιχεία διαστάσεων,  μεγέθους, αναλογιών, περιοχών, χρήσεων γης,  κυκλοφορίας, μορφολογικά στοιχεία 
κ.α., ενώ στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αίσθηση του τόπου, τη συλλογική 
μνήμη, τα συναισθήματα, τις αυθόρμητες δραστηριότητες κ.α. Όλα όμως αποτελούν μέρος της ταυτότητας ενός τόπου, 
ως εκ τούτου αποτελούν στοιχεία διερεύνησης  και μελέτης για ένα τόπο, προκειμένου να προβληθούν τα 
χαρακτηριστικότερα αυτών και κατά συνέπεια να προβληθεί ο ίδιος το τόπος.  Όλα αυτά τα στοιχεία θα  δούμε μέσα  
από το παράδειγμα του οικισμού Προδρόμου στην Πάρο.  

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κάθε τόπος έχει χαρακτήρα που συγκροτείται από το σύνολο των ιδιαζόντων χαρακτηριστικών μορφών κάθε 
είδους, πρακτικών, ιδεολογικών, ψυχολογικών, που τον αφορούν και από τη στιγμή που έχει πλέον μια οντότητα, 
μπορούμε να μιλάμε και για τη φυσιογνωμία. Η φυσιογνωμία, αφορά την μοναδικότητα, την ταυτότητα, ακόμα και 
την προσωπικότητα ενός τόπου, όπως αυτή διατυπώνεται και εμφανίζεται μέσα από τα χαρακτηριστικά του τοπίου του 
και αναφέρεται  αποκλειστικά στη μοναδικότητα της οντότητας ενός τόπου, όπου οντότητα αποκτά ο τόπος που έχει 
συλλογική συνείδηση. Η φυσιογνωμία αφορά, όπως λέει και η ίδια η λέξη, τη γνώμη που έχουμε για τη φύση της 
οντότητας αυτής. Επιπλέον, η κάθε μορφή αντίληψης, όραση, ακοή, αφή, όσφρηση, γεύση, όπως και η αισθητική και 
λογική αντίληψη των στοιχείων ενός τόπου καθώς και η χρονική διάσταση, δίνουν τη δικής τους συνεισφορά στην 
διαμόρφωση της συνολικής-συλλογικής αντίληψη και στη συνέχεια τη γνώση και βίωση του τόπου αυτού.  
Συγκεκριμένα, με δεδομένο ότι τοπίο  είναι η συνολική αντίληψη, η πραγματική, συναισθηματική και ιδεολογική 
εικόνα που ένας τόπος προσφέρει, σε δεδομένο χρόνο, και με βάση το γεγονός ότι ο άνθρωπος με κάθε μία από τις 
πέντε αισθήσεις αλλά και την κουλτούρα που διαθέτει, αντιλαμβάνεται και ένα μέρος του χώρου του και αποδίδει στο 
καθένα ξεχωριστά νοηματικό περιεχόμενο και συναίσθημα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως ένας τόπος εμφανίζει 
μέσω του τοπίου του ποικίλες διαστάσεις. Αυτές οι διαστάσεις εμπλουτίζουν  τον τόπο και του δίνουν ιδιαίτερη αξία. 
Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να μιλάμε πέρα από το οπτικό τοπίο και  για ηχητικό, γευστικό, οσμητικό 
αλλά και τοπίο αφής.  Το τοπίο προκύπτει από τη συμπλοκή φυσικών και κοινωνικών συνθηκών και αποτελεί το 
πλαίσιο εδάφους που προβάλλεται ο πολιτισμός. Δηλαδή με τον όρο τοπίο περιγράφεται η πολιτιστική ερμηνεία του 
τόπου, με την έννοια του πολιτισμού που αφορά την έκφραση της συλλογικής συνείδησης του τόπου.  

Συνεπώς, στο ερώτημα,  για το που και σε τι ακριβώς οφείλεται η αξία ενός τόπου, η απάντηση είναι στην 
εμφάνιση της φυσιογνωμίας του δηλ. της μοναδικότητάς του. Όσο πιο ισχυρή είναι αυτή, τόσο μεγαλύτερη αξία έχει ο 
τόπος αυτός και η εμφάνισή της απαντάται  τόσο σε φυσικά, χωρικά  ανθρωποποίητα στοιχεία όσο και σε αισθητικές ή 
αισθητηριακές ποιότητες του τόπου. 
                                       

2. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα φυσικά στοιχεία, αφορούν γεωγραφικά στοιχεία, το κλίμα, τη χλωρίδα και την πανίδα. Αναφέρονται επίσης 
στην τοπογραφία, τη μορφολογία του εδάφους, το φυσικό ανάγλυφο, τον προσανατολισμό, αλλά και τα φυσικά υλικά 
κατασκευής που ο ίδιος ο τόπος προσφέρει. Το φυσικό ανάγλυφο ή αλλιώς τα γεγονότα του τοπίου, όπως συνηθίζεται 
να λέγονται  μπορεί να επηρεάσει τη δημιουργία ενός οικισμού. Οι κοιλότητες ή οι προεξοχές, οι πλαγιές 
διαμορφώνουν  την εικόνα ενός τόπου. Αυτή η εικόνα μπορεί να είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη και χαρακτηριστική. 
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Η προσαρμογή στο κλίμα είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο διαμόρφωσης της φυσιογνωμίας. Η 
θερμοκρασιακή απόδοση, οι βροχοπτώσεις, η ηλιοφάνεια επηρεάζουν του τόπους και δημιουργούν ένα μικροκλίμα για 
τις γύρω από αυτούς  περιοχές. Η μορφή των σπιτιών, επηρεάζεται και αυτή από τις κλιματολογικές συνθήκες, όπως 
άλλωστε και ο χαρακτήρας των ανθρώπων.  Τα παράθυρα είναι μικρά και μαζεμένα για να αποφεύγουν τον έντονο 
ήλιο και τον αέρα.  Το εκτυφλωτικό άσπρο, το γωνιακό τελείωμα των σπιτιών, οι προεξοχές, το σαρδελωτό επίχρισμα, 
δημιουργούν σκιές και αντανακλούν το φως του ήλιου.  Ο άνθρωπος τελικά επηρέασε το περιβάλλον και αντιστρόφως. 
Η χλωρίδα και η  χαρακτηριστική μεσογειακή βλάστηση ενός τόπου, οι θάμνοι, τα λουλούδια, σφραγίζουν το 
εικαστικό, οσμητικό αλλά και πολιτιστικό τοπίο ενός τόπου. Στην Πάρο, διαίτερη είναι η θέση της ελιάς και του 
αμπελιού στη ζωή των κατοίκων με τον τρύγο και το ελαιομάζωμα.  
 

              
 
Με την ίδια λογική η πανίδα συμπληρώνει το σύνολο των εντυπώσεων ενός τόπου. Η παρουσία πουλιών ή άλλων 
ζώων στους λόφους διαμορφώνει το οπτικό και ακουστικό τοπίο του τόπου.  

3. ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΠΟΙΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα ανθρώπινα στοιχεία είναι σχετικά με τις κοινωνικές δραστηριότητες, τα ιστορικά, τα οικονομικά και 
δημογραφικά χαρακτηριστικά, την έκφραση άλλων ιδεολογικών και συναισθηματικών αναγκών των κατοίκων και τα 
ίχνη τους στο χώρο. Αφορούν επίσης την παρούσα δυναμική του τόπου, όπως ορίζεται σε σχέση με τη σύνθεση του 
πληθυσμού, τους ίδιους τους ανθρώπους, τις κοινωνικές δομές, οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες, τις 
ασχολίες τους, τα πολιτισμικά στοιχεία (ιστορία, τη μυθολογία, τα ήθη και έθιμα, τις θρησκευτικές παραδόσεις, κλπ).   

Αυτά, αποτελούν μέρος της ταυτότητάς του, τα οποία γίνονται αντιληπτά από τη διαδικασία της συλλογικής 
μνήμης (όπως ο Λόγος και ο Μύθος). Τα στοιχεία που συνιστούν τη συλλογική μνήμη είναι αυτά που αντέχουν στο 
πέρασμα του χρόνου, ενώ η κοινωνική έκφραση της συλλογικότητας αυτής είναι αυτή που παράγει τον πολιτισμό. Το 
όνομα ενός τόπου είναι ένα από αυτά. Πολλές φορές το όνομα συμπυκνώνει ιστορία, παράδοση, διαχρονικό και 
συγχρονικό περιεχόμενο, μυθολογία, οι χωρικές ιδιομορφίες, ή η ιδιαίτερη κοινωνική, πολεοδομική, αρχιτεκτονική 
έκφραση και δημιουργεί προϋποθέσεις ιδιοποίησης. Ο άνθρωπος, κυρίως ο κάτοικος, προσκολλάται συναισθηματικά ή 
ιδεολογικά με το όνομα και καμιά φορά εξελίσσεται με  βάση αυτό. Ο οικισμός Πρόδρομος, πήρε το όνομά του από το 
μητροπολιτικό ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, κτίσμα του 17ου αιώνα με αξιόλογες παλαιές εικόνες και 
ξυλόγλυπτα. Το χωριό ήταν γνωστό από το Μεσαίωνα. Το παλιό του όνομα ήταν Δραγουλάς ή Τραγουλάς από τον 
Τράγειο Απόλλωνα, προστάτη των βοσκών, που λατρευόταν στην Πάρο. Η ιστορία ενός τόπου σε όλες τις εποχές και 
με όλες τις εκφράσεις της, είναι ένα ακόμα στοιχείο ανάδειξης, με ένα τρόπο όμως ζωντανό και βιωματικό για τον 
κάτοικο του τόπου. Ο Πρόδρομος είναι γνωστός από τη μεσαιωνική εποχή, τότε που αρχίζει να παίρνει μορφή σαν 
οργανωμένος οικισμός, δηλαδή κατά τους 16ο-17ο αιώνες Η ιστορία του χωριού και οι παραδόσεις που φτάνουν ως τις 
μέρες μας διηγούνται πολλά και ενδιαφέροντα. Η παλιά παράδοση λέει ότι εδώ γεννήθηκε ο μεγάλος λυρικός ποιητής 
της αρχαιότητας Αρχίλοχος.  
 

            
Ασχολίες                  οι άνθρωποι    οι εκδηλώσεις 
                      

4. ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα χωρικά, αφορούν στοιχεία του δομημένου κελύφους, τα τυπολογικά, μορφολογικά και κατασκευαστικά 
στοιχεία του περιβάλλοντος. Αφορούν επίσης τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του τόπου, όπως αυτός διαμορφώνεται από 
τη σχέση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, από τη δομή, καθώς και τα χαρακτηριστικά των κτιρίων και του 
δημόσιου χώρου. Η μορφή και η λειτουργία του ιστού όπως είναι το δίκτυο του δρόμου, τα μοτίβα των πλατειών και 
ανοιχτών χώρων, το σύστημα κίνησης, τα όρια, η σχέση του δομημένου και αδόμητου χώρου, τα σημεία αναφοράς 
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κ.λ.π.  Επίσης, στοιχεία όπως  η κλίμακα, ο όγκος, το ποσοστό, το μέγεθος, το σχήμα, ακόμη και αφαιρέσεις όπως οι 
κηλίδες, οι γραμμές, τα επίπεδα, τα όρια, είναι ένα σημαντικό μέρος της ταυτότητας ενός τόπου.  
Κυρίαρχο όμως ρόλο παίζει η αρχιτεκτονική του τόπου, όπου μέσα από όλες τις εκφράσεις της αποτελεί καθοριστικό 
χωρικό στοιχείο στη διαμόρφωση συγκεκριμένης φυσιογνωμίας του. Μέσα από την αρχιτεκτονική αναγνωρίζονται 
χαρακτηριστικές  και διαχρονικές αξίες. 
 

               
 

Στη πολεοδομική προσέγγιση ανήκει και η ένταξη  και τοποθέτηση  στο ευρύτερο περιβάλλον. Η δημιουργία των 
παραδοσιακών οικισμών ήταν πάντα αποτέλεσμα πραγματικής ανάγκης. Εκείνο που δεν υπήρχε σε μια τέτοια 
«απόφαση» ήταν να ξεπερνιέται το οποιοδήποτε μέτρο σε σχέση με την οικονομία του χαρακτηρισμού των χώρων ως 
οικιστικών περιοχών. Αποφάσεις, που αντιδιαστέλλονται με τις σημερινές, όπου η δόμηση γίνεται χωρίς φειδώ και 
χωρίς  να εντάσσονται στην «κοινή λογική». Γενικά η επιλογή θέσης γίνεται με όρους διασύνδεσης με γειτονικούς 
οικισμούς, με οπτική επικοινωνία, με τις θέες, με την τοπογραφία, με την ευνοϊκή ασφάλεια, το κλίμα (προφύλαξη από 
ψυχρά ρεύματα μικροκλίματος), την ηλιοφάνεια, τους βοσκοτόπους, τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τα δάση για 
προμήθεια υλικών, τη σχέση με άλλα τοπόσημα και σημαντικής αξίας τόπους. Όπως για παράδειγμα ένα ιστορικό 
τόπο, ένα μυθολογικό τόπο, ένα μοναστήρι.  
 

     
 

Η Πολεοδομία επίσης είναι χωρικό στοιχείο διαμόρφωσης ταυτότητας.  Η καταγραφή των χαρακτηριστικών 
στοιχείων της πόλης ή του οικισμού που αφορούν την ανάδειξη της φυσιογνωμίας της αφορά τον ιστό, τις λειτουργίες, 
τους δρόμους, τις κυκλοφοριακές λύσεις, τους ελεύθερους χώρους, τα  δημόσια έργα, τους αρχαιολογικούς χώρους 
κ.λ.π.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό, είναι το περίγραμμα των οικισμών, το οποίο σχηματίζεται από τους τοίχους των 
εξωτερικών τους σπιτιών. Αυτό που καθορίζει την ίδια τη μορφή και μας οδηγεί στην αντίληψη της ιδιαίτερης 
φυσιογνωμίας κάθε οικισμού. Η παρατήρηση της κάτοψης των παραδοσιακών οικισμών, δείχνει για μια ακόμα φορά 
την αμυντική διάταξη με τους κλειστούς δακτυλίους από ζώνες κατοικιών.  Δείχνει επίσης ότι δεν υπάρχει ιεράρχηση  
ελεύθερου και κτισμένου χώρου.  Η εντός και εκτός ιδιοποίηση του χώρου καθορίζει τις περιοχές.  Οι επιδρομές των  
πειρατών, οδήγησαν τους οικισμούς στην ανάπτυξη μιας αμυντικής διάταξης.   Αρχικά οι οικισμοί ήταν κοντά στις 
ακτές.   Όμως,  οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε ασφαλέστερες, κατά το δυνατό,  περιοχές, και να 
δημιουργήσουν οικισμούς (κατά το πρότυπο των μεσαιωνικών πόλεων ), όπου τα ίδια τα σπίτια δημιουργούσαν τα 
τείχη προστασίας με την εξωτερική παρειά τους, διατεταγμένα σε κλειστούς δακτυλίους από ζώνες κατοικιών.  Οι 
δακτύλιοι διαμορφώνονταν από απλή σειρά κατοικιών, που εξασφάλιζαν ένα ελάχιστο χώρο για κατοικία, χωρίς 
πρόβλεψη χώρων για αυλή και βοηθητικές χρήσεις.  Η στενομέτωπη όψη των σπιτιών είχε σαν αποτέλεσμα  οι μικρές 
αυλές και τα ζώα να βρίσκονται στο πίσω μέρος.  Άλλωστε,  τα εξωτερικά σπίτια του οικισμού, είναι αυτά που με 
λιγοστά ανοίγματα και με ενισχυμένη δόμηση, αποτελούσαν το τείχος.  Τα σπίτια δεν ήρθαν αργότερα να κολλήσουν 
στο τείχος, οργανωμένα γύρω από ένα μονοπάτι, αλλά τα ίδια διατάσσονται το ένα δίπλα στο άλλο, προφυλάσσοντας 
έτσι τον εαυτό τους και τον υπόλοιπο οικισμό, φανερώνοντας την κοινωνική τους οργάνωση. Τα σπίτια μπλέκονται 
μεταξύ τους και αφήνουν ελάχιστο χώρο για φωτισμό, αερισμό, κυκλοφορία.  Οι δρόμοι παρουσιάζουν απότομες 
αλλαγές κατευθύνσεως, ενώ οι περιορισμένοι δημόσιοι χώροι και τα μικρά πλατώματα, κυρίως μπροστά από 

 

 31 



εκκλησίες, επιβεβαιώνουν περίτρανα το γεγονός ότι η βασική πρόβλεψη των κατοίκων, ήταν η άμυνα, σε περίπτωση 
πειρατικής ή άλλης επιδρομής.   

Επίσης ο ιστός ενός οικισμού ή μιας πόλης είναι ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία που συγκροτούν το 
χαρακτήρα και προβάλουν τη φυσιογνωμία.  Συνήθως λόγω διαφόρων πολιτιστικών- οικονομικών παραγόντων ένα 
οικιστικό σύνολο μπορεί να αναπτύσσεται ακτινωτά ή σπονδυλωτά, γύρω από το κέντρο του, με δίκτυο πεζοδρόμων 
που ξεκινούν από το κέντρο και φτάνουν έως την αγροτική γη. Μπορούν να αναπτυχθούν μαχαλάδες- γειτονιές με δικό 
τους υποκέντρο. Το κάθε κέντρο –πλατεία να έχει το δικό του χαρακτήρα. 
 

       
 

Η φυσιογνωμία των παραδοσιακών ιστορικών οικισμών,  συνδέεται με φιλοσοφικές και κοινωνικοψυχολογικές 
έννοιες.  Οι οικισμοί μέσα από την πολιτιστική τους διάσταση, γίνονται αφορμές διδαγμάτων πολλών αισθητικών 
αξιών των διαφόρων εποχών.  Στα  γενικά χαρακτηριστικά που μπορούν να θεωρηθούν και ως κριτήρια αξιολόγησης 
των οικισμών της Πάρου, ανήκουν η οργάνωση και η επανάληψη ομοίων στοιχείων.  Η κλίμακα είναι ανθρώπινη,  με 
αποτέλεσμα την ευνοϊκή επίδραση της δομής στην ανθρώπινη συμπεριφορά και τη δημιουργία πλέγματος ανθρωπίνων 
επαφών.  Άλλωστε ο πολεοδομικός και αρχιτεκτονικός χώρος,  εμφανίζει υποδειγματικά τις ιδιομορφίες και τις αρετές 
της μικρής κοινωνίας που τον δημιούργησε. Η πολεοδομική οργάνωση ενός τόπου  διαμορφώνεται με αξίες που δεν 
είναι πλασματικές, αλλά αντιστοιχούν στις πραγματικές κοινωνικές αξίες. Μια από αυτές είναι η αξία  του 
δημοσίου έναντι του ιδιωτικού χώρου.  Σε κάθε παραδοσιακό οικισμό της Πάρου,  μπορεί ακόμα και σήμερα να 
διακρίνει κανείς, τη διάρθρωση της συγκεκριμένης κοινωνίας. Οι σχέσεις είναι ανοιχτές και επικρατούν σχέσεις 
συγγένειας έστω και μακρινής.  Τα παιδιά αποκαλούν όλους θείες και θείους.  Η ηθική αποτελεί κριτήριο αποδοχής.  Ο 
χαιρετισμός σε όλους τους κατοίκους,  που συνήθως κάθονται στα πεζούλια, είναι απαραίτητος  στο πέρασμα μέσα από 
τα σοκάκια.  Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, τα στοιχεία αυτά της κοινωνίας, να μην επηρεάζουν την αρχιτεκτονική, έτσι 
ώστε  και αυτή γίνεται έκφραση της επικοινωνίας και της εμπιστοσύνης μεταξύ των κατοίκων; Ο ιδιωτικός χώρος 
περιορίζεται στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού, ενώ ο καθημερινός χώρος,  η σάλα, είναι ανοιχτός  στο δρόμο.  Το 
πορτέλο είναι πάντα ανοιχτό.   Ανοιχτό προς την επικοινωνία.  Ο δρόμος είναι ημιδημόσιος ενώ η φροντίδα του ανήκει 
στη νοικοκυρά.  
 

                
 

Τις ελλείψεις των σπιτιών σε χώρο έρχονται να καλύψουν τα στενά δρομάκια, αφού ταυτόχρονα με τη λειτουργία 
τους σαν περάσματα, διαμορφώνονται σε χώρους ζωής.  Αυλή είναι ο δρόμος.  Οι πεζούλες είναι το υπαίθριο 
καθιστικό.  Ο έλεγχος του δρόμου είναι άμεσος, μιας και το πορτέλο είναι μονίμως ανοιχτό.  Βασικά οι λειτουργίες 
γίνονται έξω από το σπίτι, λόγω του χωρικού περιορισμού.  Κυρίαρχο χαρακτηριστικό είναι η οικονομία του χώρου. 
Για να εξοικονομήσουν χώρο για μια προσθήκη στο ανώϊ, σκεπάζουν το δρόμο, με τη βοήθεια δύο ή περισσότερων 
βόλτων και χτίζουν από πάνω, έτσι που, χωρίς να διακόπτεται ο δρόμος, προεκτείνεται το σπίτι και δημιουργείται ένα 
ωραίο και χαρακτηριστικό στοιχείο. 0 δρόμος στους παραδοσιακούς οικισμούς της Πάρου, χάνει τον απρόσωπο 
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δημόσιο χαρακτήρα,  γίνεται χώρος επικοινωνίας και επαφής.  Γίνεται ημιδημόσιος,  αφού ο έλεγχος και η φροντίδα, 
γίνεται από τους κατοίκους της παράπλευρης ανοιχτής πόρτας.  Με πλάτος 0,90-2,50 μ. , λειτουργεί σαν διεισδυτικό 
στοιχείο του περιβάλλοντος και όχι καταλυτικό.   Ενώνει και δε διασπά το χώρο.  Πολλές φορές αποτελεί τμήμα της 
κατοικίας, με τις διάφορες μικροχρήσεις που αναπτύσσονται στα κατώφλια των σπιτιών.  Κάθε δρόμος είναι και 
πλατεία και αυλή και καφενείο και θέατρο.   Προσφέρεται ως χώρος για κάθε συναλλαγή.  

5. ΟΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο που δημιουργεί συνθήκες μοναδικότητας είναι οι αισθητηριακές ποιότητες 
ενός τόπου. Οι ποιότητες που αφορούν την ικανοποίηση των αισθήσεων του ανθρώπου διαμορφώνουν τα αντίστοιχα 
τοπία των τόπων.  Ένας τόπος,  δε χαρακτηρίζεται μόνο από τα μορφολογικά του στοιχεία και φυσικά δεν 
αναγνωρίζεται μόνο απ’αυτά.  Ο άνθρωπος που δημιουργεί και κατοικεί σ’έναν τόπο, τον αναγνωρίζει όχι μόνο με την 
όραση, αλλά με όλες τις αισθήσεις του.   

Έτσι, κάθε τόπος μπορεί να έχει το δικό του ηχητικό τοπίο που να διαφοροποιείται και να τον χαρακτηρίζει 
μοναδικά.  Είναι το τοπίο εκείνο που μπορεί κανείς να αναγνωρίσει απομονώνοντας τις υπόλοιπες αισθήσεις του. 
Μπορεί αυτό να συγκροτηθεί από τη ντοπιολαλιά των κατοίκων  ή ακόμα από το νερό που τρέχει αδιάκοπα από 
διάφορες βρύσες ή αυλάκια ρείθρων  σε μια πορεία του νερού ρυθμιζόμενη και κατευθυνόμενη.  Όμως δεν είναι μόνο 
αυτές οι αισθήσεις, που δίνουν τη δυνατότητα αναγνώρισης ενός τόπου.  Εξίσου σημαντική είναι η ακοή.  Η εντύπωση 
του ‘’ακουστικού τοπίου‘’, που δίνει την ποιοτική αξία στον οικισμό.  Χαρακτηριστικές οι συζητήσεις ή τα 
‘’κουτσομπολιά’’ των χωριανών, που κάθονται στα πεζούλια, όπου με τη δική τους ιδιαίτερη προφορά, κάνουν τον 
τόπο ιδιαίτερο και ξεχωριστό.  Το ιδίωμα, λοιπόν, του ακουστικού τοπίου, είναι άξιο προστασίας όσο και ένα 
παραδοσιακό σπίτι.   
 

      
 

Τα ιδιαίτερα αρώματα του τόπου που μπορούν να εκφράζονται μέσα από αρωματισμένες διαδρομές, μέσα από την 
ιδιαίτερη χλωρίδα ή πανίδα του κάθε τόπου μπορούν να διαμορφώνουν αντίστοιχα οσμητικά τοπία. Με την όσφρηση 
αναγνωρίζει τα αρώματα και τις μυρωδιές ενός τόπου, που είναι ιδιαίτερες.  Πώς είναι δυνατό  να μην καταλάβει 
κανείς το περιβάλλον, όταν νοιώθει τη μυρωδιά του φαγητού, που η κάθε νοικοκυρά ετοίμασε, ή την ευωδιά του 
γιασεμιού  ή του βασιλικού που έχει στη γλάστρα της; Οι οσμές,  είναι από τις εντυπώσεις εκείνες που μένουν πολύ 
δυνατά χαραγμένες στη μνήμη του ανθρώπου.  Το ιδιαίτερο λοιπόν οσμητικό τοπίο, είναι αναγνώσιμο και 
αναγνωρίσιμο.  
 
τοπία 

          
οσμητικό              γευστικό               αφής  
 

Επίσης, οι ιδιαίτερες γεύσεις του κάθε τόπου η τοπική του κουζίνα, μικρές ή μεγάλες απολαύσεις χαρακτηριστικών 
γεύσεων συνδυασμένες με τόπους  δίνουν το δικό τους γευστικό στίγμα και δημιουργούν το ιδιαίτερο γευστικό τοπίο 
των τόπων. Όπως κάθε τόπος, έτσι και η Πάρος, διαθέτει ιδιαίτερα φαγητά. Απαραίτητο συμπλήρωμα του μεζέ ένα 
ντόπιο κρασάκι από το βαρέλι, ή ένα ρακί. Το ρακί φτιάχνεται σε ειδικά αποστακτήρια (τα ρακιδιά) από τα στρόφυλα, 
τα υπολείμματα δηλαδή από τα πατημένα σταφύλια. Στον Πρόδρομο, το έθιμο του βρασμού των ρεβιθιών στο 
τσουκάλι, ισχύει ως τις μέρες μας.  Από το βράδυ του Σαββάτου όλες οι νοικοκυρές πάνε τα τσουκάλια τους με τα 
ρεβίθια στο φούρνο του χωριού.  Αυτά βράζουν όλη τη νύχτα και τα παίρνουν την άλλη μέρα μετά το τέλος της 
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εκκλησίας, καθώς επιστρέφουν στα σπίτια τους.  Μια δοξασία άλλωστε απαιτεί να μη χρησιμοποιείται μαγειρικό 
σκεύος την Κυριακή. Ανάλογης σημασίας στοιχείο για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός τόπου και της ανάδειξης 
της φυσιογνωμίας του είναι η εντύπωση αφής που δίνουν τα διάφορα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή ή διαμόρφωση διαφόρων χώρων κλειστών ή ανοιχτών της πόλης ή ενός άλλου τόπου. Οι πλακοστρώσεις οι 
χωματόδρομοι, το χώμα, οι ξύλινες ή πέτρινες επιφάνειες παρεμβαίνουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση και εμφάνιση της 
φυσιογνωμίας του τόπου. Τα βράχια, οι αμμουδιές ακόμα και τα υλικά κατασκευής των χωρικών στοιχείων μπορούν να 
αποδώσουν αντίστοιχες ποιότητες. Η αφή, είναι μια άλλη αίσθηση που δημιουργεί εντυπώσεις για το χαρακτήρα του 
τόπου.  Είναι η αίσθηση που έχει κανείς όταν περνά από δρόμους που οι μαρμαρόπλακες γλιστράνε, που ακουμπά - 
καμιά φορά από στενότητα δρόμου ή από εσωτερική ανάγκη - τα σαρδελωτά επιχρίσματα των τοίχων.   Νοιώθει κανείς 
τη ζωή, μέσα από το άγγιγμα των σοβάδων, καμιά φορά ξεφλουδίζει τις στρώσεις από τα απανωτά ασβεστώματα.   
 

       
 

Υπάρχουν όμως και άλλες ποιότητες που μπορούν να χαρακτηρίζουν ένα τόπο και συνήθως δεν προβάλλονται 
γιατί δεν είναι εύκολα καταγράψιμες αν και δυναμικά παρούσες.  Το φως αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. Ο τρόπος 
και το είδος  φωτισμού, το παιχνίδι φωτός και σκιάς,  χαρακτηρίζουν την ταυτότητα ενός τόπου. Οι φωτιστικές 
αναζητήσεις αλλά και οι τεχνικές φωτισμού μνημείων μπορούν να αναδείξουν τη φυσιογνωμία του καθώς επίσης και ο 
χάρτης φωτεινότητας των δημόσιων και ιδιωτικών χώρων όχι μόνο τη μέρα αλλά και τη νύχτα.  Από την άλλη το πλέον 
χαρακτηριστικό στοιχείο τόπου στη σύνθεση του τοπίου και στην απόδοση του χαρακτήρα της είναι η χρωματική 
απόδοση των μορφημάτων του. Οι φαιές χρωματικές αποχρώσεις των βράχων και των φυτών, οι πράσινες των 
δέντρων, οι γαλάζιες του υγρού στοιχείου  ή του ουρανού αποδίδουν το ιδιαίτερο χρώμα της κάθε περιοχής.  
 

6. Η ΠΥΛΗ 

Βασικό στοιχείο της φυσιογνωμίας του  οικισμού είναι η χαρακτηριστική πύλη του. 
Η πύλη αυτή σχηματίζεται από την ένωση μέσω του καμπαναριού δύο εκκλησιών. Του Αγίου Σπυρίδωνα και του 
Αγίου Γεωργίου. 
 

         
 

Ο ρόλος και η σημασία αυτής της πύλης είναι πολλαπλός Καταρχάς είναι χρηστικός . Να μπορεί να κλείνει για 
προστασία. Το πέρασμα αναπτυγμένο σε μήκος, δίνει τη δυνατότητα για διπλή προστασία. Λειτουργεί επίσης και ως 
μέσο πρόσβασης, μέσα στον ίδιο τον οικισμό Όμως πέρα από τη λειτουργική σημασία,  είναι επιφορτισμένη με 
συναισθητική και ιδεολογική σημασία.  Η σημαντική και αισθητική του απόδοση είναι εξίσου σημαντική. Είναι πύλη 
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διαμορφωμένη με ιδιαίτερη φροντίδα,  ώστε να ενισχύει το δέος που νιώθει κανείς περνώντας από το έξω στο μέσα του 
οικισμού, ενώ ενισχύεται η ιερότητά της με τη επιστέγασή της με το καμπαναριό. 
 

     
 

Όμως πάνω απ όλα η πύλη εκφράζει την μετάβαση από μια κατάσταση σε μια άλλη.  
Μετάβαση από το μέσα στο έξωΜετάβαση από το ανοιχτό στο απόλυτα κλειστό, με την κυριολεκτική και τη 
μεταφορική έννοια. Η έννοια του κλειστού έχει να κάνει με σχέσεις, με έλεγχο, με ηθικές αξίες με τρόπους 
συμπεριφοράς αλλά και με την αίσθηση του εγκλεισμού. Από το ανοιχτό ελεύθερο βλέμμα στο περιορισμένο.  Μετά το 
πέρασμα κάτω από την πύλη εισέρχεται κανείς σε ένα διαφορετικό κόσμο που οφείλει να σεβαστεί. Δεν γίνεται να μην  
το καταλάβει περνώντας από αυτό το λαιμό της κλεψύδρας.  

Η μετάβαση αφορά μια εντελώς διαφορετική κατάσταση σε όλα τα επίπεδα. Μέσα στον οικισμό οι θέες είναι 
περιορισμένες, Το βλέμμα δεν μπορεί να φύγει μακριά παρά μόνο στα σημεία εισόδου στον οικισμό. Όταν είσαι μέσα, 
μόνο δια μέσω της πύλης μπορεί το βλέμμα να ανοιχτεί με μακρύτερες θέες. Το πέρασμα από την πύλη  αφορά επίσης 
και τη μετάβαση από το φυσικό τοπίο στο απόλυτα ανθρωποποίητο, από το χρώμα στο εκτυφλωτικό άσπρο, από το 
ανοιχτό στο περιορισμένο, από την ασφάλεια, στην ασφάλεια και στον απόλυτο έλεγχο. Από την άπλα στη στενότητα, 
από τον αέρα στην απόλυτη άπνοια. Μέσα στα στενά σοκάκια ακόμα και ο ισχυρός βοριάς δεν μπορεί να περάσει. Οι 
στενοί δαιδαλώδεις δρόμοι δημιουργούν αφές, ήχους, αντίλαλους, σκιές εντελώς διαφορετικές από το έξω. Το μέσα 
στο χωρίο είναι μια διαφορετικά, άλλη εμπειρία. 

Το πέρασμα αυτό γίνεται ακόμα πιο στενό, με την παρουσία των ανθρώπων  και δη πρεσβύτερων στα πεζούλια 
εκατέρωθεν. Το  βλέμμα που αποκτά σχεδόν απτικές διαστάσεις, το νιώθεις σε ολόκληρο το σώμα, κάνει αυτή τη 
μετάβαση από το έξω στο μέσα αλλά και αντίστροφα απτή, συγκεκριμένη και αδιαμφισβήτητη.  Η  απαραίτητη 
κοινωνική κριτική, ο υποχρεωτικός χαιρετισμός δεν αφήνει περιθώρια λάθους συμπεριφοράς. Η πύλη γίνεται τότε 
ακόμα πιο στενή που επιτρέπει τη διέλευση ατομικά σε ένα προς ένα, σε σκανάρει, σε ελέγχει και σε παραδίδει στο 
μέσα ή στο έξω της. Σαν τη γέννα που πρέπει να περάσεις από τη στενωπό για να πάρεις τη ζωοδότο ανάσα. 

Η πύλη έτσι αποκτά άλλο περιεχόμενο και  διαστάσεις,  που έχουν να κάνουν με αξίες, με φιλοσοφικές 
αναζητήσεις  που ξεπερνούν τα ανθρώπινα μέτρα και αποκτούν σημασίες  άλλες πιο πολύπλοκες, αποκτούν ιδεολογικό 
περιεχόμενο και συναίσθημα και εκφράζουν τη  γνώμη και γνώση που έχουμε για την οντότητα του συγκεκριμένου 
τόπου. 

7. ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ 

Αυτό που γίνεται εμφανές από όλα τα προηγούμενα είναι ότι τα στοιχεία που συγκροτούν την ταυτότητα ενός 
τόπου και τον κάνουν μοναδικό, είναι πολυδιάστατα και ποικίλα. Όλα αυτά μαζί, η προστασία αυτών και η ανάδειξή 
τους, μπορούν να διασφαλίσουν τις συνθήκες για βιώσιμη και αειφόρο λειτουργία των οικισμών αυτών. 

Η αναφορά σε όλα τα παραπάνω έγινε για να γίνει περισσότερο κατανοητό πως η τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί 
να ακολουθεί  μόνο το δίπολο θάλασσα, ήλιος, ο ελληνικός χώρος έχει να επιδείξει πολύ περισσότερα στοιχεία, 
στοιχεία που κάνουν κάθε τόπο του μοναδικό και με ιδιαίτερη ταυτότητα.  Η ανακάλυψη των στοιχείων της 
φυσιογνωμίας σε ένα τόπο δεν συνεπάγεται μόνο την ανάδειξή τους, προϋποθέτει και συνθήκες προστασίας αλλά και 
ενίσχυσης αυτών που απειλούνται με εξαφάνιση.  

Βιβλιογραφία 

- Στεφάνου Ιωσήφ, «Χώρος, Τόπος, Τοπίο. Από τον αφηρημένο στον συγκεκριμένο τόπο», Διάλεξη στο Γαλλικό 
Ινστιτούτο I.F.A. Αθήνα 1996. 

- Στεφάνου Ι., Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης, «Η φυσιογνωμία της Ελληνικής πόλης», Ε.Μ.Π., 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Αθήνα 2000. 

- Στεφάνου Ιωσ. και Ιουλία, «Το αστικό τοπίο», Σημειώσεις μαθήματος Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ 1983. 
- Ι. Στεφάνου, «Προσεγγίσεις στην αντιληπτική δομή του χώρου», περιοδ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, Νο 12, Αύγουστος 

1996. 
- Stefanou J., Etudes des paysages. Vers une Iconologie experimentale de l’ image, These de doctorat d’ Etat. 

Universite de StrasbourgI,1980. 
- Στεφάνου Ι., «Η ψυχολογία του χώρου», Σεμινάριο Συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ΕΜΠ, Αθήνα 1996. 
- Στεφάνου Ι. , «Στοιχεία σημειολογίας», ΕΜΠ 1978. 
- Βασιλαρά Α, « Σημείωση και καταγραφή του οσμητικού τοπίου», Διατριβή ΕΜΠ, Τομέας Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας, 2010 
 

 35 



- Vasilara Α, Non visual aspects of landscape. odour landscape, JURNAL “SUSTAINABLE, DEVELOPMENT, 
CULTURE, TRADITIONS”,  Volume 2/2013, Syros Institute 

- Vasilara Α , ODORS AND COLOURS,  JURNAL “SUSTAINABLE, DEVELOPMENT, CULTURE, 
TRADITIONS”, Volume 1a, 2a/2014, Syros Institute 

- Maistrou E. (2012),  Historic Cities and Settlements integrated protection and sustainable development, 
(Sustainable Developmant, Culture, Traditions Journal, Syros Institute vol.1-B) 

- Molles A.(1966),  Sociodynamique de la Culture (ed. Mouton, Paris) 
- Rossi A. (1987),  The Archtecture of the city, (εκδ. Σύγχρονα θέματα, Αθήνα) 
- Hilier B. (1987),  The Social logic of space, (C.U.P) 
- Lynch, K. (1960). The image of the city. Cambridge (Massachusetts) : The Massachusetts Institute of 

Technology Press. 
- Alexander, C. (1965/1996), “A City Is Not a Tree“ in LeGates & Stout (eds.) The City Reader. Pp 118-131. 

Routledge, London. 
- Appleyard D. , Lynch K., Myer J., The view from the road, MIT 1964 
- S. Alpes, J. Ackerman, Distance Points, Essays in Theory and enaissance Art and Architecture, MIT 1991 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 36 



6. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Οικονόμου Αγησίλαος, Περιβαλλοντολόγος, Διδάκτωρ ΕΜΠ  

Περίληψη 

Είναι γνωστό ότι οι παραδοσιακοί οικισμοί, δέχονται πολλές πιέσεις από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και από 
την εξυπηρέτηση των οικιστικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής όπου βρίσκονται. Αποτέλεσμα των παραπάνω 
πιέσεων είναι η υποβάθμιση τόσο του φυσικού όσο και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, πράγμα που σημαίνει ότι 
υπάρχουν επιπτώσεις στην εν γένει ποιότητα αυτών των περιοχών, αλλά και στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων. 
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στους παραδοσιακούς οικισμούς στην Ελλάδα, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
καθώς και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η έρευνα 
αρχικά, επιχειρεί μια τυπολόγηση των παραδοσιακών οικισμών και στη συνέχεια εστιάζεται στις επιπτώσεις από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία.  Για τις ανάγκες της έρευνας 
χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία και νομοθετικά κείμενα τα οποία έχουν θεσπιστεί για την προστασία των 
παραδοσιακών οικισμών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, τα μέτρα που έχουν παρθεί κατά καιρούς έχουν μεν συμβάλλει 
σε μεγάλο βαθμό στην προστασία των παραδοσιακών οικισμών, ωστόσο δεν επαρκούν. Η συμμετοχή των πολιτών 
στην εφαρμογή των μέτρων προστασίας καθώς και η λήψη επιπλέον μέτρων κρίνονται απαραίτητα για την προστασία 
τόσο του φυσικού όσο και του πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σήμερα, οι παραδοσιακοί οικισμοί στον Ελλαδικό χώρο, δηλαδή οι οικισμοί που έχουν διατηρήσει αναλλοίωτη την 
εικόνα που είχαν στο παρελθόν καθώς και τον τοπικό τους χαρακτήρα, χρήζουν ιδιαίτερης σημασίας, διότι αποτελούν 
ουσιώδες στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς (Απόφαση Στε 2888/2014). Η αξιολόγηση και η οριοθέτησή τους 
γίνεται μόνο με προεδρικό διάταγμα (ΣΕ 2072/1997, 1712/1998). Ο χαρακτηρισμός τους ως “παραδοσιακός” και ο 
καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως, αποσκοπούν στη διατήρηση και ανάδειξή τους χωρίς να 
αλλοιώνεται ή να υποβαθμίζεται ο χαρακτήρας τους. Επίσης, οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος δεν 
επιτρέπεται δε να είναι δυσμενέστεροι από εκείνους που ίσχυαν προηγουμένως (ΣΕ 2536/2003). Επίσης πολλοί 
παραδοσιακοί οικισμοί είναι ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και πολλοί από αυτούς αποτελούν τουριστικούς προορισμούς 
(Εικόνα 1). 

 
Εικόνα 1. Χάρτης Παραδοσιακών Οικισμών και Προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα. 
 

Η παρούσα εργασία στηρίχθηκε σε προβληματισμούς που έχουν να κάνουν με την υφιστάμενη κατάσταση των 
παραδοσιακών οικισμών στην Ελλάδα, τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα και τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί για την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων. Για τις ανάγκες της έρευνας έχει ληφθεί υπόψη το νομικό 
πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα για την προστασία του παραδοσιακού χαρακτήρα των οικισμών. Για την 
καταγραφή και επεξεργασία των στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. 
 
2. ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ-ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ 
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Αρχικά, επιχειρείται μια καταγραφή των παραδοσιακών οικισμών με βάση τον γεωγραφικό προσδιορισμό σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στη συνέχεια, βάση των πληθυσμιακών χαρακτηριστικών γίνεται μία τυπολόγηση 
των παραδοσιακών οικισμών για να καταγραφεί το ποσοστό των οικισμών που παρουσιάζουν μικρούς πληθυσμούς και 
κινδυνεύουν από φαινόμενα εγκατάλειψης.  

Σε περιφερειακό επίπεδο, οι περιοχές που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο αριθμό παραδοσιακών οικισμών είναι  η 
περιοχής της Πελοποννήσου, του Νοτίου Αιγαίου, της Κρήτης, των Ιονίων Νήσων, της Θεσσαλίας, του Βορείου 
Αιγαίου, της Ηπείρου και ακολουθούν οι περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Αττικής, της 
Κεντρικής Μακεδονίας και της Δυτικής Ελλάδος σε μικρότερο αριθμό (Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2. Αριθμός παραδοσιακών οικισμών σε περιφερειακό επίπεδο (Επεξεργασία δική μας). 
        

Σε τοπικό επίπεδο, το μεγαλύτερο αριθμό παραδοσιακών οικισμών παρουσιάζει η Λακωνία και ακολουθούν οι 
Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η περιοχή της Ρεθύμνης, η Μαγνησία, η Αρκαδία, η Κέρκυρα, η Λέσβος, τα Ιωάννινα, η 
Κεφαλληνία, η Καβάλα, η Μεσσηνία, και η Χίος, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές παρουσιάζουν μικρό αριθμό 
παραδοσιακών οικισμών (Εικόνα 3). 
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Αριθμός Παραδοσιακών Οικισμών
 

 Εικόνα 3. Αριθμός παραδοσιακών οικισμών σε τοπικό επίπεδο Πηγή: ΥΠΑΠΕΚΑ, 2016 (Επεξεργασία δική μας). 
  
 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των παραδοσιακών οικισμών (36.23%) παρουσιάζει πληθυσμό 100-497 κατοίκους,  το 
15.53% παρουσιάζει πληθυσμό από 50-99 κατοίκους, το 14.29% παρουσιάζει πληθυσμό από 500-997 κατοίκους και το 
13.25% παρουσιάζουν πληθυσμό από 20-29 κατοίκους, το 4.66% παρουσιάζει 11-19 κατοίκους και ακολουθούν οι 
οικισμοί με πληθυσμό από 1-9 κατοίκους με ποσοστό 2.07% και τέλος οι οικισμοί χωρίς πληθυσμό με ποσοστό 0.83%. 
Δηλαδή οι οικισμοί που παρουσιάζουν πληθυσμό κάτω των 50 κατοίκων αποτελούν το 20.81% (που αντιστοιχούν σε 
127 οικισμούς) (Πίνακας 1). 
 
Πληθυσμός Αριθμός παραδοσιακών οικισμών % 
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745514-8558 26 2.69 
7410-3037 22 2.28 
2803-2025 23 2.38 
1990-1000 56 5.80 
997-500 138 14.29 
497-100 350 36.23 
99-50 150 15.53 
49-20 128 13.25 
19-11 45 4.66 
9-1 20 2.07 
0 8 0.83 
Σύνολο 966 100.00 
Πίνακας 1. Αριθμός παραδοσιακών οικισμών και πληθυσμοί (Επεξεργασία δική μας). 
 

Οι οικισμοί άρχισαν να χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακοί από το 1978 και μετά.  Το 1978 καταγράφεται ο  
μεγαλύτερος χαρακτηρισμός οικισμών ως παραδοσιακοί. Από το 1978 μέχρι το 2005 προστέθηκαν και άλλοι οικισμοί 
ως παραδοσιακοί, φθάνοντας σήμερα τους 966 καταγεγραμμένους παραδοσιακούς οικισμούς σήμερα με την έρευνα 
την οποία πραγματοποιήσαμε (Πίνακας 2). 
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     Πίνακας 2. Χαρακτηρισμός παραδοσιακών οικισμών κατά έτος (Επεξεργασία δική μας). 
 

Από την ανάλυση των στοιχείων διαπιστώνεται ότι τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά των παραδοσιακών οικισμών 
διαφέρουν κατά γεωγραφική περιοχή. Για παράδειγμα οι οικισμοί στα Ζαγοροχώρια (ΦΕΚ 615/Δ/1979) παρουσιάζουν 
ελάχιστο πρόσωπο 10-12 μέτρα, ελάχιστο βάθος 15-18 μέτρα, ελάχιστο εμβαδό 200-300 τ.μ., μέγιστο ποσοστό 
κάλυψης οικοπέδου (40%-60%), συντελεστή δόμησης (0.8-1), μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ορόφων 2 και μέγιστο 
ύψος οικοδομής (7-7.5 μ.) σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς οικισμούς στο Πήλιο (ΦΕΚ 374/Δ/80) που 
παρουσιάζουν ελάχιστο πρόσωπο 20 μ., ελάχιστο βάθος 30 μ., ελάχιστο εμβαδό 1000 τμ., συντελεστή δόμησης 0.8, 
μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό τριών ορόφων και μέγιστο ύψος οικοδομής τα 10 μ..(Πίνακας 3). 

Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, οι οποίοι διέπουν τους χαρακτηρισθέντες οικισμούς ως παραδοσιακούς, με το 
ΠΔ.1978, αποτελούν το ελάχιστο όριο προστασίας όλων των παραδοσιακών οικισμών της χώρας. Μετά το 1978, κατά 
το χαρακτηρισμό των νέων παραδοσιακών οικισμών, εγκρίθηκαν και νέοι περιορισμοί δόμησης που διαφέρουν κατά 
περιοχή, για αποτελεσματικότερη προστασία του οικισμού ή και τροποποίησή τους για να δοθούν κίνητρα ανάπτυξης 
και αξιοποίησής στους εγκαταλελειμμένους οικισμούς.  

Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης των παραδοσιακών οικισμών αναφέρονται στην προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος και τη διατήρησή του, καθώς και στην ανάδειξη του ιδιαίτερου πολεοδομικού, αισθητικού, ιστορικού, 
λαογραφικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα τους (Ν.1577/1985). 

 Σημειώνεται ότι ως παραδοσιακά μπορούν να χαρακτηρίζονται οικισμοί ή τμήματα πόλεων ή οικισμών ή 
αυτοτελή οικιστικά σύνολα εκτός αυτών. Οι χώροι, τα τοπία, οι ζώνες ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, οι φυσικοί 
σχηματισμοί που συνοδεύουν ή περιβάλλουν ακίνητα και στοιχεία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς λαμβάνονται ως 
χώροι, τόποι και ζώνες προστασίας των παραδοσιακών συνόλων (Ν. 2831/2000). 
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  Οικισμοί 
  Ζαγοροχώρια      Πήλιο 
  Τομέας A Τομέας Β       
Έτος 1979 1979 1986 1987 1980 
Όροι δόμησης οικοπέδων      
Ελάχιστο πρόσωπο 10 12 10μ 10μ 20μ 
Ελάχιστο βάθος 15 18 15μ.   30μ 
Ελάχιστο εμβαδό 200τμ 300τμ 300τμ 300τμ 1000τμ 
Μέγιστο ποσοστό 
καλύψεως οικοπέδου 

60% 50% 40% 60% 60% 

Συντελεστής δόμησης 1 0.8 Π.Δ.1978 0.8 0.8 
Μέγιστος επιτρεπόμενος 
αριθμός ορόφων 

2 2 2 2 3 

Μέγιστο ύψος οικοδομής 7*μ 7*μ 7.5**μ 7.5** μ. 10μ. 
 *9μ λόγω κλίσης εδάφους **8.5 μ λόγω 

κλίσης εδάφους  
**8.5 σε περίπτωση κλίσης 
εδάφους 20% 

 

Πίνακας 3. Όροι δόμησης σε παραδοσιακούς οικισμούς στην περιοχή Ζαγοροχωριών και Πηλίου (Επεξεργασία δικής μας). 
 

3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

Η έρευνα έδειξε ότι οι παραδοσιακοί οικισμοί αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα που αφορούν στην προστασία 
του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος.  
Τα προβλήματα που σχετίζονται με την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος εστιάζονται στη διατήρηση των 
παραδοσιακών κτηρίων. Η χρηματοδότηση προγραμμάτων για συντήρηση και επισκευές αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα για τη σωστή διατήρηση των παραδοσιακών οικισμών. Δεδομένου ότι σήμερα, πολλοί παραδοσιακοί 
οικισμοί παρουσιάζουν προβλήματα συντήρησης και αναβάθμισης λόγω μή επαρκούς χρηματοδότησης. 
Επίσης, η ανεργία, η προσβασιμότητα των παραδοσιακών οικισμών και τα μεγάλα ποσοστά της τρίτης ηλικίας, παίζουν 
σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του τοπικού πληθυσμού. Οικισμοί που βρίσκονται σε μεγάλα υψόμετρα με ανεπαρκές 
οδικό δίκτυο και μικρές δυνατότητες εργασίας, παρουσιάζουν σημαντική μείωση του πληθυσμού έως και την 
ολοκληρωτική εγκατάλειψη των οικισμών. Από τη στατιστική ανάλυση των στοιχείων, ήδη 8 παραδοσιακοί οικισμοί  
(σε ποσοστό 0.83% επί του συνόλου) είναι εγκαταλελειμμένοι. Επίσης διαπιστώνεται ότι 693 παραδοσιακοί οικισμοί 
(σε ποσοστό 71.74% επί του συνόλου) έχουν πληθυσμό κάτω από 500 κατοίκους. Από αυτούς, κυρίως οι ορεινοί 
παραδοσιακοί οικισμοί παρουσιάζουν μεγαλύτερη πτωτική πληθυσμιακή τάση λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και 
της εγκατάλειψης των νέων για αναζήτηση εργασίας. 

Από την άλλη πλευρά, οι παραδοσιακοί οικισμοί που παρουσιάζουν μεγάλη τουριστική κίνηση δέχονται πιέσεις 
στους φυσικούς πόρους οι οποίοι απειλούνται με υποβάθμιση. Πολλοί είναι οι οικισμοί που κατά τους θερινούς μήνες, 
αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης 
που παρουσιάζουν.  

Επίσης, πολλοί παραδοσιακοί οικισμοί, δεν έχουν επαρκή έσοδα και χρηματοδότηση για να υποστηρίξουν μονάδες 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, με αποτέλεσμα, πολλοί από αυτούς να αντιμετωπίζουν προβλήματα υποβάθμισης από 
τα οικιακά λύματα.Ταυτόχρονα, πολλές παρεμβάσεις στους παραδοσιακούς οικισμούς έχουν ως αποτέλεσμα την 
υποβάθμιση του τοπίου και της φυσιογνωμίας της περιοχής. Για παράδειγμα, όπως φαίνεται στην εικόνα 4, στην 
Αντίπαρο (Παραδοσιακός Οικισμός), υπάρχουν σταθμοί ηλεκτροδότησης στον κεντρικό δρόμο του οικισμού. 

 
Εικόνα 4. Σταθμός μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον κεντρικό δρόμο του οικισμού Αντίπαρος (Πηγή: Προσωπικό αρχείο). 
 

 Όσον αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) φωτοβολταϊκά συστήματα και ανεμογεννήτριες. Σε πολλές 
περιπτώσεις εμφανίζονται στους παραδοσιακούς οικισμούς. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να χωροθετούνται με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να μην αλλοιώνεται ο παραδοσιακός χαρακτήρας των παραδοσιακών οικισμών.  
 Τέλος, πολλοί παραδοσιακοί οικισμοί, παρουσιάζουν προβλήματα ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων, σχετικά 
με τους χώρους επιλογής των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, τα προβλήματα αυτά είναι ιδιαίτερα έντονα 
στις νησιωτικές περιοχές λόγω του περιορισμένου χώρου και τις αντιδράσεις των κατοίκων. 
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 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ   
 
Κοινά μέτρα και όροι δόμησης που ισχύουν σε όλους τους παραδοσιακού οικισμούς αναφέρονται παρακάτω: 
 
4.1 Πολεοδομικοί περιορισμοί και μέτρα σε παραδοσιακού οικισμούς. 
     Ως προς την τοποθέτηση του κτηρίου μέσα στους παραδοσιακούς οικισμούς, η θέση του κτηρίου στο οικόπεδο 
εγκρίνεται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (ΕΠΑΕ) η οποία μπορεί να επιβάλει 
επιπλέον περιορισμούς ως προς τη μορφή και τον όγκο των κτηρίων, έτσι ώστε: 
• Να μη βλάπτεται ο πολεοδομικός ιστός των οικισμών. 
• Να προστατεύεται η θέα των κοινόχρηστων χώρων. 
• Να προστατεύεται κατά το δυνατόν η θέα των ομόρων οικοπέδων. 
• Να μη διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες. 
     Για την προστασία των παραδοσιακών οικισμών από επεμβάσεις που θα έθεταν σε κίνδυνο ή θα αλλοίωναν την 
παραδοσιακή μορφή του οικισμού έχουν νομοθετηθεί διάφορα μέτρα όπως : 
 
4.2 Μέτρα για τη μορφή και τα χαρακτηριστικά των ανοιγμάτων 
• Τα ανοίγματα των όψεων, πόρτες και παράθυρα διατάσσονται σε κατακόρυφους άξονες και επιβάλλεται να 

ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα. 
• Τα παράθυρα και οι πόρτες των ανοιγμάτων είναι ξύλινα, και ανοιγόμενα. 
• Τα ανοίγματα των καταστημάτων και των βοηθητικών κτισμάτων μπορεί να είναι σιδηρά. 
• Σε περίπτωση κατασκευής ημιυπαίθριων χώρων, το βάθος τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του ανοίγματός 

τους. 
 
4.3 Περιορισμοί στη χρήση υλικών και στο χρωματισμό των υλικών και των όψεων των κτηρίων. 
• Επιτρέπεται η χρήση σιδηρών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας. 
• Απαγορεύονται οι αλουμινοκατασκευές κάθε είδους. 
• Τα κάγκελα των εξωστών είναι ξύλινα ή σιδηρά απλής μορφής. 
• Όλα τα εξωτερικά κουφώματα των κτηρίων επιβάλλεται να έχουν ενιαίο χρωματισμό 
• Οι χρωματισμοί γίνονται σε τόνους των κυρίαρχων χρωμάτων του κάθε οικισμού κατά τα παραδοσιακά πρότυπα 

αυτού ή του φυσικού χρώματος του ξύλου. 
• Οι εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων των όψεων των κτηρίων κατασκευάζονται σε ολόκληρο το ύψος τους από 

οποιοδήποτε οικοδομικό υλικό και επιχρίζονται από ασβεστοκονίαμα, πλην των περιπτώσεων που η ΕΠΑΕ λόγω της 
μορφής των ομόρων κτηρίων, επιβάλει την κατασκευή τους με λιθοδομή. Σε περίπτωση κατασκευής με λιθοδομή, 
αυτή μπορεί να παραμείνει ανεπίχριστη. 

• Οι περιφράξεις των κτηρίων γίνονται με μανδρότοιχους από εμφανή λιθοδομή ύψους 1.80μ από τη στάθμη του 
περιβάλλοντα κοινόχρηστου χώρου, ύστερα από την έγκριση της ΕΠΑΕ. 

 
4.4 Απαγορεύσεις και όροι τοποθέτησης επιγραφών που να μην αλλοιώνουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα της 
περιοχής. 
• Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες και τα δοχεία αποθήκευσης νερού εντάσσονται στην κλίση της στέγης του κτηρίου χωρίς 

να προεξέχουν από αυτήν, η τοποθετούνται σε χώρους του οικοπέδου κατά τρόπο που δεν είναι ορατά από τον 
κοινόχρηστο χώρο. 

• Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων. Επιτρέπεται η ανάρτηση στις όψεις των 
καταστημάτων επιγραφών περιορισμένων διαστάσεων που δεν αλλοιώνουν τη μορφή του κτηρίου. Οι επιγραφές 
είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα. Η μετάφραση της επιγραφής σε ξένη γλώσσα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
ήμισυ του μεγέθους των Ελληνικών. 

• Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση επιγραφών επί των στεγών, των εξωστών και κλιμάκων καθώς και η τοποθέτηση 
ικριωμάτων γενικά επί των στεγνών των κτηρίων και των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού. 

 
4.5 Μέτρα για την ένταξη των έργων υποδομής κοινής ωφέλειας στους παραδοσιακούς οικισμούς. 
• Απαγορεύεται η κατασκευή λυομένων οικίσκων και η κατασκευή κτηρίων επί υποστυλωμάτων (pilotis). 
• Τα έργα υποδομής των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας  (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.ά.) κατασκευάζονται υπόγεια. Οι παραπάνω 

Οργανισμοί, υποχρεούνται να αναλαμβάνουν με δικές τους δαπάνες την αναμόρφωση και τη βελτίωση των 
εγκαταστάσεων ώστε να μην προσβάλλεται το περιβάλλον. Επίσης, υποχρεούνται να αναλαμβάνουν την 
αποκατάσταση των  δρόμων και των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού όπου επενέβησαν για την εγκατάσταση των 
δικτύων τους. 

• Η τοποθέτηση των μετρητών του ηλεκτρικού ρεύματος κ.ά. όπως και τοποθέτηση κάθε άλλου στοιχείου παροχών 
κοινής ωφέλειας , επιβάλλεται να γίνεται σε θέσεις που δεν προβάλλονται σε κοινόχρηστους χώρους.  

• Σε παραλιακούς οικισμούς ή τμήματα αυτών, ανάλογα με τους όρους και τους περιορισμούς δομήσεως τα κτίρια 
τοποθετούνται σε απόσταση από 30μ. έως 60μ. από τη γραμμή του αιγιαλού (πχ. Παραδοσιακοί Οικισμοί Δήμου 
Καλύμνου) (Π.Δ. ΦΕΚ 694/Δ/6.12.1980). 
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 Στο Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού (ΦΕΚ 128/Α/3.7.2008) τονίζεται ότι η έλλειψη ολοκληρωμένου χωρικού 
σχεδιασμού έχει ως αποτέλεσμα οι παραδοσιακοί οικισμοί να μην προστατεύονται με επάρκεια στην πράξη λόγω των 
έντονων πιέσεων οικιστικής ανάπτυξης και των οικονομικών συμφερόντων. 
Στο ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης προτείνονται μέτρα για την ενίσχυση και 
προστασία των παραδοσιακών οικισμών (ΦΕΚ 1138/Β/11.06.2009 ). Συγκεκριμένα: 
• Δημιουργία μηχανισμού ελέγχου των χρήσεων γης και της έντασης της τουριστικής δραστηριότητας. 
• Διαμόρφωση αυστηρότερων κανόνων για τη μορφολογία νέων κτισμάτων και ενίσχυση δράσεων για την 

αποκατάσταση των κελυφών. Ειδικότερα για τους εγκαταλελειμμένους και φθίνοντες οικισμούς προτείνεται 
προώθηση πρωτοβουλιών για την αναζωογόνησή τους. 

• Έλεγχος της δόμησης εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμών και δυνατότητα επέκτασης με τέτοιο τρόπο ώστε να 
προστατεύεται ο παραδοσιακός χαρακτήρας. 

• Για τους εγκαταλελειμμένους ορεινούς οικισμούς που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον προτείνεται η 
αξιοποίηση των κτηρίων με τη μετατροπή τους σε καταλύματα ή και με νέες επενδύσεις με αύξηση μέχρι και 40% 
της υφιστάμενης δομημένης επιφάνειας. 

• Επίσης προτείνεται ανάπτυξη δράσεων τοπικών συμφώνων ποιότητας πέρα από τους κτηριολογικούς κανονισμούς. 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε  και τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν διαπιστώνεται ότι σήμερα οι 
παραδοσιακοί οικισμοί έρχονται αντιμέτωποι με πολλές περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις.  Η ανάγκη για 
παραθεριστική κατοικία, η αναζήτηση καλύτερης ποιότητας της ζωής στην ύπαιθρο, πιέζουν τους παραδοσιακούς 
οικισμούς για νέες επεκτάσεις και νέες παρεμβάσεις στα παραδοσιακά κτήρια. Για την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων χρειάζεται μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική. Οι αρμόδιοι φορείς καλούνται 
να προστατέψουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μέσω διαφόρων δράσεων και τη λήψη νέων μέτρων. 

Η έρευνα έδειξε ότι δεν αρκεί μόνο η συμμετοχή των αρμόδιων φορέων, χρειάζεται και ατομική προσπάθεια. Οι 
παραδοσιακοί οικισμοί που παρουσιάζουν μικρό αριθμό κατοίκων, ανεργία και μεγάλο ποσοστά γήρανσης πληθυσμού, 
χρήζουν ιδιαίτερης σημασίας, διότι κινδυνεύουν μελλοντικά με εγκατάλειψη των κατοίκων. Για αυτούς τους οικισμούς 
απαιτούνται πιο δραστικά μέτρα ανάπτυξης και μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τη συντήρηση των κτηρίων και 
ανάπτυξη τοπικών δράσεων, όπως στήριξη παραδοσιακών προϊόντων, ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
παραδοσιακών χορών, εκθέσεων κ.ά. για την οικονομική ενίσχυση των κατοίκων της περιοχής. 

Σημειώνεται ότι τη μεγάλη σημασία των παραδοσιακών οικισμών, δεν τη δημιουργεί μόνο το πλήθος των κτηρίων 
και των ανθρώπων, αλλά και η ποιότητα αυτών. Η προστασία των παραδοσιακών οικισμών επιτυγχάνεται σε 
μεγαλύτερο βαθμό όταν οι κάτοικοί της, τηρούν τους περιορισμούς, τους  όρους και τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις 
που ορίζει ο νόμος. 
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7. H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

Χατζοπούλου Αλίκη, Νομικός Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ 

Περίληψη 

Σκοπός  της ανακοίνωσης αυτής  είναι καταδειχθεί ότι έχει ήδη διαμορφωθεί  το εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό θεσμικό 
πλαίσιο  για την προστασία του τόπου και του τοπίου, αλλά πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί   για τις ποικίλες εκφάνσεις 
και εκφράσεις του τοπίου και όχι μόνον  για το  οπτικό  και να περιληφθούν  οι σχετικές διατάξεις   στην κανονιστική 
νομοθεσία που αφορά τον σχεδιασμό του τόπου και την προστασία του περιβάλλοντος  
Οι σκέψεις αυτές θεμελιώνονται   αφ ενός στις  κύριες  διεθνείς συμβάσεις  που αναφέρονται  στην προστασία  για την 
Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά (Σύμβαση της Ουνέσκο  ΟΗΕ,) στη Σύμβαση της Γρανάδας  για την προστασία 
της Ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του τοπίου. Αφ ετέρου στο ελληνικό 
Σύνταγμα και νομοθεσία και τέλος στις ερμηνείες που δίνει η επιστήμη για τις διάφορες  μορφές του τοπίου. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα στοιχεία για τον  πολεοδομικό σχεδιασμό  είναι ο χώρος, ο τόπος , το τοπίο ,αλλά και ο χρόνος.  
Ο χώρος  στις αρχές του 20 αιώνα και υπό την επίδραση  της  ιδεολογίας  του μοντέρνου κινήματος  κυριάρχησε  ως 
ένα ποσοτικό αγαθό  όπως και ο  και ο σχεδιασμός  του  ως παραγωγή δομημένου περιβάλλοντος με προεξέχουσα  
φυσιογνωμία και εκφραστή τον Le Corbusier  o oποίος είχε χαρακτηρίσει το σπίτι ως μηχανή του κατοικείν. Πράγματι 
ο χώρος είναι μια γεωμετρική έννοια μετρήσιμη σε τρείς βασικές διαστάσεις, ύψος, πλάτος, μήκος. Μέσα όμως  στον 
χώρο δημιουργείται ο τόπος.  

Ο τόπος  αναφέρεται σε έναν χώρο με πολύ περισσότερες διαστάσεις, εκτός από τις ως άνω γεωμετρικές, 
αμέτρητες θα μπορούσαμε να πούμε, όπως  πολιτειακές, θρησκευτικές,  κοινωνικές ,πολιτικές, οικονομικές, 
πολιτιστικές, αλλά και ιδεολογικές , συναισθηματικές , και τέλος  χρονικές. Ο τόπος έχει την χρονικοτητά του, έχει 
τον χρόνο του ,τον καιρό του μέσα στον οποίο δημιουργείται ο  Λόγος του  και ο Μύθος του. ΄Ετσι άλλωστε  δεν 
αρχίζουν και όλα τα παραμύθια.    

Ο τόπος έχει χαρακτήρα ο οποίος συγκροτείται από το σύνολο των ιδιαζόντων χαρακτηριστικών του, των 
μορφών   κάθε είδους που τον αφορούν  και  από τη στιγμή που   έχει μία οντότητα, μία μοναδικότητα μία ταυτότητα 
,όπως αυτή διατυπώνεται και εμφανίζεται  μέσα από τα χαρακτηριστικά του τοπίου του, αποκτά  τη φυσιογνωμία του.             

Το τοπίο είναι το σύνολο  της αντίληψης που  προσφέρει ένας τόπος στους χρήστες του αλλά και   των 
συναισθημάτων που  τους δημιουργεί . Οι  αντιληπτική δομή  ενός τοπίου είναι ο συγκερασμός   του φυσικού  
περιβάλλοντος,  αλλά και των έργων και  της δράσης των ανθρώπων , του ανθρωποποίητου  περιβάλλον 

2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.  

H  Διεθνής Κοινότητα  έχει ασχοληθεί με την προστασία του τοπίου και το έχει ανάγει σε διεθνώς   προστατευτέο 
έννομο  αγαθό   με τη “ Διεθνή Σύμβαση για την παγκόσμια Πολιτιστική -Φυσική κληρονομιά» (Σύμβαση της 
Ουνέσκο) που  έχει υπογραφεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Έθνών το 1972 και έχει ενσωματωθεί στην εθνική μας 
τάξη  με τον ν.1126 /1981. 

Στη Σύμβαση αυτή διακρίνονται τα αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς (αρθ.1) από εκείνα της φυσικής 
(αρθ.2  ).Το τοπίο ως αντικείμενο της  πολιτιστικής κληρονομιάς  ορίζεται, ως  έργο του ανθρώπου ή συνδυασμός 
έργων του ανθρώπου και της φύσης , καθώς και εκτάσεις περιλαμβανομένων και ων αρχαιολογικών χώρων αι οποίοι 
έχουν παγκόσμιο αξία από απόψεως ιστορικής ,αισθητικής, εθνολογικής και ανθρωπολογικής. 
Ως φυσική κληρονομιά θεωρούνται τα φυσικά τοπία , ή οι ακριβώς καθορισμένες  φυσικές εκτάσεις  παγκοσμίου 
αξίας από την άποψη της επιστήμης , της ανάγκης διατηρήσεως ή του  φυσικού κάλλους.  

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Σύμβαση της Γρανάδας «για την προστασία  της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς»(ν.2039/1992) δεν αναφέρεται στο τοπίο αλλά στους  τόπους,  ορίζοντας  τους ως «σύνθετα έργα του 
ανθρώπου και της φύσης , εν μέρει κτισμένα , τα οποία αποτελούν εκτάσεις τόσο χαρακτηριστικές και ομοιογενείς , 
ώστε να μπορούν να οριοθετηθούν τοπογραφικά  και τα οποία είναι σημαντικά λόγω του ιστορικού , αρχαιολογικού, 
καλλιτεχνικού ,επιστημονικού , κοινωνικού  και τεχνικού τους ενδιαφέροντος.» 
Το  κενό αυτό , θα μπορούσε να λεχθεί, ότι συμπληρώθηκε   από την «Ευρωπαϊκή Σύμβαση του τοπίου» που 
υπεγράφη  στη Φλωρεντία  στις 22 Οκτωβρίου 2002, και τον ν.3827/2010 , «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του 
Τοπίου».(ΦΕΚ Α 30/25-2-2010) 

Κατά το άρθρ.1 της  ως άνω  σύμβασης  «Τοπίο σημαίνει μία περιοχή , όπως γίνεται αντιληπτή από τον άνθρωπο , 
του οποίου  ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δράσης και αλληλοεπίδρασης  των φυσικών ή/και ανθρωπίνων 
παραγόντων.»Δηλαδή  η συλλογική αντίληψη που προσφέρει  ένα τοπίο στους χρήστες του δημιουργείται  από  την  
αντίληψη και τη  συνέργεια  του ανθρώπου  και της  φύσης.» Συνεπώς  η Ευρωπαϊκή Σύμβαση  αναφέρεται τόσο στο 
φυσικό τοπίο  όσο και στο ανθρωπογενές και επιδιώκει την προστασία και των δύο . 
Οι στόχοι αυτής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης είναι  η προώθηση της προστασίας των  τοπίων η διαχείριση και ο 
σχεδιασμός της  και η οργάνωση της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας σε ζητήματα τοπίων. (άρθ,3)  
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Πρέπει λοιπόν να αναδειχθεί μία πολιτική τοπίων που σημαίνει  σύμφωνα με την ως άνω Σύμβαση « μια έκφραση από 
τις αρμόδιες αρχές  γενικών αρχών , στρατηγικών και οδηγιών που επιτρέπουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων   , τα 
οποία αποσκοπούν στην προστασία, διαχείριση και σχεδιασμό των τοπίων.»( άρθ.1 στοιχ.β) 

Η πολιτική αυτή πρέπει να έχει  ως στόχο  για κάθε « συγκεκριμένο  τοπίο τη διαμόρφωση   από τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές  των προσδοκιών του κοινού όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των τοπίων και του περιβάλλοντός 
τους.» ώστε αυτές να καλύπτουν  τόσο τις πρακτικές ανάγκες , όσο και τις συναισθηματικές και ιδεολογικές του. Με 
την πολιτική  επιδιώκεται η προστασία του τοπίου που σημαίνει « δράσεις για να συντηρηθούν και να διατηρηθούν  τα 
σημαντικά ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που δικαιολογούνται από την αξία του ως κληρονομίας, η οποία πηγάζει 
από τη φυσική του διαμόρφωση και ή από την ανθρώπινη δραστηριότητα.» ( άρθ.1 στοιχ.γ)     

Για τον λόγο αυτόν πρέπει  να υπάρχει σχεδιασμός τοπίων  που σημαίνει δυναμική δράση με μακροπρόθεσμη 
προοπτική για να ενισχύονται , αποκαθίστανται ή να δημιουργούνται τοπία  , όπως και διαχείριση τοπίων μέσα  
στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης  για να διασφαλίζεται σε τακτική βάση η συντήρηση τους  και να εναρμονίζονται 
οι μεταβολές τους  που προξενούνται  από κοινωνικές ,οικονομικές  και περιβαλλοντικές συνθήκες.( άρθ.1 στοιχ.στ) 
Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη   εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε όλη την επικράτεια 
τους και  καλύπτει  φυσικές, αγροτικές, αστικές και  περιαστικές  περιοχές , εσωτερικά ύδατα και θαλάσσιες περιοχές . 
Αναφέρεται  σε εξαιρετικά τοπία, όπως και  σε  χωρίς ιδιαιτερότητα ή υποβαθμισμένα. (άρθ.2) 
Η Σύμβαση  αυτή συνιστά τον νόμο πλαίσιο  σύμφωνα με το οποίο πρέπει να διαμορφώνονται οι εθνικές νομοθεσίες 
ανάλογα με την κατανομή των εξουσιών τους τις συνταγματικές αρχές τους  και τις διοικητικές  ρυθμίσεις τους , πάντα 
μέσα  στα πλαίσια της αρχής της επικουρικότητας. Δίνει γενικούς ορισμούς  και κατευθύνσεις   και περιγράφει το 
αντικείμενό της δηλαδή το τοπίο ορίζοντας τα βασικά του  στοιχεία. 

Το τοπίο όμως έχει διάφορες εκφράσεις  δεδομένου ότι ο  άνθρωπος  αντιλαμβάνεται  τον έξω κόσμο  μέσω των  
πέντε  αισθήσεων  του .Την όραση, την ακοή , την αφή ,  την όσφρηση και τη γεύση. Θα πρέπει λοιπόν  να διακρίνουμε 
τις ανάλογες μορφές τοπίου. Το εικαστικό, το ακουστικό, της αφής , το οσμητικό  και το γευστικό. Στόχος μας  είναι να   
προστατεύσουμε   τις ποιότητές τους και να τις αναδείξουμε. Οι ιδιότητες του κάθε τοπίου δίνει την αντιληπτική δομή 
του τόπου, της πόλης και συνθέτει τη φυσιογνωμία της .Οι ιδιότητες όμως αυτές  απορρέουν από όλες τις μορφές του 
τοπίου, όπως έχουν αναφερθεί πιο πάνω.  

 Το εικαστικό τοπίο , δημιούργημα κυρίως  του ανθρώπου  είναι το κυρίως προστατευτέο διεθνώς , διότι σε αυτό  
περιλαμβάνεται η αρχιτεκτονική κληρονομιά του κάθε τόπου  που χαρακτηρίζει την εξέλιξη  της ιστορίας του, αλλά 
και την ιστορική εξέλιξη του πολιτισμού της ανθρωπότητας και τις διάφορες  φάσεις που αυτός έχει  περάσει. Και 
τούτο διότι  στο δομημένο περιβάλλον  καθρεφτίζονται , οι συνθήκες,  πολιτειακές, κοινωνικές, θρησκευτικές 
,οικονομικές, τέχνης αλλά και δικαίου, όπως και οι ιδιαιτερότητες   κάθε  εποχής και κάθε τόπου.  Αυτό είναι 
ανθρώπινο δημιούργημα ,  κυρίως των  μαστόρων όπως τους λέγανε στον μεσαίωνα, μεταγενέστερα των τοπιογράφων 
οι οποίο πρώτοι συγκεκριμενοποίησαν την αισθητική του τόπου σε εικόνα (18 αιώνας )και σήμερα των αρχιτεκτόνων 
και  πολεοδόμων  οι οποίοι σε πρώτη φάση σχεδιάζουν  το  οπτικό τοπίο.  

Όμως όταν κατοικούμε ή επισκεπτόμαστε έναν τόπο  για να αποκτήσουμε τη συνολική εικόνα του  συντρέχουν  
και οι άλλες αισθήσεις εκτός από την όραση,  όπως η ακοή , η  όσφρηση, η αφή , η γεύση, που αποτελούν  μαζί με τις 
ψυχολογικές και ιδεολογικές εντυπώσεις , όπως  και με τα γεγονότα που έχουν κατά καιρούς διαδραματισθεί στον τόπο 
αυτό   έχουν διαμορφώσει  την αισθητική του, την  αντιληπτική δομή του  και τη φυσιογνωμία του 
Το ερώτημα που τίθεται είναι αν έχουμε τη δυνατότητα να προστατεύσουμε και αυτές τις μορφές του τοπίου , 
εφαρμόζοντας ,αν υπάρχουν,  κανονιστικά μέτρα  ή ερμηνεύοντας  τα υφιστάμενα προς τον σκοπό αυτόν.  

3. ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.  

Ο τόπος όπως και   « η εικόνα»  που αυτός δίνει, δηλαδή το τοπίο   διακρίνεται σε φυσικό  ανθρωπογενές και 
πολιτιστικό  και με αυτές τις έννοιες  προστατεύεται από το  Σύνταγμα του 1975-2001    
Στην ελληνική νομοθεσία απαντάται ο όρος «τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους» ήδη στον ν.1469 /50  «περί 
προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων  και έργων τέχνης μεταγενεστέρων  του 1830» και προστατεύονται 
όπως οι αρχαιολογικοί χώροι και οι ιστορικοί τόποι. 

 Με τον  ΓΟΚ του 1985/2000 και τον ΝΟΚ/2012  δηλαδή τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό  προστατεύονται  και  
χαρακτηρίζονται ως ζώνες ιδιαιτέρου κάλλους, χώροι, τόποι, τοπία ή και φυσικοί σχηματισμοί που συνοδεύουν ή 
περιβάλλουν στοιχεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς , όπως και αυτοτελείς σχηματισμοί φυσικού ή ανθρωπογενούς 
χαρακτήρα , εντός ή εκτός οικισμών με σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής , πολεοδομικής 
αρχιτεκτονικής , λαογραφικής , κοινωνικής και αισθητικής φυσιογνωμίας τους .Σε αυτούς με π.δ. μπορούν να 
επιβάλλονται ειδικοί  όροι , μορφολογικοί περιορισμοί δόμησης και  χρήσεων γης .Από την ερμηνεία της ως άνω 
διάταξης  προκύπτει  ότι αναφέρεται κυρίως στο ανθρωπογενές  τοπίο  και  στο  φυσικό τοπίο ως παρακολούθημα του   
με κεντρικό πυρήνα την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς  ή  κάποιον  οικισμό.        

 Ο ορισμός του φυσικού τοπίου δίνεται στον ν.1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος»  όπως έχει 
τροποποιηθεί,  ορίζοντάς  ως το «κάθε δυναμικό σύνολο βιοτικών ή μη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων  του 
περιβάλλοντος  που μεμονωμένα ‘η αλληλοεπιδρώντας σε συγκεκριμένο  χώρο συνθέτουν μια οπτική εμπειρία.» 
Επίσης  ο  ίδιος  νόμος αναφέρεται στην προστασία από τον θόρυβο, όπως και στην προστασία της φύσης και του 
τοπίου,  καθιερώνοντας  ανάλογα  με τη φύση τους και την αξία τους  3 βαθμούς προστασίας , επιβάλλοντας  για τον 
χαρακτηρισμό τους  την εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης. Ο νόμος αυτός αναφέρεται στην προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος  και καθορίζει  ως στοιχείο της ύπαρξης ενός τοπίου τη σύνθεση μιας οπτικής εμπειρίας, 
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αγνοώντας άλλες τυχόν εκφράσεις που είναι δυνατόν να έχει ένα φυσικό τοπίο , όπως  να έχει  ιδιαίτερους ήχους π.χ.  
καταρράκτη, όπως στην Έδεσσα ή στις περίφημες βάθρες της Σαμοθράκης, όπου  οι ήχοι του νερού, εκτός από το 
γεγονός ότι συνθέτουν μία  εξαιρετική οπτική εμπειρία, συνθέτουν επίσης και μια ακουστική μοναδική εμπειρία,  και 
πρέπει να προστατευθεί και να αναδειχθεί .  Προβλέπεται η εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής μελέτης  για τον 
χαρακτηρισμό και την προστασία  της φύσης, με στόχο όμως κυρίως   μόνον την οπτική εμπειρία, όπως  άλλωστε 
επιτάσσει ο νόμος, Βεβαίως  και οι δύο αναφερόμενοι τόποι  έχουν χαρακτηρισθεί και ως τόποι ιδιαιτέρου φυσικού 
κάλλους,  και  μπορούν να χαρακτηρισθούν ως προστατευτέοι  με επίκεντρο όμως πάντα την εικαστική τους  απόδοση. 
Αγνοούνται  γενικώς οι  άλλες μορφές του τοπίου,  το ηχητικό και οσμητικό τοπίο ,  που μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
ωραίες ή ενδιαφέρουσες  και  συνιστούν  στοιχεία της  φυσιογνωμίας του τόπου και του τοπίου, όπως το 
αντιλαμβάνεται ό επισκέπτης  ή ο χρήστης δεδομένου ότι   τα ως άνω στοιχεία  συνιστούν  ποιοτικά στοιχεία που 
παίζουν  σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αντίληψης  της φυσιογνωμίας ενός τόπου. Ορισμένες μάλιστα φορές  
κάποια μορφή του τοπίου είναι τόσο έντονη που χαρακτηρίζει τον τόπο όπως π.χ. η μυροβόλος Χίος με τα 
μαστιχόδενδρα της .  

Ειδικότερα ως προς το ηχητικό τοπίο ,ο  νομοθέτης  αγνοεί τον ήχο και ασχολείται τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
όσο και σε εθνικό  με τον θόρυβο. σε σχέση  με την έντονη  όχληση που αυτός προκαλεί   τόσον  στο δημόσιο χώρο, εξ 
αιτίας των μεγάλων δρόμων, των  πολλών αυτοκινήτων , αεροπλάνων, τραίνων ,μεγαφώνων  έντονης μουσικής  και 
πολλών άλλων αιτιών, αλλά και στον ιδιωτικό χώρο ,στο σπίτι, πολλές φορές είναι  ενοχλητικός  διότι υπάρχουν 
πολλές πηγές θορύβου και εκεί , όπως η τηλεόραση, οι ηλεκτρικές μηχανές,  ο κλιματισμός κ.α. 
Για τον λόγο αυτόν  η ΕΕ στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος έχει εκδώσει σειρά  οδηγιών  που 
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων, από τα Κράτη –μέλη, καθορίζοντας τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια, ανάλογα με το είδος 
του  θορύβου δηλαδή την πηγή προέλευσης του, αεροπορικός , κυκλοφοριακός, κ.λ.π. επίσης  ζητά  τη σύνταξη χαρτών 
θορύβου και τη λήψη  διαφόρων μέτρων  για τη μείωση  της όχλησης που προκαλεί π.χ. εγκατάσταση ηχοπετασμάτων, 
όταν  ελεύθεροι  λεωφόροι διέρχονται  κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπως και τη λήψη αστυνομικών μέτρων  για 
την καταπολέμησή του στους δημόσιους χώρους.        

Ο θόρυβος μπορεί να αντιμετωπισθεί επίσης με τους πολεοδομικούς κανόνες ,και ειδικότερα εκείνων των χρήσεων 
γης, με την  ορθή χωροθέτηση των οποίων αλλά και τη μίξη τους, δουλειά – κατοικία, επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση  
ενέργειας  , η προστασία του περιβάλλοντος ,ενώ ταυτόχρονα μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη του ηχητικού τοπίου. 
Π.χ μέρος του ηχητικού τοπίου  στην Ερμούπολη  είναι και  η μπουρού των ναυπηγείων , διότι όπως είπαν κάτοικοι 
της, σημαίνει  ότι τα ναυπηγία δουλεύουν και άρα υπάρχει δουλειά. Μέρος του ηχητικού    τοπίου στην Άνω Σύρο είναι  
η εκκλησιαστική μουσική που ακούγεται από τα καθολικά μοναστήρια , ενώ  στην Πιάτσα κυριαρχούσε πάντα, εδώ και 
πολλά χρόνια  η λαϊκή μουσική του Βαμβακάρη.   Επειδή αυτά τα ηχητικά τοπία είναι στοιχεία  της ιστορίας και της 
φυσιογνωμίας της   πρέπει να προστατευθούν. 

Επίσης  η χρήση των καταλλήλων υλικών και η κατασκευή των κτηρίων σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και 
της επιστήμης  μπορεί να συμβάλλει  στην ηχοαπομόνωση  και στην ηχομόνωση των κτηρίων .  
Με τη σκέψη αυτή οδηγούμεθα στο τοπίο της αφής , σε εκείνο δηλαδή  που εκφράζει την ανάγκη του ανθρώπου  να 
έρχεται σε επαφή με τον χώρο που τον  περιβάλλει και τα αντικείμενα με τα οποία ή μέσα στα οποία  ζει. Άλλωστε και 
η αρχιτεκτονική των εσωτερικών χώρων στην αίσθηση αυτή του ανθρώπου στηρίζεται Αυτός επιθυμεί   να  αισθάνεται 
μέσα από τη σωματική επαφή του  ότι το σπίτι του  εξασφαλίζει ασφάλεια, ηλιασμό ,αερισμό και φωτισμό   και ένα 
αισθητικό αποτέλεσμα. Αυτά   επιτυγχάνονται με  έναν  ορθολογικό σχεδιασμό του χώρο και τη χρήση των 
κατάλληλων  υλικών  στοιχείων αναγκαίων για  μία υγιεινή διαβίωση.. Επίσης το τοπίο της αφής , η αίσθηση που  δίνει 
στον άνθρωπο  ο γύρω του χώρος, συμβάλει το να αισθάνεται ασφαλής και ικανοποιημένος π.χ. είτε περπατάει σε έναν 
καλοστρωμένο δρόμο, ή σε ένα παραδοσιακό αυθεντικό  μονοπάτι  ή στα Ηλύσια πεδία στο Παρίσι. Το τοπίο της αφής 
είναι εξ ίσου σημαντικό  με το οπτικό τοπίο  και συμβάλλει και στη δημιουργία του αισθητικού τοπίου. Και  τα δύο  
επηρεάζονται από ορισμένες κανονιστικές διατάξεις και είναι αποτέλεσμα   πολεοδομικού αλλά κυρίως αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού και χρήσης υλικών. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η χρήση των καταλλήλων τεχνικών και υλικών  
συμβάλλουν επίσης στην εξοικονόμηση της ενέργειας , και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Το οσμητικό τοπίο είναι ένα σημαντικό  στοιχείο στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας και στην αναγνωρισιμότητα 
ενός τόπου. Όταν πλησιάζεις ή είσαι σε ένα λιμάνι δεν είναι οι ιδιαίτερες μυρουδιές του που το χαρακτηρίζουν; Οι 
μυρουδιές, τα αρώματα  είναι στενά συνυφασμένα με την ζωή και την ιστορία του ανθρώπου. Ο ΄Ομηρος στην  Ιλιάδα  
περιγράφει πως οι εμπόλεμοι και κυρίως οι Αχαιοί πριν από κάθε μάχη λούζονταν και έβαζαν αρώματα, προκειμένου 
αν σκοτωθούν να είναι καθαροί και αρωματισμένοι.   Άλλωστε όλες οι θρησκείες  από αρχαιοτάτων χρόνων είχαν 
προβλέψει την επάλειψη του νεκρού με αρώματα .Το οσμητικό τοπίο ρυθμολογεί  επίσης τον χρόνο στον τόπο  και 
στην εικόνα του δηλαδή   στο τοπίο. Όταν ανθίζουν και μοσχοβαλούνε   οι πασχαλιές σημαίνει ότι ήρθε το Πάσχα, 
όπως επίσης  όταν  ανθίζουν  οι νεραντζιές  καταλαβαίνουμε ότι  η ΄Ανοιξη  φτάνει. Βέβαια οι  μυρουδιές  δεν είναι 
πάντα ευχάριστες μπορεί να είναι και δύσοσμες, οπότε εκεί είναι αναγκαίος σχεδιασμός προστασίας του τοπίου από 
αυτές.   

Δεν έχουμε αξιολογήσει και σχολιάσει το γευστικό τοπίο , που είναι έργο φυσικό και ανθρώπινο και αναδεικνύει  
τόσο τα προϊόντα όσο και την κουζίνα κάθε  τόπου  και της ιδιαιτερότητες της των γεύσεων που προσφέρει .Πόσες 
φορές δεν   λέμε πάμε εκεί για να φάμε καλά. Άλλωστε τώρα η κουζίνα έχει γίνει της  μόδας σε όλο τον κόσμο και 
είναι ένας τρόπος έλξης των τουριστών. Μη ξεχνάμε ότι η χωριάτικη σαλάτα κρίθηκε   άξια διεθνούς διάκρισης από 
την Ουνέσκο. 

 

 45 



Το γευστικό τοπίο έχει ως συνεπακόλουθο και το οσμητικό τοπίο  ,ποιος δεν έχει συνδέει  τη μυρουδιά της 
βασιλόπιττας  στο  σπίτι με τις γιορτές των Χριστουγέννων.  
Νομίζω ότι αναφέρθηκαν πολλά στοιχεία  που επιβεβαιώνουν ότι το τοπίο έχει πολλές  μορφές, άξιες  προστασίας και 
ανάδειξης. Το ερώτημα είναι αν έχουμε το κανονιστικό πλαίσιο να κάνουμε αυτό. Η γνώμη μου είναι ότι  θα 
μπορούσαμε να κάνουμε μια αρχή. Διαθέτουμε προδιαγραφές πολεοδομικών μελετών, μελετών  προστασίας του 
περιβάλλοντος , ειδικές πολεοδομικές μελέτες για την προστασία των παραδοσιακών οικισμών , και αρκετά άλλα 
πολεοδομικά εργαλεία , όπως  οι διάφορες ζώνες ,οι χρήσεις γης  που θα ήταν δυνατόν να συμπεριλάβουν και διατάξεις 
σχετικές. Σε αυτήν την προσπάθεια μπορεί να   θα βοηθήσει και η νομολογία του  ΣτΕ  και να  παίξει για μια ακόμα 
φορά  πρωτοποριακό  ρόλο   στην εξέλιξη της πολεοδομικής νομοθεσίας. 

Τολμώ να θέσω ορισμένες προϋποθέσεις  εργασίας. Ο κλασσικός ορισμός της πολεοδομίας ορίζει την πόλη και ως 
έργο τέχνης , ανάγοντας την αισθητική της ως έννομο προστατευτέο αγαθό. Η αισθητική όμως δεν εξαντλείται μόνον 
στο δομημένο περιβάλλον, δηλαδή το κάθετο επίπεδο της πόλης , δηλαδή τις όψεις  ή το κάτω οριζόντιο, δηλαδή στους  
κοινόχρηστους  χώρους    αλλά και στο άνω οριζόντιο επίπεδο δηλαδή στις ταράτσες των σπιτιών και πέρα από εκεί 
στο  sky line που αυτή  προσφέρει στους θεατές της  είτε από ψηλά τον ουρανό είτε τη θέα που προσφέρει  από πάνω 
προς  τα κάτω είτε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ως προς το άνω οριζόντιο επίπεδο της πόλης  θα έπρεπε να 
ελέγχεται  ο εξοπλισμός των ταρατσών και  να περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία και με καλή αισθητική. Αυτό 
δηλαδή που συμβαίνει σε ορισμένους παραδοσιακούς οικισμούς όπου π.χ. απαγορεύονται οι ηλιακοί θερμοσίφωνες 
στις ταράτσες ή άλλες μηχανολογικές εγκαταστάσεις θα έπρεπε να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις ή τμήματά τους που 
παρουσιάζουν  σχετικό αρχιτεκτονικό  και ιστορικό  ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως αν έχουν χαρακτηρισθεί ως 
προστατευτέοι. 

Οι στέγες των σπιτιών  , τα μνημεία , οι ελεύθεροι χώροι και όγκοι  ,αστικοί και περιαστικοί, διαμορφώνουν το sky 
line του τόπου, της πόλης και αναδεικνύουν τα τοποσημά της . Ποίος μπορεί  να παραβλέψει τον βράχο της Ακρόπολης 
στο sky line της Αθήνας  ή τον όγκο και τη φιγούρα του καθολικού Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο  και απέναντι  του 
την  ορθοδόξη Μητρόπολη . και τη θέα τους  τόσο από το λιμάνι, όσο και  από αυτές προς το λιμάνι. Αυτές οι φυγές  
προς την πόλη και από την πόλη που συνιστούν στοιχείο της φυσιογνωμίας και της Ερμούπολης και της Άνω Σύρου  
θα πρέπει να προστατευθούν   ώστε να μη κλείσει οι θέα τους  από κτίσματα .  Ήδη στην έρευνα του  ΕΜΠ με τίτλο 
«Πρότυπος Πολεοδομικός Σχεδιασμός  ιστορικής πόλης. Παράδειγμα η Ερμούπολης» οι ερευνητές προτείνουν να 
μείνουν αυτές οι φυγές ελεύθερες. Ο ΝΟΚ  επιδιώκοντας να προστατεύσει τον πολεοδομικό ιστό των παραδοσιακών 
οικισμών  στο άρθρο 6 στοιχείο γ δίνει τη δυνατότητα  προκειμένου για την προστασία , αποκατάσταση, διατήρηση και 
ανάδειξη  του παραδοσιακού πολεοδομικού ιστού των παραδοσιακών οικισμών, ο οποίος αποτελεί συστατικό στοιχείο 
της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας τους να τροποποιείται ή αναθεωρείται το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο , έστω και αν 
επέρχεται μείωση της επιφάνειας των κοινόχρηστων χώρων. Συνεχίζει μάλιστα ορίζοντας  ότι στις περιοχές αυτές μετά 
από μελέτες αστικού σχεδιασμού ή τοπίου μπορεί να θεσπίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης  και να 
καθορίζονται  ειδικές χρήσεις  

Η φυσιογνωμία της πόλης όπως έχει ήδη λεχθεί, εκτός από το   οπτικό τοπίο,  περιλαμβάνει και τις άλλες του 
μορφές . Ως προς το ηχητικό  αλλά και το οσμητικό τοπίο είναι δυνατόν να αναρωτηθεί κανείς πως μπορεί να 
προστατευθούν , και να αναδειχθούν .Πρόκειται περί  άυλων   αγαθών  και όπως αυτά προστατεύονται μέσω της 
νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων ως μνημεία, αφού    πρώτα να καταγραφούν για να κριθεί το ενδιαφέρον τους και αν 
προσιδιάζουν  στον τόπο, οι αξιόλογες εκφράσεις τους  μπορούν να προστατευθούν  από την πολεοδομική μελέτη ,  τις 
χρήσεις γης  και τους όρους δόμησης που  αυτή επιβάλλει και βεβαίως από τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων 
και  κυρίως του ΣτΕ, όπως π.χ έγινε με τις καμπανοκρουσίες στην Αθήνα. Θα μπορούσε να βοηθήσει ο σχεδιασμός, και 
κυρίως οι χρήσεις γης ώστε  να προστατευθούν ορισμένες χαρακτηριστικές περιοχές.        
Για το τοπίο της αφής είναι κατ εξοχήν εκείνο που εξαρτάται από τον πολεοδομικό  αρχιτεκτονικό σχεδιασμό , και τον 
κτιριοδομικό κανονισμό . 

Συμπερασματικά   δεδομένου ότι η έννοια του τοπίου έχει πλέον αναχθεί σε διεθνές αλλά και  εθνικό  έννομο 
προστατευτέο αγαθό   υπάρχει η νομική βάση που δίνει   τη δυνατότητα  στα αρμόδια   Διοικητικά Εφετεία  κατά τον 
έλεγχο των αδειών δόμησης και ιδίως στο  ΣτΕ κατά την επεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων   να 
ερμηνεύσουν διασταλτικά την έννοια της  αισθητικής και της φυσιογνωμίας  ενός τόπου και του τοπίου του, και να 
επιβάλλουν μέσω της νομολογίας τους   στη νομοθετική και την εκτελεστική λειτουργία του Κράτους  να εισάγουν στις 
κανονιστικές τους πράξεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, τον πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό   νέες έννοιες  σχετικές με την προστασία των διαφόρων μορφών του τοπίου. Ήδη  στη  ΖΟΕ της Μυκόνου 
αλλά και στο π.δ.7/17/4-2003 με το οποίο καθορίσθηκαν ορισμένοι οικισμοί ως παραδοσιακοί στη Μυτιλήνη  
διατυπώνεται ως μορφή ενδεικνυομένου τρόπου δόμησης ότι   η τοποθέτηση του κτηρίου στο οικόπεδο θα πρέπει να 
διασφαλίζει τη θέα από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού , και το ΣτΕ  τη δέχθηκε ως νόμιμη. Δεν είναι 
βεβαίως η πρώτη φορά.. Η νομολογία  άλλωστε δεν καθιέρωσε στην ελληνική νομοθεσία  την έννοια της φέρουσας 
ικανότητας , του  περιβαλλοντικού και πολεοδομικού κεκτημένου.; Για κάθε νέα αρχή χρειάζεται θάρρος ,τόλμη και 
ισχύ και βεβαίως φαντασία        
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Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο Πολιτιστικός Τουρισμός και οι Πολιτιστικές Διαδρομές, με μελέτη 
περίπτωσης την πόλη των Τρικάλων. Η εργασία υπογραμμίζει ότι ο τουρισμός συνιστά μία από τις ταχύτερα και πιο 
δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο πολιτιστικός 
τουρισμός αποτελεί μια ειδική μορφή τουρισμού, με βασική επιδίωξή του την προβολή χαρακτηριστικών του τοπικού 
πολιτισμού μιας περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτιστικές διαδρομές συνιστούν διαχειριστικά εργαλεία, ευρέως 
διαδεδομένα, για την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων και την περαιτέρω προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού. 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι αφενός να αναδείξει και να προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης των 
Τρικάλων υπό το πρίσμα των πολιτιστικών διαδρομών και αφετέρου να προτείνει συγκεκριμένες διαδρομές οι οποίες 
είναι άμεσα εφαρμόσιμες, εφόσον υπάρχει βούληση από την τοπική κοινωνία. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι γεγονός ότι ο πολιτισμός αναγνωρίζεται ως σημαντικό πλεονέκτημα κάθε πόλης λόγω των οικονομικών και 
κοινωνικών ωφελειών που επιφέρει, αλλά και λόγω της ανθεκτικότητάς του στην παρούσα συγκυρία. Ειδικότερα δε για 
την Ελλάδα, ο πολιτισμός επιβιώνει σε ένα εγχώριο περιβάλλον σημαντικής και παρατεταμένης ύφεσης, πολιτικής και 
οικονομικής αβεβαιότητας και πιστωτικής στενότητας, αλλά και σε ένα διεθνές περιβάλλον στασιμότητας, 
αποπληθωρισμού και ισχυρού ανταγωνισμού (Καραχάλης, 2007) (Καφούρος, 2015) (Λαζαρέτου, 2014).  
Η έννοια του πολιτισμού είναι δύσκολο να αποδοθεί, καθώς αποτελείται από ένα ευρύ σύνολο υλικών και άυλων 
πόρων. Οι εν λόγω πόροι περιλαμβάνουν ιστορικούς πόρους, εθνοτικά υλικά και άυλα χαρακτηριστικά, φυσικά 
χαρακτηριστικά του τόπου, χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος χώρου, ορατές ανθρώπινες δραστηριότητες, φυσικούς 
παράγοντες και άυλα αγαθά (Καφούρος, 2015).  

Η πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου είναι έναν από τις παλαιότερους και πιο σημαντικούς πυλώνες της αειφόρου 
ανάπτυξης του τουρισμού. Αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί βασικότατη συνιστώσα της τουριστικής βιομηχανίας. 
Ο πολιτισμός και ο τουρισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι και αμοιβαία επωφελείς ο ένας για τον άλλο (OECD, 2009). 
Μάλιστα, ο MacCannell (1976) και ο Cohen (1979) υποστηρίζουν ότι ο πολιτισμός είναι μια διαδικασία ανεύρεσης, 
από την πλευρά των τουριστών, του αυθεντικού και του νοήματος στην τουριστική εμπειρία. Είναι γεγονός πως όλα τα 
μέρη του κόσμου θα έδιναν την εντύπωση ότι είναι ίδια χωρίς τον πολιτισμό (Boniface, 1995). Αυτή η αναζήτηση της 
πολιτισμικής ετερότητας, της διαφορετικότητας και η φυγή από το οικείο μάς ωθεί στο ταξίδι (Μοίρα & Παρθένης, 
2011).  

Ο πολιτιστικός τουρισμός λογίζεται ως η παλαιότερη μορφή τουρισμού, ξεκινώντας από την εποχή των Ρωμαίων 
περιηγητών και ακολούθως με τα θρησκευτικά προσκυνήματα που καθιερώθηκαν τον Μεσαίωνα (Πασχαλίδης & 
Χαμπούλη-Ιωαννίδου, 2002). Εντούτοις, γνωρίζει ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των συνεπειών του μαζικού 
τουρισμού και της διαφοροποίησης των τάσεων της τουριστικής βιομηχανίας. Ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός 
πόλεων αλλά και ολόκληρων περιοχών στηρίζεται στον πολιτιστικό τουρισμό και στην προώθηση της πολιτιστικής 
τους κληρονομιάς προκειμένου να αναπτυχθούν τουριστικά (Richards, 1996). 

Η Ελλάδα διαθέτει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά σε όλη, κυριολεκτικά, την επικράτεια. Συγκεκριμένα, τα 
Τρίκαλα διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και έντονη διάθεση για δημιουργία, γεγονός που αποτελεί 
πρόκληση για την εδραίωση νέου συγκριτικού πλεονεκτήματος στον οικονομικό τομέα, παρά τις δυσκολίες, όπως η 
έλλειψη κρατικής χρηματοδότησης. Αξίζει να επισημάνουμε ότι σήμερα τα Τρίκαλα ακολουθούν τις  κοινωνικές και 
πολιτισμικές αλλαγές, αλλά κυρίως τις τεχνολογικές εξελίξεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στους τομείς 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας, ενισχύοντας την ίδια στιγμή τη ζήτηση εκ μέρους των τουριστών για 
πολιτιστικά αγαθά και νέες μορφές ψυχαγωγίας. 

2. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ανατρέχοντας στη διεθνή βιβλιογραφία, διαπιστώνουμε ότι, παρά την ευρεία αποδοχή του όρου «πολιτιστικός 
τουρισμός», οι ειδικοί δεν έχουν καταλήξει σε έναν ακριβή και ευρέως αποδεκτό ορισμό (Richards 1996, Gali–Espelt, 
2012). Και αυτό οφείλεται στις πολλές και ποικίλες διαστάσεις του, υλικές και άυλες (Μοίρα & Παρθένης, 2011). Είναι 
γεγονός ότι ο πολιτιστικός τουρισμός ενδιαφέρεται για τα έργα τέχνης, τη γλώσσα, την αρχιτεκτονική, τη γαστρονομία, 
την τεχνολογία του παρελθόντος, τα είδη ένδυσης και τις δραστηριότητες αναψυχής και τέρψης (Asplet & Cooper, 
2000).  

Σύμφωνα με μια προσέγγιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, ο πολιτιστικός τουρισμός αφορά το ταξίδι 
ατόμων με κίνητρο κατεξοχήν πολιτιστικό. Το ταξίδι αυτό περιλαμβάνει εκπαιδευτικές περιηγήσεις, επισκέψεις σε 
αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, μνημεία, αρχιτεκτονικά έργα, αίθουσες τέχνης, φεστιβάλ και άλλα καλλιτεχνικά 
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δρώμενα, θέατρο, κινηματογράφο, μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος, θρησκευτικές εκδηλώσεις και προσκυνήματα 
(ECTARC, 1989). Ο πολιτιστικός τουρισμός πραγματεύεται, λοιπόν, τόσο την επίσκεψη των τουριστών σε αξιοθέατα, 
και ιστορικά μνημεία, όσο και τα στοιχεία που συνθέτουν τη ζωντανή πολιτισμική παραγωγή (Παυλογεωργάτος και 
Κωνσταντόγλου, 2004· de Blavia, 1998). Προσεγγίζεται ολιστικά, ωστόσο έμφαση δίνεται κατά πρώτο και κύριο λόγο 
στην κληρονομιά (Keitumetse, 2009) (Huibin et al, 2012) (Hughes and Allen, 2005). 

Ο πολιτιστικός τουρισμός αναγνωρίζεται ως ειδική κατηγορία από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, τότε που οι 
ερευνητές και οι αρμόδιοι φορείς του τουρισμού ανακάλυψαν ότι αρκετοί άνθρωποι ταξίδευαν αποσκοπώντας στην 
κατανόηση του πολιτισμού και της πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου προορισμού (Τighe, 1986). Από τη δεκαετία 
του ’80 και έπειτα έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον πολιτιστικό τουρισμό, γεγονός που είχε ως απόρρροια την αύξηση 
της ειδικής λογοτεχνίας (Balcar & Pearce, 1996). Επί του παρόντος, ο πολιτιστικός τουρισμός αντιπροσωπεύει 
τεράστια οικονομικά μεγέθη και συμφέροντα, τα οποία μάλιστα αυξάνονται με υπερβολικά ταχείς ρυθμούς. Κατά 
συνέπεια, αυτά όχι μόνο δεν πρέπει να αγνοούνται αλλά, αντίθετα, η εξυπηρέτηση και η διεύρυνσή τους πρέπει να 
αποτελέσουν στόχους υψηλής προτεραιότητας για κάθε οικονομία και, ακόμα περισσότερο, για μία οικονομία όπως η 
ελληνική (Καφούρος, 2015). Ο πολιτιστικός τουρισμός μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη για κάθε οικονομία. 
Καταρχάς, επιβάλλεται να αναφέρουμε την εισροή χρηματικών πόρων από το εξωτερικό. Κατόπιν, η γενικότερη 
προβολή μιας περιοχής ή και μιας ολόκληρης χώρας διεθνώς, οι επενδύσεις σε έργα και υπηρεσίες υποδομής στον 
τομέα των πολιτιστικών χώρων, η ανάπτυξη της βιοτεχνίας και της βιομηχανίας ειδών λαϊκής τέχνης, αναμνηστικών 
και όλων των συναφών προϊόντων με το εν λόγω είδος του τουρισμού, η προώθηση των τοπικών προϊόντων 
συγκαταλέγονται στα οφέλη του πολιτιστικού τουρισμού. Επίσης, η  ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής, η 
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου συντελούν στην τοπική 
ανάπτυξη (Βαγιονής, 2005) (Holloway και Robinson, 1995) (Καφούρος, 2015).  

Άλλα οφέλη που έχουν καταγραφεί είναι η  ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, που ενισχύει τη δυναμική της 
τοπικής κοινωνίας με επίκεντρο το όραμα για τον πολιτισμό της περιοχής και η υπέρβαση των πολιτιστικών ορίων 
(Moomas, 2004· Craik, 1995). Για να δημιουργηθούν, όμως, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη στην 
κοινότητα, θα πρέπει οι κάτοικοι να πρόσκεινται θετικά και να μετέχουν ενεργά στη φροντίδα και την προστασία της 
πολιτιστικής τους κληρονομιάς. (Besculides et al., 2002).  Όπως υπογραμμίζει ο Καραχάλης (2007), «ο πολιτισμός, ο 
τουρισμός και η τοπική ανάπτυξη είναι έννοιες που σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους. Οι αναπτυξιακές διαστάσεις της 
αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύχρονης πολιτιστικής δραστηριότητας συνδέονται άμεσα με την 
αναζωογόνηση αστικών περιοχών και την τουριστική ανάπτυξη». Εντούτοις, η φύση και η ευαισθησία ορισμένων 
τοπικών πόρων επισημαίνει ότι για τη βιωσιμότητα του τοπικού στοιχείου στο σύνολό του απαιτούνται δράσεις που 
είναι αλληλένδετες με τη διαχείριση του τουρισμού, διοικητική υποστήριξη, συγκρότηση φορέων διαχείρισης 
περιβάλλοντος, ενίσχυση φορέων υλοποίησης κ.ά. (Κοκκώσης & Τσάρτας, 2001) (Briassoulis, 2002). 

3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ 

Ένα από τα βασικότερα διαχειριστικά εργαλεία ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού και της τουριστικής 
ανάπτυξης μιας περιοχής αποτελούν οι πολιτιστικές διαδρομές. Συγκεκριμένα, καθορίζουν περιηγήσεις δομημένες 
γύρω από έναν κεντρικό θεματικό πυρήνα (Κόνσολα,.... ). Προσδιορίζουν μια συγκεκριμένη πορεία (επίσκεψη) σε 
μνημεία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα σ'ένα καθορισμένο πλαίσιο, θεματικό, ιστορικό ή 
εννοιολογικό. Οι πολιτιστικές διαδρομές αποτελούν εφαρμοσμένη πρακτική προβολής και ερμηνείας της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και των μνημών της πόλης, ενοποιημένες σε θεματικές βάσει των πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών 
(Καραβασίλη, 1999) (Καραβασίλη & Μικελάκης, 2011) (Κόνσολα, 2012). 

Κατά το σχεδιασμό των πολιτιστικών διαδρομών, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη θεματική, την 
ποιητική και τη ρητορική του «κειμένου» της διαδρομής. Η επιλογή της θεματικής μιας πολιτιστικής διαδρομής 
προϋποθέτει σύσταση μιας διεπιστημονικής ομάδας (ιστορικών, αρχαιολόγων κ.ά.) και συνακόλουθα μια προσέγγιση 
που  μελέτη εις βάθος την ιστορίας και την αρχαιολογία ενός τόπου, το ιστορικό γίγνεσθαι του πολιτισμού, τη 
φυσιογνωμία του τόπου και τη χωροθέτηση3 των επιλεχθέντων «σημείων». Η ποιητική της πολιτιστικής διαδρομής 
αφορά τα αισθητικά και νοητικά στοιχεία που τη συνθέτουν και η ρητορική αναφέρεται στα λεκτικά μέσα που 
αποδίδουν το νόημα (τίτλος, γνώσεις, φυλλάδια, επιγραφές) και στις παιδαγωγικές μεθόδους που εφαρμόζονται 
(συμμετοχή, παρατήρηση, εξερεύνηση)  κατά τη διάρκειά της (Καραβασίλη & Μικελάκης, 2011) (Παταργιάς et al, 
2004). Η ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από μια οργανωμένη πολιτιστική διαδρομή θα πρέπει να 
καθοδηγείται από τη γνώση της αγοράς-στόχου, τον τουριστικό σχεδιασμό και τη συστηματική αξιολόγησή της 
(Καραβασίλη & Μικελάκης, 2011). Στο πλαίσιο αυτό, ο ιδαίτερος χαρακτήρας της πολιτιστικής διαδρομής πρέπει να 
λαμβάνει σοβαρά υπόψιν τόσο τον άνθρωπο αποδέκτη (επισκέπτη) της όσο και τον άνθρωπο δέκτη (ιθαγενή). 

 Όσον αφορά τη βασική τυπολογία του πολιτιστικού επισκέπτη, ο Stebbins (1996) διακρίνει τον τουρίστα ειδικών 
ενδιαφερόντων και τον γενικό πολιτιστικό τουρίστα. Ο τουρίστας ειδικών ενδιαφερόντων, θεωρώντας τον πολιτιστικό 
τουρισμό ως σοβαρή ενασχόληση του ελεύθερου χρόνου του, επισκέπτεται μια ορισμένη περιοχή, πόλη ή χώρα 
επιδιώκοντας να κατανοήσει την πολιτιστική της κληρονομιά. Ο γενικός πολιτιστικός τουρίστας έχει ως χόμπι του την 
επίσκεψη σε διαφορετικά μέρη και για αυτόν ο πολιτιστικός τουρισμός αφορά μια πρόχειρη ενασχόληση. 

3 Η χωροθέτηση των σημείων πρέπει να γίνεται βάσει και διαχειριστικών κριτηρίων τουριστικού σχεδιασμού  
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Το σχεδίασμα ενός πλέγματος πολιτιστικών διαδρομών σε μια περιοχή, στη διαδικασία ανάπτυξης, οφείλει να 
λαμβάνει υπ’ όψιν και να καθιστά ενεργό την τοπική κοινωνία και τις παραγωγικές της διαδικασίες. Είναι γεγονός ότι, 
εκτός από τους επισκέπτες, απευθύνονται και στους  ίδιους τους κατοίκους και τους υπεύθυνους των τουριστικών 
πόρων, ιδιαίτερα όπου ο μαζικός τουρισμός οδήγησε σε μερική καταστροφή σημαντικών ιστορικών πόλεων και 
μνημείων (Κότιος, 1998). Τουτέστιν, ένα καλοσχεδιασμένο πρόγραμμα ανάπτυξης μιας περιοχής, μέσα από τον 
τουρισμό, δύναται να συμβάλλει στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τοπικούς φορείς για τη διατήρηση του τοπικού 
πολιτισμού, την ενίσχυση της προστασίας των πολιτιστικών και φυσικών πόρων και τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη 
(Καραβασίλη & Μικελάκης, 2011).  

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, οι πολιτιστικές διαδρομές μπορούν να διακριθούν σε θεματικές πολιτιστικές 
διαδρομές που περιλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο θεματικό στοιχείο, σε ιστορικές πολιτιστικές διαδρομές, που 
περικλείουν μνημεία και πολιτιστικά στοιχεία μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ή εποχής και σε μικτές 
πολιτιστικές διαδρομές, οι οποίες περιλαμβάνουν πολιτιστικά στοιχεία της συνολικότερης πολιτιστικής ταυτότητας ενός 
τόπου. Επίσης, πέραν της ανωτέρω διάκρισης, οι πολιτιστικές διαδρομές, με κριτήριο το εύρος τους, μπορούν να 
διακριθούν σε αστικές πολιτιστικές διαδρομές, οι οποίες αφορούν μνημεία και πολιτιστικά στοιχεία μιας πόλης-αστικής 
περιοχής, σε τοπικές πολιτιστικές διαδρομές, που συγκεντρώνονται σε μια περιορισμένη γεωγραφική ενότητα και σε 
υπερτοπικές πολιτιστικές διαδρομές, με κλίμακα μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 
διαδρομές με σαφή και ακριβή θεματολογία (Παπαγεωργίου & Γκαντούνα, 2012). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 
διεθνείς οργανισμοί, λόγου χάριν το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ουνέσκο, έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία για το 
σχεδιασμό και την προώθηση διακρατικών πολιτιστικών διαδρομών. Και δη και το Συμβούλιο της Ευρώπης 
δημιούργησε το πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Διαδρομών (Cultural Routes of the Council of Europe) με 
σκοπό να προβάλλει την κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μέσω των διασυνοριακών πολιτιστικών ανταλλαγών και της διάδοσης των ιδεών (Moulin & Boniface, 2001) 
(Μοίρα & Παρθένης, 2011). 

Επομένως, η ένταξη της πολιτιστικής διαδρομής στον τουριστικό σχεδιασμό και η συνεχής αξιολόγησή της 
διασφαλίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η μελετημένη χωροχρονική κατανομή της, η προστασία του 
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με σεβασμό στη φέρουσα ικανότητα, την τουριστική χωρητικότητα και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και η προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε περιοχής (Καραβασίλη 
& Μικελάκης, 2011) . 

4. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Η πόλη των Τρικάλων βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας και η έκτασή της αγγίζει τα 3.367 τ.χλμ. (Νημάς, 1987). Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ), στην απογραφή του 2011 ο μόνιμος πληθυσμός της πόλης ανέρχεται στους 80.900 
κατοίκους, ενώ της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων στους 129.700 κατοίκους. Το έδαφος της ευρύτερης περιοχής 
είναι κυρίως ορεινό (71,8% της έκτασης της Περιφερειακής Ενότητας), ωστόσο η πόλη βρίσκεται στο πεδινό τμήμα. 
Στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων το κλίμα είναι ηπειρωτικό. Τα Τρίκαλα, χτισμένα πάνω στον ποταμό Ληθαίο, 
είναι μια διαχρονική πολιτεία που έχει συνεχή ζωή από τα προϊστορικά χρόνια έως σήμερα. Η πόλη των Τρικάλων, 
γνωστή από τα αρχαία χρόνια ως Τρίκκη, ονομάζεται από τη βυζαντινή περίοδο μέχρι τις μέρες μας Τρίκαλα. Η 
στρατηγική θέση της πόλης και ο γεωργικός και βιοτεχνικός πλούτος της στάθηκαν η αιτία να συγκροτηθεί από την 
αρχαιότητα αστική ζωή. Αρχαία μνημεία, βυζαντινά κάστρα, εκκλησίες, τζαμιά και νεώτερα αρχοντικά είναι 
αποδείξεις της οικονομικής ακμής της, της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της βιομηχανικής ιστορίας της σε μια 
σύγχρονη πόλη που σφύζει από ζωή (Ζαφείρης, 2010).  

Τα μεγάλα μνημειακά έργα του παρελθόντος αλλά και του παρόντος αποτελούν σημείο αναφοράς για τον 
πολιτισμό μιας πόλης πάνω στα οποία οι πολίτες μπορούν να βασιστούν και να επαναπροσδιορίσουν την εικόνα του 
τόπου τους (Καραχάλης, 2007). Στο πλαίσιο αυτό, τα Τρίκαλα είναι μια πόλη με σπουδαία ιστορία, μνημεία και 
πλούσια πολιτιστική δράση. Σημαντικότεροι πολιτιστικοί πόροι της πόλης των Τρικάλων που αποτελούν συγχρόνως 
και ισχυρούς πόλους τουριστικής επισκεψιμότητας είναι το Βυζαντινό Φρούριο, η συνοικία Βαρούσι, το Ασκληπιείο 
της αρχαίας Τρίκκης, η Δωροθέα Σχολή, ο Λόφος του Προφήτη Ηλία, ο Ληθαίος ποταμός, το Κουρσούμ Τζαμί 
(Μαυσωλείο του Οσμάν Σαχ), το κτήριο της Σ.Μ.Υ. (Στρατώνες), το δικαστικό μέγαρο. Όσον αφορά στα μουσεία, η 
Αρχαιολογική Συλλογή Τρίκκης ,το Δημοτικό Λαογραφικό Μουσείο, το Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού εταιρείας 
Κλιάφα, το Δημοτικό Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο, το Μουσείο Δημήτρη και Λέγκως Κατσικογιάννη, το Μουσείο 
Ιεράς Μητρόπολης, το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής Τρικαλινών Δημιουργών, ο Μύλος του Ματσόπουλου  

Το πλέγμα των διαδρομών  

Ο σύνθετος χαρακτήρας των πολιτιστικών διαδρομών καταδεικνύει τη γοητεία και τη δυσκολία ενός τέτοιου 
εγχειρήματος. Στο σημείο αυτό θα γίνει προσπάθεια εφαρμογής των βασικών εννοιών και θεμάτων που 
παρουσιάστηκαν ανωτέρω στην πόλη των Τρικάλων. Το πλέγμα των διαδρομών που θα παρουσιασθεί συνδέει ένα 
ευρύ φάσμα πολιτιστικών πόρων με διαφορετικές λειτουργίες στον τουριστικό τομέα. Με αφετηρία την πόλη των 
Τρικάλων και δη τον λόφο τού Προφήτη Ηλία και τού Φρουρίου, το πλέγμα των πολιτιστικών διαδρομών καταλήγει 
στο Μουσείο Δημήτρη και Λέγκως Κατσικογιάννη. Το πλέγμα των διαδρομών στην πόλη των Τρικάλων ερμηνεύει 
τόσο την πλούσια αρχαία και νεότερη μνημειακή κληρονομιά όσο και το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο. Ήτοι, η 
διαδρομή που θα ακολουθήσουμε εντάσσεται στις μικτές πολιτιστικές διαδρομές. Αξιοσημείωτο είναι ότι η διαδρομή 
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μπορεί να ολοκληρωθεί σε μια ημέρα και μάλιστα η διαδρομή δύναται να πραγματοποιηθεί ακόμη και με τα πόδια ή το 
ποδήλατο. Από τους λόφους τού Προφήτη Ηλία και τού Φρουρίου η θέα της πόλης, της πεδιάδας και της Πίνδου είναι 
εντυπωσιακή. Στα βορειοδυτικά, λοιπόν, της πόλης δεσπόζει με τον επιβλητικό του όγκο, κτισμένο σε θέση 
στρατηγικής σημασίας, το Βυζαντινό Φρούριο, γνωστό ως Κάστρο των Τρικάλων (Μαντζανά, 2014). Εντός τού 
φρουρίου, στέκει σήμερα ο επιβλητικός πύργος του ρολογιού των Τρικάλων και το υπαίθριο δημοτικό θέατρο. Στο 
πρώτο από τα τρία διαζώματα του φρουρίου λειτουργεί δημοτικό περίπτερο, πολυτελές εστιατόριο και καφετέρια.   
Κατηφορίζοντας τα σκαλοπάτια του Φρουρίου, οδηγούμαστε στη συνοικία Βαρούσι που μαζί με τα Παλαιά 
Μανάβικα4 αποτελεί την παλιά πόλη των Τρικάλων. Χαρακτηριστικό τής συνοικίας τού Βαρουσίου είναι η 
αρχιτεκτονική των σπιτιών και οι πολλοί ναοί. Θεωρείται βέβαιο ότι κάτω από το Βαρούσι βρίσκεται το Ασκληπιείο 
και το αρχαίο θέατρο τής πόλης. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν σταδιακά στον χώρο σε όμορα 
ιδιωτικά οικόπεδα από το 1902 ως το 1992 είχαν σωστικό χαρακτήρα και έφεραν στο φως τρία κτήρια πρώιμων 
ρωμαϊκών χρόνων και ένα που ανήκει στη βυζαντινή περίοδο. Ο αρχαιολογικός χώρος του Ασκληπιείου είναι 
επισκέψιμος κατόπιν συνεννόησης με την εφορία και ο επισκέπτης μπορεί να δει τμήματα τού λουτρού και έναν 
βυζαντινό ναό που χρονολογείται μεταξύ 12ου και 13ου αιώνα μ. Χ.  

Στο Βαρούσι έχουμε τη δυνατότητα να επισκεπτούμε τις παλαιότερες εκκλησίες της πόλης, όπως η Παναγία 
Φανερωμένη (1853), ο Άγιος Στέφανος (1896),  η Αγία Μαρίνα (1766), οι Αγιοι Ανάργυροι, η Αγία Παρασκευή, η 
Αγία Επίσκεψη (1543), ο Άγιος Δημήτριος (1580), ο Άγιος Ιωάννης Ελεήμονας (14ος αιώνας), ο Άγιος Ιωάννης 
Πρόδρομος και ο Προφήτης Ηλίας (1896). Είναι γεγονός ότι τα αρχοντικά και οι εκκλησίες του Βαρουσίου μαρτυρούν 
την οικονομική και πολιτιστική άνθιση του 18ου  και 19ου  αιώνα, επακόλουθο της ανάπτυξης του εμπορίου και της 
βιοτεχνίας (Νημάς, 1987). Κατόπιν, επισκεπτόμαστε την Αρχαιολογική Σχολή Τρίκκης που βρίσκεται πίσω από τον 
μητροπολιτικό ναό τού Αγίου Νικολάου και  τη Δωροθέα Σχολή. Εν συνεχεία, ακολουθώντας την οδό Στρατηγού 
Σαράφη, συναντάμε την κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου με τα δέντρα, τη λίμνη και τις κρήνες. Μέσα στη 
μικρή λίμνη της πλατείας υπάρχει σιντριβάνι με το έργο του γλύπτη Νικόλα, «Πιτσιρίκος», ενώ στο χώρο της πλατείας 
υπάρχουν αγάλματα του Καραϊσκάκη, του στρατηγού Σαράφη, του Αρματωλού Στουρνάρα και του Παπαθύμιου 
Βλαχάβα. Η πλατεία αυτή, που υπήρξε από παλιά η καρδιά της πόλης των Τρικάλων.  

Μια πανέμορφη πεζογέφυρα των Τρικάλων, χτισμένη το 1886 από Γάλλους μηχανικούς, μάς οδηγεί στην 
εμπορική οδό Ασκληπιού. Η Ασκληπιού αποτελεί την «κεντρική αρτηρία» της πόλης, αφού είναι είναι γεμάτη 
εμπορικά καταστήματα και χώρους εστίασης (Κατσόγιαννος, 2006). Επόμενοι σταθμοί μας είναι τρία τοπικά μουσεία, 
το λαογραφικό μουσείο της πόλης που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική ζωή της, το Κέντρο Ελληνικής 
Μουσικής Τρικαλινών Δημιουργών και Δημοτικό Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο. Η διαδρομή μάς κατευθύνεται στο 
Κουρσούμ τζαμί, μνημείο προστατευόμενο από την UNESCO. Το επιβλητικό αυτό κτίσμα με την τέλεια ακουστική 
είναι επισκέψιμο και συγχρόνως λειτουργεί και ως χώρος εκδηλώσεων. Κατόπιν, συνεχίζουμε την περιήγησή μας στο 
Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού της εταιρείας Κλιάφα, το οποίο λειτουργεί από το 2003 ως πολιτιστικό κέντρο. Ο 
επισκέπτης μπορεί να ξεναγηθεί στους χώρους τού κέντρου και να πληροφορηθεί την ιστορία του, στενά συνδεδεμένη 
με την ιστορία της πόλης.  Ακολουθεί η επίσκεψη στον μύλο Ματσόπουλου, στη νότια είσοδο της πόλης. Ο μύλος 
Ματσόπουλου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία βιομηχανικής κληρονομιάς στην Ελλάδα (Κατσόγιαννος, 
1988). Την περίοδο των Χριστουγέννων, τα τελευταία χρόνια, έχει δημιουργηθεί ένα θεματικό πάρκο με τίτλο «Μύλος 
των Ξωτικών» μέσα στον χώρο του μύλου Ματσόπουλου, κατορθώνοντας να γίνει πόλος έλξης για εκατοντάδες 
χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, μετατρέποντας την πόλη των Τρικάλων την περίοδο εκείνη στον πιο 
δημοφιλή τουριστικό προορισμό της χώρας. Οι πολιτιστικές διαδρομές ολοκληρώνονται με την επίσκεψη στο μουσείο 
Δημήτρη και Λέγκως Κατσικογιάννη. 
 
Χάρτης 1. Πολιτιστικές διαδρομές στην πόλη των Τρικάλων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Στα Μανάβικα υπάρχει μια ξεχωριστή τοιχογραφία που καταλαμβάνει επιφάνεια 150 τ.μ., έργο μιας σειρά καταξιωμένων 
ζωγράφων διεθνώς, το οποίο απεικονίζει σκηνές από την καθημερινή ζωή της γειτονιάς. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Λαμβάνοντας υπόψιν το γενικότερο οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί και 
αναπτύσσεται ο πολιτιστικός τουρισμός στην Ελλάδα, προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε τις πολιτιστικές διαδρομές ως 
ένα μέσο προβολής και ερμηνείας της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μνημών της πόλης των Τρικάλων. Η 
μακραίωνη ιστορία της πόλης, ο εξαιρετικός πολιτιστικός πλούτος των Τρικάλων, η πολιτισμική και αθλητική της 
παρουσία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, το φυσικό κάλλος της ευρύτερης περιοχής, καθώς και η σύγχρονη πολιτιστική 
της δημιουργία, συνιστούν συγκριτικά πλεονεκτήματα, για να καταστεί η πολιτιστική κληρονομιά μοχλός ανάπτυξης.  
Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού προσφέρει πολλαπλασιαστικά σε μία περιοχή, σε μία χώρα. Ο πολιτιστικός 
τουρισμός είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και πιο δυναμικούς οικονομικούς κλάδους σε απόλυτα 
μεγέθη. Για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού και δη των πολιτιστικών διαδρομών απαιτείται η ενεργοποίηση 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και η ενδυνάμωση και ενεργός συμμετοχή τής τοπικής κοινωνίας. Η δημιουργία δικτύων 
εθελοντών και η προσέλκυση χορηγιών/δωρεών μπορεί, επίσης, να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. 
Επιβάλλεται, όμως, οι αρμόδιοι να μεριμνήσουν λελογισμένως για την προστασία και την παράλληλη αξιοποίηση 
αυτών των μνημείων. Σε τοπικό επίπεδο, η προστασία αυτή αφορά αυτούς που είναι επιφορτισμένοι με τη φύλαξη και 
την προστασία τους, ενώ σε εθνικό επίπεδο, επιβάλλει την υιοθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης νομοθεσίας, οδηγιών 
και ελέγχων, ώστε οι χώροι αυτοί να προστατεύονται με τον καλύτερο, αρτιότερο και πλέον επιστημονικό δυνατό 
τρόπο. Η πολιτιστική κληρονομιά κάθε περιοχής συνιστά μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξή της, κορυφαίο ζητούμενο 
στην παρούσα συγκυρία. 
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9. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΕΩΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ 
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  
Γιώτα Θεοδωρά , Επίκουρος Καθηγήτρια , Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τομέας 
Πολεοδομίας-Χωροταξίας  

Περίληψη 

“Αστική” και “περιφερειακή ανάπτυξη” : ζητήματα τα οποία δεν έχουν πάψει να απασχολούν, να προβληματίζουν και 
να διχάζουν τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τους φορείς άσκησης πολιτικής των χωρών και των περιοχών τους. 
Η πολλαπλότητα των επιπτώσεων σε όλες τις γεωγραφικές κλίμακες της πολύπλευρης ύφεσης, που είναι σε εξέλιξη, 
επιβάλλει την αναζήτηση πρακτικών σχεδιασμού και τον προσδιορισμό καινοτόμων μηχανισμών για τη διατύπωση 
νέων αναπτυξιακών αξόνων δράσης, ικανών να απαντήσουν στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις. Το ερευνητικό, 
έτσι, ενδιαφέρον των τελευταίων ετών εστιάζει στην αναζήτηση στρατηγικών παραγωγικής αναδιάταξης με στόχο τη 
μετάβαση της οικονομίας σε μια νέα εποχή. Αναγνωρίζοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν αποτελεί μια “χωρικά 
ουδέτερη” διαδικασία, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην κλαδική διάρθρωση της παραγωγής και απασχόλησης δεν 
μπορεί, και δεν πρέπει, να επιχειρείται ανεξάρτητα από το χώρο και τις τοπικές κοινωνίες. Ειδικά σε μια εποχή όπως 
αυτή που διανύουμε “δικτυακής οργάνωσης των υποδομών και λειτουργιών” όπου κυριαρχεί η “οικονομία της 
γνώσης”. Σε συνθήκες δηλαδή όπου το ανθρώπινο δυναμικό και η φυσιογνωμία των τόπων αποκτούν ιδιαίτερη 
κρισιμότητα στην ρύθμιση του χώρου. Σ’ αυτό το πλαίσιο, συνεκτιμώντας τις σύγχρονες αντιλήψεις για χωρική 
ανάπτυξη και δεδομένων των μεταβολών που έχει υποστεί το ελληνικό οικονομικό σύστημα, εκτιμάται ότι η απάντηση 
στην επιχειρούμενη πα-ραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και στην ενδυνάμωση των περιοχών της θα μπορούσε να 
αναζητηθεί μέσα από την συγκρότηση “δικτύων συνεργασίας” με “αναπτυξιακό συντελεστή κλειδί” την “άϋλη 
πολιτιστική κληρονομιά” και την στήριξη της “δημιουργικής επιχειρηματικότητας”, εστιάζοντας σε στρατηγικές 
ανάκτησης, εκσυγχρονισμού και επα-ναφοράς της στα “ιστορικά κέντρα” των πόλεων και σε “ιστορικούς οικισμούς” 
της περιφέρειας.  

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι δραματικές πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές των τελευταίων τριάντα κυρίως ετών έχουν 
σηματοδοτήσει σημαντικές μετεξελίξεις στη δομή και οργάνωση του “αστικού χώρου” και στις σχετικές με αυτόν 
αντιλήψεις ανάπτυ-ξης και πρακτικές σχεδιασμού. Τα νέα δεδομένα και οι αναδυόμενες τάσεις επιβάλλουν τον 
προσδιορισμό κριτηρίων για τη διατύπωση βασικών αξόνων δράσης ικανών να απαντήσουν στις σύγχρονες προκλήσεις 
αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Αναμφίβολα, βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής για τον ρόλο του 
χωρικού σχεδιασμού στην ανα-πτυξιακή πολιτική. Παράλληλα, έντονος είναι ο προβληματισμός για τον προσδιορισμό 
νέων προτύπων ανάπτυξης και τον προσανατολισμό των αστικών παρεμβάσεων ώστε οι πόλεις και οι ευρύτερές τους 
περιοχές να λειτουργούν ως ου-σιαστικοί “πυρήνες ανάπτυξης”, διατηρώντας ταυτόχρονα τη “φυσιογνωμία” των 
“ιστορικών κέντρων” τους.  

Αξίες όπως η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότητα, η ποιότητα της συλλογικής ζωής η προστασία του φυσικού και 
πολιτι-στικού πλούτου, η παράδοση και η δημιουργικότητα αποκτούν νέα βαρύτητα σε μια εποχή κρίσης, όπου τα 
δεδομένα5 δεν φαίνεται να κινητοποιούν τις ίδιες διαδικασίες “αστική αναμόρφωσης”, ούτε να έχουν τις ίδιες συνέπειες 
σε κάθε τόπο. Δυστυχώς σ’ αυτές τις συνθήκες, παρά το εντεινόμενο ενδιαφέρον και τον προβληματισμό για τη μορφή, 
τη δομή και τα χαρακτηριστικά του “αστικού χώρου” και την αναγνώριση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του, η 
πολιτική ανάπτυξης των πόλεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να βρίσκεται σε πρώιμη φάση, σε 
αντίθετα με τη μακρά παράδοση στην άσκηση “περιφερειακής πολιτικής”. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, συνεκτιμώντας τη προβληματική σε θέματα “αστικής ανάπτυξης” σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 
άρθρο επιδιώκει να συμβάλλει στον διάλογο μέσα από την υπογράμμιση της ανάγκης αλλαγής θεώρησης του τρόπου 
ανάπτυ-ξης - οργάνωσης των πόλεων / οικισμών και των ιστορικών κέντρων τους. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει την 
σημασία α-ντιμετώπισης της υποβάθμισης του “αστικού χώρου” σε όλα τα επίπεδα δράσης μέσα από ένα ευρύτερο 
πολυμεταβλη-τό πλαίσιο μιας στρατηγικής στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού, καταπολέμησης του κοινωνικού 
αποκλεισμού, δια-σφάλισης ποιοτικού αστικού περιβάλλοντος και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας πόλεων και 
περιοχών με όρους ισό-τητας, δικαιοσύνης, προστασίας και βιωσιμότητας. Έμφαση δίνεται στην κρισιμότητα 

5 Σε συνθήκες, δηλαδή, παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος, τριτογενοποίησης της παραγωγής, έντονης 
πολυπολιτισμικότητας, κ.ά. 
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υποστήριξης της παραγωγικής διαδικασίας, και στην σημασία ανάκτησης της “επιχειρηματικής δημιουργικότητας” των 
πόλεων / οικισμών και επανα-φοράς της στα “κέντρα” τους ως μέσου κοινωνικο-οικονομικής, πολιτιστικής, χωρικής 
ανάπτυξης, ενδυνάμωσης της α-κτινοβολίας και διασφάλισης της φυσιογνωμίας τους [20,30]. Ρόλο “κλειδί” 
αναλαμβάνουν τα επαγγέλματα τέχνης, ε-κτιμώντας ότι μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις διατήρησης και διάχυσης 
της τοπικής παράδοσης και των τεχνογνω-σιών, και στήριξης των νέων δημιουργών, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν 
ως “καταλύτες” εκσυγχρονισμού και επα-νεκκίνησης των τοπικών κοινωνιών και ως μέσο “αστικής εξυγίανσης”. 
Έναυσμα ενασχόλησης με το θέμα και αφορμή συγγραφής του άρθρου6 αποτέλεσε η εμπειρία από την συμμετοχή στο 
Ερευνητικό Έργο MEDNETA όπου, μέσα από την συνεργασία έξι “ιστορικών πόλεων” της Μεσογείου, διαφορετικής 
κουλτούρας, τομεακής εξειδίκευσης, πολιτικο-κοινωνικών συνθηκών και ποιότητας αστικού περιβάλλοντος, 
αναδείχθηκε η κρισιμότητα αξιοποίησης της τοπικής πα-ράδοσης και τεχνογνωσίας ως μέσου αστικής - περιφερειακής 
ανάπτυξης, επιβεβαιώθηκε η συμβολή που μπορεί να έχει η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση στην υποστήριξη 
και προβολή καινοτόμων κλάδων και τοπικών δεξιοτή-των, και φάνηκε η σημασία διατήρησης των εκπαιδευτικών 
δομών σε κεντρικά τμήματα πόλεων και οικισμών στην ισχυροποίηση των σχέσεων κλάδων “δημιουργικής 
επιχειρηματικότητας” και τοπικών κοινωνιών [27,28,29,34]. Διαπι-στώ-σεις που επαληθεύονται στην πράξη, με τη 
μελέτη των πολλαπλών επιπτώσεών τους στην αναπτυξιακή διαδικασία να αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον σε κατηγορίες 
χώρου οι οποίες υφίστανται έντονες πιέσεις, όπως αυτές που απασχο-λούν στην παρούσα φάση, δηλαδή τα “ιστορικά 
κέντρα” μητροπολιτικών περιοχών ή πόλεων μεσαίου / μικρού μεγέθους των περιφερειών και οι “ιστορικοί οικισμοί” 
“αγροτικών περιοχών” ιδιαίτερα σε “εύθραυστα” τμήματα του “ορεινού χώρου”.  

2. Ο “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ” ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ / ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Οι πόλεις, ανεξάρτητα αν αναπτύσσονται σταδιακά στο χρόνο ή δημιουργούνται από κάποιο σχεδιασμό, 
αποτελούν υ-λική έκφραση της ποικιλίας των κοινωνιών που σχηματίζονται για ιστορικούς λόγους και γι’ αυτό 
αποτελούν “γεγονότα ιστορικά” [6]. Πρόκειται για δυναμικά “συστήματα κοινωνικο-οικονομικο-πολιτιστικού 
χαρακτήρα” αφού εντός και στις ευρύτερες περιοχές τους συγκεντρώνεται η πλειονότητα του πληθυσμού και των 
βασικών τομέων των λειτουργιών / υποδομών και δραστηριοτήτων αναψυχής και ελεύθερου χρόνου. Η χωρο-
λειτουργική τους έτσι εμβέλεια στο διεθνή καταμερισμό των αστικών λειτουργιών και στο γεωπολιτικό χώρο επιρροής 
των κρατών αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την “ανάπτυξη” των κοινωνικών συστημάτων και τις προοπτικές ενίσχυσης 
των εθνικών οικονομιών [35]. Όμως οι πό-λεις, εκτός από “κινητήριες δυνάμεις”, αντιμετωπίζουν πλήθος κοινωνικο-
οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλη-μάτων7 ιδιαίτερης κρισιμότητας για την ανάπτυξή τους, λόγω της 
πολλαπλότητας των επιδράσεών τους στην ποιότητα και δυναμική του αστικού περιβάλλοντός τους και στη βαρύτητα 
της διεθνούς τους εικόνας.  

Χωρίς να σταματούν να αποτελούν ενδιαφέρον θέμα, πάντα το ίδιο επίκαιρο, οι πόλεις - ως “ιστορικά γεγονότα” 
και κύριοι “υποδοχείς” των ανθρώπινων δραστηριοτήτων / λειτουργιών - στις νέες συνθήκες της κοινωνίας της 
πληροφο-ρίας και της αύλης οικονομίας ή αλλιώς της οικονομίας της γνώσης, καλούνται να διαδραματίσουν έναν νέο - 
ακόμα πιο σημαντικό - αναπτυξιακό ρόλο στις εθνικές κλίμακες των χωρών και πολύ ευρύτερα εκείνων. Στη διάρκεια, 
μάλιστα, της πρόσφατης δεκαετίας, με αφορμή την κοινωνικο-οικονομική κρίση, οι πόλεις θα ξαναβρεθούν στο 
επίκεντρο της συζήτησης. Αυτήν τη φορά, στο πλαίσιο των γενικότερων χωρο-λειτουργικών ανακατατάξεων που είναι 
σε εξέλιξη, οι πόλεις προσδιορίζονται εκ νέου. Σε συνθήκες παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος δικτυακής 
οργάνωσης, ενσυνείδητα πια, οι πόλεις αντιμετωπίζονται όχι ως αυτόνομοι “πυρήνες ανάπτυξης” αλλά ως “κόμβοι” 
ευρύτερων “α-στικών συσχετισμών” ενταγμένων σε ισχυρά διεθνή “δίκτυα” ανεξάρτητα διοικητικών ορίων ή εθνικών 
συνόρων. Αξίες όπως : η παράδοση, η πολιτιστική κληρονομιά, η ιστορία και η δημιουργικότητα προβάλλονται ως 
“αρχές σχεδιασμού”, απαραίτητες για την προστασία της ετερογένειας των κοινωνικο-οικονομικών, πολιτιστικών και 
θεσμικών τομέων. Δια-πίστωση που επιβεβαιώνεται μέσα από την σύγχρονη βιβλιογραφία, τα επίσημα κείμενα της Ε.Ε. 
και τον προσανατολι-σμό των πολιτικών της για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πόλεων και περιοχών / περιφερειών.  

Παράλληλα, σ’ ένα διεθνές περιβάλλον που τείνει να ομογενοποιηθεί όσον αφορά στη μορφή, δομή και στη 
λειτουργία του, πρόσθετος είναι ο προβληματισμός σε σχέση με τις μελλοντικές προοπτικές των πόλεων αφού, με βάση 
την εμπει-ρία και τις εκτιμήσεις, φαίνεται ότι θα είναι εκείνες που θα υποστούν με μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με την 
περιφέ-ρεια τις δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης [32]. Θέση η οποία, σε καμία περίπτωση, δεν περιορίζει τον 
προβληματισμό και για το μέλλον των οικισμών ή οικιστικών δικτύων [κυρίως “ιστορικών”] που συναντώνται σε 

6 Το άρθρο παρουσιάστηκε σε μια πρώτη μορφή στο 13ο Επιστημονικό Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής και 
Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Ανά-πτυξης (RSAI, ERSA) το 2015. Τμήμα του έχει δημοσιευθεί, την ίδια χρονιά στην αγγλική 
γλώσσα στα Πρακτικά του Chancing Cities II [29,35].  
7 Όπως : ανεργία, εγκληματικότητα, φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισμό, περιβαλλοντική υποβάθμιση λόγω υπερσυγκέντρωσης 
δραστηριοτήτων ή εγκατάλειψης περιοχών κ.ά. 
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“αγροτικές περιοχές” και ιδιαίτερα του “ορεινού χώρου”. Σε περιοχές, δηλαδή, όπου κυριαρχεί η “αγροτική 
οικονομία” και αναπτύσσονται οι άμεσες, ή και οι συναρτώμενες, προς αυτήν παραγωγικές δραστηριότητες και 
λειτουργίες. Εκεί όπου συναντά κανείς ακόμα σημαντικά στοιχεία “πολιτιστικής κληρονομιάς” ενώ, σε αρκετές 
περιπτώσεις, οι συνέπειες, είτε της “μονοκαλ-λιέργειας” του τουρισμού, είτε της εγκατάλειψης διαμορφώνουν άλλες 
συνθήκες και δυναμικές και εγείρουν μια σειρά από θέματα χωρικής ανάπτυξης, προστασίας και ρύθμισης [39]. Η 
πρόληψη, έτσι, και η αντιμετώπιση των ενδοαστικών ανισοτήτων και η διασφάλιση προϋποθέσεων δικτύωσης πόλεων 
και οικισμών σε εθνικό / υπερεθνικό επίπεδο αναδει-κνύονται σε κρίσιμα ζητήματα πολιτικής βαρύτητας.  

Σ’ αυτό το πλαίσιο των πολυσύνθετων διεργασιών, συνέπεια των νέων δεδομένων που επικρατούν στις διεθνείς 
“αγο-ρές” και της επιλογής του κυρίαρχου αναπτυξιακού προτύπου στις εθνικές κλίμακες των κρατών, όπου οι 
“χωρικοί με-τασχηματισμοί” συνθέτουν μια πολύπλοκη κατάσταση “αστικής δυναμικής”, νέες χωρικές μορφές 
ανάπτυξης κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ ο τρόπος λειτουργίας των κεντρικών “αστικών περιοχών” και των 
περιφερειακών “αγροτικών” αλλάζει λόγω του διαφορετικού ρόλου που αποκτούν. Οι χώρες από καιρό έχουν πάψει να 
αντιμετωπίζονται ως κλει-στά αυτόνομα “συστήματα”, ενώ οι πόλεις επιδιώκουν τη συνεργασία μέσα από τη 
συγκρότηση “δικτύων παραγωγής - διανομής”, που ξεπερνούν τις εθνικές κλίμακες των κρατών. Ο “αστικός χώρος” 
αποκτά νέες μορφές και λαμβάνει και-νούργιες διαστάσεις, όπου κυριαρχούν νέες ιεραρχίες μέσα από την οργάνωση 
χωρικών, θεματικών και ποιοτικών “δι-κτύων” σε όλες τις γεωγραφικές κλίμακες. Σ’ αυτές τις συνθήκες της “χωρικής 
αναμόρφωσης” και των “αστικών συμ-μαχιών”, αποδεικνύεται και στην πράξη ότι στην αναπτυξιακή διαδικασία δεν 
συμβάλλουν μόνο οι πόλεις που διαθέ-τουν την υποδομή για παραγωγή γνώσης, καινοτομίας, τεχνογνωσίας, αλλά κι 
εκείνες που μπορούν να την οικειοποιη-θούν για να βελτιώσουν τις συνθήκες παραγωγής και να αξιοποιήσουν τα 
συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Παράλληλα, οι οικισμοί της “υπαίθρου” αποκτούν νέα δυναμική, ως τμήμα ενός 
“πολυλειτουργικού χώρου”, ο οποίος δεν πρέπει να εξομοιώνεται με τη γεωργία και τη γεωργική παραγωγική 
δραστηριότητα. Οι “αγροτικές περιοχές” αποτελούν ιδιαίτε-ρα “σύνθετους τόπους εγκατάστασης” με σημαντική 
πολυμορφία. Είναι, με άλλα λόγια, σύνθετοι οικονομικοί, φυσικοί, πολιτιστικοί τόποι που δεν μπορεί - και δεν πρέπει - 
να αντιμετωπίζονται με βάση μόνο το πληθυσμιακό μέγεθος, τη γεωργία και τους φυσικούς πόρους. Πρόκειται για 
περιοχές οι οποίες διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ τους, αλλά και στο εσωτερικό τους, γι αυτό είναι απαραίτητο 
να συνεκτιμώνται οι ιδιαιτερότητές τους κατά περίπτωση, ώστε να α-ξιοποιούνται οι δυνατότητές τους στον βέλτιστο 
βαθμό [35,37,39]. Γεγονός που στην περίπτωση κρατών όπως η Ελλά-δα, με σημαντικό αριθμό “αγροτικών περιοχών” 
όπου συναντώνται οικισμοί / δίκτυα οικισμών μοναδικής ιστορίας και φυσιογνωμίας, επιβάλλει επανεξέταση της 
σχέσης “πόλης-υπαίθρου” και επανακαθορισμό του ρόλου της “πολιτιστικής κληρονομιάς”, του ανθρώπινου δυναμικού 
και των δεξιοτήτων του στην αναπτυξιακή διαδικασία. Ήδη, η προβληματική αντιμετώπισης θεμάτων που αφορούν 
στην προστασία της ιστορικότητας, στη διατήρηση και ανάπτυξη των ιστορικών πόλεων / οικισμών και στην αρμονική 
προσαρμογή τους στη σύγχρονη ζωή ενισχύεται διαρκώς. Ανάλογο ενδιαφέρον διαπιστώνεται και για την αξιοποίηση 
των “ιστορικών κέντρων ” των πόλεων και των “ιστορικών οικισμών” ως δυνα-μικών “θυλάκων μνήμης και δράσης” 
[6,36]. Τάσεις εξαιρετικής κρισιμότητας για τον χωρικό προγραμματισμό και σχεδια-σμό, αφενός μεν επειδή εγείρουν 
θέματα διαχείρισης, αφετέρου δε λόγω των μετατοπίσεων που μπορούν να προκαλέ-σουν στις στρατηγικές επιλογές των 
σύγχρονων “αστικών πολιτικών”.  

3. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ “ΑΣΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ” ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  

Η διαφοροποίηση του προτύπου οικονομικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της άυλης οικονομίας, χωρίς αμφιβολία, 
έχει επηρεάσει το πρότυπο “αστικής ανάπτυξης”, ενισχύοντας ορισμένες πόλεις περισσότερο από άλλες [31]. Το 
πρότυπο της μεταβιομηχανικής ή μεταμοντέρνας μητρόπολη αλλάζει. Μετεξελίσσεται, λαμβάνοντας μορφές που 
στηρίζονται σε νέες αρχές και πρότυπα οργάνωσης, οικονομικής διαχείρισης, συντονισμού, διοίκησης. Την ίδια στιγμή, 
πόλεις [κυρίως με-σαίου ή μικρότερου πληθυσμιακού μεγέθους] παρά τον πλούτο των φυσικών και ανθρωπογενών τους 
πόρων τείνουν να σημειώνουν φθίνουσα αναπτυξιακή πορεία, ιδιαίτερα όσες βρίσκονται σε ορεινές ή/και νησιωτικές 
περιοχές. Ορισμένες μάλιστα από αυτές στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν την ελκτικότητά τους επιχειρούν αύξηση 
της ανταγωνιστικό-τητάς τους εστιάζοντας σε συγκεκριμένους τομείς των δραστηριοτήτων / υποδομών [τουρισμός, 
αναψυχή] συχνά με τον κίνδυνο αλλοίωσης του “τοπικού χαρακτήρα” και της ιδιαίτερης “φυσιογνωμίας” των 
ιστορικών τμημάτων τους.  

Σε μια εποχή “δικτυακής οργάνωσης” των βασικών μέσων παραγωγής, υπηρεσιών, τεχνικών / κοινωνικών 
υποδομών, όπου η εντατικοποίηση του διεθνούς ανταγωνισμού και οι μεταβολές που επιφέρει στη χωρική κατανομή 
των επενδύ-σεων “υποχρεώνει” τις κυβερνήσεις των κρατών να διαμορφώσουν στρατηγικές εξειδίκευσης του ρόλου 
των πόλεων με στόχο την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και την ισχυροποίηση της θέσης τους στον διεθνή χάρτη. 
Το ερώτη-μα είναι : πώς οι πόλεις θα κατορθώσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους και να ενισχύσουν την 
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ανταγωνιστικό-τητά τους, διαφυλάσσοντας και αξιοποιώντας την αυθεντικότητα της φυσιογνωμίας τους σε συνθήκες 
ύφεσης; Ερώτημα που δεν επιδέχεται εύκολες κοινά αποδεκτές απαντήσεις. Υπογραμμίζει όμως την αναγκαιότητα 
επανεξέτασης του φαι-νομένου της “αστικής ανάπτυξης” στο πλαίσιο των νέων δεδομένων / αιτημάτων, 
αναδεικνύοντας παράλληλα την ση-μασία συγκρότησης μιας συνολικής ρητά διατυπωμένης “αστικής πολιτικής” 
[29,35,36].   

Κατά καιρούς, στην προσπάθεια προσδιορισμού του φάσματος των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών που πρέπει να 
έχει η σύγχρονη μορφή του “αστικού ιστού”, ώστε οι πόλεις να μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις νέες ανάγκες 
και προκλήσεις, έχουν επιχειρηθεί ποικίλες προσεγγίσεις. Από τη δεκαετία του ’80 κι έπειτα διατυπώνονται έτσι 
διάφοροι χαρακτηρισμοί όπως : βιώσιμη πόλη, επιχειρηματική πόλη, έξυπνη πόλη, με πιο πρόσφατο το πρότυπο της 
δημιουργικής πόλης, που φαίνεται να κυριαρχεί. Περιγράφει μια νέα μέθοδο στρατηγικού σχεδιασμού η οποία εξετάζει 
με ποιο τρόπο οι άνθρωποι σκέφτονται, σχεδιάζουν και ζουν δημιουργικά μέσα στην πόλη [9,10,13,14]. Μια πόλη που 
χωρίς να υπερ-τερεί απαραίτητα πληθυσμιακά επενδύει στην αναζήτηση νέων μορφών “δημιουργικότητας” 
επιδιώκοντας κοινωνικο-οικονομική ανάκαμψη, ποιότητα ζωής και μια νέα θέση στη διεθνή αγορά. Πρόκειται για 
προσέγγιση “αστικής ανάπτυ-ξης” όπου οι ανθρώπινες επιθυμίες, τα κίνητρα, η φαντασία και η δημιουργικότητα 
φαίνεται ότι μπορούν να αντικατα-στήσουν με τη μορφή των “αστικών πόρων” τη σημασία του χώρου, των φυσικών 
διαθεσίμων και την προσβασιμότητα στην αγορά. Μια νέα, έτσι, μορφή “αστικής οικονομίας” δημιουργείται, με 
κύριους άξονες : την κοινωνία της μάθησης και την οικονομία της γνώσης, στο πλαίσιο της οποίας επαναπροσδιορίζεται 
ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού και το ενδιαφέρον εστιάζει στην εκπαίδευση και κινητικότητά του μέσα από 
διαδικασίες συνεργασίας, ενημέρωσης και δικτύω-σης. Η προσοχή στρέφεται στους πολίτες, οι οποίοι καλούνται να 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των νέων δεδομένων μέσα από την παραγωγή κοινωνικο-οικονομικών, πολιτιστικών, 
πολιτικών καινοτομιών. Η λύση στο να γίνουν οι πόλεις πιο ζωτικές και να αποτραπούν δημογραφικές αλλαγές που θα 
απομάκρυναν τον πληθυσμό από το παραδοσιακό του πε-ριβάλλον και την ιστορία του τόπου του αναζητείται στην 
ύπαρξη “δημιουργικών πολιτών”. Πολιτών ενημερωμένων, εκπαιδευμένων, ευαισθητοποιημένων, που 
αντιλαμβάνονται την σημασία διατήρησης της παράδοσης, της αυθεντικότη-τας και καλλιέργειας της φαντασίας και οι 
οποίοι μπορούν να συνδυάζουν τη γνώση είτε για να την καταστήσουν χρήσιμη κάπου συγκεκριμένα ή για να της 
προσθέσουν νέα αξία [9,13,14]. Προϋποθέσεις που δεν εξασφαλίζονται αυ-τόματα, αλλά μόνο μέσα από ενέργειες 
αλλαγής του τρόπο σκέψης και των επιδιώξεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση η εκπαίδευση μπορεί να παίξει 
καταλυτικό ρόλο, αφού, με οδηγό την γνώση, εμπλουτίζει τα ενδιαφέροντα των πολιτών, διαμορφώνει ιδεολογία, 
κουλτούρα και κοινωνική συνείδηση, συμβάλλοντας ποικιλότροπα στην συγκρότηση μιας νέας “δημιουργικής τάξης”, 
η οποία δεν κινητοποιείται αποκλειστικά από υλικές απολαβές, αλλά επιλέγει και επιδιώκει να ζει σε “ποιοτικούς”, 
“δημιουργικούς”, “συναρπαστικούς” τόπους [33,34] Φαίνεται μάλιστα ότι, η διατήρηση της εκπαι-δευτικής λειτουργίας 
σε κεντρικές περιοχές ιστορικών πόλεων / οικισμών μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να λειτουργήσει θε-τικά. Κι αυτό γιατί, 
ο “αστικός χώρος” μπορεί να αποτελέσει για τις δομές εκπαίδευσης “ζωντανό εργαστήρι” όταν την ίδια στιγμή εκείνες, 
μέσα από τους διαφορετικούς τους ρόλους ως “εκπαιδευτών”, “ερευνητών”, “πολιτών”, “γειτό-νων”, μπορούν να 
λειτουργήσουν για τις περιοχές τους ως πανίσχυρος “μαγνήτης” προσέλκυσης λειτουργιών, συμ-βάλλοντας αφενός μεν 
στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους αφετέρου δε στη διασφάλιση της φυσιογνωμίας τους. 
Αξίζει έτσι να επιδιώκεται [27,28].  

Στη βάση αυτής της λογικής, σε μια προσπάθεια αναζήτησης νέων αναπτυξιακών προτύπων και πρακτικών 
σχεδιασμού, έχει αρχίσει από καιρό να προσανατολίζει το ενδιαφέρον της και η Ε.Ε., η οποία - λαμβάνοντας υπόψη τη 
διαπιστω-μένη τάση των πόλεων να ανακτήσουν τη “δημιουργικότητά” τους - προχωρά σε πρωτοβουλίες 
αντιμετώπισης των α-στικών προβλημάτων μέσα από την αξιοποίηση της “πολιτιστικής κληρονομιάς” πόλεων / 
οικισμών και την προώθηση δράσεων επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό, στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες, 
σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των δεξιοτήτων των πολιτών και της ικανότητάς τους να αντιλαμβάνονται και να 
αξιοποιούν τα νέα ανταγωνιστικά ερ-γαλεία με ανοιχτή σκέψη για αναζήτηση και πειραματισμό. Είναι πρωτοβουλίες, 
ερευνητικού κυρίως χαρακτήρα, που εστιάζουν κυρίως στους τομείς : της ιστορίας, της παράδοσης, των τεχνογνωσιών, 
του πολιτισμού, των γραμμάτων και τεχνών, του φυσικού περιβάλλοντος. Ξεπερνούν τη λογική αποσπασματικών 
παρεμβάσεων “φυσικού σχεδιασμού” στον αστικό ιστό για να συμπεριλάβουν δράσεις “κοινωνικοοικονομικού 
προγραμματισμού”, οι οποίες επιχειρούνται κυρίως μέσα από “δίκτυα συνεργασίας” εθνικής και υπερεθνικής εμβέλειας. 
Επιδιώκουν την προώθηση της κοινωνικο-οικονο-μικής ανάπτυξης, της εδαφικής συνοχής, της περιβαλλοντικής 
προστασίας, του πολιτιστικού διαλόγου, και την ενίσχυση της κινητικότητας ανθρώπων, αγαθών και κεφαλαίου. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στροφή σε “χωρολειτουργικές ενότη-τες” σημαντικής δυναμικής και προκλήσεων και όρια 
συχνά ανεξάρτητα της διοικητικής διάρθρωσης των κρατών ή και των εθνικών τους συνόρων όπως της Μεσόγειος, 
πεδίο άντλησης των περιπτώσεων που παρουσιάζονται στην συνέχεια.  
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4. “ΑΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ” : ΜΙΑ [ΝΕΑ;] “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΥΛΗ” ΓΙΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ” 
ΠΟΛΕΩΝ, ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ  

Σ’ ένα πλαίσιο συνθηκών όπου, η διαμόρφωση ενός “δημιουργικού περιβάλλοντος” σχετίζεται όλο και 
περισσότερο με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών, την ιστορία και το πολιτιστικό τους δυναμικό, το 
ενδιαφέρον για την “πο-λιτιστική κληρονομιά” εντείνεται διαρκώς - σχετίζεται δε όλο και πιο άρρηκτα με τη 
“δημιουργικότητα” - ειδικά εκείνη η διάστασή της που ξεπερνά την ύλη [όπως είναι τα μνημεία και τα αντικείμενα τα 
οποία έχουν διατηρηθεί στην πορεία του χρόνου] για να περιλάβει τις ζωντανές εκφράσεις και παραδόσεις αμέτρητων 
ομάδων και κοινοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο, τις οποίες έχουν κληρονομήσει από τους προγόνους τους και τις 
μεταδίδουν στους απογόνους τους, στις πε-ρισσότερες περιπτώσεις από στόμα σε στόμα. Μιλάμε για την “άυλη 
πολιτιστική κληρονομιά” [Intangible Cultural Heritage], η οποία, λόγω του πλούτου των “πολιτιστικών αγαθών”8 της, 
φαίνεται ότι μπορεί να διασφαλίσει στον φο-ρέα των εκδηλώσεών της την αίσθηση της “ταυτότητας” και τη συνέχεια, 
στο μέτρο που εκείνος ή εκείνη την κατέχει και την αναδημιουργεί. Ως κινητήρια δύναμη της πολιτιστικής 
πολυμορφίας, η “άυλη κληρονομιά” αποτελεί μια εξαι-ρετικά “εύθραυστη” μορφή κληρονομιάς, αφού συνιστά μια 
ζωντανή πραγματικότητα η οποία αλλάζει, εξελίσσεται, μετασχηματίζεται, εμπλουτίζεται και προσαρμόζεται, 
παρακολουθώντας το κοινωνικό γίγνεσθαι της κοινότητας, η οποία αναγνωρίζεται μέσα από αυτή, τη δημιουργεί, τη 
φέρει και τη μεταβιβάζει στις επόμενες γενεές. Όντας “ζωντανό κοινωνικό φαινόμενο”, η “άυλη κληρονομιά” δεν είναι 
δυνατόν να διαφυλάσσεται και να αναζωογονείται με “μουσεια-κό” τρόπο9. Ειδικά δε αν αναλογιστούμε ότι η 
κυρίαρχη συγκέντρωση των “πολιτιστικών αγαθών” της διαπιστώνεται στα “ιστορικά κέντρα” πόλεων και οικισμούς 
της περιφέρειας - σε “τόπους” δηλαδή όπου, αν και δομές της κοινωνίας, της θρησκείας και του πολιτισμού από το 
παρελθόν, συχνά αναπτύσσονται με όρους που θέτει η σύγχρονη καθημερινό-τητα, ακόμα και σε βάρος της φέρουσας 
ικανότητάς τους και της φυσιογνωμίας τους. Σε “τόπους” όπου η συνύπαρξη “παλαιού - σύγχρονου” τους καθιστά την 
ίδια στιγμή “τόπους ιστορίας και μνήμης”, και “τόπους δράσης, διεκδίκησης” ή και “αντιπαράθεσης”. Το ερώτημα 
είναι : πώς,, και με ποιους όρους,, πρέπει να επιχειρείται η διαχείριση της “άυλης κληρονομιάς” σε αυτά τα τμήματα του 
χώρου με τον διττό, συχνά αντικρουόμενο, χαρακτήρα, προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει ως ουσιαστικός 
“αναπτυξιακός συντελεστής” και ως καταλύτης “αστικής αναγέννησης”;  

Ακόμα κι αν δεν μπορεί να υπάρξει μια κοινά αποδεκτή προσέγγιση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μουσειακή 
αντιμε-τώπιση της ιστορίας και της παράδοσης με τη λογική του μνημείου αδυνατεί να δώσει λύση στην επανεκκίνηση 
των τοπικών κοινωνιών, αναδεικνύοντας όλο και πιο έντονα την ανάγκη μιας πιο καινοτόμας θεώρησης που θα 
διασφαλίσει συνέχεια και εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Πέρα από την αντιμετώπιση της αξίας των 
μεμονωμένων μνημείων και τη διάσωση της αρχιτεκτονικής αξίας τους, αναγνωρίζεται όλο και πιο πολύ η ανάγκη 
αναγνώρισης της αξίας τους στο χώρο της πόλης αναδεικνύοντας ζητήματα ενσωμάτωσης στο ιστό αλλά και ένταξης 
στη ζωή κατοίκων και επισκε-πτών. Η προσβασιμότητα, η δικτύωση, η συμβατότητα των χρήσεων σε συνδυασμό με τη 
ενημέρωση και την προβολή των “πολιτιστικών αγαθών” προβάλλονται έτσι ως κρίσιμα θέματα προς αντιμετώπιση 
στο πλαίσιο της διαχείρισης του πολιτιστικού πλούτου. Η UNESCO έχει διεξαγάγει πολύχρονη έρευνα σχετικά με τις 
λειτουργίες και τις αξίες της πολι-τιστικής έκφρασης και τις πρακτικές της, οι οποίες έχουν ανοίξει τον δρόμο για νέες 
προσεγγίσεις στην κατανόηση, προστασία και σεβασμό της “πολιτιστικής κληρονομιάς” της ανθρωπότητας, ενώ τα 
τελευταία χρόνια μια από τις προ-τεραιότητες της διεθνούς συνεργασίας αποτελεί η προστασία των “πολιτιστικών 
αγαθών” της “άυλης κληρονομιάς”. Σ’ αυτές τις συνθήκες, εκτιμάται ότι για να μπορέσει η “άυλη κληρονομιά” να 
λειτουργήσει ως “αναπτυξιακός συντελε-στής”, πρέπει η διαχείρισή της να στηριχθεί σε μια πολυδιάσταση και διαρκή 
μελέτη της στο πλαίσιο της οποίας θα συνεκτιμάται η ποικιλία των αλληλεπιδράσεων / αλληλεξαρτήσεών της με τον 
“αστικό χώρο” και την καθημερινότητα των πολιτών, διασφαλίζοντας παράλληλα ένταξη των απαραίτητων μέτρων 
διαφύλαξης των “πολιτιστικών αγαθών” της στις “αρχές σχεδιασμού”. Μεταξύ αυτών ενδεικτικά υπογραμμίζεται η 
σημασία : α) του προσδιορισμού, της τεκμη-ρίωσης, της έρευνας, της συντήρησης και ανάδειξης των “πολιτιστικών 
αγαθών”, β) της ενίσχυση των διαδικασιών και συνθηκών μεταβίβασης μέσω της τυπικής και μη εκπαίδευσης, γ) της 
προώθησης δράσεων επικοινωνίας, ενημέρωσης, προβολής και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου δυνατού τμήματος 
της κοινωνίας με στόχο την αναζωογόνηση εκφρά-σεων και στοιχείων της “άυλης κληρονομιάς”.  

8 Ως “άυλα πολιτιστικά αγαθά” νοούνται εκφράσεις, δραστηριότητες, γνώσεις και πληροφορίες, όπως μύθοι, έθιμα, προφορικές 
παραδόσεις, χοροί, δρώμενα, μουσική, τραγούδια, δεξιότητες ή τεχνικές που αποτελούν μαρτυρίες του παραδοσιακού, λαϊκού και 
λόγιου πολιτισμού.(αρ.2, παρ. ε’  Ν.3028/2002 Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ΦΕΚ 153 
Α/ 28.6.2002). Μεταξύ των τομέων της ΑΠΚ είναι και η τεχνογνωσία που συνδέεται με την παραδοσιακή χειροτε-χνία [υφαντική, 
αγγειοπλαστική, ξυλοναυπηγική κ.ά.]. Η Ελλάδα, από το 2006, έχει κυρώσει τη Σύμβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO. [ΦΕΚ 275. 22 12. 2006. Νόμος υπ’ αρ. 3521]. 
9 ενδεικτική αναφορά : http://www.unesco-hellas.gr/gr/3_5_2.htm, http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/ 
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5. “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ” ΣΕ “ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ / ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ” ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ : ΑΠΟ ΤΗ 
ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ....  

Μεσόγειος : λίκνο ενός από τους πρώτους πολιτισμούς στον κόσμο. Ένας ιδιαίτερος τόπος συνύπαρξης ποιοτήτων 
και αντιθέσεων. Εκεί όπου συναντά κανείς έναν σημαντικό αριθμό “ιστορικών πόλεων” και ένα πλήθος “ιστορικών 
οικι-σμών” διασκορπισμένων σε “αγροτικές περιοχές”, κυρίως του “ορεινού χώρου” στα ηπειρωτικά και νησιωτικά 
τμήμα-τα των κρατών. Ένα πρόσφορο πεδίο μελέτης και διερεύνησης από όπου επιλέχθηκαν οι περιπτώσεις που 
παρουσιάζο-νται [SAVOIRS και MEDNETA]. Η επιλογή τους δεν έγινε τυχαία. Πρόκειται για ευρωμεσογειακές 
πρωτοβουλίες “α-στικής - περιφερειακής ανάπτυξης” που επιδιώκουν ανάπτυξη “ιστορικών τόπων” επικεντρώνοντας 
το ενδιαφέρον τους στην σημασία υποστήριξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης ως μέσου επανεκκίνησης 
τοπικών κοινωνιών / οικονομιών. Προβάλλουν την “αύλη κληρονομιά” ως δυναμική “πύλη αστικής - περιφερειακής 
ανάπτυξης” και υπο-γραμμίζουν τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να παίξει η επάνοδος της “επιχειρηματικής 
δημιουργικότητας” στα “ιστο-ρικά κέντρα” πόλεων / οικισμών. Αναγνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη δεν είναι μια χωρικά 
ουδέτερη διαδικασία, εστιάζουν στις ιδιαιτερότητες των τόπων και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που εκείνοι 
συγκεντρώνουν σε επίπεδο κλαδικής διάρθρωσης της παραγωγής. Επιδιώκουν επανεκκίνηση των τοπικών κοινωνιών 
μέσα από την ενθάρρυνση δράσεων συγκρότησης χωρικών και τομεακών “δικτύων συνεργασίας”, εθνικής / 
υπερεθνικής εμβέλειας με άξονες : την περιβαλ-λοντική βιωσιμότητα, την οικονομική μεγέθυνση, την χωρική ανάπτυξη 
και την στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού. Απο-τελούν αναπτυξιακές προτάσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, γιατί η 
φιλοσοφία και ο προσανατολισμός επιχειρεί να απα-ντήσει στις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές μέσα από την 
αξιοποίηση νέων προκλήσεων [ανθρώπινο δυναμικό, δη-μιουργικότητα, ιστορικά κέντρα πόλεων]. Προκλήσεων που θα 
μπορούσαν να έχουν τη θεωρητική τους βάση σε μια πρόσφατα διατυπωμένη θεωρία σημαντικής απήχησης που 
υποθέτει ότι : η πόλη και οι οικισμοί είναι ο χώρος όπου αναπτύσσεται η δημιουργικότητα και η καινοτομία, όχι τόσο 
λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά εξαιτίας της παρου-σίας μιας κατηγορίας επαγγελματιών που αποτελούν τη 
γενεσιουργό αιτία της καινοτομίας, των νέων μορφών οικονομικής δραστηριότητας και του πλούτου [10,14,20]. Η 
παρουσίαση ξεκινά με το δίκτυο SAVOIRS, με χωρικό επίπεδο εφαρμο-γής πόλεις / οικισμούς ορεινών τμημάτων της 
περιφέρειας [2002-2005] και συνεχίζει με το δίκτυο MEDNETA με χωρι-κό επίπεδο εφαρμογής ιστορικά κέντρα 
πόλεων [2013-2015]. Η συσχέτιση των περιπτώσεων έχει ενδιαφέρον, αφού η πρώτη, μέσα από την ανάδειξη της 
σημασία του κλάδου της αργυροχρυσοχοϊας, λειτούργησε ως έναυσμα για την οργά-νωση του ερευνητικού πλαισίου της 
δεύτερης, και ως αφορμή για την επιλογή του κοσμήματος ως κλάδου “κλειδί”. Καταλυτικός ο ρόλος της Σχολή 
Αργυροχρυσοχοϊας της Στεμνίτσας [22,23,24].  

5.1.  Ευρωμεσογειακό Δίκτυο SAVOIRS : “Τοπική ανάπτυξη” μέσα από τη “δικτύωση” καινοτόμων κλάδων και 
τοπικών δεξιοτήτων  

“Στους λόφους και στο εσωτερικό της χώρας συναντάμε καλοδιατηρημένες εικόνες του παρελθόντος, τα εργαλεία, τις 
τοπικές διαλέκτους, τις φορεσιές, τις προλήψεις της παραδοσιακής ζωής. …. Το βουνό είναι ο κατ’ εξοχήν συντηρητής του 

παρελθόντος”.  
 F. Braudel, Η Μεσόγειος, ο χώρος και η ιστορία 

Το ευρωμεσογειακό δίκτυο SAVOIRS χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EUROMED ΗERITAGE 
II για το ερευνητικό πρόγραμμα “Κανοτομικοί κλάδοι, τοπικές δεξιότητες και ευρωμεσογειακή συνεργασία SAVOIRS”, με 
σκο-πό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και των τρόπων ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και παραγωγών με 
στό-χο την τοπική ανάπτυξη ιδιαίτερα των “ιστορικών τόπων”. Στο δίκτυο του προγράμματος συμμετείχαν ερευνητές / 
επι-στήμονες που εκπροσωπούσαν 27 εταίρους από χώρες της Μεσογείου [Αίγυπτο, Αλγερία, Γαλλία, Ελλάδα, 
Ισπανία, Ιταλία, Μαρόκο, Πορτογαλία, Συρία, Τουρκία, Τυνησία]. Κύριοι κλάδοι έρευνας αποτέλεσαν : το μάρμαρο, η 
πέτρα, η κεραμική, η αργυροχρυσοχοϊα, η κλωστοϋφαντουργία, και τα αρωματικά φυτά. Επιδίωξη : α) ο εντοπισμός 
και η διά-σωση παραδοσιακών τεχνογνωσιών, β) ο ορισμός προδιαγραφών ποιότητας προϊόντων, γ) η ανάδειξη 
μεθόδων εκσυγ-χρονισμού, δ) η προβολή / προώθηση των προϊόντων, ε) η εκπαίδευση / κατάρτιση των 
απασχολούμενων, στ) η δικτύ-ωση των επιχειρήσεων, ζ) η ενημέρωση του πληθυσμού. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα: αναβάθμισης των διαδικασιών εκπαίδευσης / κατάρτισης, ποιοτικής κατοχύρωσης 
επιλεγμένων τυπικών μεσογειακών προϊόντων, συνεργασίας παραγωγών και επαγγελματικών φορέων τους, προώθησης 
των διαδικασιών εκσυγχρονισμού και εμπορίας των προϊόντων. Ο κυριότερος όμως λόγος που παρουσιάζεται η 
συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι μέσα από την έρευνα εντοπίσθηκε ένας τόπος σε ένα ορεινό τμήμα της ελληνικής 
επικράτειας όπου άνθησε η αργυροχρυσο-χοϊα και από όπου λειτουργεί εκεί ένα τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο - 
το Τ.Ε.Ε. Αργυροχρυσοχοϊας Στεμνίτσας - το οποίο αποτελεί σημαντικό συντελεστή αναβίωσης αυτής της 
παραδοσιακής τέχνης. Ένα “ζωντανό σημείο μνήμης & δράσης” που επιμένει να … κρατά Θερμοπύλες σε μια 
εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, όπου οι πιέσεις και ο ανταγωνι-σμός που υπόκειται ο κλάδος εντείνεται διαρκώς. 
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Επιμένει, με την ενεργή παρουσία του, να υποστηρίζει ότι οι παρα-δοσιακές τεχνικές εξακολουθούν να επιβιώνουν και 
να προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες. Επιμένει να υποστηρίζει με τη δράση του ότι ... ναι, μπορούν να υπάρξουν 
ευνοϊκοί παράγοντες που μπορούν να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση της προστασίας της παραδοσιακής τεχνογνωσίας 
ως συντελεστή τοπικής ανάπτυξης των ιστορικών περιοχών. Ίσως το μήνυμα αυτό δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο 
όταν επιμένουμε να ισχυριζόμαστε ότι σχεδιάζουμε “δημιουργικούς” τόπους.   

5.2. Ευρωμεσογειακό Δίκτυο MEDNETA : “Αστική ανάπτυξη” μέσα από τη “δικτύωση” επαγγελμάτων τέχνης  

“Η διατήρηση ενός πληθυσμού που κατοικεί στα ιστορικά κέντρα, και μάλιστα ενεργού στα επαγγέλματα της τέχνης 
αποτελεί επιπλέον εγγύηση εναντίον της μουσειοποίησής τους ...”, Burgel, 2007 

Το ερευνητικό έργο MEDNETA, τμήμα του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας στη λεκάνη της Μεσογείου, 
επι-διώκει την επάνοδο της “δημιουργικότητας” στα “ιστορικά κέντρα” ως μέσο για την κοινωνικο-οικονομική, 
πολιτιστι-κή, χωρική ανάπτυξη των πόλεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους σε ένα έντονα διεθνοποιημένο 
περιβάλ-λον και τη βελτίωση της ποιότητας του “αστικού χώρου”. Είναι ένα “μεσογειακό πολιτιστικό δίκτυο για την 
προώθηση της δημιουργικότητας στις τέχνες, στη χειροτεχνία και στο σχεδιασμό για την αναγέννηση των τοπικών 
κοινωνιών σε ιστο-ρικές πόλεις”, με κύριο αντικείμενο την ενίσχυση του διασυνοριακού διαλόγου και της συνεργασίας 
μεταξύ των μικρομε-σαίων επιχειρήσεων επαγγελμάτων τέχνης [ACDs- Arts, Crafts & Design] και των σχετιζόμενων με 
εκείνες φορείς. Στο-χεύει σε : α) αύξηση της ανταγωνιστικότητας των σύγχρονων ACDs ώστε να αποτελέσουν ηγετικό 
οικονομικό κλάδο στις ιστορικές πόλεις, β) ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών, φορέων, τοπικών 
κοινωνιών, γ) ανα-βίωση τοπικών κοινωνιών και οικονομικών δικτύων που διαμορφώνουν το αστικό και κοινωνικό 
περιβάλλον ιστορι-κών πόλεων, δ) αξιοποίηση της εμπειρίας των εταίρων του έργου για διάχυση της τεχνογνωσίας. Το 
MEDNETA, αφορά σε έξι ιστορικές πόλεις ισάριθμων μεσογειακών χωρών, η επιλογή των οποίων βασίσθηκε στην 
αντιπροσωπευτι-κότητά τους ως προς τις ποικίλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο εσωτερικό τους και στο στάδιο 
της ανάπτυξής τους. Οι πόλεις είναι : η Αθήνα (Ελλάδα), η Φλωρεντία (Ιταλία), η Βαλένθια (Ισπανία), η Τύνιδα 
(Τυνησία), η Βηρυτός (Λίβανος), και η Χεβρώνα (Παλαιστίνη). Κάθε πόλη συμμετέχει στο “πολιτιστικό δίκτυο” με 
κλάδους “κλειδιά”. Κλά-δους δηλαδή που θα μπορούσαν να αναλάβουν στα “ιστορικά κέντρα” τους το ρόλο 
προωθητικής δραστηριότητας. Η Αθήνα με το κόσμημα, η Φλωρεντία με το ένδυμα, το γυαλί και το μέταλλο, η 
Βαλένθια με το μετάξι, το δέρμα, το έν-δυμα και τα κεραμικά, η Τύνιδα με το κόσμημα, το ένδυμα, η Βηρυτός με το 
ένδυμα, το κόσμημα, τα κεραμικά και το γυαλί, και η Χεβρώνα με το κόσμημα, το γυαλί, τα κεραμικά. Οι εταίροι από 
τις πόλεις της νότιας Μεσογείου [MPC] συμβάλλουν με την παράδοση που διέπει τα προϊόντα τους και τις τεχνικές 
τους, εμπνέοντος τις ευρωπαϊκές πόλεις, ενώ οι εταίροι μέλη της Ε.Ε. [EUMC] με την επιστημονική / τεχνολογική τους 
γνώση συνεισφέρουν στις πόλεις του νό-του μέσα από νέες πρακτικές διασφάλισης παραγωγής μοναδικών προϊόντων 
τοπικής προέλευσης, προβολής και διάθε-σής τους. Πρόκειται για ερευνητικό εγχείρημα το οποίο στη διάρκεια 
υλοποίησής του, έχοντας ως στόχο τη διατύπωση στρατηγικών αναζωογόνησης των δημιουργικών δραστηριοτήτων σε 
ιστορικές πόλεις, προχώρησε σε καταγραφές, ανά-λυση δεδομένων και συνθηκών σε κάθε πόλη, εντόπισε προβλήματα, 
ανέδειξε κρίσιμα θέματα προς αντιμετώπιση, προσδιόρισε προοπτικές και επιθυμητά επίπεδα δικτύωσης 
επαγγελματικών και σχετικών φορέων, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον σε δράσεις ενημέρωσης / προβολής10 με άξονα 
την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων και μετά την ολοκλήρωσή του. Ενδεικτικά αναφέρονται: α) η 
συγκρότηση κοινού μητρώου επαγγελματιών και των σχετιζό-μενων μ’ αυτούς φορείς και γεωγραφικής βάσης 
δεδομένων για το σύνολο των πόλεων, β) ο προσδιορισμός των πιλοτι-κών προϊόντων και η διοργάνωση ανοικτής 
έκθεσης σε επαγγελματίες και κοινό αφιερωμένης στην προώθηση των ACDs και την προβολή των προϊόντων τους ως 
μέρους της τοπικής ταυτότητας των πόλεων και μέσου αστικής αναγέν-νησης, γ) ο ορισμός των αρχών / κατευθύνσεων 
που πρέπει να διέπουν τις προτεινόμενες αστικές παρεμβάσεις στις πό-λεις, δ) η δημιουργία Med-Forum για προώθηση 
διαλόγου αξιοποίησης της δημιουργικότητας, της παράδοσης και καινο-τομίας μεταξύ βόρειων και νότιων μεσογειακών 
πόλεων με συμμετέχοντες από όλες τις περιοχές. Αναμένονται τα α-ποτελέσματά του ώστε, μέσα από την εκτίμηση των 
επιδράσεών τους στον “αστικό χώρο” και στις τοπικές κοινωνίες, να αξιολογηθεί ο βαθμός συνεισφορά του στην 
προβληματική για ανάπτυξη των ιστορικών πόλεων.   

H ανάγκη ύπαρξης “αστικής πολιτικής” και οι νέες προκλήσεις    

10 Στη διάρκεια εκπόνησής του υλοποιήθηκαν έξι διαδραστικά σεμινάρια αξιολόγησης με τοπικούς φορείς, τρία σεμινάρια 
εκπαίδευσης [Τύνιδα, Χεβρώνα, Βυ-ρηττός], έξι πιλοτικές αστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο κοινής ολοκληρωμένης στρατηγικής, 
κατασκευάστηκαν πιλοτικά προϊόντα [βλ.18], οργανώθηκε Πα-ρατηρητήριο, διαμορφώθηκε ειδική πλατφόρμα Web_GIS 
MEDNETA, οργανώθηκαν δυο Συνέδρια [Τύνιδα, Αθήνα] και συντάχτηκε Οδηγός προώθησης του ρόλου των επαγγελμάτων τέχνης 
στην ανάπτυξη ιστορικών τόπων [βλ. 8] [www.medneta.eu].   
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Το ενδιαφέρον για την “αστική ανάπτυξη” σε επίπεδο χάραξης πολιτικής είναι σχετικά πρόσφατο. Ξεκινά 
διερευνητικά στη δεκαετία του ‘60, σε μια περίοδο όπου η αστικοποίηση έχει αυξηθεί σημαντικά και τα πρώτα σημάδια 
του αστικού προβλήματος έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά, για να αποτελέσει επιδίωξη πολιτικού χαρακτήρα στα μέσα 
της δεκαε-τίας ‘80, όταν οι πόλεις αναγνωρίζονται ως κύριοι “πυρήνες ανάπτυξης”. Το πρόβλημα όμως είναι ότι, 
ακόμα κι αν η στήριξη των πόλεων προκύπτει ως αναγκαία και αναγνωρίζεται, δεν έχει διατυπωθεί έως σήμερα μια 
ανεξάρτητη “α-στική πολιτική”. Τα όποια έτσι μέτρα για την ενίσχυση των πόλεων παραμένουν ενσωματωμένα σε 
άλλες κοινές πολι-τικές ή προωθούνται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων. Εξίσου σημαντικό πρόβλημα 
θεωρείται και ο προσανα-τολισμός των αστικών παρεμβάσεων. Συνήθως, έχουν την μορφή προγραμμάτων ανάπλασης 
[ή “αστικής ανασύνταξης”] σε υποβαθμισμένα τμήματα των πόλεων, συνδυασμένων με την ένταξη παραδοσιακών 
συνόλων στον αστικό ιστό. Είναι συχνά διορθωτικού χαρακτήρα και αντιμετωπίζουν την αναβάθμιση του “αστικού 
χώρου” από μια οπτική πιο πολύ φυ-σικού σχεδιασμού. Μέσα από μια τέτοια όμως αποσπασματική θεώρηση, όπου η 
διάσταση του κοινωνικο-οικονομικού προγραμματισμού αποδυναμώνεται ή απουσιάζει, δημιουργούνται προβλήματα 
στην πράξη, αφού θέματα χωρικής ανά-πτυξης και ρύθμισης, όπως η άμβλυνση των ενδοαστικών ανισοτήτων και η 
ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των πόλεων και των ευρύτερών τους περιοχών, δεν αντιμετωπίζονται 
ολοκληρωμένα.  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, το πλαίσιο των συνθηκών και των διαφαινόμενων προοπτικών - μετά την εμφάνιση και 
γρήγορη εξάπλωση της πολύπλευρης κρίσης - επιβάλλει διαφορετική αντιμετώπιση των αστικών και περιφερειακών  
ζητημάτων. Όλα δείχνουν ότι, για να κατορθώσουν οι πόλεις να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο σε παγκοσμιο-
ποιημένο περιβάλλον δικτυακής οργάνωσης, με κυρίαρχη την οικονομία της γνώσης, απαιτείται αλλαγή θεώρησης της 
“αστικής ανάπτυξης”, επαναπροσδιορισμός του μεθοδολογικού πλαισίου προσέγγισής της και καθορισμός νέων κριτη-
ρίων εκτίμησης του “αστικού φαινομένου”. Ενέργειες απαραίτητες για τη συγκρότηση μιας νέας πιο ευέλικτης, ρητά 
διατυπωμένης, “αστικής πολιτικής”, με στόχο την άμεση ένταξη των αποσπασματικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο μιας 
συνολικής αστικής προσέγγισης, όπου οι αστικές στρατηγικές [κοινοτικές, διακρατικές, κρατικές, περιφερειακές, τοπικές] 
- λόγω των πολυσύνθετων προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν - θα ενοποιούν την οικονομική ανάπτυξη, 
την απασχόληση, την περιβαλλοντική πολιτική και τις πολιτικές για τις μεταφορές και την κατοικία, επενδύοντας στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο, χωρίς να χάνουν τη χωρική τους διάσταση. Στη συγκρότηση της νέας “αστικής πολιτικής” κρίσι-
μο ρόλο καλούνται να αναλάβουν μεταξύ άλλων : α) η συνολική θεώρηση του “αστικού χώρου” και η αντιμετώπιση 
των πόλεων / οικισμών ως μέρους του οικιστικού δικτύου, β) το ισότιμο ενδιαφέρον για τις δυναμικές πόλεις, αλλά και 
για εκείνες που μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία πλούτου και απασχόλησης μέσα από την αξιοποίηση της γνώ-
ση, η οποία έχει παραχθεί αλλού, στη διαχείριση των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων, γ) ο επαναπροσδιορισμός της 
σχέσης “πόλης - υπαίθρου” για βέλτιστη αξιοποίηση των τομέων της “άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς” που συναντώ-
νται σε “ιστορικούς οικισμούς” των “αγροτικών περιοχών”, δ) η προστασία, προβολή, διαχείριση της αυθεντικότητας 
και των ιδιαιτεροτήτων κάθε περίπτωσης και η αντιμετώπισή τους στη βάση ενός “υπερεθνικού διαλόγου”, ε) η προ-
σέγγιση ζητημάτων φέρουσας ικανότητας, συνύπαρξης παράδοσης και τουριστικής ανάπτυξης, στ) το ανθρώπινο δυναμ-
ικό, κυρίως μέσα από δράσεις εκπαίδευσης και βελτίωσης των δεξιοτήτων του, δημιουργίας θέσεων ποιοτικής απασχό-
λησης,, προώθησης καινοτομίας και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, και ζ) η αξιοποίηση νέων δομών “συμμετοχικής 
διακυβέρνησης”. Καταλυτική, προς αυτή την κατεύθυνση, οφείλει να είναι η συμβολή του ακαδημαϊκού / επιστημονι-
κού χώρου όπου, σε συνθήκες απαξίωσης της διάστασης του χώρου στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής, καλεί-
ται να δώσει απαντήσεις για το : πώς πρέπει να προσεγγίζονται και να διδάσκονται τα θέματα ανάπτυξης του χώρου, 
ώστε τα πανεπιστήμια να αποτελέσουν ουσιαστικό μηχανισμό υποβοήθησης του σχεδιασμού στα επίπεδα της διοίκησης. 
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10. Η ΠΥΛΗ ΩΣ ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 
Κωτσή Αγγελική, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος - DEA Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημονικός Συνεργάτης στο 
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΜΠ  
 

Περίληψη 

Η επιθυμία μιας οντότητας να υπάρχει και η ανάγκη συγκρότησης της ταυτότητάς της συνδέεται αυτόματα με την 
ύπαρξη του Άλλου. Οι δίοδοι επικοινωνίας και διασυνδέσεων που διανοίγονται προς την ετερότητα θα βρουν στις 
Πύλες την υλοποίηση της μετάβασης -πραγματικής και συμβολικής, ατόμων, κοινωνιών και τόπων με το άλλο. 
Αναπαραστατικά στοιχεία αυτές της διάκρισης ταυτοτήτων, ταυτόχρονα ταξινόμησης και συγκρότησης της κοινωνικής 
πραγματικότητας, ως έκφανση του κατοικείν, καθορίζονται κάθε φορά από τις 
οικονομικές και κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες. Οι Πύλες των ιστορικών 
οχυρωμένων οικισμών, βασικά στοιχεία της φυσιογνωμίας τους, δομικά στοιχεία 
της διαχρονικής τους ταυτότητάς και σημεία από τα οποία εκδιπλώνεται η ουσία 
του τόπου τους, αποκαθιστούν μέσα από την κίνηση της μετάβασης την άρθρωσή 
τους με τον Άλλο τόπο στον χώρο και στον χρόνο. Πυκνωτής σημασιών, η Πύλη, 
μέρος ενός πολιτισμικού συστήματος υλικών και άυλων αξιών και δομικό στοιχείο 
του Λόγου της οντότητάς της χρήζει σήμερα προστασίας όχι μόνο ως μάρτυρας 
ενός ιδιαίτερου κοινωνικο-πολιτισμικού και χωρικού προτύπου, αλλά και ως 
φυσική παρουσία τής οποίας η υπονόμευση, αναίρεση, ή κατάρρευση θα στερήσει 
τη διάκριση, τον διάλογο και τη συνοχή της διαφορετικότητας των σημερινών 
τόπων, συστατικών όμως μερών της σημερινής πραγματικότητας και στοιχείων της 
ταυτότητάς της. 

1. Η ΠΥΛΗ ΩΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΛΛΟ 

Το ζήτημα της ύπαρξης μιας οντότητας είναι κατ' αρχάς ζήτημα συνείδησης 
του εαυτού της, το οποίο ανάγεται αυτόματα σε ζήτημα σχέσεων και αρθρώσεών 
της, εν χρόνω, με την εξωτερικότητά της. Η επιθυμία τού υποκειμένου να υπάρχει, 
η μοιραία αναζήτηση του Άλλου -προϋπόθεση συγκρότησης της ταυτότητάς του, η 
αγωνία της τοποθέτησής του εν χώρο και χρόνο, τα όριά του, ο βαθμός ελευθερίας 
του, οι οδοί προσέγγισης και μετάβασής του προς το Άλλο, θα μεταμορφωθούν 
στον χώρο σε παραστάσεις-εικόνες σε μια προσπάθειά του να απ-εικονίσει το 
ασύλληπτο, να συγκεκριμενοποιήσει το ασαφές, να καταστήσει οικείο το ανοίκειο. 
Δίοδοι-διελεύσεις προς την ετερότητα θα διανοιχθούν ως αναπαραστάσεις των 
διασυνδέσεων και επαφών του υποκειμένου. Πύλες, όρια προσπέλασης και 
αποκλεισμού, πραγματικά, νοητικά ή συμβολικά, θα γίνουν οι εκφορές του 
νοήματος των σχέσεων και των αξιών της ύπαρξης. Μέσα από ένα σύστημα 
οπτικής επικοινωνίας, νοηματικών κωδίκων και βιωματικών διασυνδέσεων θα 
επιβάλλουν αυτές ένα "παιχνίδι" επικοινωνίας και ανταλλαγών, ως αναπαράσταση 
και ως συγκρότηση της κοινωνικής πραγματικότητας. Εικόνες-μαρτυρίες 
μετάβασης προς το Άλλο, οι Πύλες, θα διατυπώσουν μέσα από τις μορφές τους, τη 
δομή τους και την υλικότητά τους την αναζήτηση, διεκδίκηση και διασφάλιση της 
θέσης του υποκειμένου στον Κόσμο και στον χώρο σε συγκεκριμένο χρόνο, ως 
έκφανση του κατοικείν, συνδεδεμένο με τις κοινωνικές, οικονομικές και 
πολιτισμικές συνθήκες της κοινωνίας. (εικόνες 1,2)  

Στις προβιομηχανικές κοινωνίες η ύπαρξη βρίσκει τη θέση της στον Χώρο ως 
κατοίκηση, μέσα από το ανήκειν, μέσα από την ενότητά της με το κοινωνικό σώμα 
στη βάση των κοινών αποδεκτών κανόνων, αξιών και προτύπων διαχρονικών και 
δι-ιστορικών, που διασφαλίζουν την ολότητά του. Οι δίαυλοι, τα χωρικά όρια 
προσπέλασης, αποκλεισμού και μετάβασης προς το άλλο, σαφή, σταθερά, θα 
ενσωματώσουν στις μορφές τους αναφορές και συμβολισμούς αναγνωρίσιμους. 
Όρια αρχιτεκτονικά και υλικά οι Πύλες των παραδοσιακών οχυρωμένων οικισμών, 
στοιχεία πολιτιστικά, πυκνωτές σημασιών οικείων, θα ορίσουν τον τόπο ως 
οντότητα και θα συνεισφέρουν στη συγκρότηση της ταυτότητάς του και στη 
διασφάλιση της κοινωνικής του συνοχής. (εικόνα 3) Στη νέα τάξη πραγμάτων της 
βιομηχανικής εποχής, ιδίως των νεώτερων χρόνων και αυτών των μετά τον 
πόλεμο, η ύπαρξη αναζητάει την κατοίκηση, συνδεδεμένη με τις λειτουργίες και 
ανάγκες, στην ενότητα με ένα κατακερματισμένο τώρα κοινωνικό σώμα μέσα από 
τη μαζικότητα της παραγωγής, σε ρήξη με το παρελθόν του και μέσα σ' ένα χώρο 

        

 

1.  Η Πύλη της Κολάσεως, Γλυπτό 
από μπρούτζο του Rodin (1840-
1917). Δουλεύτηκε από το1880 έως 
το τέλος της ζωής του, βασισμένο 
στη Θεία Κωμωδία του Δάντη. 

 

 

2.  Πύλη του Παραδείσου. Γη και 
Άνθρωπος, από τον Nobuo Sekine 
Μνημείο από άσπρο γρανίτη και 
χάλυβα στο Park Adjacent στο 
Futabadai (1978) 
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εκτατό, γραμμικό, διαχωρισμένο σε ζώνες λειτουργιών και ενοποιημένο ως 
άθροισμα μιας αλληλουχίας διακριτών τόπων. Η συνοχή αυτού του χώρου και των 
κοινωνικών ομάδων θα αναζητηθεί  μέσα από τις σηματοδοτήσεις διελεύσεων και 
μεταβάσεων μεταξύ των διαφορετικών χωρικοτήτων. Οι Πύλες τώρα, μέσα από 
μορφές πραγματικές, συμβολικές ή σκηνογραφικές θα ορίσουν τις προσπελάσεις, θα 
καθορίσουν κινήσεις, θα συμβολοποιήσουν σχέσεις, θα συναρθρώσουν 
διαφορετικούς χαρακτήρες χώρων μέσα από τη διάκριση των ταυτοτήτων τους και 
των γεγονότων. (εικόνες 4,5) Μέσα από μια οντολογική προσέγγιση της σχέσης της 
ύπαρξης με το άλλο, η φαινομενολογία βλέπει τη θέση του είναι στον Χώρο, ως 
κατοίκηση συνδεδεμένη με το οικείον και το ανήκειν, μέσα από τη σχέση έξω 
κόσμου-φύσης-συνείδησης. Μέσα από μια τοπολογική θεώρηση, η κατοίκηση για 
τον Heidegger, θα συνδεθεί με τον τρόπο με τον οποίο το είναι υπάρχει μέσα στα 
μεγάλα τοπία του έξω κόσμου και της φύσης: σε ένα πλαίσιο από γη και ουρανό, 
ανθρώπους και θεούς11 και τη διαφύλαξη της ενότητας αυτής της σχέσης 
(Heidegger, 2008, Levinas, 1989:38-46). Για τον Merleau Ponty (1945) θα συνδεθεί 
με τις εντυπώσεις των αισθητηριακών εμπειριών του σώματος σε ένα κόσμο 
ανομοιογενή και πολυσημικό, μέσα από τη σχέση της ύπαρξης ως υποκείμενο και 
αντικείμενο, ως σάρκα του Κόσμου: μία διασταύρωση και αντιστρεψιμότητα 
σώματος και Κόσμου, χαρακτηρισμένη ως "χίασμα"12 (Μπανάκου-Καραγκούνη, 

2002:225). Προσπελάσεις και μεταβάσεις προς το άλλο, ως εξεικόνιση του αόρατου της σχέσης τού είναι με το 
περιβάλλον και τη φύση, θα βρουν "πρόσωπο" έκφρασης στις Πύλες μέσα από μεταφορές, συμβολισμούς και 
αλληγορίες. (εικόνα 6) 

Σήμερα στον κόσμο της εικόνας, του διαδικτύου και των ψηφιακών 
αναπαραστατικών μέσων, η κατοίκηση αναζητείται στη σύνταξη ενός 
πολύπλοκου πλέγματος συμβάντων, διαρκώς μεταβαλλόμενου, που θα 
επιτρέπει την ανάδυση ενός νοήματος πολλαπλών αναγνώσεων. Οι 
διαχωρισμοί, οι μεταβάσεις, οι Πύλες προς το άλλο θα εξελιχθούν σε ένα 
σύνθετο τοπίο επικοινωνίας και διασυνδέσεων. Μέσα από το αναπαραστατικό 
πολυεπίπεδο τοπίο της τεχνολογίας των layers και της ροϊκότητας των δικτύων, 
πραγματικών και ψηφιακών, διαμορφώνεται το νέο χωρικό τοπίο των 
συζεύξεων γεγονότων και συμβάντων, ως δίκτυο δυνατών κινήσεων, στάσεων, 
θεάσεων. (εικόνες 7,8,9) Στην πραγματικότητα πρόκειται για την αναζήτηση 
έκφρασης των επικοινωνιών και διασυνδέσεων του υποκειμένου, με τρόπο που 
να ανταποκρίνεται στη συνεχώς μεταβαλλόμενη και 
επαναπροσδιοριζόμενη σχέση της ύπαρξης της οντότητας με την 
εξωτερικότητα με ενσωμάτωση του χρόνου της. Το ζήτημα της 
ίδιας της ύπαρξης και ερμηνείας  του όντος τίθεται έτσι αυτόματα. 

Προϋπόθεση της ύπαρξης του όντος είναι κατά πρώτον η 
ύπαρξή του ως σώμα. Συνείδηση της ύπαρξής του σημαίνει την 
αναγνώριση της παρουσίας του: την αναγνώριση τής σωματικής 
του εικόνας -τη βάση της συνείδησης της ολότητας και ενότητάς 
της, η οποία όμως δεν μπορεί να υπάρχει εάν δεν αποκτήσει νόημα, 
εάν δηλαδή δεν αναδυθούν σε σημαίνοντα τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της συγκροτημένα σε λόγο13. Η επιθυμία της 
οντότητας να υπάρχει ως οντότητα, της δημιουργεί άμεσα την 
ανάγκη συγκρότησης της σωματικής της εικόνας, τη βάση της 
ταυτότητας, που μοιραία την κατευθύνει προς τον Άλλο -
προϋπόθεση συγκρότησης της ταυτότητας μέσα από τις μεταξύ 
τους ταυτίσεις και διαχωρισμούς, επιβάλλοντας διάφορους τρόπους 
συνδιαλλαγής και συνύπαρξης μαζί του. Συγχρόνως η επιθυμία και 
η ανάγκη που αναδύεται, να διασφαλίσει, να οριοθετήσει, να 
δηλώσει, την ταυτότητα και ιδιαιτερότητά της απέναντι στον 

11 Ως παρουσία πάνω στη γη και κάτω από τον ουρανό, τη συντροφικότητα των θνητών και την προσδοκία των θεών. 
12 Χίασμα, η σύνδεση των τεσσάρων όρων: Το σώμα ως ορόν και αγγίζον/ως ορατό και απτό και ο κόσμος ως περιέχων το 
σώμα/ως διεισδύων στο σώμα. 
13 Πρόκειται για τη διαδικασία αναγνώρισης της εικόνας του ως νοηματική ενότητα, που διαθέτει μια ταυτότητα διαμορφωμένη 
από το ίδιο το άτομο και καθορισμένη μέσα από μια καθαρά υποκειμενική αντίληψη της πραγματικότητας και της 
πραγματικότητας μέσα από τα μάτια του Άλλου. 

 

3.  Πύλη στα τείχη του κάστρου 
της Κιμώλου 
 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

                             

 
4.  La Grande Arche de La Défense, Παρίσι, από τον 
αρχιτέκτονα Otto von Spreckelsen (1983-1989) 
Μνημείο εν είδει Πύλης, μοντέρνα εκδοχή της 
Αψίδας του Θριάμβου, από μπετόν, γυαλί και 
μάρμαρο. Εκπροσωπεί και σηματοδοτεί το πέρασμα 
στην καρδιά της επιχειρηματικής ζώνης, στο 
Manhattan, του Παρισιού. Κυβόσχημη κατασκευή 
ύψους 110μ. και άνοιγμα που χωράει τον καθεδρικό 
ναό της Παναγίας των Παρισίων, στεγάζει πλήθος 
γραφείων. Άνω, λεπτομέρεια της Αψίδας. 
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Άλλον, για να μπορεί να υπάρχει, θα καθορίσει 
και τη μορφή τής σχέσης της μαζί του. 

Αν το σώμα συνιστά για το άτομο την 
προϋπόθεση της υπαρξιακής του οντότητας, ως 
χωροχρονική υπόσταση, το κοινωνικό σώμα 
συνιστά για το κοινωνικό σύνολο την 
προϋπόθεση για την ύπαρξη, επιβίωση και 
αναπαραγωγή του ως κοινωνική οντότητα. Και 
αν ο Άλλος είναι για το άτομο προϋπόθεση 
συγκρότησης της ταυτότητάς του, οι διάφορες 
σχέσεις και διασυνδέσεις με το Άλλο είναι για 
την κοινωνική ομάδα προϋπόθεση 
διαμόρφωσης, διατήρησης και ενίσχυσης της 
κοινωνικής της ταυτότητας, που θα της 
επιτρέψει την επιβεβαίωση και διατήρηση της 
κοινωνικής της συνοχής και θα της 
διασφαλίσει τη συγκρότηση και εξέλιξη της 
κοινωνικής της υπόστασης. Η ουσία των 
κοινωνιών είναι φτιαγμένη από συνδέσμους 
που διαχωρίζουν ή ενώνουν τα άτομα μεταξύ 
τους μέσα σε μορφές κοινωνικές, διαμορφώνοντας κοινωνικές οντότητες στον 
χώρο, στον οποίο θα μεταγράψουν σε χωρικές διατυπώσεις την πολλαπλότητα της 
δομής τους, και την ιδιαιτερότητα των χαρακτηριστικών τους απέναντι στον 
Άλλο, τον φιλικό ή εχθρικό. Ο χώρος αυτός, ο ζωτικός, ο βιωμένος, ο 
συμβολοποιημένος, μέσα στον οποίο πραγματώνονται οι σχέσεις της συνύπαρξης 
και της συνδιαλλαγής, των ταυτίσεων και των διαφορών ενσωματώνοντας τις 
συμφωνίες και συναρθρώνοντας τις αντιφάσεις, έχει καταστεί πλέον τόπος για την 
πολυσύνθετη δομή του κοινωνικού σώματος. Άμεσα συνδεδεμένες αυτές με τον 
χρόνο και την ιστορία, και καθορισμένες από τη μνήμη θα διαμορφώσουν τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, υλικά και άυλα, της εικόνας του τόπου, προσδίδοντάς 
του ιδιαιτερότητα και καθιστώντας τον μια ποιοτική οντότητα που παρέχει την 

ασφάλεια του "ανήκειν". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.  Πύλη του Ουρανού, από τον 
Nobuo Sekine. Πύλη-μνημείο στο 
Kinuta Family-Park και στο Μουσείο 
Τέχνης της Setagaya στο Τόκιο 
(1986). Άνω : Λευκός γρανίτης και 
καθρέφτες από ατσάλι. 
Σκηνογραφική οριοθέτηση της 
εισόδου στο Πάρκο. Μέσο : Ως 
γλυπτό στο Μουσείο από μαύρο 
γρανίτη και ατσάλι. Κάτω : Σκίτσα 
μελέτης 

 
 

6.  Πύλη του Φωτός από Makoto 
Yoshida. Μνημείο από χάλυβα 
στο Mikasa Memorial Park (1986) 
 

 

 

8. Πύλη Blossom, Είσοδος στο Πάρκο 
λουλουδιών στη Xiangyiang στην Κίνα από τον 
Prechteck. (μελέτη 2012). Πύλη, ως σύνθεση 
δύο λουλουδιών, από δέσμες μπαμπού. 
Αντιμετώπιση ως χώρος διέλευσης, συνάντησης 
και συνάθροισης για συναυλίες και εκδηλώσεις. 
Άνω: λεπτομέρεια εκ των έσω. 

 

   

7. Πορεία προς τη Νέα Υόρκη από τους Christo και 
Jeanne Claude. Παρέμβαση στο Central Park New York 
City.(2005) 

 

9. Η Νέα Πύλη της Αλάμπρα, Είσοδος στο κέντρο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Αλάμπρα από τους Álvaro Siza + Juan 
Domingo Santos (ανάθεση μετά από διαγωνισμό το 2010) Αναδιατάσσει 
την πρόσβαση των επισκεπτών στο μνημείο μέσα από μια σειρά χώρων 
κλειστών, σκιερών αυλών και ανοικτών ηλιόλουστων βεραντών. Μια 
δομή που συνδυάζει φύση, παρελθόν και παρόν. 
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Ο τόπος ως οντότητα -έγγραμμα της κοινωνικής της 
οντότητας και σε συνεχή διαδραστική σχέση με τη 
συλλογικής της συνείδησης, θα αποτυπώσει τη 
διάκριση, την ένωση ή το διαχωρισμό, τη μορφή, 
τον τρόπο και το είδος σύνδεσής του με τον Άλλο 
(τόπο), τα οποία αποκαλύπτονται μέσα από τη 
φυσιογνωμία του ως έκφανση της συγκρότησής του 
διαχρονικά και δι-ιστορικά, αλλά και της διάκρισης 
των ταυτοτήτων τους. Τα σηματοδοτημένα σημεία 
προσπέλασης στον τόπο, τα "ανοίγματα" στο 
έτερον, ανάγονται σε σημεία διάκρισης, ταυτόχρονα 
και σε στοιχεία συγκρότησης της κοινωνικής του 
πραγματικότητας. Οι Πύλες, επιλεγμένα στοιχεία-
σήματα στον χώρο, πραγματικά, υπαινικτικά, ή και 
ψηφιακά, μέσα σε ένα χώρο πραγματικό, εικονικό 
και επαυξημένο σήμερα, οριοθετούν και 
σηματοδοτούν τη μετάβαση, την αλλαγή, 
συγχρόνως και την εναλλαγή τοπολογιών 

πραγματικών ή συμβολικών: επιτρέπουν ή αποκλείουν την πρόσβαση σε ιερούς τόπους, σε κοινωνικούς χώρους, σε 
κοινωνικές δραστηριότητες, στο ανήκειν στις τάξεις μιας κοινωνικής οντότητας, της κοινωνικής της ταυτότητας, της 
εξουσίας της και του πολιτισμού της σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. (εικόνα 10) Στοιχεία του περιβάλλοντος, μορφές 
στον χώρο αντιληπτές σχεσιακά, ενσωματώνουν σχήματα αντίληψης κοινωνικά συγκροτημένα, συνοψίζοντας όλη την 
"πραγματικότητα" ενός κοινωνικού κόσμου που προσλαμβάνεται ως "βούληση και ως παράσταση", αποτελώντας 
συστατικό στοιχείο της κοινωνικής του πραγματικότητας (Bourdieu, 2013:513). Σημεία διάκρισης, ταυτόχρονα και 
σημεία ταξινόμησης ανάγονται σε πυκνωτές σημασιών και σημαίνοντα στοιχεία του νοήματος της πραγματικότητας 
του τόπου, δηλωτικά της ταυτότητάς του, συγχρόνως και σημεία από τα οποία εκδιπλώνεται η ουσία του. Στοιχεία 
στον χώρο σημαίνοντα οι Πύλες, σχετίζονται με την έννοια του βλέμματος, της οργάνωσης της κίνησης, της 
δημιουργίας εντυπώσεων και συναισθημάτων. Μορφές αφηγηματικές, σύμβολα ανταλλαγών και συναντήσεων 
καθορίζουν τις δυνατότητες του οράσθαι και του επικοινωνείν. "Κάθε μορφή είναι ένα πρόσωπο που μας κοιτάει" 
(Bourriaud, 1998:21), αλλά και που μας μιλάει συμπληρώνουμε, καλώντας μας να συνδιαλεχθούμε μαζί του. Αυτό 
προϋποθέτει να το αναγνωρίσουμε, να το ερμηνεύσουμε, να το κατανοήσουμε, που δεν μπορεί να πραγματωθεί παρά 
μόνο μέσα από το δικό μας βλέμμα. 

2. Η ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

Η Πύλη των ιστορικών τόπων 
και των διάφορων 
θυρόκλειστων κοινοτήτων 
(Παντελίδου, 2010), χωρικό 
σημείο (φυσικό ή τεχνικό 
σήμερα και εικονικό) ελέγχου 
της εισόδου και εξόδου, μέσα 
από την πραγματική και 
συμβολική λειτουργία της 
επιτυγχάνει τη διαχείριση, αλλά 
και τη συντήρηση κοινωνικών 
και οικονομικών 
διαφορετικοτήτων. Η κτιστή 
Πύλη-θύρα των παραδοσιακών 
περιτοιχισμένων οικισμών, 
δημιούργημα του καιρού τής 

κοινωνίας της και έκφραση της αλήθειας της, μέσα από το σχεδιασμό συνθέσεων 
των μορφικών της σχηματισμών, των μορφημάτων της και της δομής της θα 
εμφανίσει, θα αποκρύψει και θα αναδείξει πράγματα, σχέσεις και νοήματα, στη 
βάση της διαλεκτικής ανοικτό-κλειστό, πάνω-κάτω, μπρος-πίσω, μέσα-έξω. Όλες 
οι καταστάσεις σχεδιάζονται, ακόμη και το άπειρο, λέει ο Bachelard (1982:237), 
προσθέτοντας όμως εδώ, όπως προσλαμβάνονται κάθε φορά στον τόπο και στον 
χρόνο. Αισθητικό σύμβολο των συλλογικών αρθρώσεων του καιρού της, η Πύλη, 
διαχειρίζεται τη διαφορετικότητα του "εμείς και οι άλλοι", "οι φίλοι και οι εχθροί", 
"οι μέσα και οι έξω", "οι ανώτεροι και οι κατώτεροι" και αποτυπώνει στην 
οργάνωση, στη μορφή, στη δομή και στην υλικότητά της, τη σημασιολογική 
βαρύτητα του κάθε σκέλους της δυαδικότητας μέσα στον χρόνο του χθες, αλλά και 

         

10.  Πύλη εισόδου Κοιμητηρίου Brion, San Vito d’Altivole, Treviso, 
από τον Carlo Scarpa (1969-1978) Η είσοδος ως πρελούδιο σε έναν 
άλλο κόσμο. 

 

 

11.  Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες. 
Οριοθέτηση της διέλευσης, συγχρόνως σύμβολο 
εξουσίας και δύναμης. 

 
 

12.  Πύλη Παναγιάς, στη Ρόδο. 
Ονομάστηκε έτσι από την εκκλησία 
της Παναγιάς του Μπούργκου, που 
βρίσκεται ακριβώς μπροστά της. 
Αποτελούσε κύρια είσοδο στο 
Μπούργκο, τη συνοικία δηλαδή 
του λαού, των εμπόρων και των 
Εβραίων. 
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του σήμερα. (εικόνες 11,12) Φορτισμένη ιδεολογικά, πολιτισμικά, συναισθηματικά, συμβολικά σηματοδοτεί την 
επικοινωνία, τη διαδοχή και την άρθρωση των τόπων. Μέσα από τη μετάβαση που επιβάλλει, οι εκατέρωθεν των ορίων 
ετερότητες συνυπάρχουν σ' ένα ενιαίο σύνολο -ως ενότητα ή μη-ενότητα, στην αναπαράσταση του ενιαίου συμβολικού 
άλλου, του υποκειμένου των κανόνων και της τάξης που συντονίζουν και δομούν την ουσία της κοινωνικής του 
ύπαρξης και της παρουσίας του εν χρόνω. Ο ξένος προς τη συμβολική τάξη, ο απάνθρωπος άλλος, ο παρείσακτος 
αποκλείεται εκτός των τειχών. Ο έλεγχος των πάσης φύσεως "μολύνσεων" που θα συνιστούσαν κίνδυνο επετεύχθη. 

Η "διάβαση" της Πύλης, η διέλευση αυτού του "κατώφλιου" χώρου συνιστά μια αισθητική συγχρόνως και 
αισθητηριακή εμπειρία. Το περπάτημα διαμέσου της Πύλης κατά τη χρονική διάσταση της μετάβασης, μια πρακτική 
στον χώρο που αρχίζει στο έδαφος με τα βήματα, συνεισφέρει στην απτική, οπτική και κιναισθητική πρόσληψη. Το 
περπάτημα, το ενέργημα του περνώ, διαμορφώνει ένα χωρικό σύστημα αφήγησης, ή άλλως "ένα χώρο εκφώνησης", 
κατά τον De Certeau (2010:253-258), που έχει μια τριπλή λειτουργία: τη διεργασία ιδιοποίησης του τοπογραφικού από 
τον πεζό, τη χωρική πραγμάτωση του τόπου και τις σχέσεις μεταξύ διαφοροποιημένων θέσεων. "Τα βήματα 
διαπλέκονται πλάθοντας χώρους. Υφαίνοντας τους τόπους" (De Certeau, 2010:253), συντελώντας στην υποκειμενική 
νοηματοδότηση του χώρου. Η πραγματοποίηση ενός βήματος εμπεριέχει το παρελθόν, την παρούσα στιγμή, αλλά και 
μέλλον μέσα από μια αλληλένδετη σχέση με τον τόπο. Μια 
σχέση που καθορίζεται από τον τρόπο της χωρικής 
οργάνωσης της Πύλης και τις δυνατότητες επιλογών 
ανάγνωσης του Λόγου της που προσφέρει. Η σχέση της 
στους παραδοσιακούς οικισμούς με τη φύση, το γύρω τους 
περιβάλλον και τους εκατέρωθεν τόπους, ο τρόπος 
διαμόρφωσης του ανοίγματος και του χώρου της διόδου 
της, η μορφής της, η θέαση που προσφέρει διαμέσου των 
ανοιγμάτων, η δομή της, η υλικότητά της γίνονται κώδικες 
καταγραφής ενός κόσμου με ιδιαίτερη αντιμετώπιση του 
χώρου και αντίληψη χρόνου από τη σημερινή, και με 
ιδιαίτερα πρότυπα υλικών και άυλων αξιών. Η μετάβαση 
ως κίνηση εμπειρική, βιωματική, νοητική και 
συναισθηματική, που επιβάλλει και υποβάλλει η Πύλη, 
αποτελεί φορέα διάκρισης της ταυτότητας και αποκαθιστά 
την άρθρωση των ιστορικών τόπων με το περιβάλλον τους 
στον χώρο, αλλά και στον χρόνο. Η διαδρομή δια μέσου 
της Πύλης συντελεί έτσι στην ανάγνωση της αφήγησης 
σχέσεων μιας γενικότερης διάκρισης μεταξύ δύο 
διαφορετικών τόπων, στην πραγματικότητα μεταξύ δύο 
διαφορετικών τρόπων ύπαρξης στον κόσμο.(εικόνα 13) 

Στην Πύλη των παραδοσιακών οικισμών η αλήθεια και ο χρόνος του τόπου του τότε συναντάται σήμερα, μέσα σ' 
ένα πολυποίκιλο πολιτισμικό και τεχνολογικό περιβάλλον, με τις αλήθειες του νέου τοπίου τού τόπου και του τρόπου 
ζωής της κοινωνίας του τώρα. Είναι το τοπίο της κοινωνίας της παγκοσμιοποίησης, της παγκόσμιας οικονομίας, του 
παγκοσμιοποιημένου χώρου και της παγκόσμιας ψηφιακής κουλτούρας. Είναι το τοπίο της κοινωνίας των ροών της 
πληροφορίας, των δικτύων -πραγματικών και συμβολικών- των προτύπων, των αξιών και του Λόγου της οικονομίας. 
Είναι το τοπίο της κοινωνίας των νέο-νομάδων και των αναδυομένων υπερεθνικών κοινοτήτων των μετακινήσεων 
πληθυσμών και ατόμων, γεωγραφικά και δικτυακά. Είναι η ανάδυση της νέας σημερινής κατάστασης της πολυ-
εθνοτικής και απο-εδαφικοποιημένης κοινωνίας που κατεδαφίζει τις αναφορές και καταβολές των ατόμων, προτάσσει 
νέους κώδικες στο σήμερα και στο αύριο της ύπαρξης, διαμορφώνει νέες σχέσεις συνύπαρξης, νέες σχέσεις 
συναισθηματικές, νέες δομές μνήμης, νέα αισθητικά πρότυπα, και συντάσσει το νέο περιεχόμενο της ζωής και των 
τόπων με μια λογική οργάνωσης α-τοπική. Ως αντίστιξη στη διαμορφωμένη αυτή κατάσταση η Πύλη των 
παραδοσιακών οικισμών, στοιχείο της φυσιογνωμίας του ιστορικού τόπου και επικοινωνιακό μέρος ενός πολιτισμικού 
συστήματος αξιών, προβάλλει ένα κοινωνικο-πολιτισμικό και χωρικό πρότυπο προσπέλασης στενά συνδεδεμένο με τα 
υλικά στοιχεία καταγραφής του και διαμετρικά αντίθετο από αυτό της σημερινής πραγματικότητας. Σήμερα, ανάμεσα 
σε ετερογενείς χωρικότητες και διαφορετικές χρονιότητες η Πύλη γίνεται το μέσο πρόσβασης, η γέφυρα προς εκείνες 
τις αρχές, αξίες, σημασίες, ποιότητες ζωής και συναισθήματα, που επιτρέπουν μέσα από εναλλαγές και ανταλλαγές την 
ιδιοποίηση τόπων και τη δημιουργία αναφορών. 

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ: Το τώρα Vs στο τότε 

Η Πύλη των παραδοσιακών οικισμών, βασικό στοιχείο της ταυτότητας του τόπου και της γνώμης που 
διαμορφώνουμε γι' αυτόν, έχει σήμερα μια ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τα ιδιαίτερα φορτισμένα συναισθήματα και 
εντυπώσεις που προκαλεί, αλλά και για την ιδιαίτερη σημασία της ως άρθρωση της ετερότητας δύο τόπων, δύο 
διαφορετικών κόσμων, συστατικών όμως μερών της σημερινής πραγματικότητας και στοιχείων της ταυτότητάς της. 
Στην Πύλη συναντιούνται ο σημερινός γραμμικός χρόνος της ετερογένειας και της πολλαπλότητας του οικουμενικού, 
με τον άλλο, τον τότε κυκλικό χρόνο της ενσωμάτωσης της ιστορικότητας του τοπικού. Είναι εκείνο το σημείο το 

 

13.  Πύλη στο Κάστρο της Σίφνου. 
Ο χώρος μετάβασης είναι συγχρόνως και χώρος στάσης και 
συνάντησης. 
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ενδιάμεσο, όπου αναπτύσσεται κατά την πορεία του χρόνου, μια 
σχέση ανάμεσα στον κόσμο του συστήματος της καταγραφής και 
του κόσμου του συστήματος της χρήσης, επιφέροντάς του 
αλλαγές, αλλοιώσεις και φθορές. Είναι αυτό το χωρικό στοιχείο, 
υλοποίηση των αξιών ενός πολιτισμικού συστήματος συγχρόνως 
στοιχείο φαντασιακό και πηγή ταυτότητας, του οποίου η 
υπονόμευση, αναίρεση, ή κατάρρευση ως φυσική μαρτυρία και 
δομικό στοιχείο του Λόγου της οντότητάς του, θα στερήσει τη 
διάκριση, τον διάλογο και τη συνοχή της διαφορετικότητας των 
τόπων. 

Είναι γι' αυτόν τον λόγο που καθίσταται αναγκαία μια σειρά 
ενεργειών και παρεμβάσεων, που θα μπορέσει να αναδείξει την 
Πύλη των παραδοσιακών οικισμών σε δίαυλο προσπέλασης, 
επικοινωνίας και στοιχείο συνοχής με τον Άλλο, τον σημερινό 
τόπο και χρόνο. Πρόκειται για μια σειρά παρεμβάσεων μέσα από 
την αναγνώριση, ερμηνεία και κατανόηση της οντολογικής 
ιδιαιτερότητας των χώρων, που αποσκοπούν όχι στην 
ανασύσταση-απομίμηση ενός ιδιαίτερου πολιτισμού, αλλά στην 
παραγωγή πολιτισμού, η οποία δεν μπορεί να ειδωθεί εκτός του 
πεδίου των διαφοροποιήσεων και των αντιθέσεων, που θα 
επιβεβαιώσουν την ιδιαιτερότητα και ταυτότητα των τόπων. Το 
αποτέλεσμα αφορά σε μια νέα πρόταση της άρθρωσης τόπων και 
χρόνων: της σημερινής πραγματικότητας με την ποιότητα του 
ιστορικού τόπου, και του ιστορικού χρόνου του τόπου με τον 
σημερινό χρόνο. Είναι μια ερμηνευτική διαδικασία 
νοηματοδότησης συνολικά του χώρου, διαχείρισης του χρόνου και 
της σχέσης του παρόντος με το παρελθόν. Στη διαχείριση της 
προσπέλασης και των μεταβάσεων μέσα από την αντιμετώπιση του 
περιβάλλοντος, τις χωρικές μορφές, τους γεωμετρικούς 
προσδιορισμούς και τις εντυπώσεις, που κινούνται ανάμεσα στην 
απουσία και παρουσία, στην εμφάνιση και απόκρυψη, στην 
υλικότητα και την υπέρβασή της, θα αναζητηθεί η μεταμόρφωση 
του νοήματος σε εικόνα. Πρόκειται για μια νέα εικόνα, μια εικόνα 
ηχώ και σκιά ενός παρελθόντος, ή ένα παρελθόν που μέσα από την 
εικόνα "πάλλεται από αντηχήσεις", όπως λέει ο Bachelard 
(1982:6), αναζητώντας την έκφραση τού νοήματός του και 
επιζητώντας την ενότητά του με το τώρα; (εικόνες 14,15) Μέσα 
από συζεύξεις ζωής, αρχιτεκτονικής και τέχνης θα κινηθεί η 
αφήγηση της νέας εικόνας, διατυπώνοντας μέσα από τον Λόγο της 
τον διάλογο του παρελθόντος με τον χρόνο της εποχής της, 
εισάγοντας ένα νέο χώρο, μια νέα ερμηνεία της σχέσης τους και 
της υποκειμενικότητας, καθόσον, όπως ισχυρίζεται ο Eisenman: 

"Η ιδέα της αρχιτεκτονικής είναι να αναστέλλει τη φυσική ρουτίνα 
του είναι, να εισαγάγει ένα νέο χώρο και χρόνο για να διαταράξει τη 
ρουτίνα της ύπαρξης. /.../ Η αρχιτεκτονική έχει τη δυνατότητα να 
υλοποιεί τη διαφορά της εμπειρίας της ύπαρξης στον χώρο και στον 
χρόνο. Και όχι μέσω gadgets, ή τεχνασμάτων, αλλά μέσα από μια 
βαθιά κατανόηση της σχέσης του υποκειμένου με το αντικείμενο. 
Αυτό είναι που κάνει η αρχιτεκτονική: καθιστά πιο πλήρη την 
επίγνωση της ύπαρξης στον κόσμο, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. 
Εμείς, οι αρχιτέκτονες το επιτυγχάνουμε στον χώρο και στον χρόνο, 
και αυτό είναι εκείνο που οποιαδήποτε μορφή τέχνης προσπαθεί να 
επιτύχει: να καταστήσει μέσα από μια προσπάθεια πιο συνειδητή, 
πιο πλήρη την επίγνωση της ύπαρξης στον χρόνο, στον χώρο, και 
στον κόσμο". (Eisenman, 2016:δικτυακός τόπος) (εικόνες 16,17) 

 

 

15.  Il Giardino Dei Passi Perduti. 
Προσπέλαση στο Castelvecchio Museum, 
από τον Eisenman (2004-2005)  
Διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου από 
τον Eisenman. Εφήμερη εγκατάσταση στα 
πλαίσια της 9η διεθνούς Μπιενάλε 
αρχιτεκτονικής της Βενετίας. Διάλογος 
της νέας πρότασης με το ιστορικό Κάστρο 
και την παρέμβαση του Scarpa. 
 

 

 

14.  Προσπέλαση στο Castelvecchio Museum, στη 
Verona από τον Carlo Scarpa (1956-1964). 
Διαμόρφωση του μουσείου και του εξωτερικού του 
χώρου ως μετάβαση προς το μουσείο. Διάλογος του 
ιστορικού Κάστρου με την νέα πρόταση. 

 
 

 

15.  Il Giardino Dei Passi Perduti. Προσπέλαση στο 
Castelvecchio Museum, από τον Eisenman (2004-
2005). Διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου από τον 
Eisenman. Εφήμερη εγκατάσταση στα πλαίσια της 9η 
διεθνούς Μπιενάλε αρχιτεκτονικής της Βενετίας. 
Διάλογος της νέας πρότασης με το ιστορικό Κάστρο 
και την παρέμβαση του Scarpa. 
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16.  "Πλωτές αποβάθρες" Προσπέλαση-
Μετάβαση στο νησί San Paolo από τον Christo 
(Ιούνιος 2016). 
Σύνδεση πλωτή, εφήμερη, των οικισμών Sulzano 
and Peschiera Maraflio στη λίμνη Iseo με το νησί 
San Paolo και παρέμβαση-μετάβαση στον 
ιστορικό οικισμό. 
 
                

 
17.  Πύλη του Κόσμου. Fuchu Park 
Sundial Monument στο Τόκυο, από τον 
Nabuko Sekine + Environment art studio. 
(1986). 
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11.  ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ  

Κωνσταντινίδου Έλενα, Επικ. Καθηγήτρια ΕΜΠ   

Περίληψη 

Στην παρουσίαση που ακολουθεί θα επιχειρηθεί η αναφορά στα κεντρικά ζητήματα που σχετίζονται με τους όρους της 
αναγνώρισης, καταγραφής, ερμηνείας και ανάδειξης των στοιχείων που συγκροτούν την ταυτότητα ενός τόπου. Αυτή 
την ταυτότητα οφείλουμε και θα πρέπει πρωταρχικά να αναγνωρίσουμε, προκειμένου να προγραμματίσουμε και να 
σχεδιάσουμε τη διαχείρισή των τόπων με όρους προστασίας, ενίσχυσης, ανάδειξης και προβολής. Ως εργαλείο και 
πεδίο έρευνας, θα λειτουργήσουν τα μαθήματα της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ που σχετίζονται με θέματα 
αναγνώρισης και προστασίας της Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και ειδικότερα το μάθημα της «Αρχιτεκτονικής 
ανάλυσης παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων», που το προηγούμενο εξάμηνο αφορούσε οικισμούς της Σαντορίνης, 
που θα λειτουργήσουν ως παράδειγμα  για τη σημερινή μας παρουσίαση.  

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Η έννοια της ταυτότητας σχετίζεται με τη συνολική, φυσική-περιβαλλοντική, δομική όπως και την ανθρωπογενή 
ποιότητα του τόπου. Η ταυτότητα ενός τόπου είναι ένα παλίμψηστο χωρικών και κοινωνικών φαινομένων όπως 
εξελίσσονται και μετασχηματίζονται μέσα στο χρόνο. Συγκροτείται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών που έχουν υλική 
υπόσταση, δομή και σχήμα και καθορίζουν τις ιδιότητες του φυσικού και ανθρωπογενούς τοπίου, αλλά και από 
νοηματικές συνισταμένες που διαμορφώνουν αντίστοιχα την ατμόσφαιρα, τον πολιτισμικό χαρακτήρα, την παράδοση, 
το πνευματικό περιεχόμενο του τόπου. Συγκροτείται δηλαδή από στοιχεία ποσοτικά αλλά και ποιοτικά, μετρήσιμα και 
μη μετρήσιμα, υλικά και άυλα. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, η έννοια της ταυτότητας ενός τόπου στοιχειοθετείται 
από τα φυσικά, χωρικά και ανθρώπινα δεδομένα του. Τα αισθητηριακά αντιληπτικά δεδομένα μαζί με τα κοινωνικά και 
πολιτιστικά δεδομένα, διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο για την αναγνώριση ενός τόπου -  όπως και η έννοια του 
χρόνου, που είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, και σχετίζεται με την ταυτότητα, ή τις ταυτότητες, ενός τόπου, και εκφράζει μια 
εξελισσόμενη σχέση με τον τόπο. 

2. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Το μάθημα της «Αρχιτεκτονικής ανάλυσης παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων», το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε 
σαν εργαλείο για την παρουσίαση, παρέχει ένα πρώτο μεθοδολογικό εργαλείο στην προσπάθεια αναγνώρισης ενός 
παραδοσιακού οικιστικού συνόλου. Το μάθημα διδάσκεται στο 5ο εξάμηνο σπουδών και έχει ως αντικείμενο την 
αναγνώριση και αξιολόγηση ενός παραδοσιακού οικιστικού συνόλου και τη διερεύνηση των στοιχείων που καθορίζουν 
τη δομή, τη μορφή και τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα. Το μάθημα περιλαμβάνει εργασία πεδίου, σε 
επιλεγμένους ιστορικούς/παραδοσιακούς οικισμούς, στην ηπειρωτική ή νησιωτική Ελλάδα, με τη συμμετοχή 250 
περίπου σπουδαστών ανά έτος. Πρέπει να σημειωθεί ότι, πέρα από την διδακτική τους αξία για τα ζητήματα 
προστασίας και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι εργασίες συμβάλουν στην συγκρότηση ενός σημαντικού 
αρχείου, και διασώζουν την εικόνα ιστορικών κτιρίων και συνόλων που διαρκώς, με την πάροδο των χρόνων και την 
αλόγιστη ανάπτυξη, αλλοιώνονται ή καταστρέφονται. Οι εργασίες παραδίδονται και αναρτώνται σε ειδικό δικτυακό 
τόπο της ιστοσελίδας της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ (http://5a.arch.ntua.gr.)  

Η ανάλυση του κάθε οικιστικού συνόλου επιχειρείται μεθοδικά, ξεκινά με τη μελέτη των βασικών 
χαρακτηριστικών που καθορίζουν τη συγκρότηση και τη μορφή του, προχωρά στην καταγραφή στοιχείων που αφορούν 
στον αρχιτεκτονικό, μορφολογικό και δομικό χαρακτήρα των κτισμάτων του και καταλήγει στον προσδιορισμό και την 
αξιολόγηση του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού του χαρακτήρα. Η όλη εργασία περιλαμβάνει μια σειρά από στάδια, που 
διαρθρώνονται σε 4 ενότητες όπως θα δούμε στη συνέχεια. 
 

 
Εικόνες 1,2,3:  Εργασία πεδίου σε Σαντορίνη, Γορτυνία, Μάνη 
 

Η πρώτη ενότητα αφορά την καταγραφή των γενικών στοιχείων που σχετίζονται με τη δημιουργία και την 
εξέλιξη των οικισμών και τη διερεύνηση των πρωταρχικών ιστορικών παραγόντων και των τοπογραφικών 
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χαρακτηριστικών του χώρου, που καθόρισαν τη συγκρότηση των αρχικών οικιστικών πυρήνων και την εξέλιξή τους.  
Τα στοιχεία αυτά σχετίζονται με την γεωγραφική θέση, το φυσικό περιβάλλον, την ιστορική εξέλιξη, την οικονομική 
δραστηριότητα των κατοίκων, την κοινωνική και την πολιτιστική ταυτότητα του χώρου.   

3. ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Τα φυσικά δεδομένα του χώρου αφορούν τα γεωγραφικά στοιχεία, το κλίμα, τη χλωρίδα και την πανίδα, την 
τοπογραφία, τις θέες, τις οπτικές φυγές, τον προσανατολισμό κλπ. Η σχέση με φυσικό τοπίο, τη γεωμορφολογία και το 
ανάγλυφο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, επηρεάζει στο μέγιστο βαθμό τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός τόπου, και 
καθορίζει τη μορφή και τη δομή του - αποτελεί δηλαδή ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στοιχειοθέτησης της 
φυσιογνωμίας του. 

Οι ελληνικοί παραδοσιακοί οικισμοί, ορεινοί και όχι μόνον, χαρακτηρίζονται από την αρμονική τους ένταξη στο 
φυσικό περιβάλλον, μοιάζει να "φύονται", να φυτρώνουν μέσα από αυτό, αποτελούν οι ίδιοι φυσικά στοιχεία ενώ η 
τοπογραφία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την δημιουργία και την εξέλιξη τους.  
Στην περίπτωση της Σαντορίνης, η γεωμορφολογία είναι εντυπωσιακή, το φυσικό τοπίο σκληρό και ιδιόμορφο.  Το 
τμήμα του νησιού που βλέπει στο εσωτερικό, από την πλευρά του ηφαιστείου, είναι βραχώδες και απότομο, ενώ το 
κομμάτι που βλέπει προς την ανοιχτή θάλασσα καταλήγει σε ομαλό κάμπο εξαιρετικά εύφορο. Το μικροκλίμα έχει 
επίσης διαφοροποιήσεις από την καλδέρα στο πεδινό κομμάτι, πολύ θερμό στην καλδέρα (νότιος και δυτικός 
προσανατολισμός), ψυχρότερο μικροκλίμα στο πεδινό κομμάτι που εκτίθεται προς τον βορρά.   
  

 
Σχέδιο 1: Τομή, Φηρά, Κοντοχώρι, Φηροστεφάνι και Καλντέρα                                         Σχέδιο 2:  Σκίτσο, Φηρά 
  

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των οικιστικών συνόλων διαδραματίζουν και οι κλιματικοί παράγοντες - η 
θερμοκρασιακή απόδοση, οι βροχοπτώσεις, η ηλιοφάνεια, κάτι που εκφράζεται χωρικά στις μορφές, στην δομή και 
τους τρόπους ανάπτυξης των κτισμάτων και των ελευθέρων χώρων, ενώ οι κατασκευές εκμεταλλεύονται τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να υπάρχει ενεργειακή οικονομία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο τρόπος 
ανάπτυξης των κατοικιών όπου παρατηρούμε τη διάρθρωση σε τομή αλλά και σε κάτοψη με βάση αυτούς τους 
κλιματικούς παράγοντες. 

Οι αρχιτεκτονικές μορφές και ο τρόπος ανάπτυξης των οικισμών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα του 
εδάφους. Το ζήτημα της υλικότητας είναι θεμελιώδες στην περίπτωση της Σαντορίνης, που στο μεγαλύτερο μέρος της 
αποτελείται από ηφαιστιογενή πετρώματα με εξαίρετες μορφοπλαστικές ιδιότητες και αντοχές. Τα υλικά έρχονται σε 
συνάφεια με τα φυσικά υλικά, συμβάλλοντας στο μέγιστο στην ομοιογένεια και την συσχέτιση του φυσικού με το 
δομημένο περιβάλλον, επιπλέον διαμορφώνουν και το τοπίο αφής του οικισμού. 

Στην περίπτωση της Σαντορίνης, βλέπουμε πως η σχέση με φυσικό τοπίο, τη γεωμορφολογία και το ανάγλυφο, 
επηρεάζει στο μέγιστο βαθμό τη δημιουργία και ανάπτυξη των οικισμών και καθορίζει τη μορφή και τη δομή τους. Η 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Σαντορίνης εκμεταλλεύεται τις ιδιαίτερες τοπογραφικές και κατασκευαστικές 
συνθήκες του νησιού για να δημιουργήσει ένα κτισμένο περιβάλλον με ασυνήθιστες ελευθερίες έκφρασης, όπως θα 
δούμε και στη συνέχεια: Οχυρωμένοι οικισμοί (καστέλια), οικισμοί της ενδοχώρας, οικισμοί χτισμένοι σε κοίτες 
ξεροπόταμων, οικισμοί που "σκαρφαλώνουν" στο βράχο. Κτίσματα υπόσκαφα, ημιυπόσκαφα, κτιστά, απλά αγροτικά, 
αστικά, καπετανόσπιτα,  

4. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Τα Ανθρώπινα δεδομένα που καταγράφονται αφορούν τις κοινωνικές δραστηριότητες, τα ιστορικά, οικονομικά και 
δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα ίχνη τους στο χώρο. Η μελέτη των πηγών (Γκραβούρες, παλιές εικόνες, 
φωτογραφίες, χάρτες, αεροφωτογραφίες, κείμενα) δίδει πολύτιμα στοιχεία για την εξέλιξη της οικοδομικής ιστορίας, 
αλλά και του ιστού των οικισμών. Η ιστορία του κάθε τόπου αποκαλύπτει συχνά το λόγο της δημιουργίας του, αλλά 
και τις ανάγκες που έπρεπε να καλύψει και τις ειδικές μορφές «αστικότητας» που κάθε φορά επιλέγεται. Ακόμη και το 
όνομα ενός τόπου, συχνά εμπεριέχει και εκφράζει την ιστορία, την παράδοση, τη μυθολογία, τις χωρικές 
ιδιαιτερότητες, ακόμη και τις ιδιαίτερες κοινωνικές, αστικές, αρχιτεκτονικές εκφράσεις.   
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Η ιστορική ταυτότητα ενός τόπου αποτελείται από το δίκτυο των μνημείων, τα αξιοθέατα, τους αρχαιολογικούς 
χώρους, τις τοποθεσίες που συνδέονται με ιστορικά γεγονότα, και τα οποία, κατ επέκταση εκφράζουν τη συλλογική 
μνήμη των κατοίκων της.  

Τα ανθρώπινα δεδομένα αφορούν επίσης την τρέχουσα δυναμική του χώρου, όπως ορίζεται σε σχέση με τη 
σύνθεση του πληθυσμού, τις κοινωνικές δομές, τις οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες, τα πολιτισμικά 
στοιχεία (ιστορία, τη μυθολογία, τα έθιμα, τις θρησκευτικές παραδόσεις, κλπ). Επιπλέον, τα πνευματικά και 
πολιτιστικά στοιχεία, το "Genius Loci" ενός τόπου, αποτελούν μέρος της ταυτότητάς του, η οποία γίνεται αντιληπτή 
και εκφράζεται μέσα από τη διαδικασία της συλλογικής μνήμης. 
 

 
Εικόνα 4: Αεροφωτογραφία Πύργου Καλλιστης,1939     Εικόνα 5: Aποψη τμήματος του Καστελιού , 1948, Πύργος Καλλίστης,  
 

Η δεύτερη ενότητα της εργασίας αφορά στην οικιστική συγκρότηση, τη διερεύνηση της εξέλιξης του οικισμού 
μέσα στο χρόνο και την αναγνώριση της δομής του, όπως αυτή καθορίζεται από τη σχέση φυσικού και δομημένου 
χώρου, την πολεοδομική συγκρότηση σε ενότητες - γειτονιές, τη μορφή του πολεοδομικού ιστού, την πυκνότητα 
δόμησης, τις διατάξεις των κτισμάτων στο χώρο, την ογκομετρική τους οργάνωση και τη διαμόρφωση των μετώπων 
των δρόμων, τα ειδικά κτίσματα στον πολεοδομικό ιστό, τις σχέσεις των κτισμάτων με τους ελεύθερους χώρους, τη 
σχέση δημόσιου – ιδιωτικού χώρου κ.λπ..Επίσης αφορούν στην πολεοδομική του συγκρότηση στη σημερινή της μορφή 
και στον τρόπο που αυτή εξελίχθηκε στο χρόνο με προσδιορισμό του αρχικού πυρήνα, των επεκτάσεων, των αρχικών 
χαράξεων, των νέων οδικών αξόνων και των επιμέρους οικιστικών ενοτήτων.  

5. ΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

Η ταυτότητα του δομημένου περιβάλλοντος αναφέρεται στη δομή και οργάνωση του αστικού χώρου, ως ίχνος στο 
έδαφος και ως τομή, και αφορά τα τυπολογικά, μορφολογικά και δομικά - κατασκευαστικά στοιχεία του 
περιβάλλοντος. Τα χωρικά δεδομένα αφορούν την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του χώρου όπως αυτή διαμορφώνεται 
μέσα από τη σχέση του φυσικού περιβάλλοντος με το δομημένο, από την πολεοδομική του διάρθρωση, από τα 
χαρακτηριστικά των κτισμάτων του αλλά και του δημόσιου χώρου του. Η μορφή και η λειτουργία του αστικού ιστού 
είναι πολύ σημαντική, όπως και το δίκτυο των δρόμων, οι "τύποι" των πλατειών και των ανοιχτών χώρων, το σύστημα 
κίνησης, τα όρια, τη σχέση του δομημένου και ανοιχτού χώρου, ο χώρος μεταξύ των κτιρίων, τα σημεία αναφοράς 
κ.λπ. Επίσης στοιχεία όπως η κλίμακα, ο όγκος, οι αναλογίες, το μέγεθος, το σχήμα, οι γραμμές, τα επίπεδα, τα όρια, 
είναι ένα σημαντικό μέρος της ταυτότητας ενός τόπου. 
Είπαμε και νωρίτερα ότι η παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Σαντορίνης εκμεταλλεύεται τις ιδιαίτερες τοπογραφικές και 
κατασκευαστικές συνθήκες του νησιού. Έτσι έχουμε: 
 

Οχυρωμένους  οικισμούς (καστέλια) που δημιουργήθηκαν γύρω στις αρχές του 15ου αιώνα, για την προστασία 
των κατοίκων από τις επιδρομές των πειρατών, σε στρατηγικά σημεία, δύσκολα προσβάσιμα απ’τη θάλασσα. Το 
Καστέλι του Εμπορείου και ο Πύργος Καλλίστης έχουν ακανόνιστο κυκλικό σχήμα που καθορίζεται από το αυστηρό 
συμπαγές μέτωπο που σχηματίζουν οι εξωτερικοί τοίχοι των σπιτιών. που δημιουργούν το οχυρωματικό περίγραμμα. 
 Όταν σταμάτησαν οι πειρατικές επιδρομές (κατά το 19ο αιώνα), τα όρια των οικισμών επεκτάθηκαν έξω από τον 
αμυντικό περίβολο των Καστελιών, με βάση κυρίως τη μορφολογία του εδάφους. 
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Σχέδια 3,4,5:  Χάρτες Οικιστικής ανάπτυξης του Οικισμού, Πύργος Καλλίστης, Σαντορίνη 
  

Οικισμούς της ενδοχώρας, όπως η Μεσαριά, που βρίσκεται στο κέντρο του νησιού, αποτελεί ένα σταυροδρόμι 
καθώς βρίσκεται πάνω στους άξονες που οδηγούν σε άλλους σημαντικούς οικισμούς. Ο οικισμός άρχισε να 
αναπτύσσεται στις παρυφές χειμάρρων, πάνω στα πρανή και κατά μήκος τους,  από τα μέσα του  17ο αιώνα, αποτελεί 
χαρακτηριστικό παράδειγμα "ποταμίσιου" οικισμού- οικισμού χτισμένου σε κοίτες ξεροπόταμων. Εν συνεχεία ο 
οικισμός επεκτείνεται προς τον κεντρικό άξονα των ποταμών, οπότε και  εμφανίζονται τα κτήρια με δώμα σε 
αλληλεπίπεδες και αλληλοτεμνόμενες διατάξεις. Στη δεύτερη φάση του οικισμού το κέντρο μετατοπίζεται 
ανατολικότερα, στο σημείο απόληξης των χειμάρρων. Εμφανίζονται αρχοντικά κτίσματα, κάναβες, εργοστάσια και 
βιοτεχνίες τα οποία βρίσκονται σε ελεύθερη, πλέον, διάταξη μέσα στο χώρο. 
Ένας πολύ ενδιαφέρον οικισμός είναι η Φοινικιά, στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, αγροτικός οικισμός- 
δορυφόρος της Οίας. Ο οικισμός περιβάλλεται από εύφορο κάμπο (πλαγιές γεμάτες αμπέλια, φάβα, ντομάτες, κλπ). Η 
ανάπτυξή του γίνεται ακτινωτά γύρω από το κέντρο του και ταυτόχρονα κατά μήκος των ποταμών (χείμαρρων) που 
διατρέχουν τον κάμπο - ένας συνδυασμός ακτινωτής και γραμμικής ανάπτυξης, άμεσα συνδεδεμένος με την 
τοπογραφία της περιοχής.   
 

Οικισμούς που "σκαρφαλώνουν" στο βράχο, όπως τα Φηρά και η Οία, χτισμένοι στο "φρύδι" της καλντέρας, 
αναπτύσσονται κατά μήκος της κορυφογραμμής της, ενώ συνεχίζουν να διαχέονται προς τη θάλασσα με μία πιο ρευστή 
μορφοπλασία.  Ο δομημένος χώρος προσαρμόζεται απόλυτα στο έντονα ανάγλυφο ηφαιστειογενές έδαφος 
δημιουργώντας μια σχέση αλληλεπίδρασης, χάνοντας τα όρια του ιδιωτικού και δημοσίου. Τα κτίσματα δημιουργούν 
την εντύπωση ότι αναδύονται από το ηφαιστιογενές έδαφος - αφού το υλικό κατασκευής είναι το ίδιο το έδαφος 
(ηφαιστειακή τέφρα). Τα κτίσματα, κυρίως τα υπόσκαφα, ακολουθώντας τον προσανατολισμό της καλδέρας είναι 
στραμμένα προς νότο και δύση αξιοποιώντας τον νότιο προσανατολισμό αλλά και την απρόσκοπτη θέα . Ο οικισμοί 
αναπτύσσονται γενικότερα σε δύο περιοχές, την περιοχή της καλντέρας και την ανώτερη, επίπεδη περιοχή. Στο πρώτο 
τμήμα συναντάται ο αρχιτεκτονικός τύπος των υπόσκαφων και ημίχτιστων κτισμάτων, των λαϊκών δηλαδή σπιτιών που 
ανήκαν σε φτωχούς εργάτες της Οίας και αναπτύχθηκαν λόγω της εύκολης κατασκευής αλλά και της εξοικονόμησης 
της εύφορης γης. Στην δεύτερη περιοχή τοποθετούνται τα αρχοντικά σπίτια των Καπεταναίων, που αποτελούν τον 
νησιώτικο νεοκλασικό τύπο αρχιτεκτονικής. 
  

Σε ότι αφορά το δημόσιο χώρο, για παράδειγμα στην Οία ή και τα Φηρά, το χαρακτηριστικό είναι η πολύπλοκη 
δομή, οι δαιδαλώδεις δρόμοι/σοκάκια και ο μη σαφής διαχωρισμός ανάμεσα σε ιδιωτικό και δημόσιο, αλλά και η 
ασάφεια των ορίων κάθε περιουσίας. Καταγράφονται επίσης και τα κτίσματα, που ξεχωρίζουν και αποτελούν στοιχεία 
αναφοράς για τον οικισμό, όπως π.χ. εκκλησίες, σχολεία, ανεμόμυλοι, κ.λπ. αλλά και οι πλατειές, τα  πλατώματα και οι 
ελεύθεροι χώροι, το μέγεθος τους , το σχήμα τους, τα στοιχεία διαμόρφωσης τους κλπ καθώς και τη σχέση τους με το 
οδικό δίκτυο αλλά και τα κτίρια που τα περιβάλλουν. 
Σημασία έχουν επίσης, η μορφή και ο χαρακτήρας των ιδιωτικών ελεύθερων χώρων και κυρίως των αυλών. Το μέγεθός 
τους και ο τρόπος διάταξής τους σε σχέση προς τα κτίσματα και το δρόμο. Η χρήση τους, ο εξοπλισμός τους, ο 
χαρακτήρας τους, η οπτική σχέση τους προς το δρόμο και μεταξύ τους (π.χ. οπτική επικοινωνία, απομόνωση). 
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Σχέδιο 6: Σκίτσο Οίας, Σαντορίνη 
   

Η τρίτη ενότητα αφορά στα κτίρια του οικισμού, στην αναγνώριση της δομής, της μορφής και της κατασκευής 
των παραδοσιακών κτισμάτων κατοικίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Οι μονάδες κατοικίας αποτελούν 
το επικρατέστερο είδος κτισμάτων και ασκούν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των οικισμών.  
Στη Σαντορίνη, η βασικότερη και πιο σημαντική διάκριση σχετικά με την τυπολογία των κτισμάτων, αφορά τη σχέση 
των κτισμάτων με τη γη, με το έδαφος. Έτσι έχουμε: 1. Υπόσκαφα κτίρια, λαξευμένα στο κατακόρυφο μέτωπο του 
στρώματος άσπας του εδάφους, ενώ την πρόσοψη τους καλύπτει κτιστός τοίχος με ανοίγματα. Τέτοια  είναι τα 
κτίσματα των ποταμών - ερειπωμένα στην πλειοψηφία τους (φοινικιά, μεσαριά κλπ). Επίσης  οι κατοικίες στην 
καλντέρα, 2. Ημίκτιστα σπίτια, που έχουν το κτιστό μέρος τους από την πλευρά της εισόδου και το υπόσκαφο  από 
την τυφλή εσωτερική πλευρά, 3. Κτιστές κατοικίες, εξ ολοκλήρου υπέργειες, συνήθως με οριζόντιο δώμα. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που συντίθενται και διαπλέκονται οι κατοικίες μεταξύ τους, ο τρόπος 
σύνθεσης των κτισμάτων. Στην περίπτωση των υπόσκαφων κατοικιών που βρίσκονται στην καλντέρα οι ιδιοκτησίες 
διαπλέκονται και δεν είναι εύκολο να αναγνωριστεί μια τάξη - τυπολογική οργάνωση στη δόμηση. Οι κατοικίες 
βρίσκονται δίπλα δίπλα ή η μία πάνω από την οροφή της άλλης, το δώμα της μιας κατοικίας, αποτελεί την αυλή της 
άλλης κατοικίας, τα σπίτια βρίσκονται σε παράταξη ή το ένα πάνω στο άλλο. Βέβαια υπάρχει μια τυποποίηση, στα 
μεγέθη, στην κλίμακα, στις όψεις , είναι όμως δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς τη μονάδα σ' αυτό το σύνολο.  

Αντίθετα, στις περιοχές που αναπτύσσονται τα καπετανόσπιτα, αρχοντικά σπίτια που ανήκαν στις εύπορες 
οικογένειες των καπετάνιων,  έχουμε μια πιο συμβατική δομή γειτονιάς, τυπικά οικοδομικά τετράγωνα με σαφή 
διαχωρισμό της κάθε ιδιοκτησίας, με έκδηλη τη διαφοροποίηση του ιδιωτικού από το δημόσιο κλπ. Τέτοιες περιοχές 
έχουμε για παράδειγμα στην Οία, όπου είναι έκδηλοι οι δύο διαφορετικοί τρόποι οικιστικής συγκρότησης  - ο πρώτος 
που προκύπτει δυναμικά, χωρίς πρόθεση, ενώ ο δεύτερος ακολουθεί έναν προσχεδιασμό, προβάλλεται και επιβάλλεται 
στον χώρο. Στην περίπτωση της Οίας είναι εντυπωσιακό το πώς αυτοί οι δύο χαρακτήρες συναντώνται πάνω σε ένα 
πολύ λεπτό και πολυσήμαντο όριο, και μεταβάλλεται από μια λαϊκή γειτονιά σε μια πιο επιτηδευμένης σχεδίασης 
συνοικία.Θα πρέπει επίσης να γίνει μια αναφορά στην κάναβα, δηλαδή στο παραδοσιακό οινοπαρασκευαστήριο, ως 
ανεξάρτητου τύπου που εμφανίζεται πολύ συχνά στους οικισμούς. Επίσης στα Καστρόσπιτα, που εντοπίζονται στα 
Καστέλια(Κάστρο) και με την περιμετρική χωροθέτησή τους αποτελούν το τείχος τους. Χαρακτηριστικό είναι το 
μεγάλο ύψος (έως και τρείς ορόφους) και τα ολιγάριθμα και μικρά ανοίγματα στη εξωτερική τους πλευρά.  

Ο περιορισμός χώρου δικαιολογεί την καθ’ ύψος ανάπτυξη των κτιρίων,που είναι στενομέτωπα, έχουν μικρή ή 
καθόλου αυλή και είσοδο μόνο από την εσωτερική πλευρά. Επίσης, οι Θόλοι αποκατάστασης - αρωγής, που 
κτίζονται για τους σεισμόπληκτους κατοίκους μετά τους σεισμούς του 1956, σε νέες συνοικίες (Καμάρι, Φηρά-
Κοντοχώρι, Εμπορείο, Νέα Γειτονιά της Οίας κλπ), κατασκευές απλές από οπλισμένο σκυρόδεμα, με μια τυποποίηση 
στην μορφή της κατοικίας. Ωστόσο έχουν δεχθεί πολλές σημαντικές αλλοιώσεις, όπως την ανέγερση ορόφων και 
κάλυψη του θόλου εξωτερικά, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους.Από τα βασικότερα και πιο 
σημαντικά στοιχεία της συγκρότησης της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των οικισμών είναι ο τρόπος σύνθεσης των 
κτισμάτων και των ελεύθερων χώρων για τη δημιουργία συνόλων. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν σε μεγάλο βαθμό 
μέσα από το σχεδιασμό αναπτυγμάτων όψεων,  την καταγραφή και μελέτη της διαμόρφωσης των μετώπων των δρόμων 
και των αντίστοιχων σκαριφηματικών κατόψεων, από όπου προκύπτουν στοιχεία σχετικά με: το βαθμό πυκνότητας της 
δόμησης, τον τρόπο διάταξης των κτισμάτων στο χώρο, την ογκομετρική τους οργάνωση, τις εναλλαγές των κτιριακών 
όγκων και τα μεταξύ τους κενά, τις εναλλαγές κατά την έννοια του ύψους κλπ.  

 

 75 



 
Σχέδια 7,8:  Αναπτύγματα όψεων Πύργος Καλλίστης, Σαντορίνη 
  

Παράλληλα επιχειρείται η προσέγγιση της δομικής συγκρότησης και η αναλυτική διερεύνηση του δομικού 
συστήματος των παραδοσιακών κτισμάτων των οικισμών που έχει άμεση σχέση τόσο με την μορφή τους όσο και με 
την κατασκευαστική αρτιότητα, την αντοχή, τη συμπεριφορά  στο χρόνο και στις διάφορες καταπονήσεις. Καθοριστικό 
ρόλο στη διαμόρφωση των οικισμών έπαιξαν τα διαθέσιμα υλικά, η πληθώρα ηφαιστιογενών πρώτων υλών, που  
αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη της κατασκευαστικής τεχνοτροπίας και οδήγησε αναπόφευκτα σε πολύ 
χαρακτηριστικές μορφές, όπως , το θολωτό σύστημα στέγασης , τις αργολιθοδομές των εξωτερικών  τοίχων , τις έντονα 
γλυπτικές επιχρισμένες επιφάνειες. Οι κάτοικοι του νησιού εκμεταλλεύτηκαν τις ιδιότητες των υλικών και τις 
προσάρμοσαν στις ανάγκες τους. 

Στο στάδιο αυτό καταγράφονται, επίσης, η κατάσταση διατήρησης των κτισμάτων (κτίσματα ερειπωμένα, σε 
κακή, μέτρια ή καλή κατάσταση διατήρησης), όπως και οι αλλοιώσεις των κτισμάτων που σχετίζονται με το είδος των 
μεταγενέστερων επεμβάσεων. Στους περισσότερους οικισμούς της Σαντορίνης παρατηρούνται σημαντικές επεμβάσεις 
αλλά και καινούργια "ασύμβατα" κτίρια, που συνδιαμορφώνουν και αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία των οικισμών, είτε 
μιμούμενα την παράδοση ή επηρεασμένα από τα σύγχρονα πρότυπα. Οι επεμβάσεις αυτές, αφορούν κυρίως αλλαγές 
στην κάτοψη με προσθήκη ή αφαίρεση τμημάτων, επισκευές στοιχείων της κατασκευής με αντικατάσταση στεγών ή 
κουφωμάτων κ.λπ. ή ακόμα και προσπάθειες «βελτίωσης» των όψεων με χρωματισμούς, επενδύσεις, προστεγάσματα 
κ.λπ. (μέτριες/αναστρέψιμες, μεγάλες/μη αναστρέψιμες, ερείπια, σύγχρονα κτίρια). Από την συσχέτιση των 
προαναφερθέντων επεμβάσεων με τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού, προκύπτει και ο βαθμός αλλοίωσης του. 
Εκτός από τα φυσικά, χωρικά και ανθρώπινα δεδομένα, οι αισθητικές ποιότητες του τόπου, οπτικές, ακουστικές, 
οσφρητικές, απτικές, αποτελούν μέρος του ειδικού χαρακτήρα του και συμβάλλουν σημαντικά στον προσδιορισμό της 
ταυτότητας του. Το γαλάζιο του Αιγαίου, τα φωτεινά χρώματα τον κτισμάτων, το σκούρο βραχώδες έδαφος που 
καταλήγει επιθετικά στην θάλασσα, η εναλλαγή φωτός και σκιάς καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας διαμορφώνουν ένα 
τοπίο με ποιοτικές εντάσεις και δυναμικές διαφοροποιήσεις. Αυτή η ποικιλία εικόνων συγκινησιακού χαρακτήρα 
επηρεάζεται καθοριστικά από την ιδιαίτερη κάτοψη και τομή των οικισμών που δημιουργούν μία έντονη συσχέτιση 
ανοιχτού και κλειστού, φωτεινού και σκοτεινού. Η διαβαθμίσεις αυτές διαμορφώνουν πανοραμικές θεάσεις υψηλής 
αισθητικής ποιότητας και χρωματικής ποικιλίας η αξία τον οποίων εντείνεται με την αιφνίδια παρουσίασή τους στο 
θεατή ο οποίος από στενά γραφικά σοκάκια περιορισμένης ορατότητας οδηγείται σε σημεία απρόσκοπτης θέας.  
 

Τέλος, η τέταρτη ενότητα, περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της έρευνας, τα οποία προκύπτουν από την επιτόπου 
καταγραφή και συλλογή του υλικού αλλά και την αναγνώριση, κατανόηση και αναλυτική διερεύνηση όλων εκείνων 
των στοιχείων που συγκροτούν την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του οικισμού που μελετήθηκε.  

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι ιστορικοί-παραδοσιακοί οικισμοί, χαρακτηρίζονται από μια σειρά αξιών: αισθητικές, χρηστικές, ποιότητα ζωής, 
ενώ εμπεριέχουν και αποτυπώνουν την ανθρωπολογική τους διάσταση μέσα από τα ιστορικά, τοπιογραφικά, 
πολεοδομικά, και αρχιτεκτονικά τους χαρακτηριστικά. Αυτοί οι σημαντικοί οικισμοί, θα πρέπει να συνεχίσουν να ζουν 
και να αναπτύσσονται, με σύγχρονους όρους αξιοποιώντας το πολιτισμικό δυναμικό τους ενώ οι προτάσεις ανάπτυξης 
θα πρέπει να βασίζονται στην διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής, αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του 
τόπου.  

Η ταυτότητα ενός τόπου εντοπίζεται, όχι μόνο στις χωρικές μορφές, αλλά και στις χρονικές μορφές, στις εποχές, 
στην ιστορία του τόπου με τα σημεία, με τους ανθρώπους και με τα έργα τους που τις σφράγισαν. Τα κελύφη, ο 
συναισθηματικός κόσμος, η ιδεολογία, η ανθρώπινη συμπεριφορά, όλα αυτά μαζί συγκροτούν το χαρακτήρα του 
τόπου. Η διατύπωση επομένως προτάσεων προστασίας, διαχείρισης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης, ενός τόπου 
προϋποθέτει την κατανόηση γενικότερων κοινωνικών, πολιτισμικών, οικονομικών και πολιτικών χαρακτηριστικών του. 
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Αλλά προϋποθέτει επίσης την σε βάθος κατανόηση (αναγνώριση, ανάλυση, αποτίμηση) των υλικών στοιχείων  του 
φυσικού υπόβαθρου και της δομικής οικιστικής οργάνωσης του χώρου επέμβασης..  

Στο παράδειγμα της Σαντορίνης, είδαμε ότι "πίσω από την carte postale" και την προβεβλημένη εικόνα, είναι ένας 
τόπος που συμπυκνώνει σε μια μικρή σχετικά γεωγραφικά περιοχή, πλήθος και ποιότητα στοιχείων αρχιτεκτονικής και 
πολιτιστικής κληρονομίας, στοιχεία φυσικού αλλά και δομημένου περιβάλλοντος. Εντυπωσιακή γεωμορφολογία, 
φυσικό τοπίο με εναλλαγές και ιδιομορφίες, πλούτο οικισμών που εκφράζουν χωρικά  την ιστορική εξέλιξη του νησιού, 
στοιχείαυ που συνθέτουν ένα τοπίο πολύτιμο και σημαντικό, που δεν έχει μελετηθεί εις βάθος και αξίζει τον κόπο να 
καταγραφεί και φυσικά να προστατευθεί. 
 

Προέλευση σχεδίων & εικόνων 

Σχ. 1, 2 : Σπουδαστική εργασία Φηρά Σαντορίνης, 2015-2016 (Σπουδαστές Καπιωτά Α.,Μανωλακάκη Φ.,Νάσση Μ., Ντούνη Ε., 
Θεοδωρέλου Α.,Πετρουλάκη Ι., Σταυροπούλου Κ.,Μάμαλη, Καραθανάσης Γ.,Ζηνέλης Χ.,Bravaglieri S.,Fara E.. 
Διδάσκοντες: Εφεσίου Ε.,Κωνσταντινίδου Έ.,Λάββα Σ.)  
Σχ. 3,4,5,7,8: Σπουδαστική εργασία Πύργος Καλλιστης, Σαντορίνη, 2015-16 (Σπουδαστές: Αγγελοπουλος Γ.,Δροσου Ε., Κατσουλη 
Α., Κυριακου Ε., Κωτση Σ., Λαουλακου Α., Οικονομιδης Α., Παρασκευοπουλος Ν.,Σιοντα N, LeCaro B. Διδάσκοντες: Εφεσίου 
Ε.,Κωνσταντινίδου Έ.,Λάββα Σ) 
Σχ, 6:  Σπουδαστική εργασία Οια, Σαντορίνη, 2015-2016 (Σπουδαστές: Μουστακα Γ., Δημητριαδου Λ.,Λυρατζακη Ε.,Αμπατζη 
Σ.,Μιλτιαδους Ι.,Σιακαλλης Χ.,Παναγη Α.,Στυλιανου Σ.,Μπερνιδακη Ε.,Πουλλη Κ.,Sicot L., Paret C.,Reiter F. 
Διδάσκοντες: Εφεσίου Ε.,Κωνσταντινίδου Έ.,Λάββα Σ ) 
Εικόνες 1,2,3: Φωτ. Ε.Κωνσταντινίδου 
Εικόνα 4: Αρχείο Πολιτιστικού Κέντρου Εστίας Πύργου Καλλίστης 
Εικόνα 5: Φωτογραφικό αρχείο Μουσείου Μπενάκη 
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12. ΠΥΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΑΝΙΑ-ΠΥΛΕΣ: 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΔΥΟ ΕΚΔΟΧΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ 
Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ 

Περίληψη 

Με αφορμή την «πύλη» και επομένως με αφορμή το όριο, το τειχισμένο ιδιαίτερα όριο το οποίο η πύλη σημειακά 
διακόπτει, το κείμενό μας επιχειρεί να σχολιάσει την πιθανή χωρική κλειστότητα των παραδοσιακών οικισμών της 
Ελλάδας και, κατ’ ουσίαν, την «πολιτισμική κλειστότητα» των κοινοτήτων της παράδοσης. Ουσιαστικότερα των 
κοινοτήτων της παράδοσης που συνδέονται με το θαλάσσιο πεδίο του Αιγαίου και, ευρύτερα, της Ανατολικής 
Μεσογείου. 
Οι κοινότητες αυτές, ισχυριζόμαστε, παρά την πιθανή απομόνωση που μπορεί να τις διακρίνει, συγκριτικά με εποχές 
νεότερες, χαρακτηρίζονται από πολιτισμικές όσο και πολιτιστικές επιρροές14 που ακολουθούν τη σημασία των 
θαλάσσιων μετακινήσεων. Αλλά ανάλογη κινητικότητα θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε και για οικισμούς της 
χώρας μας οι οποίοι, αν και μακριά από τις ακτές, είχαν την τύχη να συνδέονται με σημαντικές χερσαίες διαδρομές 
υπερτοπικών μετακινήσεων. Ο όρος «παράδοση», καταλήγει να σχολιάσει η πρότασή μας, παράγεται με όρους 
ιδεολογήματος, μιας πλασματική πιθανόν θεώρησης, που συχνά εφαρμόζεται προκειμένου να προσφέρει μια 
καθησυχαστική, εθνική αναφορά αναντίρρητης καταγωγής. Προκειμένου να δηλώσει δηλαδή, πως στο μέλλον, παρά 
τις πιθανές αντιξοότητες, η εσωτερική συγκρότηση του εθνικού πολιτισμικού μορφώματος, άρα και η εθνική 
ακεραιότητα, δεν θα διαταραχθούν ουσιωδώς, πως θα εξακολουθούν να υπάρχουν, να «συντηρούνται», όπως συνέβη 
και κατά το παρελθόν της παράδοσης που διατηρήθηκε. Σο πλαίσιο αυτό οι παλαιότερες αλλαγές υποβαθμίζονται προς 
χάριν μιας πλασματικής, υποθετικής σταθερότητας. 
Στο αντίποδα της προηγούμενης στάσης, μπορούμε να τοποθετήσουμε το χωρικό και πολιτισμικό παράδειγμα δικτύων 
μετακινήσεων, δικτύων ροών, δικτύων «πλεύσεων» που συνδέουν εστιακούς τόπους, «λιμάνια» πυκνότερης οικιστικής 
και πολιτισμικής ή πολιτιστικής παρουσίας. Αυτό ακριβώς το δεύτερο παράδειγμα φαίνεται να υποστηρίζει με έμφαση 
η συγκρότηση του Αιγιακού χώρου και, ευρύτερα, του χώρου της Ανατολικής Μεσογείου. 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ:  
Πύλη και κλειστότητα της παράδοσης ή δικτυακές εστίες σε ένα πλέγμα ροών; 

Είναι μάλλον αναμενόμενο η αναφορά σε έναν «κλειστό», απομονωμένο, «παραδοσιακό» οικισμό, όπως η Πάνω 
Σύρα, να παραπέμπει στην παράσταση του τειχισμένου ορίου, άρα και στην «πύλη» ή το «κατώφλι». Εντούτοις, κατά 
τη χαρακτηριστική πρόταση του Martin Heidegger, «το όριο δεν είναι αυτό στο οποίο κάτι παύει, αλλά βέβαια… αυτό 
από όπου κάποιο πράγμα ξεκινά να υπάρχει» (Heidegger, 1979, σ.183). 
Γοητευτική διατύπωση την οποία θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε, στρέφοντάς την προς ένα άλλο παράδειγμα, αυτό 
του δικτύου ή του πλέγματος εστιακών τόπων, τους οποίους διατρέχουν ροές, ροές κάθε είδους. Ροές μετακίνησης 
μικρότερων ή μεγαλύτερων ομάδων πληθυσμού, ροές εμπορευμάτων, ροές πολιτισμικών και πολιτικών επιρροών. 
Αυτό το παράδειγμα του δικτύου ροών οι οποίες διέρχονται από περιοχές «πυκνότερες», εστιακές, έρχεται μάλλον να 
αντιπαρατεθεί στο παράδειγμα των «κλειστών» τόπων, τειχισμένων από απαράβατα όρια, των κοινοτήτων που 
διατηρούν τη γαλήνια σταθερότητα της «παράδοσης». 
 

Έχουμε συχνά αναρωτηθεί για την εγκυρότητα της σταθερής, της στατικής πολιτισμικής συνθήκης που συνδέουμε 
με τον όρο «παράδοση», για την πιθανότητα να παραπέμπει σε μια παρωχημένη ως προς τη σύλληψή της και 
πιθανότατα μεροληπτική ιστορική περιγραφή, η οποία όχι μόνο δεν ταυτίζεται με τη σημερινή μας εμπειρία του 
κόσμου, αλλά, πιθανότατα, παρερμηνεύει ακόμη και αυτούς, τους όρους συγκρότησης των παλιότερων κοινωνιών, 
προς τις οποίες απευθύνεται. 

Αυτήν τη μεροληπτική περιγραφή θα άξιζε να ανατρέψουμε, επιχειρώντας τη «ρηξικέλευθη» αντιμετώπιση των 
υποθετικά «ερμητικών» πολιτισμικών μορφωμάτων τα οποία μάθαμε να συσχετίζουμε με την παράδοση. 
«Ρηξικέλευθη», με την κυριολεκτική σημασία της λέξης, ρηξικέλευθη, αυτή που τους φραγμούς των δεδομένων 
δρόμων διαρρηγνύει, αυτή που νέους δρόμους υποδεικνύει, διασπώντας την κλειστότητα των «ορίων», επιτρέποντας 
την ευκαιρία νέων «ορισμών».15 
 
 

14 «Πολιτιστικός», επίθετο αντίστοιχο του όρου civilization, αντίστοιχο ενός κεντρικά συγκροτημένου, αστικού στην προέλευσή του 
και αναπτυξιακά προσανατολισμένου πολιτισμού. «Πολιτισμικός», επίθετο αντίστοιχο του όρου culture που περιγράφει κάθε 
μόρφωμα πολιτισμού γενικά, είτε αυτό είναι κεντρικά και αστικά διαμορφωμένο είτε είναι αντίστοιχο περιφερειακών εκφράσεων 
του πολιτισμού, όπως αυτές που χαρακτηρίζουν αγροτικές προβιομηχανικές κοινότητες ή ακόμη και περιφερειακούς πολιτισμούς, 
πέρα από το Δυτικό κέντρο. Είναι φανερό πως ο όρος «παράδοση» παραπέμπει στην «πολιτισμική» συνθήκη, ενώ η «πολιτιστική» 
προσέγγιση αντιστοιχεί σε κεντρικά συγκροτημένα «ιστορικά» παραδείγματα. 
15 «Για τον λόγο αυτό η έννοια αποκαλείται ‘ορισμός’, δηλαδή όριο» (Heidegger, 1979, σ.183). 
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2. ΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
 

Στον αντίποδα της εμμονής στην παράδοση που την «αργοüφαίνουν» αιώνες ιστορικά αδιατάραχτης πολιτισμικής 
ζωής, εμείς θα ισχυριστούμε πως ο χώρος του Αιγαίου και ευρύτερα ο χώρος της Ανατολικής Μεσογείου υπήρξε χώρος 
έντονης ιστορικής κινητικότητας. Στον χώρο αυτό, το γεωπολιτικό ενδιαφέρον, οι μοιραίες αναστατώσεις και 
ανατροπές που το ενδιαφέρον αυτό προκαλεί, οι εισβολές, τα «κουρσέματα», οι αντιστάσεις, έρχονται να συναντήσουν 
το ήθος λαών με καταγωγή ναυτική και με ναυτική δυνατότητα επιβίωσης. 

Ο Αιγαιοπελαγίτης δεν ορέγεται πάντα τη θαλάσσια περιπέτεια. Ακόμη όμως και αν επιλέξει την αγροτική ή την 
κτηνοτροφική δραστηριότητα, ακόμη και αν από τον εξωτερικό θαλάσσιο εντοπισμό κρύβεται για να προστατευτεί, 
ακόμη και τότε, υπάρχει πάντα η εκ των έσω θαλάσσια θέα, όπως και η υπόνοια της πλεύσης. Υπάρχει βέβαια για 
μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, πολύ περισσότερο από την υπόνοια, η εμπειρία της μετακίνησης σε γιαλούς 
κοντινούς και ενώ για κάποιους άλλους, σε ποσοστό άξιο λόγου, προσφέρονται ταξίδια Οδύσσεια. Ταξίδια σε 
προορισμούς απώτερους, εμπορικούς προορισμούς ή επεκτατικούς προορισμούς, συχνά με σημαίες μισθοφορικής 
συμμετοχής, ακόμη και σε προορισμούς πειρατείας. 

Πόσο «κλειστή» λοιπόν η Πάνω Σύρα; Πόσο κλειστή, όταν συνιστά περιοχή ανάπτυξης της Καθολικής επιρροής 
και της Γαλλικής προστασίας; Η Αιγιακή εξωστρέφεια εκρήγνυται βέβαια σε χρόνους νεότερους, όταν θα ανθίσει για 
παράδειγμα η Ερμούπολη. Αλλά στην Ερμούπολη έχουν εγκατασταθεί, ανάμεσα σε άλλους πρόσφυγες, Χιώτες16, 
μεταφέροντας την ιστορία, όχι την παράδοση αλλά την ιστορία, ναυτοσύνης παλαιότατης, έμπειρης αλλά όχι 
αναγκαστικά εμπειρικής, δομημένης, χαρτογραφημένης, πλησίστιας. Αν η χιώτικη καταγωγή του Χριστόφορου 
Κολόμβου είναι μύθευμα, τουλάχιστον είναι ευφυώς προσανατολισμένο. Χιώτη υποπλοίαρχο διάλεξε ο θαλασσοπόρος, 
ξέρουμε, ώστε η ναυτική ιστορία μας, απορρίπτω τη διατύπωση «ναυτική παράδοση», να συμμετέχει στη μεγάλη έξοδο 
της Ευρώπης, προς ότι θα αποδειχθεί στη συνέχεια «Νέος Κόσμος». 

Είτε στο πλαίσιο της οθωμανικής αυτοκρατορίας είτε στο πλαίσιο της χριστιανικής Δύσης, κουρσάροι, ναύαρχοι 
και εξερευνητές θαλασσοπόροι, θα επιβάλλουν την παρουσία τους στο στενότερο περίγραμμα της Μεσογείου ή σε 
εγχειρήματα υπερπόντια. Οι αδελφοί Μπαρμπαρόσα γεννημένοι στη Λέσβο17, τουλάχιστον κατά το ήμισυ ελληνικής 
καταγωγής, ο Πίρι Ρέις, πιθανότατα και αυτός ελληνικής καταγωγής, μεγάλος ναύαρχος της Υψηλής Πύλης και 
συγγραφέας μιας λεπτομερειακής μελέτης για τη Μεσόγειο, ο Ιωάννης Φωκάς που πρώτος ανακαλύπτει τη σημερινή 
αμερικανική πολιτεία της Ουάσιγκτον, γνωστότερος με την ισπανική εκδοχή του ονόματός του, Juan de Fuca18. Πλάι 
τους, μεγάλη σειρά από ναυτίλους που διατήρησαν την ιδιαίτερη ταυτότητα της προέλευσής τους, κατορθώνοντας να 
αποδώσουν, φθάνοντας μέχρι και την περίοδο της Ελληνικής επανάστασης, συγκροτημένη ναυτική ισχύ και ακόμη 
ουσιαστικότερα κοινωνικά στρώματα αστικών οικονομικών, πολιτιστικών και πολιτικών προθέσεων. 
 
3. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΠΑΡΑΔΟΣΗ» 
 

Σε κάθε περίπτωση το κείμενο αυτό δεν αποτελεί ιστορικό μνημόσυνο, οφειλή εκ μέρους μου σε όσους προγόνους 
τους έλαχε η ευτυχία του υγρού μνήματος ή το «άδοξο» σε στέρεο έδαφος τέλος, μετά από μια ζωή ναυτικών 
περιπλανήσεων. Το κείμενό μου επιθυμεί μάλλον να συγκρουστεί με την έννοια της παράδοσης, με την απομόνωση 
που αυτή υπαινίσσεται. Επιθυμεί έστω να κατανοήσει τους περιορισμούς του όρου, συσχετίζοντάς τον με τον 
ευρωπαϊκό ρομαντισμό, με την προσπάθεια Γερμανών αρχικά διανοητών19 να αντιπροτείνουν μια εναλλακτική 
πολιτισμική και πολιτική λύση σε ότι θεωρούσαν εντονότατα καθορισμένο από τις έως τότε κεντρικότερες, πολιτικά, 
στρατιωτικά, οικονομικά και πολιτιστικά κεντρικότερες, περιοχές της λατινόφωνης Ευρώπης. 

Αν οι Γερμανικές εθνότητες είχαν παλαιότερα υποστεί εξευτελιστικές ήττες, αισθάνονταν υποχρεωμένες να 
επανασυγκροτήσουν την ιδιαίτερή τους ταυτότητα, καταφεύγοντας σε ένα πολιτισμικό πεδίο απαλλαγμένο από 
εξωτερικές συγκρίσεις, άρα κατ’ ανάγκην εσωστρεφές, ικανό να ενισχύσει την εθνική τους αξιοπρέπεια. Πρόκειται 
βέβαια για ένα πολιτισμικό και πολιτικό φαινόμενο αρκετά γνωστό και σε εμάς, όταν σε νεότερες εθνικές ήττες οι 
Έλληνες διανοούμενοι απαντούν με την εσωστρέφεια αναφορών που παραπέμπουν σε μια αδιατάραχτη ποιότητα 
απώτερης καταγωγής. Αν οι αντίπαλοι έχουν να προβάλουν την αναπτυξιακή ισχύ, την καινοτομική αίγλη, την 
προοπτική της τεχνολογίας, τότε τι μένει για τους ηττημένους; Τι μπορεί να συγκροτήσει το πεδίο της δικής τους 
«εθνικής υπερηφάνειας»; Η απάντηση παραπέμπει σε κάτι τόσο σταθερό ώστε να μην θίγεται από αρνητικές επιρροές 
αλλαγής, ώστε να μπορεί σίγουρα να διατηρήσει την ισχύ του, υπερβαίνοντας τη φθοροποιό παρέμβαση της ιστορίας.  

16 Ας θυμηθούμε το διήγημα του Δημητρίου Βικέλα Λουκής Λάρας (Βικέλας, 1996). 
17 http://www.britannica.com/biography/Barbarossa. 
18 Ιωάννης Φωκάς ή Απόστολος Βαλεριάνος, γνωστός με το ισπανικό όνομα Χουάν ντε Φούκα (Juan de Fuca, (π. 1536 – π. 1602). 
Έλληνας θαλασσοπόρος, που εξερεύνησε τις δυτικές ακτές της Βορείου Αμερικής για λογαριασμό του ισπανικού θρόνου. Το 
όνομά του δόθηκε στο στενό ανάμεσα στην νήσο Βανκούβερ και τις ΗΠΑ, το οποίο οδηγεί στο λιμάνι του Βανκούβερ. 
19 « Πάνω απ’ όλα όμως, επήλθε… ο βίαιος διαμελισμός του Τριακονταετούς Πολέμου, κατά τη διάρκεια του οποίου… ξένα 
στρατεύματα…, κατέστρεψαν και σκόρπισαν τον θάνατο σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του γερμανικού πληθυσμού, πνίγοντας στο 
αίμα κάθε πιθανότητα πολιτισμικής ανάπτυξης… Για τη Γερμανία το πλήγμα ήταν συντριπτικό» (Berlin, 2000, σσ. 74-81). Την 
οδήγησε σε μια σαφέστατη στάση εσωστρέφειας, με την οποία συνδέονται οι έννοιες της «παράδοσης – Tradizion» και του 
«λαϊκού πολιτισμού – Volkkultur» και βέβαια ενίσχυσε την αντίληψη του τοπικισμού «τον οποίο λάτρευαν και αγαπούσαν 
ορισμένοι Γερμανοί στοχαστές του δέκατου όγδοου αιώνα και στην καταπολέμηση του οποίου ο Goethe και ο Schiller αφιέρωσαν 
όλη τους τη ζωή» (ό.π. σσ. 78-79). 
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Γεννιέται έτσι το αίτημα της ανιστορικής συνθήκης της «παράδοσης», εν πολλοίς επινοημένης20 και εφευρίσκεται 
το σχήμα μιας αταξικής, ενοποιητικής παραγωγής του «λαϊκού πολιτισμού», ικανού να διεισδύσει παντού και να 
χαρακτηρίσει το σύνολο των κοινωνικών ηθών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ε.1.: Οδυσσέας Ελύτης: Collage 
 
 
4. Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΥΣΕΩΝ 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΤΙΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ 

Αισθάνομαι μάλλον απαράσκευος, προκειμένου να καταρρίψω πλήρως τα δυο αυτά ιδεολογήματα, της 
«παράδοσης» και του «λαϊκού πολιτισμού». Αλλά θα τολμήσω να υποδείξω πως εν μέσω οθωμανικής κυριαρχίας, δυο 
απομονωμένα σήμερα χωριά, ανάξια λόγου για την πλειονότητα των σημερινών κατοίκων της χώρας, οι Καλαρρύτες 
και το Συρράκο, διασπούν τον γεωγραφικό εγκλεισμό και πετυχαίνουν την εξόχως «μη παραδοσιακή» επιχειρηματική 
τους εξάπλωση στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Η εξήγηση προφανώς συνδέεται με τη θέση τους ως εστιακών τόπων 
συσχετισμένων με σημαντικές ορεινές διαδρομές, με σημαντικές «ροές» που υπερέβαιναν τον σημερινό ελληνικό χώρο 
και με τις οποίες συνδέονταν ο ευρύτερος χώρος του Μετσόβου. 
 

Αλλά η υποδειγματική έκφραση αυτού το δικτυακού πλέγματος, της προηγούμενης δυνητικής ροής από τόπο σε 
τόπο, αντιστοιχεί μάλλον στο δίκτυο των θαλάσσιων πλεύσεων και των ενδιάμεσων λιμανιών, παρά στη χερσαία 
επικράτεια. Έτσι, αν και προσπαθώ να σκεφτώ νησιώτικους απομονωμένους οικισμούς, σε ένα πλέγμα προορισμών 
τόσο πυκνό όσο αυτό του ελληνικού θαλάσσιου χώρου, σε μια ευρύτερη περιοχή τόσων έντονων μετακινήσεων όσο 

20 Πρβλ. τον ενδεικτικό τίτλο σχετικής μελέτης, Η επινόηση της παράδοσης (Hobsbawm και Ranger, επιμ., 2004). 
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αυτή της Ανατολικής Μεσογείου, αναγκάζομαι να αμφισβητήσω την απομόνωσή τους. Πόσο κλειστή ήταν λοιπόν η 
Πάνω Σύρα; 

Υποπτεύομαι πως για να περιγράψουμε τη δική μας παράδοση, μια παράδοση εντονότατα διαταραγμένη από 
ιστορικές διεισδύσεις και πολλαπλούς όρους επικοινωνίας, δανειστήκαμε, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, 
εννοιολογικές κατασκευές διαμορφωμένες για να περιγράψουν τα ήθη και την ταυτότητα άλλων λαών, άλλων 
πληθυσμών. Κοινότητες απομονωμένες σε βαθιά δάση, γοτθικές εμμονές που επέμεναν να επιβληθούν και στη νεότερη 
όραση πληθυσμών περισσότερο εξωστρεφών από εκείνου της γερμανικής ενδοχώρας. Με την έννοια αυτή η 
«παράδοση» δε δηλώνει απλά τις προβιομηχανικές συνθήκες, αλλά την κατανυκτική εσωστρέφεια, συχνά αποπνικτική, 
που υποπτεύεται τα πιθανά αμαρτήματα του νεωτερισμού. Μπορώ να σκεφτώ τους παππούδες μου με αντίστοιχους 
όρους, αλλά αιφνίδια θυμάμαι πως με σκαριά μικρά αλλά ευφυή, ταξίδευαν σε όλο το εύρος της Μεσογείου, συχνά 
υπερβαίνοντας το Γιβραλτάρ και ριψοκινδυνεύοντας σε θάλασσες μακρινές και επίφοβες.  

Υποθέτω πως η εκ των υστέρων απόφαση να τονίσουμε έναν πιθανό εγκλεισμό, υποτιμώντας την περιπέτεια των 
ναυτικών αλλαγών, αποκαλύπτει δικές μας ανασφάλειες ηθών ή έστω ανασφάλειες που προηγούμενοι αναλυτές μας 
κληροδότησαν. Σκέφτομαι εκείνο το collage του Οδυσσέα Ελύτη που αγαπώ να χρησιμοποιώ μιλώντας για το ελληνικό 
τοπίο. Ξερό υπόβαθρο εδάφους, κάπου στις Κυκλάδες μάλλον, μια ψαρόβαρκα τραβηγμένη στην ξηρά, πάνω της μια 
μορφή αγίου από βυζαντινή αγιογραφία και, τελευταίος, ένας κούρος να τους εποπτεύει. Αυτό είναι λοιπόν το 
«πολιτισμικό τοπίο» των Κυκλάδων. Ένας τόπος πέρα από την οικιστική κατοίκηση που θα μπορούσε να ήταν έτσι από 
πάντα, μια βάρκα υπόδειξη του λαϊκού πολιτισμού μικρή όμως και ταπεινή, μια παρωχημένη μάλλον αγιότητα και ένα 
δείγμα αρχαϊκό, όχι αρχαίο αλλά αρχαϊκό, πριν την περίοδο αίγλης της κλασσικής Ελληνικής Αρχαιότητας που 
αποτέλεσε το πρότυπο των μεγάλων, κεντρικών θεσμίσεων των νεότερων Δυτικών κρατών.  

Πρόκειται βέβαια για ένα «εθνοτοπίο – ethnoscape» (Τζιόβας, 2011, σ. 379), στραμμένο όμως στην κλειστότητα 
ενός ιερού κύκλου. Τον ιερό αυτόν κύκλο η γενιά του ‘30, ας αναφερθούμε ενδεικτικά σε μια ομάδα νεοελλήνων 
διανοουμένων που δεν στράφηκαν απλά προς το Αιγαίο, αλλά το λάτρεψαν, συνήθως δεν τολμά να τον διασπάσει, 
παρά τις αντίθετες νύξεις των εκπροσώπων της. Δεν τολμά συνήθως να τον διασπάσει, ούτε για να αντιπαραθέσει στο 
Αιγαίο άλλες περιοχές ελληνικότητας21, ούτε για να συγκρίνει την πλασματική ευδαιμονία του με τις συγκρουσιακές 
συνθήκες της αστικής ζωής ((Τζιόβας, 2011, σ. 397), ούτε για να διαταράξει την αθωότητά του με τις διαπολιτισμικές 
προκλήσεις των μεγάλων ταξιδιών. Αυτό όμως το «θαλάσσιο τοπίο – seascape», θα επιμείνουμε καταληκτικά εμείς, 
είναι το υπόδειγμα της ατέρμονης έκτασης, το υπόδειγμα της δικτυακής σχέσης, το υπόδειγμα της αμφιβολίας για το 
εννοιακό περιεχόμενο του όρου «παράδοση». 
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Ηλεκτρονικοί τόποι: 
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21 Συγκρίνοντάς την για παράδειγμα με την «ανήσυχη θεότητα της Μακεδονίας», κατά την προτροπή του Πέτρου Σπανδωνίδη, 
θέτοντας έτσι θέματα ουσιώδους γεωπολιτικής κρισιμότητας (Τζιόβας, 2011, σ. 375). Συγκρίνοντας τη δηλαδή με περιοχές του 
Ελληνικού χώρου που έθεταν με έμφαση την ανησυχία της γεωπολιτικής σύγκρουσης, που χαρακτηρίζονταν δηλαδή από όρους 
εντέλει αντίθετους προς τη σταθερότητα της παράδοσης και την αρχαϊκή σταθερότητα που πολλοί από τους νεοέλληνες αυτούς 
διανοούμενους προέβαλαν στο «ιερό» των Κυκλάδων τόπο. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εκπαίδευση με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς η 
τεχνολογία γίνεται συνεχώς προσιτή οικονομικά και περισσότερη φιλική στη χρήση της. Έχοντας υπόψη τις 
δυνατότητες που μας παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία στα μνημεία καθώς και η συστηματική ανάγκη να γίνει κατανοητή 
η πολιτιστική κληρονομιά από τις νεότερες γενιές, αναπτύχθηκε ερευνητικά μία πλατφόρμα εκπαίδευσης παιδιών και 
ενηλίκων για τα διατηρητέα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO στην Κύπρο. Το σύστημα 
χρησιμοποιεί καινοτόμες ψηφιακές πηγές της πολιτιστικής κληρονομιάς, με στόχο να βοηθηθεί ο χρήστης, με ένα 
φιλικό τρόπο, για να μάθει για τις διάφορες φάσεις του μνημείου, την ιστορία, την αρχιτεκτονική αξία και το στάδιο 
της διατήρησης. Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσω έξυπνων συσκευών και επιτραπέζιων υπολογιστών, (στο 
πλαίσιο της διαδικασίας «Φέρτε δική σας συσκευή» γνωστή και ως BYOD (Bring Your Own Device). Η κύρια 
πρόκληση ήταν η επαναχρησιμοποίηση δεδομένων της Europeana (Φωτογραφίες και 3D αντικείμενα) με τέτοιο τρόπο 
ώστε οι πληροφορίες σχετικά με τα μνημεία να είναι απόλυτα κατανοητές. Οι τεχνολογίες της πληροφορικής 
επιτρέπουν διάφορες απεικονίσεις και ψηφιακές αναπαραστάσεις των αρχαιολογικών μνημείων και χώρων. Τα μοντέλα 
αυτά μπορούν να ενσωματωθούν σε μια πλατφόρμα εκπαιδευτικής χρήσης, σε ένα δηλαδή εργαλείο με στόχο την 
προβολή και εκπαίδευση στην Πολιτιστική Κληρονομιά χρησιμοποιώντας την Europeana αλλά και άλλες «ανοιχτές» 
σε επανάχρηση συλλογές. Το έργο ξεκίνησε με μια προκαταρκτική έρευνα σχετικά με την Europeana και τον 
εντοπισμό των αντικειμένων / μνημείων για την πιλοτική ανάπτυξη. Όταν τα αντικείμενα είναι υψηλής ποιότητας και 
προσφέρονται για ελεύθερη χρήση στην εκπαίδευση, τότε εντάσσονται στην πλατφόρμα μας. Το εργαλείο που 
αναπτύσσεται είναι διαθέσιμο σε πιλοτική δοκιμή για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
αλλά και για την υποστήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης (για τους αρχαιολόγους, τους μηχανικούς στη συντήρηση 
και την προστασία των μνημείων κ.α.), καθώς και για την τουριστική βιομηχανία. Τέλος, ένα σχέδιο αξιολόγησης έχει 
συσταθεί για να μπορέσουμε να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από τους χρήστες και τις αντιδράσεις τους στο 
περιεχόμενο και τον τρόπο που η πλατφόρμα θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μια διαδικασία διδασκαλίας. 

2. ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Ο βασικός σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακής ενημέρωσης, 
εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας (edutainment) για ενήλικες, εφήβους και παιδιά σχετικά με τα πιο αντιπροσωπευτικά 
μνημεία και αξιοθέατα της Κύπρου, με την επαναχρησιμοποίηση των υπαρχόντων στοιχείων από την Europeana. Το 
προτεινόμενο ψηφιακό σύστημα εκμάθησης μνημείων της UNESCO θα έχει ως στόχους: 

1. Να βοηθήσει όλους τους χρήστες να μάθουν την ιστορία του μνημείου της UNESCO 
2. Να δώσει εργαλεία εμβάθυνσης για χρήστες στον τομέα της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
3. Να ευαισθητοποιήσει για την προστασία και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας 
4. Να προωθήσει τα μνημεία της UNESCO 
5. Να ενημερώσει σχετικά με τους κινδύνους που απειλούν τα μνημεία 

Για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού εργαλείου, χρησιμοποιούνται ψηφιακά δεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς, 
ξεκινώντας από απλές εικόνες των μνημείων και – στην καλύτερη περίπτωση – 3D αντικείμενα. Μια πλήρης 
καταγραφή ενός μνημείου απαιτεί το πρώτο βήμα να είναι μία ψηφιοποίηση για την ανάπτυξη του 3D μοντέλου. 3D 
αντικείμενα μπορούν να παρουσιαστούν με πληθώρα μεθόδων και τεχνολογιών, ανάλογα με τους παράγοντες που 
επηρεάζουν το μνημείο. Οι τρεις πιο σημαντικοί παράγοντες που θα πρέπει να υπολογίζονται πριν από μία ψηφιακή 3D 
ανακατασκευή ενός μνημείου  είναι οι εξής: (α) Πολυπλοκότητα σε μέγεθος και σχήμα, (β) Μορφολογική 
πολυπλοκότητα (επίπεδο λεπτομέρειας) και (γ) Πολυμορφία των πρώτων υλών. Δεδομένου ότι ο στόχος αυτού του 
έργου είναι η επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς που αναπτύσσονται μέσα από τις 
συλλογές της Europeana, έγινε μία σε βάθος έρευνα για το περιεχόμενο αυτό. Το αποτέλεσμα ήταν ότι δυστυχώς το 
περιεχόμενο είναι ανεπαρκές για 3D ανακατασκευές μνημείων με τη χρήση μόνο της εικόνας.  
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3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους ανωτέρω περιορισμούς, υιοθετήσαμε για την πλατφόρμα το περιεχόμενο που 
είχαμε στη διάθεσή μας. Ορισμένες εικόνες και 3D μοντέλα των μνημείων της UNESCO στην Κύπρο 
χρησιμοποιήθηκαν για να σχηματίσουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πλατφόρμας. Το εκπαιδευτικό εργαλείο 
ανταποκρίνεται στα πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά της σημερινής εποχής, αλλά την ίδια στιγμή με σύγχρονες 
παιδαγωγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. 

Σήμερα, η πρόκληση της εκ νέου χρησιμοποίησης ψηφιοποιημένου πολιτιστικού περιεχομένου από ανοιχτά (χωρίς 
πνευματικά δικαιώματα) αποθετήρια είναι ένα θέμα που απασχολεί τους επιστήμονες, τους επαγγελματίες και τους 
οργανισμούς & ιδρύματα του σχετικού τομέα. Ένας από τους τομείς όπου η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να αποδώσει 
σημαντικούς καρπούς είναι η εκπαίδευση. Από τη μία πλευρά, οι τέχνες και η εκπαίδευση στην πολιτιστική 
κληρονομιά έχουν θεωρηθεί ως παράγοντας ανάπτυξης της κοινωνίας της γνώσης και των δημιουργικών ικανοτήτων 
[1]. Από την άλλη πλευρά, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
παρέχει νέες ευκαιρίες προβολής και ερμηνείας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έτσι, η εκμάθηση για την πολιτιστική 
κληρονομιά με τη μεσολάβηση των εργαλείων και μεθόδων των ΤΠΕ – στην περίπτωσή μας η πλατφόρμα e-learning, 
εμπλουτισμένη με περιεχόμενο πολυμέσων – είναι μια εξαιρετικά αποδοτική τεχνική σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα. 
Η τεχνολογία της πληροφορίας και η «κουλτούρα της εικόνας» έχει σταδιακά και σταθερά αποκτήσει ένα σημαντικό 
ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει μια ένθερμη προσπάθεια στα σύγχρονα 
εκπαιδευτικά συστήματα ώστε λειτουργικά και αποτελεσματικά να ενσωματώνουν τα «νέα μέσα» τόσο ως εργαλεία 
διδασκαλίας όσο και ως διακριτό μάθημα. Πέρα από όλα αυτά, ο πιο σημαντικός λόγος για τη χρήση ψηφιακών 
εργαλείων στην εκπαίδευση είναι γιατί αποτελούν έναν τρόπο εστίασης  προσοχής για την απόκτηση της γνώσης και 
μπορούν να συνθέσουν μια αναζωογονητική αλλαγή και ενθουσιασμό στην καθημερινή σχολική ρουτίνα των παιδιών 
[2]. Εκτός από τους ανήλικους μαθητές, στόχος μας είναι να συμμετάσχουν έφηβοι, ενήλικες καθώς και  επαγγελματίες 
στο γνωσιακό αντικείμενο των ιστορικών μνημείων. Μαθαίνοντας για τον πολιτισμό, τις συνθήκες διαβίωσης, τις 
ανθρώπινες δημιουργίες και τις διαφορετικές στάσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου, η κατανόηση των ιστορικών-
πολιτιστικών γεγονότων και η εξέλιξη της κοινωνίας είναι βαθύτερα κατανοητή. Αλλά για να επιτευχθεί το ευνοϊκό 
αποτέλεσμα της μάθησης, υπάρχουν τέσσερις προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση των αξιών των 
ΤΠΕ στην εκπαίδευση της πολιτιστικής  κληρονομιάς: (1) Εξατομικευμένες διαδικασίες μάθησης (2) Επί τόπου και 
οπουδήποτε μαθησιακή εμπειρία (3) Διεπιστημονικές προσεγγίσεις μάθησης και (4) Συνεργατικές εμπειρίες μάθησης 
[1]. 

Κάθε μία από αυτές τις προσεγγίσεις έχει τις ρίζες της στις κύριες αλλαγές που επιφέρει η μαζική, και με υψηλή 
ακρίβεια, ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς τα τελευταία χρόνια. Κάθε πολιτιστικό έργο τέχνης γίνεται 
ψηφιακό με έναν τρόπο όπου η πρωταρχική οντολογική αξία του επεκτείνεται. Για παράδειγμα, οι εικόνες αυτών των 
αντικειμένων δεν είναι πλέον μόνο δισδιάστατες, καθώς δίνονται εξαιρετικές δυνατότητες για λεπτομερή μεγέθυνση 
που επιτρέπει στους χρήστες να μελετήσουν και να αλληλοεπιδρούν με αυτά σε οποιαδήποτε διάσταση. Περισσότερο 
σημαντικό είναι το γεγονός ότι η σμίκρυνση αυτών των εικόνων βάζει τα αντικείμενα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που 
αποκαλύπτει το μέρος που βρίσκονται ή έχουν δημιουργηθεί. Αυτές είναι οι προοπτικές που μπορούν να υιοθετηθούν 
στις καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση [1]. Στις παρακάτω ενότητες, αναλύεται το πώς θα 
διαχειριστεί τις προαναφερθείσες προσεγγίσεις η προτεινόμενη ηλεκτρονική online εκπαιδευτική πλατφόρμα. 

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Πρώτα απ’ όλα, ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο σχεδιασμός της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας 
θα ακολουθήσει τη μεθοδολογία του "φέρετε τα δική σας συσκευή" (BYOD) [3, 4], ως πιο κοινή και πιο εύκολο να 
εφαρμοστεί. Η «BYOD» αναφέρεται σε «μοντέλα της τεχνολογίας, όπου οι μαθητές φέρνουν μια προσωπική έξυπνη 
συσκευή στο σχολείο για τους σκοπούς της μάθησης» [5]. Ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εφαρμογή της 
«BYOD» στα σχολεία προήλθε από την διαρκώς αυξανόμενη υποστήριξή της από μαθητές, γονείς, και δασκάλους. 
Μια αμερικανική έρευνα που διεξήχθη από το «Project Tomorrow», δείχνει ότι πάνω από το 60% των μαθητών 
γυμνασίου και λυκείου προτιμούν να χρησιμοποιούν τις δικές τους συσκευές για τη μάθηση ακόμη και αν στο σχολείο 
παρέχονται φορητοί υπολογιστές ή netbooks [6]. Μια άλλη έρευνα από την Bradford Networks στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο [7] έδειξε ότι το 78% χρησιμοποιεί έξυπνες συσκευές στο σχολείο «για 
προσωπική χρήση τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές», ενώ το 72% δήλωσε ότι οι μαθητές 
χρησιμοποιούν τις συσκευές για να ολοκληρώσουν τις εργασίες που τους δίνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν μεγάλη αποδοχή της προσέγγισης «BYOD» και ότι αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο ότι ο 
ίδιος ο σκοπός του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος είναι η παροχή γνώσεων με κάθε δυνατό μέσο. Παρ 'όλα αυτά, αν 
και η «BYOD» μεθοδολογία θεωρείται γενικά ότι έχει βοηθήσει δίνοντας καλύτερα αποτελέσματα μέσω μιας πιο 
εξατομικευμένης μάθησης καθώς ενεργεί ως μία σύνδεση μεταξύ του σπιτιού, του σχολείου και των άλλων χώρων που 
βρίσκεται ο μαθητής, η έρευνα για το πώς η «BYOD» προσέγγιση μπορεί να προσφέρει πραγματικά σε παιδαγωγικές 
πρακτικές στο αυθεντικό περιβάλλον μάθησης, είναι ακόμα ανώριμη [3]. 

Ως εκ τούτου, προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο εξατομικευμένη και -εις δυνατόν- σε οποιοδήποτε περιβάλλον 
μάθηση, αναπτύχθηκε μια πλατφόρμα συμβατή με όλες τις έξυπνες συσκευές (Android, iPhone, iPad, Windows). 
Αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί ένα responsive website, με δυνατότητα να προβάλλεται σωστά σε επιφάνεια 
εργασίας και σε φορητές συσκευές. Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας βασίζεται σε ένα «Εκπαιδευτικό Θέμα» 
(WordPress) με CSS διαμόρφωση. Η απόφαση για το Εκπαιδευτικό Θέμα λήφθηκε για να χρησιμοποιείται ένα 
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περιβάλλον οικείο για τους περισσότερους επισκέπτες (μαθητές και καθηγητές). Δεδομένου ότι το Θέμα αυτό είναι από 
τα πιο κοινά χρησιμοποιούμενα σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο όπως τα Coursera, Udacity, EDX κλπ. [8, 
9], η εφαρμογή παρόμοιου σχεδιασμού διεπαφής χρήστη βοηθάει να εξοικειωθούν πιο γρήγορα οι χρήστες της 
πλατφόρμας. Με τον τρόπο αυτό γίνεται κάλυψη της απαίτησης UX φιλικού προς το Χρήστη Σχεδιασμού (Εικ. 1). 
Έχοντας κατά νου ότι η βασική πρόκληση είναι να χρησιμοποιηθούν δεδομένα από τη Europeana (ως επί το πλείστων 
φωτογραμμετρικές εικόνες και 3D αντικείμενα) με τέτοιο τρόπο ώστε οι πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα να 
είναι κατανοητές από τους επισκέπτες, τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να παρουσιάζονται με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε 
να καλύπτουν όλο το φάσμα χρηστών. Τα περισσότερα όμως από τα στοιχεία της Europeana έχουν λίγες πληροφορίες 
μεταδεδομένων και στερούνται την ιστορία και τη σημασιολογία. Ακόμα όμως και όταν έχουμε αυτές τις πληροφορίες, 
καλείται κανείς να τις προσαρμόσει για να γίνουν χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς και τους ανθρώπους που δεν είναι 
εξοικειωμένοι με την πολιτιστική κληρονομιά. Το πρώτο βήμα ήταν να σχεδιαστεί ένας λεπτομερής χάρτης της 
πλατφόρμας (site map), λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του φιλικού προς το χρήση Σχεδιασμού (UX 
friendly design). 

 

Εικόνα 1. Δείγματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, από το Μάθημα για το Μνημείο της Παναγίας της  Ασίνου: Ορθοφωτογραφίες 
και φωτογραμμετρικές εικόνες χρησιμοποιήθηκαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς . 

Όπως μπορεί να δει κανείς στο χώρο επίδειξης ( http://gr.digitalheritagelab.eu ), κάθε Mνημείo είναι ένα 
διαφορετικό «Μάθημα». Κάθε μάθημα έχει μια σειρά από εισηγήσεις, όπως ακριβώς και σε κάθε πύλη ψηφιακής 
εκπαίδευσης. Οι πληροφορίες σχετικά με το μνημείο διαιρούνται σε ξεχωριστές εισηγήσεις, ως εξής (Εικ. 2): 

1. Μάθημα για την ιστορία του μνημείου. 
2. Μάθημα για την Τοπική Ιστορία: Σύντομη αναφορά στην τοπική ιστορία. 
3. Βίντεο: σύντομο δραματοποιημένο βίντεο, το οποίο παρουσιάζει σε μια περιγραφική και επικοινωνιακή 

διάσταση τα βασικά στοιχεία που ο καθένας πρέπει να ξέρει για το μνημείο (σε κατανοητή μορφή, κατάλληλα 
υποτιτλισμένη για ενήλικες και παιδιά). 

4. Γλωσσάρι: σημαντικές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο κείμενο. 
5. Το αντικείμενο 3D (downloadable σε ένα αρχείο pdf και σε μια απλή ηλεκτρονική έκδοση). 
6. Ερωτήσεις κατανόησης. 
7. Δραστηριότητες: παζλ, εικόνες, παιχνίδια. 
8. Quiz: ένα μικρό ερωτηματολόγιο πολλαπλών απαντήσεων (συνήθως 10-20 ερωτήσεις) σχετικά με το 

Μνημείο. Θα πρέπει να επιτύχει κανείς πάνω 70% σωστές απαντήσεις προκειμένου να περάσει επιτυχώς. 
9. Αναφορές: πόροι και σύνδεσμοι για περαιτέρω έρευνα. 

Σε κάθε μάθημα, υπάρχει μια εκτίμηση του χρόνου, για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους χρήστες να 
διαχειρίζονται το δικό τους χρόνο και το ρυθμό κατά τη μελέτη για το μνημείο. Στο τέλος, υπάρχει μια ενότητα 
"Κριτική". Κάθε επισκέπτης μπορεί να γράψει μια κριτική και να επιλέξει 1 έως 5 αστέρια για το μάθημα. Με αυτό τον 
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τρόπο, τα μαθήματα με την καλύτερη βαθμολογία θα προβάλλονται  στην Κεντρική Σελίδα. Τέλος, οι χρήστες μπορούν 
να εκτυπώσουν μια "Βεβαίωση ολοκλήρωσης" της μελέτης του μνημείου. 

 

 
 

Εικόνα 2:  Παράδειγμα από τα Μαθήματα και τη δομή τους. Το Τρισδιάστατο αντικείμενο ως αρχείο χρησιμοποιείται για να 
ενθαρρύνει τους μαθητές να το δούνε από όλες τις πλευρές, να το εκτυπώσουν σε τρισδιάστατο εκτυπωτή και να το χρωματίσουν. 

Η ιστοσελίδα, ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, χρησιμοποιεί διαφορετικά δεδομένα ψηφιακής κληρονομιάς ανάλογα 
με την ηλικία των χρηστών. Για τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 10 ετών, οι ορθοαναφερμένες φωτογραφίες 
χρησιμοποιήθηκαν ως ένα παιχνίδι παζλ (Εικ. 3). Για τα μεγαλύτερα παιδιά οι ίδιες εικόνες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως "βρείτε το hot-spot" παιχνίδι, οι χρήσιμες πληροφορίες είναι κρυμμένες κάτω από διαφορετικά 
hot-spots της εικόνας (Εικ. 4). Σε όλες τις ηλικίες, τα 3D μοντέλα του Μνημείου χρησιμοποιούνται για να ενθαρρύνουν 
την αλληλεπίδραση, αλλά - το πιο σημαντικό - να δώσουν στο δάσκαλο την ευκαιρία να κατεβάσει και να εκτυπώσει 
το 3D μοντέλο. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά μπορούν να αγγίζουν και να αλληλοεπιδρούν με το μοντέλο του 
μνημείου, εμπλουτίζοντας τη συνολική εμπειρία μάθησης. Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε ομάδες, έτσι 
ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ τους για να παράγουν από κοινού ιδέες μέσα από την επικοινωνία και την 
αλληλεπίδραση. Αυτό που είναι επίσης εφικτό μέσω της πλατφόρμας είναι η συνεργασία μεταξύ των μαθητών από 
διαφορετικά σχολεία, είτε στην Κύπρο είτε παγκοσμίως. Αυτή η συνεργατική μάθηση είναι δυνατή με την ορθή χρήση 
των εργαλείων της ΤΠΕ. 

 

 
 
Εικόνα 3: Με τη βοήθεια φωτογραμμετρικών εικόνων από τις τοιχογραφίες του Ιερού Ναού, δημιουργήθηκαν παιχνίδια παζλ που  
απευθύνονται σε παιδιά μικρότερης ηλικίας (6 ετών). 
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Εικόνα 4: Η χρήση πανοραμικών ορθοφωτογραμμετρικών εικόνων για την ανάπτυξη ελκυστικών παιχνιδιών online για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Με τη βοήθεια των πανοραμικών φωτογραφιών καλύπτουμε μεγαλύτερες περιοχές του Ναού (πολλές πλευρές) 
και δίνουμε περισσότερη πληροφορία στους χρήστες.  

 

Ταυτόχρονα, ακόμη και το περιεχόμενο σε κάθε μάθημα είναι διαφορετικό, ανάλογα με τις ηλικίες των χρηστών. 
Για τους χρήστες ηλικίας άνω των 16 ετών, για τους χρήστες δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης, το 
περιεχόμενο είναι πιο προηγμένο, το γλωσσάρι είναι πιο περίπλοκο και οι απαιτήσεις (quiz, ερωτήσεις κατανοήσεις 
κτλ) είναι υψηλότερες. Στα μαθήματα (μνημεία) που απευθύνονται για τα μικρότερα παιδιά, το περιεχόμενο 
απλοποιείται ανάλογα με την ηλικία τους. Για να διοργανωθούν τα μαθήματα και να βελτιώσουν την εμπειρία του 
χρήστη της ιστοσελίδας, αναπτύχθηκαν τρεις εικονικοί (ψηφιακοί) εκπαιδευτικοί. Κάθε εκπαιδευτικός έχει 
διαφορετικές ηλικίες στην εικονική αίθουσα διδασκαλίας του και διαφορετικά μαθήματα (μνημεία). Με αυτό τον 
τρόπο, εάν μία/ένας πραγματικός εκπαιδευτικός διδάσκει στο δημοτικό σχολείο, αυτή/αυτός θα ακολουθήσει τον 
συγκεκριμένο εικονικό δάσκαλο, χρησιμοποιώντας γρήγορα και αποτελεσματικά τα σωστά μαθήματα για την τάξη. 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σήμερα είναι προφανές ότι έχουμε πολλά ψηφιακά δεδομένα (ιδίως από crowdsourcing πλατφόρμες όπως η 
Europeana) με αμφιλεγόμενες πληροφορίες. Εάν κάθε φοιτητής, εκπαιδευτικός ή απλός χρήστης χρειάζεται να μάθει ή 
να μελετήσει την ιστορία του μνημείου, συνήθως καταλήγει (μέσω της αναζήτησης google) σε τεράστιο αριθμό 
πληροφοριών, κειμένου, εικόνας (χωρίς καμία προφανή σχέση ή σειρά) και χωρίς τη σημασιολογία ή τα μεταδεδομένα 
που χρειάζονται για να κατανοήσει το Μνημείο. Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερο αποτελέσματα, συνδυάσαμε την 
Europeana και τα Open Source Data στο Διαδίκτυο, με ένα εκπαιδευτικό εργαλείο. Το μοντέλο κατασκευής βασίζεται 
στην διαπολιτισμική προσέγγιση, η οποία ανταποκρίνεται στα πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά της σημερινής εποχής, 
αλλά την ίδια στιγμή με τις σύγχρονες παιδαγωγικές και μεθοδολογικές κατευθύνσεις. Το αποτέλεσμα είναι ένα 
εργαλείο online μάθησης φιλικό προς το χρήστη, όπου οι επισκέπτες (εκπαιδευτικοί, μαθητές και απλούς χρήστες) 
έχουν την ευκαιρία να διαβάσουν, να παρακολουθήσουν, να αλληλεπιδράσουν (3D μοντέλο) και να δοκιμάσουν τις 
γνώσεις τους στην πολιτιστική κληρονομιά. Οι πληροφορίες που προσαρμόζονται στις ανάγκες τους τους βοηθούν να 
ολοκληρώσουν το μάθημα με επιτυχία ενώ στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις αναφορές για να 
εμβαθύνουν τις γνώσεις τους. Οι παράμετροι που περιγράφονται ανωτέρω, δηλαδή το εξατομικευμένο περιεχόμενο για 
διαφορετικές ηλικίες, ρόλους (δάσκαλοι, μαθητές, επαγγελματίες), μπορούν να προωθήσουν μια ολοκληρωμένη 
διεπιστημονική διάσταση της μάθησης. Συγκεκριμένα αντικείμενα μπορούν να συνδεθούν με εξωτερικά ή εσωτερικά 
δεδομένα αλλά και με τις πηγές από τις διάφορες σχετικές επιστήμες. Ένα δίκτυο μπορεί να δημιουργηθεί για τα 
αντικείμενα πολιτισμού, με την ιστορική, κοινωνικο-πολιτιστική και οικονομική διάσταση, με τρόπους που επιτρέπουν 
μια ισχυρότερη ερμηνεία του ίδιου του πολιτιστικού τεχνουργήματος [10]. Επιπλέον, ένα από τα μελλοντικά 
χαρακτηριστικά της πλατφόρμας θα είναι η ικανότητά της να παρέχει ένα μοντέλο 3D από το μνημείο, το οποίο θα 
κατασκευάζεται από φωτογραφίες που ελήφθησαν από τους πραγματικούς χρήστες στο φυσικό περιβάλλον της 
περιοχής. Για την πολιτιστική ηλεκτρονική μάθηση αυτού του είδους η εξατομικευμένη λειτουργικότητα e-learning, 
και ως εκ τούτου η εξατομικευμένη αλληλεπίδραση, είναι μία από τις πιο σημαντικές απαιτήσεις [10]. Τέλος, ο 
εμπλουτισμός του περιεχομένου της Europeana με εικόνες που θα αποτελούν βάση μοντελοποίησης των δεδομένων 
θεωρείται ότι είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να ξεπεραστούν τα υφιστάμενα εμπόδια και οι περιορισμοί -ώστε 
να παρέχει στο χρήστη την εμπειρία της κατασκευής τρισδιάστατων μοντέλων από απλές φωτογραφίες. 

6. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η αξιολόγηση της πλατφόρμας έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί με ένα υποσύνολο από χρήστες του στόχου μας 
που συμμετέχουν στην διαδικασία. Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, καθώς και η διδασκαλία σε δύο σχολεία (το ένα στην 
Ελλάδα και το άλλο στην Κύπρο), θα αξιολογήσουν την πλατφόρμα. Προκειμένου να καλυφθεί η διαπολιτισμική πτυχή 
της εφαρμογής, είναι σημαντικό να συμμετάσχουν τόσο οι χρήστες που γνωρίζουν τα μνημεία και επισκέπτονται το 
χώρο τους, όσο και οι χρήστες που μπορεί να έχουν κάποιες πληροφορίες για τα μνημεία, αλλά δεν μπορούν να τα 
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επισκέπτονται επί τόπου. Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πτυχής της πλατφόρμας θα ακολουθήσει μια μεθοδολογία 
κοινών τεχνικών, προκειμένου να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη και σφαιρική εικόνα των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης. 

Σε αυτή τη φάση ένα πρωτότυπο της πλατφόρμας έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί με επιτυχία ενώ έχουμε την 
πρόθεση να εκτελέσουμε και μια διαμορφωτική αξιολόγηση. Η διαμορφωτική αξιολόγηση συνήθως λαμβάνει χώρα 
κατά την ανάπτυξη ή τη βελτίωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ή των προϊόντων αυτού [11], ώστε να καταστεί 
πιο αποτελεσματική και να γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές ενδείκνυνται, καθώς και να ελεγχθεί κατά πόσον 
ανταποκρίνεται στις μαθησιακές ανάγκες των χρηστών [12, 13]. Πρόκειται για μία καλοσχεδιασμένη ανθρωποκεντρική 
προσέγγιση [14] σε συνεχόμενη εξέλιξη. 
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14. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ: 
ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΤΟΥΣ 
Βασίλης Γκανιάτσας, Καθηγητής ΕΜΠ 

1. ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΩΣ ΤΟΠΟΙ-ΠΡΌΤΥΠΑ ΧΩΡΙΚΩΝ/ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ 
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Οι παραδοσιακοί οικισμοί δεν αποτελούν μόνο ειδικές  περιπτώσεις τοπικών αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών 
ιδιωμάτων, αλλά μέσω ακριβώς αυτών των ιδιωμάτων, του ιδιώματος κάθε παραδοσιακού οικισμού και κάθε φορά, 
αντιπροσωπεύουν και εκφράζουν στο χώρο ένα διακριτό κοσμολογικό πρότυπο, με χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές 
και πολιτιστικές διαστάσεις, που βρίσκεται σε διαμετρική αντίθεση με αυτό της Νεωτερικότητας που φτάνει ως τις 
μέρες μας.  

Με αυτή την έννοια, οι παραδοσιακοί οικισμοί δεν αποτελούν μία μερική πτυχή της σημερινής πραγματικότητας 
αλλά βρίσκονται σε συνολική σχέση με αυτή. Αποτελούν πολύτιμη πηγή χωρικών και αρχιτεκτονικών αξιών ως 
μάρτυρες έμπρακτης, ενσώματης και εμπράγματης ενσωμάτωσης αξιών που προκύπτουν από ένα διαφορετικό 
πολιτισμικό πλαίσιο και επιστρέφουν για να ενσωματωθούν σε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι οι παραδοσιακοί οικισμοί 
κατέχουν πάντα επιπλέον στοιχεία, ιδιότητες και αξίες γνωστικές, αισθητικές και ηθικές απ’ όσες μπορούμε να 
προσεγγίσουμε μέσα από την αναγνώριση, ανάλυση και ερμηνεία τους. Για το λόγο αυτό κυρίως προστατεύουμε και 
διατηρούμε την αυθεντικότητά τους όχι μόνο για τις αξίες που μπορούμε να αναγνωρίσουμε, αλλά κυρίως για τις αξίες, 
υλικές και άϋλες που δεν μπορούν να διατυπωθούν αποκομμένα από τη φυσική μαρτυρία τους και χάνονται για πάντα 
όταν καταστρέφεται το υλικό υπόβαθρό τους. 

Αυτή η ριζική, αντιθετική σχέση των παραδοσιακών οικισμών ως τόπων με τους  χώρους της νεωτερικότητας 
επισημάνθηκε με ένταση στις δεκαετίες του 1920 και 1930 όταν αναπτύχθηκε ένα κίνημα διανοούμενων που 
ονομάστηκε ‘Traditionalism’ με βασικούς πρωταγωνιστές τους Rene Guenon, Frithjof Schuon, Ananda 
Coomaraswamy, Titus Burckhardt και Seyyed Hossein Nasr μεταξύ πολλών άλλων σύγχρονων με αυτούς αλλά και 
επιγόνων. Σύμφωνα με τους υπέρμαχους του κινήματος αυτού, το ‘παράδειγμα’, κατά Kuhn, των παραδοσιακών 
οικισμών χάθηκε οριστικά με την Αναγέννηση που πρόταξε τον ορθό λόγο της επιστήμης, τον Χριστιανικό γραμμικό 
χρόνο και τον αενάως εκτατό χώρο του Γαλιλαίου ως τους βασικούς πυλώνες του πολιτισμικού προτύπου της 
νεωτερικότητας που κυριαρχεί μέχρι τις μέρες μας. (Wilson 1990, Guenon 1953). 

Στο πλαίσιο του  σημερινού επικρατούντος νεωτερικού χωρικού και χρονικού προτύπου, οι παραδοσιακοί οικισμοί 
αποτελούν απλά αξιοπερίεργες χωρικές και αρχιτεκτονικές χωρικές οργανώσεις,  που στην καλύτερη περίπτωση η 
νεωτερικότητα τις προστατεύει ως τέτοια αφ υψηλού και με συγκαταβατικότητα, ως τα αξιοπερίεργα αποτελέσματα 
μια άλλης ξεπερασμένης πια νοσταλγικά προσπελάσιμης προ-νεωτερικής εποχής. Το οξύμωρο είναι ότι το κίνημα της 
προστασίας των παραδοσιακών οικισμών ως μια διακριτή νεωτερική δράση αποτελεί μέρος της σύγχρονης ιστορίας, 
από τη δεκαετία του 1960 και μετά, σε αντίθεση με την διαχρονική και διϊστορική ταυτότητα των παραδοσιακών 
οικισμών, την ασύνειδη κατά τον Christopher Alexander συνέχειά τους πέρα από ιστορικές εποχές και ιστορικά 
γεγονότα που είχαν στο παρελθόν. Το ίδιο οξύμωρο εντοπίζεται στην χωροθέτηση των παραδοσιακών οικισμών στη 
γραμμή του ιστορικού χρόνου, ενώ οι ίδιοι οι παραδοσιακοί οικισμοί αντιπροσωπεύουν μια διαμετρικά διαφορετική 
αντίληψη του χρόνου. Από την οπτική γωνία των παραδοσιακών οικισμών η ιστορικότητα αποτελεί μέρος της 
παράδοσης και όχι το αντίστροφο (Αlexander 1979). 

Με αυτούς του όρους θεώρησης, η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία των παραδοσιακών οικισμών δεν αποτελεί μια 
διαφορετική εικόνα, παράλληλα και οριζόντια με άλλες εικόνες που προκύπτουν από αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές 
διαμορφώσεις. Κατ ουσία, η διαφορά των παραδοσιακών οικισμών δεν είναι αισθητικής τάξης διαφορά που προκύπτει 
από την υιοθέτηση διαφορετικών αισθητικών κριτηρίων που έχουν ως αποτέλεσμα διαφορετικά αρχιτεκτονικά στυλ, 
ως αισθητική προτίμηση εποχών ή και αποτέλεσμα προσωπικών αρχιτεκτονικών ιδιωμάτων αρχιτεκτόνων. Η διαφορά 
των παραδοσιακών οικισμών από τους οικισμούς και κυρίως τις πόλεις της νεωτερικότητας αποτελεί διαφορά είδους 
μεταξύ του ηθικού και οντολογικού χαρακτήρα τους και των αισθητικών εικόνων, παρά την ποικιλία τους, των 
ιστορικών περιόδων, των στυλ και των προσωπικών αρχιτεκτονικών ιδιωμάτων. Η διαφορά μεταξύ διαφορετικών 
παραδοσιακών οικισμών, ως διαφορά διακριτών τόπων, δεν είναι αισθητικής τάξης αλλά διαφορά διακριτών οντοτήτων 
και θα πρέπει να κρίνεται σε επίπεδο ηθικής και οντολογικής και όχι αισθητικής διαφοροποίησης (Ganiatsas 2012, 
Ganiatsas 2015). 

2. ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΩΣ ΤΟΠΟΙ – φυσιογνωμίες και χαρακτήρας/ταυτότητα 

Οι παραδοσιακοί οικισμοί αποτελούν την κατ εξοχήν περίπτωση πραγμάτωσης και διάνοιξης τόπων σε αντίθεση 
με τη Νεωτερική αρχιτεκτονική που επεμβαίνει και διαμορφώνει επιμέρους χωρικές διαμορφώσεις στον κατά τα άλλα 
άπειρο εκτατό χώρο. Ως αποτέλεσμα αυτής της ριζικής διαφοροποίησης, η έννοια του τόπου στους παραδοσιακούς 
οικισμούς έχει οντολογική αξία και παραπέμπει στον χαρακτήρα μια ζώσας ενότητας που εξελίσσεται ενσωματώνοντας 
τις διαφορετικές φυσιογνωμίες με τις οποίες κάθε φορά εκφράζεται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Σε αντίθεση με 
τον χαρακτήρα των τόπων και τις προκύπτουσες από αυτόν κάθε φορά φυσιογνωμίες του, η Νεωτερική αρχιτεκτονική 
επικάθεται στον χώρο και  αρθρώνει τη φυσιογνωμία της με έμφαση στις αισθητικές διαστάσεις της αναπαράστασης 
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του τοπίου που δημιουργεί προσθετικά στο πρότυπο της ζωγραφικής αναπαράστασης του picturesque, δηλαδή ως μια 
διαμορφούμενη τοπιακή χωρικότητα . 

Σε σχέση με τον χρόνο και την ιστορία, οι παραδοσιακοί οικισμοί ενσωματώνουν την προκύπτουσα  ιστορικότητα 
στο πλαίσιο ενός χρονικού πρότυπου που έχει κυκλική μορφή και συνεχή ανα-παράσταση, όπου το παρελθόν διεκδικεί 
συνεχή παρουσία  ως ιστορία ζώσα και παρούσα. Σε αντίθεση με αυτό το πρότυπο, η νεωτερική αρχιτεκτονική 
εντάσσεται σε ένα γραμμικό χρονικό πλαίσιο αφήνοντας πίσω τα δημιουργήματα του παρελθόντος ως διακριτές και εν 
πολλοίς αδρανοποιημένες ιστορικές φάσεις. 

Είναι σημαντικό να σταθούμε λίγο στο περιεχόμενο των εννοιών ‘φυσιογνωμία’ και ‘χαρακτήρας’. 
Η φυσιογνωμία δηλώνει την ενότητα των επιμέρους χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων και ποιοτήτων ενός τόπου. 
Παρουσιάζεται ως ενότητα των ποικίλων χωρικών, χρονικών και ιστορικών στοιχείων και των αξιών, υλικών και 
άϋλων που αυτά φέρουν. Αυτή η ενότητα διαφοροποιείται στο χρόνο προσλαμβάνοντας τα επιμέρους στοιχεία με 
διαφορετική ενοποιητική εικόνα στην οποία κάθε επιμέρους χαρακτηριστικό και αξία βρίσκε τη θέση του σε ένα όλον. 
Ο Χαρακτήρας δηλώνει την θεώρηση της ενότητας (αντιληπτικής, αισθητικής, νοητικής) ως διακριτή οντότητα. Ως 
οντότητα αποτελεί το σταθερό στοιχείο αναφοράς από το οποίο προκύπτουν οι διαφορετικές φυσιογνωμίες σε 
διαφορετικές χρονικές στιγμές. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο χαρακτήρας μένει παγιωμένος σε κάποια στιγμή. Αλλάζει και 
προσαρμόζεται διαρκώς αλλά αυτή η αλλαγή θεωρείται ως ανασυγκρότηση εαυτού, διαλεκτικά και ευαίσθητα 
προσαρμοζόμενη σε αλλαγές του περιβάλλοντος όπου καλείται να δράσει αλλά πάντα αυτές οι ανασυγκροτήσεις 
συντελούνται με ίδιους στον χαρακτήρα όρους. Ο Χαρακτήρας η ταυτότητα αποτελεί οντότητα και ως τέτοια 
παρουσιάζει και ενότητα στην κάθε φορά φυσιογνωμία που παρουσιάζει. Το σημαντικό και δύσκολο όμως είναι η 
ενότητα να αναχθεί σε οντότητα (Αριστοτέλης 1992, Μετά τα Φυσικά Β, 1001α5-1001β26). 

Αρχίζουμε την πρόσληψη ενός τόπου από επιμέρους αντιληπτικά στοιχεία και στοιχεία των άλλων αισθήσεων, 
προχωρούμε στην νοηματοδότηση και ερμηνεία των στοιχείων αυτών με στόχο να φτάσουμε στην ενότητα που τα 
συνέχει και τέλος μέσω της ενότητας  στην οντότητα απ΄ όπου μπορεί να θεωρηθεί πια ότι αυτή η ενότητα 
εκπορεύεται, όπως και κάθε μορφή ενότητες στις διαφορετικές ερμηνείες διαφορετικών χρονικών στιγμών. Με αυτούς 
του όρους, όταν επιχειρούμε παρεμβάσεις, αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές, μικρής και μεγάλης κλίμακας, ο στόχος 
και η αγωνία είναι να μπορέσουμε να αντιληφθούμε την παρέμβασή μας ως ένα νέο στοιχείο του οικισμού, που 
συμβάλει σε μια νέα φυσιογνωμία που να επιβεβαιώνει τον χαρακτήρα του. Μόνο τότε μπορούμε να πούμε ότι η 
παρέμβασή μας είναι συμβατή με τον τόπο και το ενδεικτικό της επιτυχίας της είναι να μπορεί να ερμηνεύεται ‘σαν να 
ήταν πάντα εκεί’, σαν να εκπορεύτηκε από το χαρακτήρα, την ταυτότητα του τόπου.  

Σε αντίθεση με αυτή τη θεώρηση των παραδοσιακών οικισμών ως τόπων, η φυσιογνωμία των χώρων της 
νεωτερικότητας, η συνολική εικόνα που παρουσιάζει κυρίως οπτική ενότητα και όχι ενότητα ουσίας,  προκύπτει 
προσθετικά και βέβαια παραμένει πάντα ατελής ακολουθώντας ένα εσχατολογικό μοντέλο χρόνο που δεν εκπληρώνει 
ποτέ το ‘τέλος΄του – τέλος με την Αριστοτελική έννοια του σκοπού, ως εκπλήρωσης ενός σκοπού και δευτερευόντως 
ως εκπλήρωση του σκοπού αυτού σε συγκεκριμένο χρόνο (Malpas 2006, Malpas 2016). 

Ο τόπος των παραδοσιακών οικισμών είναι πάντα εν-τελής χωρίς αυτό να τον εμποδίζει να εξελίσσεται. 
Εξελίσσεται διατηρώντας την ολότητα του χαρακτήρα του, ως ζων χαρακτήρας που διαντιδρά με τα επιγενόμενα γύρω 
του. Με αυτούς του όρους είναι δόκιμη η απόδοσης ενός ηθικού χαρακτήρα στους παραδοσιακούς οικισμούς. Με τους 
ίδιους όρους μπορούμε να μιλάμε για την ‘αυθεντικότητα’ των οικισμών με τον ορισμό της αυθεντικότητας όχι ως 
υλικής γνησιότητας και μη κιβδηλίας που χρησιμοποιείται σήμερα από την UNESCO για τα μνημεία της παγκόσμιας 
κληρονομιάς αλλά με την αρχαιοελληνική έννοια, δηλαδή αυθεντικός τόπος εννοούμενος ως ικανός να ορίζει και να 
διαφεντεύει τον εαυτό του απέναντι σε κάθε πρόκληση και να δρα σε σχέση με αυτή. (UNESCO OG 2012, ΙCOMOS 
1964, ICOMOS 1994) 

3. OI ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΩΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ  

Οι παραδοσιακοί οικισμοί διανοίγουν, αναδεικνύουν και αναπτύσσουν τόπους ενώ ενσωματώνουν με τους όρους 
τους το πέρασμα του χρόνου ως διάσταση του τόπου τους. Αντίθετα, η νεωτερική αρχιτεκτονική επικάθεται στον 
ενιαίο, ομοιογενή και εκτατό χώρο και ορίζει  περιχαρακωμένες περιοχές, ενώ παράλληλα εντάσσεται στον τρέχοντα 
γραμμικό εσχατολογικό χρόνο αφήνοντας πίσω το παρελθόν ως διακριτή χωρική και χρονική πραγματικότητα, ενίοτε 
προστατεύοντάς το ως διακριτό από το παρόν του αξιοποιούμενου κάθε φορά αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού 
χώρου. Η διατήρησή τους πολλές φορές είναι άλλοθι αφού στην πραγματικότητα, οι παραδοσιακοί οικισμοί 
αντιπροσωπεύουν αξίες αντίθετες απ αυτές που τους χαρακτηρίζουν διατηρητέους.  

Οι πιο πάνω οι ριζικές διαφοροποιήσεις μεταξύ παραδοσιακής και νεωτερικής αρχιτεκτονικής έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στην ανάλυση, την ερμηνεία και την κατανόηση των τόπων των παραδοσιακών οικισμών καθώς και στις 
αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές παρεμβάσεις που επιχειρούνται σε αυτούς. Κάθε αρχιτεκτονική και πολεοδομική 
παρέμβαση, αποτελεί κατ ουσία, και αναπόφευκτα, μια έμπρακτη και εμπράγματη ερμηνεία τους και αφορά, 
ανεξάρτητα από την κλίμακά της, όχι μόνο μια συγκεκριμένη περιοχή του  παραδοσιακού οικισμού, αλλά 
νοηματοδοτεί συνολικά τον τόπο του (Γκανιάτσας  1991). Κάθε ΄κατοικείν’ είναι το κατ εξοχήν ‘κτίζειν’ σε ένα τόπο 
και κάθε ‘κτίζειν’ είναι τρόπος του ‘κατοικείν’ τον τόπο αυτό (Heidegger 2008, σ. 17, (Heidegger 1971, pp. 143-161). 
Ορίζοντας τους παραδοσιακούς οικισμούς ως ηθικούς χαρακτήρες και αυθεντικούς τόπους, αυτόχρημα παραπέμπουμε 
στην ικανότητά τους να παρουσιάζουν την φέρουσα ικανότητά τους, τις συμβατότητες, τις συνέργειες αλλά και τα 
ποιοτικά και ποσοτικά όριά τους και τις αντιστάσεις τους απέναντι σε κάθε έξωθεν σκοπούμενη παρέμβαση σε αυτούς. 
Αυτή η διαλεκτική θεώρηση μεταξύ έξωθεν επιβαλλόμενης παρέμβασης και έσωθεν προβαλλόμενης φέρουσας 
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ικανότητάς του απηχεί την γνωστή ρήση του Louis Kahn δείχνοντας ένα τούβλο στους σπουδαστές αρχιτεκτονικής κ 
παροτρύνοντάς τους να σκεφτούν όχι μόνο τι θέλουν αυτοί να κάνουν με το τούβλο αλλά να σκεφτούν παράλληλα και 
‘τι θα ήθελε το τούβλο να γίνει’.  

4. Ο ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΩΣ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΤΌΠΟΥ 

Οι  Πύλες, τα σημεία αποκλεισμού, επικοινωνίας και διασύνδεσης των οχυρωμένων παραδοσιακών οικισμών  
αποτελούν τις κατ εξοχήν περιοχές διαχρονικής εγκαθίδρυσης και διάνοιξης του τόπου τους και βασικό 
χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας τους σε κάθε χρονική στιγμή. Ως χωρικά, αρχιτεκτονικά και υλικά όρια δεν 
περιχαρακώνουν απλά τον ζωτικό χώρο του παραδοσιακού οικισμού αλλά αντίθετα τον ορίζουν ως τόπο, τον 
σηματοδοτούν ως χαρακτήρα και θέτουν του όρους με τις οποίες συγκροτείται η ταυτότητά του.  

Γράφει ο Alexander για τις Πύλες ως πρότυπο χωρικής οργάνωσης που παρουσιάζει ένα μη αναλύσιμο περαιτέρω 
χωρικό συμπύκνωμα:  
 ‘Ενορίες, γειτονιές, ενότητες σπιτιών, δαχτυλίδια και βρόγχοι κίνησης…όλα αποκτούν την ταυτότητά τους από το γεγονός 
ότι περνάς αναγκαστικά από ένα ορισμένο σημείο/πύλη για να μπεις σ αυτές. Η Πύλη ενεργώντας ως κατώφλι δημιουργεί 
ενότητα στο μέρος του δρόμου που διαφοροποιείται με πύλη στο σημείο που διασχίζει το όριο. Το ξεπέρασμα του ορίου 
πάντα επισημαίνεται και το ξεπέρασμα με μονοπάτι, δρόμο μπορεί να επισημανθεί μόνο με πύλη. Γι αυτό οι πύλες είναι 
σημαντικές’. Και προχωρά παροτρύνοντας: ‘Τονίστε τα όρια, δώστε έμφαση στο αίσθημα μετάβασης στην αλλαγή του 
φωτός, της επιφάνειας, της θέας, στην αλλαγή επιπέδου ως αρχή του εσωτερικού δικτύου’.  
(Alexander 1977, Pattern 52, 53, 54,  pp. 276-279). 

Κάθε σημερινή αρχιτεκτονική ή πολεοδομική  παρέμβαση θα πρέπει να ανα-μετρηθεί με τα όρια αυτά και του 
όρους που αυτά τα όρια θέτουν. Αυτή η ανα-μέτρηση αφορά στον παραδοσιακό οικισμό ως ένα ίδιον και όχι ως ένα 
όμοιο, που θα πρέπει να απομιμηθεί. Κι έτσι διαγράφουμε ένα πλήρη κύκλο στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης όσον 
αφορά την ριζική διαφορά των παραδοσιακών οικισμών ως οντολογικών προτύπων από την ομογενοποίηση των χώρων 
ζωής ως μέρος ενός αδιαφοροποίητου,  παγκοσμιοποιημένου χωρικού πλαισίου της ανθρώπινης διαβίωσης. Ο τρόπος 
παρέμβασης έμμεσα αλλά καθοριστικά δηλώνει την ερμηνεία ενός παραδοσιακού οικισμού ως διακριτού τόπου με 
συγκεκριμένο χαρακτήρα ή την αξιοποίηση μιας ιδιομορφίες στο κυρίαρχο πλαίσιο ενός αρχιτεκτονημένου χώρου που 
κατά βάση είναι ίδιος παντού μέσα από την ενσωμάτωση μέσα από την μεγαλόθυμη ενσωμάτωση του διαφορετικού ως 
η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα του ομοιογενούς χώρου (Γκανιάτσας 1991, Ganiatsas 2011). 
Σύμφωνα με τον Heidegger στο δοκίμιό του ‘ποιητικά κατοικεί ο άνθρωπος΄:  

 ‘το ίδιον δεν συμπίπτει με το όμοιο, όπως δεν συμπίπτει και με την κενή ομοιομορφία του απλώς Ταυτού. Το Όμοιο 
προσηλώνεται συνεχώς στο μη διακριτό, για να εναρμονιστούν όλα με αυτό. Αντίθετα το Ίδιο είναι η συνάφεια του 
διαφορετικού, στη βάση της συλλογής μέσω της διαφοράς. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί μόνο όταν η διαφορά γίνεται 
αντικείμενο στοχασμού. Στην εξομάλυνση των διαφορών έρχεται στο φως η συλλέγουσα ουσία του Ίδιου. Το Ίδιο 
αποκλείει τον υπερβάλλοντα ζήλο με τον οποίο εξομοιώνουμε πάντα το διαφορετικό με το όμοιο’.  
(Ηeidegger 2008, σ, 27). 

 Οι Πύλες, ως τοπικό συμπύκνωμα του τόπου των παραδοσιακών οικισμών μας δίνουν και το μέτρο τους 
παράλληλα με αποτέλεσμα της συμμόρφωσής του με αυτό. Λέει χαρακτηριστικά ο Heidegger ερμηνεύοντας τον 
Holderlin: 
‘αυτό το μέτρο… πρέπει να προορίζεται με τη λήψη του κατά τη διαδικασία της ποιητικής πράξης. Διότι μόνο αυτό το 
μέτρο σταθμίζει τη ουσία του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος κατοικεί, ενόσω διαμετρά το ΄πάνω σ’αυτήν την γή και το 
‘κάτω από τον ουρανό’ (Heidegger 2008, σελ. 43). 
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ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ «ΚΑΜΑΡΑ» ΣΤΗΝ ΆΝΩ ΣΥΡΟ 
 

                   Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ «ΚΑΜΑΡΑ» ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΣΥΡΟ                        
ΩΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Αλέξανδρος Λαγόπουλος  Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., Δ.Π.Μ.Σ. Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου: 
Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός Ε.Μ.Π.  , Δ.Π.Μ.Σ. Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική 
Ε.Κ.Π.Α., Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Α., alexandroslagopoulos@gmail.com 

Κωνσταντίνος Σταμουλίδης  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Θ. , Δ.Π.Μ.Σ. Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη 
και Αρχιτεκτονική Ε.Κ.Π.Α., stamoulidis@teemail.gr 
 

Η πύλη «Καμάρα», η οποία διασώζεται κατά μήκος της περιμετρικής μεσαιωνικής οχύρωσης του παραδοσιακού 
οικισμού της Άνω Σύρου, διαδραματίζει έναν κομβικό ρόλο στη λειτουργία του, καθώς αυτή αποτελεί μία από τις 
κύριες εισόδους του οικισμού. Στη συγκεκριμένη θεώρηση η πύλη δεν αντιμετωπίζεται αποσπασματικά ως ένα 
μεμονωμένο μνημείο, αλλά ως μία κρίσιμή συνισταμένη του πολιτισμικού τοπίου της Άνω Σύρου συνολικά. 

 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και ανάδειξή της πύλης να μην 
περιορίζονται αποκλειστικά στο χειρισμό των μορφολογικών και λειτουργικών στοιχείων που τη συγκροτούν, αλλά να 
επεκτείνονται ευρύτερα και στη διαχείριση του πολιτισμικού τοπίου της Άνω Σύρου όχι μόνο στην υλική, αλλά και 
στην άυλη υπόστασή του. 

 Παράμετροι διερεύνησης στην κατεύθυνση αυτή αποτελούν οι τρόποι εμβίωσης, πρόσληψης και ερμηνείας του τόπου, 
οι δυνατότητες κατοίκησης, νοηματοδότησης και οικειοποίησης του δημόσιου χώρου, το φάσμα της διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας και οι δυνατότητες συγκρότησης υπερτοπικών δικτύων. Υπό αυτό το πρίσμα οι προτεινόμενες 
παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και ανάδειξη της πύλης στοιχειοθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμβάλλουν 
καθοριστικά στην ανάδειξη της φυσιογνωμίας του τόπου και κατ΄ επέκταση στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη 
ολόκληρου του οικισμού. 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αποσκοπούν στην αναίρεση της αποσπασματικότητας και ασυμβατότητας στο χώρο της 
πύλης, στο φυσικό σχεδιασμό, στις λειτουργίες και στις χρήσεις γης, ενώ παράλληλα στοχεύουν στον 
επαναπροσδιορισμό της αντίληψης (πρόσληψης - αναγνωσιμότητας) από τους χρήστες (κάτοικοι - επισκέπτες).  

Κινητήρια δύναμη αποτελεί το όραμα για την ανάδειξη της πύλης, ενταγμένο σε ένα Στρατηγικό Πλάνο Βιώσιμης 
Διαχείρισης, το οποίο αξιολογώντας τα πολλαπλά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που παρουσιάζει η περιοχή 
μελέτης σε επίπεδο ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την αξιοποίηση των 
φυσικών, κοινωνικών και πολιτισμικών πόρων με γνώμονα την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας, της κινητικότητας και ζωτικότητας του χώρου. Το Στρατηγικό Πλάνο 
Βιώσιμης Διαχείρισης δομείται από:  

•  I τον προσδιορισμό του Αντικειμένου Διαχείρισης       

•  II την οριοθέτηση των Μεθοδολογικών Εργαλείων        

•  III τη συγκρότηση των Στόχων της Διαχείρισης        

•  IV τη δημιουργία ενός Σεναρίου Διαχείρισης         

•  V τη διαμόρφωση ενός Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης   

•  I Ως Αντικείμενο Διαχείρισης σε υλικό επίπεδο στην Α΄ φάση εφαρμογής ορίζεται η υλική υπόσταση του 
μνημείου και ειδικότερα η ίδια η πύλη μαζί με τα 3 κτίρια του τείχους που την ορίζουν, καθώς και η πλατεία που έχει 
διαμορφωθεί στην έξοδό της. Η Β΄ φάση εφαρμογής περιλαμβάνει επιπλέον τα κτίρια που ορίζουν εκατέρωθεν τα 
μέτωπα της πλατείας στην έξοδο της πύλης, καθώς και τα κτίρια που εκτείνονται κατά μήκος του τείχους του οικισμού 
σε απόσταση ως 80 μέτρων βορείως της πύλης, ενώ η Γ΄ φάση περιλαμβάνει το σύνολο των κτισμάτων κατά μήκος των 
περιμετρικών τειχών ολόκληρου του οικισμού της Άνω Σύρου. Σε υλικό επίπεδο περιλαμβάνεται παράλληλα και η 
υλική υπόσταση του πολιτισμικού τοπίου της Άνω Σύρου, έτσι όπως αυτή καθορίζεται από το ανθρωπογενές 
περιβάλλον του οικισμού (δομημένο περιβάλλον, αγροτικός χώρος) και το φυσικό περιβάλλον στο οποίο αυτός 
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εντάσσεται. Ωστόσο, ως αντικείμενο διαχείρισης σε άυλο επίπεδο ορίζεται η άυλη υπόσταση του μνημείου, όπως αυτή 
σχηματίζεται από το ιδεολογικό, συμβολικό και αισθητικό περιεχόμενο της πύλης και ταυτοχρόνως, από το ρόλο που 
αυτή διαδραματίζει ως μέσο μεταβλητής τοπολογίας. Επιπλέον, περιλαμβάνεται και το άυλο πολιτισμικό τοπίο της 
Άνω Σύρου, όπως αυτό διαμορφώνεται από τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας.       

•  II Όσον αφορά στα Μεθοδολογικά Εργαλεία που χρησιμοποιούνται, αυτά επιμερίζονται στο θεωρητικό πλαίσιο 
αναφοράς και στις μεθόδους αξιολόγησης των μνημείων μέσα από την ανάλυση των μνημειακών αξιών. Στο θεωρητικό 
πλαίσιο αναφοράς εντάσσονται έννοιες όπως, η βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη, η φυσιογνωμία του τόπου, η 
μεταβλητή τοπολογία, το όριο, η προσπελασιμότητα (Στεφάνου και Στεφάνου, 1999), το υλικό και άυλο πολιτισμικό 
τοπίο, η ενεργή σύνδεση του πολίτη με το πολιτισμικό τοπίο (Μωραΐτης, 2013), οι αρχές προστασίας και διαχείρισης 
των μνημείων (Μαλλούχου –Tufano, 2004), η ανάδειξη της πολιτιστική κληρονομιάς (Λαμπρινουδάκης, 2006), η πόλη 
ως διαπολιτισμικό αστικό μόρφωμα, η συγκρότηση της πολιτισμικής ταυτότητας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο 
(Βερνίκος και Δασκαλοπούλου, 2002), η διαπολιτισμική επικοινωνία (Δασκαλοπούλου, 2006), η ανάδειξη του τόπου 
σε αναγνωρίσιμη ταυτότητα (place branding) μέσω στρατηγικών αστικού μάρκετινγκ (Kavaratzis, 2008).  

Παράλληλα, ως Μέθοδος Αξιολόγησης της πύλης ως μνημείο χρησιμοποιείται η συστηματική ανάλυση αξιών και οι 
γενικές διακρίσεις αξιών για τα μνημεία (Κορρές, 1999), σύμφωνα με την οποία οι αξίες διακρίνονται σε μη 
μεταβιβαστές (ιστορική, αρχαιολογική, τεκμηρίου, σπανιότητας, αυθεντικότητας), σε μεταβιβαστές (αισθητική, 
καλλιτεχνική, χρηστική, τοποσήμου) και σε μεταβιβαστές ή μη μεταβιβαστές (μνήμης, συμβολισμού, συγκινησιακή)22. 
Κριτήριο για την παραπάνω διάκριση αποτελεί η διαχρονικότητά τους σε σχέση με την εξέλιξη μίας κοινωνίας. 
Αναφορικά με την πύλη, οι μνημειακές αξίες που αυτή σήμερα εμπεριέχει, αποτυπώνονται στον πίνακα 1: 
 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Μη μεταβιβαστές ονομάζονται οι αξίες που δεν αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, μεταβιβαστές αποκαλούνται οι αξίες που δεν είναι σταθερές, 

αλλά μεταβάλλονται από εποχή σε εποχή ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν, ενώ  μεταβιβαστές ή μη μεταβιβαστές είναι οι αξίες οι 

οποίες μπορεί είτε να μεταβάλλονται είτε όχι στο χρόνο (Κορρές, 1999). 

 

 93 

                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 94 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 95 



•  III Οι Στόχοι της Διαχείρισης είναι η προστασία και ανάδειξη της πύλης και των μνημειακών αξιών της, καθώς 
και η προστασία και ανάδειξη του πολιτισμικού τοπίου της Άνω Σύρου σε υλικό και σε άυλο επίπεδο, ενώ γενικότερη 
επιδίωξη αποτελεί η ανάδειξη της φυσιογνωμίας του τόπου και κατ΄ επέκταση η αειφορία του οικισμού.  

•  IV Το Σενάριο Διαχείρισης είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου οι παραπάνω Στόχοι της Διαχείρισης 
διαρθρώνονται σε συνδυασμό αφενός, με μία κεντρική ιδέα και αφετέρου, με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις και 
οργανώνεται σε τρία επίπεδα: στο προγραμματικό, στο υλικό και στο άυλο επίπεδο (πίνακας 2).  

Αναλυτικότερα, κεντρική ιδέα  σε προγραμματικό επίπεδο αποτελεί η μετάβαση , τόσο σε σχέση με την 
προσπελασιμότητα, όσο και με την οικειοποίηση του δημόσιου χώρου, καθώς και η δ ιαλεκτική σχέση  αναφορικά 
με τη διαπολιτισμική επικοινωνία, τη μεταβλητή τοπολογία και την κατοίκηση – πρόσληψη και ερμηνεία του τόπου. 

 Σε υλικό επίπεδο κεντρική ιδέα αποτελεί η δημιουργία μίας αντ ίστ ιξης  i) σε αρχιτεκτονική κλίμακα μεταξύ 
παραδοσιακής και νεωτερικής αρχιτεκτονικής, ii) σε κλίμακα οικισμού μεταξύ του μεσαιωνικού συμπαγούς μετώπου 
του οικισμού και του αντίστοιχου σύγχρονου μετώπου και iii) σε κλίμακα τοπίου μεταξύ του δομημένου 
περιβάλλοντος και του αγροτικού χώρου. Σε άυλο επίπεδο κεντρική ιδέα αποτελεί η διασύνδεση  i) των μουσικών 
ιδιωμάτων της Άνω Σύρου (Δυτικής – Ανατολικής, Εκκλησιαστικής – Κοσμικής, Αναγεννησιακής, Μπαρόκ – 
Σύγχρονης, Όπερας - Ρεμπέτικου), ii) των καθολικών κοινοτήτων του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, iii) των 
μεσαιωνικών οικισμών του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.    

Όσον αφορά στην υλοποίηση των στόχων και της κεντρικής ιδέας, σε προγραμματικό επίπεδο προτείνεται η 
δημιουργία στην ευρύτερη διαμόρφωση έξω από την πύλη ενός σύγχρονου θελκτικού, χρηστικού και σημαντικού 
τοπόσημου , το οποίο αφενός, να λειτουργεί ως πυκνωτής εντυπώσεων, αποτελώντας τον πυρήνα ενός πλέγματος 
δικτύων πολιτιστικού τουρισμού και αφετέρου, να προκαλεί ενεργοποίηση των αισθήσεων, των ιδεών και των 
συναισθημάτων των χρηστών. Σε υλικό επίπεδο προτείνεται η αποκατάσταση  της μεσαιωνικής μορφής της πύλης, η 
ανασύσταση  του συμπαγούς μετώπου του οικισμού και η δημιουργία  σύγχρονων κελυφών για τα νεόδμητα κτίρια. 
Σε άυλο επίπεδο προτείνεται η οργάνωση  ενός μεταβαλλόμενου, διαδραστικού ηχητικού τοπίου στην είσοδο και στην 
έξοδο της πύλης, θεατρικών και μουσικών εκδηλώσεων ή φεστιβάλ, καθώς και η ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών 
μεταξύ των καθολικών κοινοτήτων και μεταξύ των μεσαιωνικών οικισμών του Αιγαίου και της Ανατολικής 
Μεσογείου.                                   
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•  V Το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης συνίσταται στην ομαδοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων σε τρεις 
φάσεις, οι οποίες επιμερίζονται σε χωρικό και λειτουργικό άξονα (πινάκας 3).  

Ειδικότερα, στην Α΄ φάση στο χωρικό άξονα προτείνονται παρεμβάσεις: α) στην εξωτερική πλευρά της πύλης i) στα 
κτίρια που βρίσκονται ανατολικά της και πάνω από αυτή, το κλείσιμο όλων των ανοιγμάτων, ii) στο κτίριο δυτικά της, 
το κλείσιμο των θυρών, η αφαίρεση της εξωτερικής σκάλας και η δραστική μείωση του πλάτους των παραθύρων με 
μεταφορά των κουφωμάτων στην εσωτερική τους πλευρά, 

 β) στην εσωτερική πλευρά της πύλης: i) στο κτίριο δυτικά της, η καθαίρεση της ημιυπαίθριας κατασκευής, ii) στο 
κτίριο ανατολικά της, ο εγκιβωτισμός της εξωτερικής σκάλας και η διαμόρφωση κτιστής θύρας, 

γ) η τοποθέτηση δύο ξύλινων δίφυλλων θυρών στα δύο άκρα της πύλης,  

δ) στη διαμορφωμένη πλατεία προτείνονται: i) η αντικατάσταση του λίθινου δαπέδου από σύγχρονο χυτό υλικό, ii) η 
απομάκρυνση των υφιστάμενων πεζούλων και η δημιουργία νέων σε επαφή με τις όψεις των κτιρίων εξωτερικά της 
πύλης που συνιστούσαν το τείχος, iii) η δημιουργία μίας εναλλασσόμενης ανισοσταθμίας στο δάπεδο προς την πλευρά 
του δρόμου, η οποία αφενός, θα είναι ένα οπτικό και λειτουργικό όριο, σημαίνοντας την είσοδο σε μία νέα χωρική και 
λειτουργική συνθήκη και αφετέρου, έχοντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί εν είδει σύγχρονου καθιστικού, θα 
δημιουργεί αντίστιξη σε σχέση με τις παραδοσιακές πεζούλες στην απέναντί πλευρά της πλατείας και εκατέρωθεν της 
πύλης. Παράλληλα, οι χαμηλές αυτές ανισοσταθμίες θα αφήνουν απρόσκοπτη τη θέαση προς το αγροτικό τοπίο της 
Απάνω Μεριάς.                     

Στη Β΄ φάση στο χωρικό άξονα προτείνεται: α) η διευθέτηση των ροών των δευτερευόντων εισόδων και εξόδων στον 
οικισμό πλησίον της πύλης, ώστε αυτές να μη λειτουργούν ανταγωνιστικά σε σχέση με αυτή μέσω: i) του κλεισίματος 
της δευτερεύουσας εισόδου του οικισμού που βρίσκεται βορείως της πύλης και ii) της αλλαγής της χάραξης του 
μονοπατιού που οδηγεί εντός του οικισμού στην εσωτερική όψη της πύλης, ώστε αυτό πλέον να οδηγεί εκτός του 
οικισμού στη διαμορφωμένη πλατεία, β) η ανασύσταση του μεσαιωνικού συμπαγούς μετώπου του οικισμού στα κτίρια 
που εκτείνονται κατά μήκος του τείχους και σε απόσταση ως 80 μέτρων βορείως της πύλης μέσω i) της δραστικής 
μείωσης του πλάτους των παραθύρων και τη μεταφορά των κουφωμάτων στην εσωτερική τους πλευρά, ώστε αυτά να 
παραπέμπουν σε σχισμές, για να τονίζεται το πάχος και ο όγκος του τείχους και ii) της καθαίρεσης των μπαλκονιών και 
της μετατροπής των αντίστοιχων θυρών σε παράθυρα και γ) η κατασκευή σύγχρονων κελυφών των νεόδμητων κτιρίων 
στην είσοδο της πύλης και πιο συγκεκριμένα i) στα ισόγεια κτίρια που έχουν οικοδομηθεί ανατολικά της, ii) στο 
διώροφο κτίριο που βρίσκεται στη δυτική πλευρά της πύλης και σε επαφή τη γωνία του τείχος.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μακροσκοπική απεικόνιση παρεμβάσεων Β΄ Φάσης σε σχέση με το βασικό περίγραμμα του οικισμού 
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Κάτοψη Α΄ Φάσης  

Κάτοψη Β΄ Φάσης  

Κάτοψη Γ΄ Φάσης  
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Τα νέα κελύφη θα αναδεικνύουν την πύλη και τα διατηρούμενα μέτωπα του τείχους εκατέρωθέν της, δημιουργώντας 
μία αντίστιξη μεταξύ παραδοσιακού και νεωτερικού. Για βιοκλιματικούς λόγους θα αποτελούνται από οριζόντιες 
περσίδες στις όψεις με νότιο προσανατολισμό και κάθετες περσίδες στις όψεις με ανατολικό ή δυτικό προσανατολισμό. 
Οι περσίδες αυτές θα είναι περιστρεφόμενες και θα είναι διάτρητες οπτικά από μέσα προς τα έξω, ενώ μακροσκοπικά 
θα δίνουν την αίσθηση του συμπαγούς μετώπου. Το δώμα των κελυφών στα ισόγεια κτίρια ανατολικά της πύλης θα 
είναι βατό, δίνοντας τη δυνατότητα της δημιουργίας επιπλέον επιφανειών ιδιωτικής, αλλά και δημόσιας χρήσης. Οι 
όψεις των νέων κελυφών θα αποτελούν αυτόνομες φωτιστικές επιφάνειες, οι οποίες θα μπορούν όχι μόνο να φωτίσουν 
την πλατεία, αλλά ταυτόχρονα κάποιες από αυτές να λειτουργούν και ως επίπεδα προβολής κινούμενης εικόνας. Σε 
επίπεδο φωτισμού επιδιώκεται η διαφοροποίηση μεταξύ μίας φωτεινής πλατείας με προβολές και χρήση σύγχρονων 
οπτικοακουστικών μέσων και του οικισμού εσωτερικά της πύλης, όπου προτείνεται η χρήση χαμηλής έντασης 
φωτισμού. Γενικότερα, τα νέα προτεινόμενα κελύφη θα συμβολίζουν την εξωστρέφεια των σύγχρονων κτιρίων και της 
νεωτερικής κοινωνίας σε αντίθεση με την εσωστρέφεια του μεσαιωνικού οικισμού και της παραδοσιακής κοινωνίας.     
     
Στη Γ΄ φάση στο χωρικό άξονα προτείνεται: α) η ανάπλαση των περιμετρικών μετώπων του συνόλου του οικισμού 
κατά μήκος του τείχους του 19ου αι. στα πρότυπα της Β΄ φάσης, β) η αποξήλωση των νεόδμητων κατασκευών 
ανατολικά της πύλης, διατηρώντας ταυτοχρόνως τα προτεινόμενα εξωτερικά κελύφη με σκοπό τη δημιουργία μίας 
επιμήκους, στεγασμένης, ημιυπαίθριας ζώνης σε άμεση επαφή με την πλατεία, η οποία θα μπορεί να φιλοξενήσει 
ποικίλες πολιτιστικές χρήσεις και γ) η δημιουργία χώρου στάθμευσης σε χαμηλότερο επίπεδο ανατολικά της πλατείας. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Όψη Πύλης  

Α΄ – Β΄ – Γ΄ Φάσης  

Εξωτερική Όψη Πύλης 

Α΄ – Β΄ – Γ΄ Φάσης 

 

Εγκάρσια Τομή Πλατείας 

Β΄ Φάσης 
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Στο λειτουργικό άξονα, στην Α΄ φάση προτείνονται: α) η αποκατάσταση της λειτουργίας της πύλης ως θύρας, β) η 
εγκατάσταση οπτικοακουστικών προβολών και ενός μεταβαλλόμενου, διαδραστικού ηχητικού τοπίου, γ) η οργάνωση 
θεατρικών δρωμένων, μουσικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πληροφοριακών δράσεων. Στη Β΄ 
φάση προτείνεται: α) η εφαρμογή νέων χρήσεων γης (πολιτιστικές λειτουργίες) γύρω από την πύλη και την πλατεία, β) 
η οργάνωση i) ενός φεστιβάλ λαϊκής / ρεμπέτικης μουσικής, ii) ενός διεθνούς φεστιβάλ δυτικής μουσικής, iii) ενός 
ψηφιακού δικτύου καθολικών κοινοτήτων και ενός αντίστοιχου μεσαιωνικών οικισμών του Αιγαίου και της 
Ανατολικής Μεσογείου, iv) ενός διαδικτυακού ιστότοπου της Άνω Σύρου και v) ενός γραφείου πληροφόρησης και 
προβολής του οικισμού. Στη Γ΄ φάση προτείνεται: α) η ανάπτυξη ενός Διακρατικού, Διαπεριφερειακού Πολιτισμικού 
Δικτύου, το οποίο να υποστηρίζει σε οργανωτικό επίπεδο τη δημιουργία: β) ενός θαλάσσιου δικτύου ναυτικών δρόμων 
του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου με θεματικούς άξονες τη διασύνδεση των καθολικών κοινοτήτων και των 
μεσαιωνικών οικισμών στη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαμήκης Τομή Πύλης / Πλατείας (ανατολικά) Β΄- Γ΄ Φάσης   

Διαμήκης Τομή Πύλης / Πλατείας (δυτικά) Β΄- Γ΄ Φάσης   
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Το συγκεκριμένο Στρατηγικό Πλάνο Βιώσιμης Διαχείρισης διαρθρώνεται στο πλαίσιο ενός οράματος, στο οποίο η 
πύλη «Καμάρα» της Άνω Σύρου, ως συνιστώσα του υλικού και άυλου πολιτισμικού τοπίου, συμβάλλει στην ανάδειξη 
συνολικά της φυσιογνωμίας του τόπου. Εκτός από την προστασία και ανάδειξη της πύλης ως μεμονωμένου μνημείου 
και ως τμήματος της μεσαιωνικής περιτείχισης, ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό δίνεται στη διαμόρφωση της πλατείας 
που βρίσκεται στην εξωτερική της πλευρά, με στόχο σε μακροσκοπική κλίμακα την αναγωγή της περιοχής της πύλης 
σε ένα θελκτικό τοπόσημο / ορόσημο, το οποίο να μπορεί να λειτουργεί ως μία άρθρωση μεταξύ του μεσαιωνικού 
οικισμού της Άνω Σύρου, του αστικού κέντρου της Ερμούπολης και του αγροτικού τοπίου της Απάνω Μεριάς.  

Η ανάδειξη των μνημειακών αξιών της πύλης σε συνδυασμό με την προβολή των άυλων πολιτισμικών 
χαρακτηριστικών της Άνω Σύρου δύναται να καταστήσει ολόκληρο τον οικισμό έναν πυρήνα πολιτιστικού τουρισμού, 
ενταγμένο σε ένα ευρύτερο διακρατικό και διαπεριφερειακό δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών. Κριτήριο στην 
κατεύθυνση αυτή αποτελεί η πεποίθηση ότι τα μνημεία ως ίχνη κοινωνιών και πολιτισμών του παρελθόντος, αν 
ενταχθούν οργανικά στις σημερινές κοινωνίες που τα περιβάλλουν, μπορούν να συμβάλλουν αφενός, στην ανάδειξη 
της πολυπολιτισμικής διάστασης των εθνικών ταυτοτήτων και αφετέρου, στο σεβασμό της διαφορετικότητας και της 
αξίας κάθε πολιτισμικού μορφώματος.  

Εν προκειμένω, το ιδιαίτερο πολιτισμικό τοπίο της Άνω Σύρου δύναται αναμφισβήτητα να καταστήσει τον οικισμό, 
κόμβο σε ένα δίκτυο θαλάσσιων πολιτιστικών διαδρομών σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, η οποία αποτελεί 
ιδανικό πεδίο όχι μόνο εξερεύνησης των πολιτισμών που έχουν αναπτυχθεί διαχρονικά στους κόλπους της, αλλά 
ενδεχομένως το σημαντικότερο, αποτελεί πεδίο ανάδειξης των βαθύτατων πολιτισμικών δεσμών των λαών που 
κατοικούν γύρω της.    
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ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ «ΚΑΜΑΡΑ» ΣΤΗΝ ΆΝΩ ΣΥΡΟ 
 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ: Η ΆΝΩ ΣΥΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ 
ΜΙΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 

Ευφροσύνη Τσακίρη, ακαδημαϊκή υπότροφος (Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υποψήφια 
δόκτωρ (ΕΜΠ, σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τομέας ΙΙ Πολεοδομίας & Χωροταξίας, Εργαστήριο Πολεοδομικής 
Σύνθεσης). Email: eftsakiri@central.ntua.com 

Η περιγραφή της Άνω Σύρου σε συσχέτιση με την Ερμούπολη 

Η Άνω Σύρος βρίσκεται στη νήσο Σύρο των Κυκλάδων. Το όνομα «Σύρος» προέρχεται από την αρχαία φοινικική λέξη 
«Σουρ» ή «Οσούρα» που σημαίνει βραχώδης. Στη Σύρο γεννήθηκε ο αρχαίος φιλόσοφος, φυσικός και αστρονόμος 
Φερεκίδης. Η Άνω Σύρος βρίσκεται ανατολικά του νησιού σε άμεση γειτνίαση και τοπογραφική επαφή με την 
Ερμούπολη, στον τόπο της οποίας υπήρξε γνωστός οικισμός από την αρχαιοελληνική εποχή. Η Άνω Σύρος άρχισε να 
οικοδομείται την πρωτο–βυζαντινή εποχή (1).  

Αν και στο χάρτη μπορεί να εμφανίζεται ως συνέχεια της Ερμούπολης, η Άνω Σύρος είναι πολύ διαφορετική, 
αντιληπτικά και αντικειμενικά, όσον αφορά την τοπογραφία, την μορφολογία και την ιστορία της. Έτσι οι δύο οικισμοί 
εμφανίζονται και λειτουργούν ως ένα δίπολο και χαρακτηρίζονται από πολυποίκιλες αντιθέσεις. Η Ερμούπολη 
χαρακτηρίζεται ως κοσμοπολίτικος οικισμός λόγω της  ισχυρής μέχρι σήμερα παρουσίας του νεοκλασικού στοιχείου, 
της πρότερης λειτουργίας της ως πρωτεύουσα της Ελλάδος και του ρόλου της ως κέντρο συγκέντρωσης προσφύγων 
από την Μικρά Ασία και τα νησιά Χίο, Κάσο, Ψαρά και Κρήτη. Η Άνω Σύρος αντίθετα, αποτελεί έναν εσωστρεφή 
οικισμό τύπου κάστρο, ενίοτε με περιτοίχισή και με διαφορετική χωρική δομή που ανάγεται σε πρότυπα από τον 
μεσαίωνα. Η ταυτότητα της Άνω Σύρου σχετίζεται ιδιαίτερα με την ύπαρξη της καθολικής εκκλησίας στον οικισμό και 
τον επακόλουθο χαρακτηρισμό της  ως προστατευόμενη περιοχή κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας.   

Αν επικεντρωθούμε στο χωρικό – τοπογραφικό αποτύπωμα των οικισμών, η Ερμούπολη σε μεγάλη έκταση αποτελεί 
μια σχετικώς επίπεδη περιοχή με μικρές υψομετρικές διαφορές, αναπτύσσεται σε οικοδομικά πολύγωνα με 
παραλληλίες και φυγές προς το θαλάσσιο μέτωπο, εκτεταμένους ανοικτούς δημόσιους χώρους, πλατείες και μεγάλα 
πλάτη δρόμων. Αν σε καμία περίπτωση δεν θα χαρακτηριζόταν ως Ιπποδάμεια νέμησις, η ρυμοτομία της προσφέρει 
ωστόσο μια σχετική ευκολία όσον αφορά τον προσανατολισμό του πλάνητα. Αντιθέτως η Άνω Σύρος αναπτύσσεται 
καθ’ ύψος πρώτα και έπειτα εκτείνεται κατά πλάτος και μήκος λόγω της θέσης της πάνω στον λόφο.  Σε διάφορα 
χαρακτικά της έχει αποδοθεί σχήμα τριγώνου και αντιληπτικά παραπέμπει σε  κώνο, δηλαδή ένα στερεό με όγκο. Η 
δομή της είναι  λαβυρινθώδης και το οδικό δίκτυό της περίπλοκο, αποτελούμενο κατά κύριο λόγο από στενά 
περάσματα που λειτουργούν ως πεζόδρομοι, ενώ η χρήση των οχημάτων περιορίζεται στην περιφέρειά της, στις οδούς 
πρόσβασης από την Ερμούπολη. Τα σημεία πρόσβασης ταυτίζονται με τις πύλες του οικισμού, ο οποίος ήταν 
περιτοιχισμένος. Συνεπώς η Άνω Σύρος μπορεί να περιγραφεί ως ένας τρισδιάστατος λαβύρινθος.  

 

Εικόνα 1: Τα αντιληπτικά προφίλ της Άνω Σύρου και της Ερμούπολης όσον αφορά την τοπογραφία τους 
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Εικόνα 2: Αντιληπτικός (νοητικός) χάρτης της Άνω Σύρου που μοιάζει με ένα πουλί την ώρα που πετά 

 

Η Άνω Σύρος ως παλίμψηστος λαβύρινθος 

Η περιγραφή ενός παραδοσιακού οικισμού ως λαβύρινθος δεν είναι πρωτότυπη. Σύμφωνα με τον γεωγράφο Michael 
Batty η «οργανική πόλη», η πόλη δηλαδή που αναπτύχθηκε αυθόρμητα και όχι μέσω διαδικασιών πολεοδομικού 
σχεδιασμού, χαρακτηρίζεται από μεγάλη γεωμετρική πολυπλοκότητα. Ο Batty στην προσπάθεια διερεύνησης της 
πολυπλοκότητας χρησιμοποιεί ως εργαλείο το φράκταλ (2). Στο ίδιο θεωρητικό πλαίσιο ο ερευνητής Henning Eichberg 
περιγράφει την πόλη ως έναν φρακταλικό λαβύρινθο και κάνει αναφορά σε αρχετυπικούς λαβυρίνθους όπως της 
Κνωσού και σε ευρωπαϊκά μεσαιωνικά κάστρα, όπως το Visby στην περιοχή Gotland της Σουηδίας. Εξηγεί ότι 
ιστορικά η αντίληψη, βίωση και περιγραφή ενός οικισμού –ιδιαίτερα ενός περιτοιχισμένου– ως λαβύρινθος ήταν κοινή 
πρακτική σε πολλούς παράλληλους πολιτισμούς (3). Τη δεκαετία του ‘40 ο ψυχολόγος Edward Tolman διεξάγει 
πειράματα για τον προσανατολισμό στο χώρο με ποντίκια που τοποθετεί σε έναν λαβύρινθο (4). Η έρευνά του αποτελεί 
τη βάση για την ανάπτυξη της νοητικής χαρτογράφησης που αργότερα εξειδικεύει ο Kevin Lynch για την αντίληψη και 
τον προσανατολισμό στην πόλη, όπως θα δούμε παρακάτω. 

Η ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Άνω Σύρου όπως προαναφέρθηκε σχετίζεται με την τοπογραφία, την 
μορφολογία και την ιστορία της. Τα τρία αυτά είναι αλληλένδετα. Η τοπογραφία μπορεί να αντιστοιχηθεί με την 
επίπεδη ταυτότητα του οικισμού (τον χάρτη και το λοφώδες φυσικό ανάγλυφο), η μορφολογία με το τρισδιάστατο 
προφίλ, το τοπίο του οικισμού που περιλαμβάνει φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία του κτισμένου περιβάλλοντος, ενώ 
η ιστορία αποτελεί νοητό χώρο που αναπτύσσεται εις βάθος σε επάλληλα στρώματα, τα οποία συνυπάρχουν στον 
παρόντα υλικό χώρο. Η πολυστρωματική δομή οικισμών με ισχυρή ιστορική ταυτότητα περιγράφεται συχνά ως 
«παλίμψηστο». Το παλίμψηστο είναι χειρόγραφο γραμμένο σε πάπυρο ή περγαμηνή, επικαλυμμένο με άλλα υλικά με 
σκοπό την επανάχρησή του. Η λέξη προέρχεται από το πάλι και «ψάω» που σημαίνει ξύνω. Το παλίμψηστο ως έννοια 
περιγράφει μια επιφάνεια η οποία χρησιμοποιείται, καθαρίζεται και επαναχρησιμοποιείται, έτσι αποτελεί ένα 
πολυστρωματικό αντικείμενο πληροφορίας. Ο όρος παλίμψηστο περιγράφει την πολυπλοκότητα και την δομή των 
φαινομένων σε στιβάδες ή στρώματα που τίθενται το ένα πάνω από το άλλο. Το οικιστικό παλίμψηστο αποτελεί υπό 
αυτή την έννοια ένα σύνολο από στρώσεις, κτιστές οντότητες ή ίχνη που μας αποκαλύπτουν μια σειρά από γεγονότα 
που προέρχονται από διαφορετικές ιστορικές εποχές (5). Η Άνω Σύρος, ως ιστορικός οικισμός με πολλές φάσεις 
εξέλιξης, αποτελεί λοιπόν έναν παλίμψηστο με λαβυρινθώδη δομή, με άλλα λόγια έναν πολυστρωματικό λαβύρινθο. 
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Εικόνα 3: Ο πλάνητας στον λαβύρινθο (αριστερά), στον σχεδιασμένο οικισμό (δεξιά) 

 

Χαρτογραφώντας τον λαβύρινθο της Άνω Σύρου 

Πύλες, σημεία εισόδου – εξόδου του λαβύρινθου 

Όπως όλοι οι λαβύρινθοι, έτσι και ο συγκεκριμένος χαρακτηρίζεται από τα σημεία εισόδου / εξόδου του. Στην 
περίπτωση της Άνω Σύρου τα σημεία αυτά δεν είναι κοινά σε όλη την ιστορική της εξέλιξη. Συγκεκριμένα, ως ενίοτε 
περιτοιχισμένος οικισμός, ο λαβύρινθος της Άνω Σύρου είχε περιορισμένα και συγκεκριμένα σημεία εισόδου / εξόδου. 
Αν και σήμερα πλέον στο μεγαλύτερο μέρος της η περιτοίχιση δεν σώζεται, (άλλωστε δεν αποτελούσε, παρά σε 
ελάχιστα σημεία ξεχωριστή κατασκευή, καθώς στο μεγαλύτερο μέρος της συγκροτούνταν από τα τείχη των κατοικιών 
του οικισμού που από την εξωτερική τους πλευρά δεν είχαν ανοίγματα, ή αν είχαν ήταν περιορισμένα και μικρά), η 
μνήμη των παλαιών περασμάτων εισόδου εξόδου (των πυλών) παραμένει ζωντανή, ενώ πολλές από τις παλαιότερες 
πύλες εξακολουθούν σήμερα να έχουν την ίδια ή παρόμοια χρήση. Σε κάθε περίπτωση οι πύλες αποτελούν σημαντικά 
τοπόσημα του οικισμού που χρίζουν προστασίας και ανάδειξης.  

 

Εικόνα 3: Οι πύλες της Άνω Σύρου, σημεία εισόδου – εξόδου του λαβύρινθου 
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Η φιλοσοφική έννοια της πύλης 

Η πύλη αποτελεί παλίμψηστη φιλοσοφική έννοια καθώς συμπυκνώνει πολλά παράλληλα νοήματα σε διαφορετικά 
επίπεδα, αντιληπτικό, συναισθηματικό, ιδεολογικό, ιστορικό... Ο Gaston Bachelard στην διαλεκτική του έξω και του 
μέσα γράφει ότι πολλαπλασιάζεται και διαφοροποιείται σε αμέτρητες παραλλαγές. Η πύλη υποσημειώνει 
σημειολογικά, φιλοσοφικά, μεταφυσικά, οντολογικά νοήματα σχετικά με το δίπολο μέσα – έξω, όπως για παράδειγμα, 
τα περάσματα μεταξύ ύπαρξης και μη ύπαρξης, σώματος και περιβάλλοντος, κατάφασης και άρνησης, συγκεκριμένου 
και αφηρημένου, ανοιχτού και κλειστού, εδώ και εκεί, ζεστού και κρύου… Ο Bachelard καταλήγει ότι ακόμη και η πιο 
βαθιά μεταφυσική αναπόφευκτα χρησιμοποιεί την γεωμετρία και «χωροποιεί» την σκέψη, με άλλα λόγια έχει ανάγκη 
την υλική μορφή μιας πύλης προκειμένου να κατανοήσει και να διαλογιστεί στις έννοιες αυτές. Η πύλη και το όριο 
είναι αλληλένδετα. Το όριο, περιγράφει και ορίζει τη μορφή, το αντικείμενο, την έννοια. Ο Ιωσήφ Στεφάνου εξηγεί ότι 
χάρη στο περίγραμμα αναγνωρίζονται οι μορφές και τους αποδίδεται ταυτότητα (6). Υπάρχουν σημαντικές πύλες, του 
σώματος, της αντίληψης, της ζωής… Η πύλη είναι το σημείο δύναμης –η γέννηση –και το τρωτό σημείο –θάνατος– της 
ύπαρξης. Οι πύλες της Άνω Σύρου υπό αυτή την οντολογική φιλοσοφική προσέγγιση δεν είναι μόνο πύλες στο χώρο, 
αλλά και στον χρόνο, αποτελούν τα σημεία κατανόησης του οικισμού και συνάμα τα σημεία πρόσβασης στην ιστορία 
και την μνήμη του. Στο όριο της περιτοίχισης αποτελούν σχισμές και χαράγματα που οδηγούν στο παρελθόν. Από την 
άλλη… η πύλη είναι και διφορούμενη έννοια, το ενδιάμεσο μεταξύ των άκρων, αινιγματική, δυναμική, ποτέ στατική:  

«Πόσες λοιπόν ονειροπολήσεις πρέπει να αναλύσουμε κάτω απ’ αυτή την απλή αναφορά: πύλη! Η 
πύλη είναι ένας ολόκληρος κόσμος του Μισάνοιχτου. Είναι τουλάχιστον μια πρωταρχική εικόνα, η 
ίδια η καταγωγή μιας ονειροπόλησης όπου συσσωρεύονται επιθυμίες και πειρασμοί, ο πειρασμός ν’ 
ανοίξουμε το είναι μέχρι τα τρίσβαθα του, η επιθυμία να κατακτήσουμε όλα τα επιφυλακτικά ‘είναι’. 
Η πύλη σχηματοποιεί δύο ισχυρές δυνατότητες, που ταξινομούν καθαρά δύο είδη ονειροπολήσεων. 
Μερικές φορές, να’ την ερμητικά κλειστή, μανταλωμένη, κλειδωμένη. Άλλοτε, να’ την ανοιχτή, 
δηλαδή ορθάνοιχτη» (7).  

 

 

 

Εικόνα 4: Πύλη, έννοιες, συμβολισμοί, πύλη και πορεία 
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Η γραμμικότητα της πύλης 

Εκτός από μη στατική, η πύλη χωρικά και γεωμετρικά δεν αποτελεί ούτε σημείο, αλλά γραμμή με φρακταλική τριαδική 
δομή. Περιλαμβάνει τον χώρο μπροστά από την πύλη (κατώφλι), το πέρασμα (πύλη) και το κατώφλι πίσω από την 
πύλη. Το κατώφλι σηματοδοτεί την περιέργεια, τον δισταγμό, την δοκιμασία, τον πειρασμό, την απόφαση, την άφιξη, 
την αναχώρηση... Ο Πορφύριος είπε «Ένα κατώφλι είναι ένα πράγμα ιερό» (8). Μα ούτε και καθένα από τα τρία 
συστατικά της πύλης είναι σημειακά, καθώς το πέρασμα μπορεί να αποτελείται από διαδοχικές φάσεις, όπως 
συνέβαινε, για παράδειγμα, στις οχυρωματικές πύλες κάποιων βυζαντινών μοναστηριών (9). Και έπειτα τα κατώφλια 
των πυλών αποτελούνται από άλλα κατώφλια …  όπως πλατώματα και πριν τα πλατώματα σημεία όπου οι άνθρωποι 
στέκονται, αναμένουν και παρατηρούν μια πύλη από ‘ασφαλή’ απόσταση… Από τις πύλες μεταβαίνουμε λοιπόν στις 
πορείες και κατανοούμε ότι η πύλη σηματοδοτεί το στιγμιότυπο μιας πορείας με ανάλογο τρόπο που το παρόν 
σηματοδοτεί μια στιγμή στη συνέχεια του χρόνου, που αποκτά σημασία μόνο λόγω της ύπαρξης ενός παρελθόντος 
(αιτία) και ενός μέλλοντος (αποτέλεσμα), αλλιώς δεν υπάρχει. Μέσω της ανάλυσης και της φρακταλικής προσέγγισης 
της τριαδικής δομής της πύλης σταδιακά από το σημείο μεταβαίνουμε στη γραμμή, πράγμα που αναπόφευκτα απαιτεί 
την αλλαγή σύλληψης του χώρου από επίπεδο, συμπαγές τοπογραφικό, σε άυλο, τοπολογικό, δικτυακό. Και στην 
περίπτωση του λαβυρίνθου μόνο κατανοώντας το δίκτυο που τον διέπει είναι εφικτός ο προσανατολισμός και η «λύση» 
του. 

 

Εικόνα 5: Πύλη, φρακταλική δομή και γραμμικότητα 

 

Η Άνω Σύρος ως δίκτυο 

Τουλάχιστον τα τελευταία 50 χρόνια ο χώρος συζητείται πλέον έντονα με όρους δικτύου. Η επιπεδότητα, το συμπαγές, 
η τοπογραφία, η μορφή, η μηχανή κ.ά. έχουν δώσει τη θέση τους στους σε μια εκτός κλίμακας τοπολογία, ένα 
πολύπλοκο σύστημα με δομή δικτύου σε πολλές κλίμακες. Το δίκτυο αντιστοιχεί στον δομικό σκελετό των μορφών και 
αποτελείται από αόρατες σχέσεις, των οποίων τα αποτελέσματα αντιλαμβανόμαστε ως μορφές (10). Το δίκτυο στο 
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χώρο είναι είτε μια νοητική κατασκευή (όπως για παράδειγμα στους νοητικούς χάρτες προσανατολισμού των ατόμων), 
είτε υλοποιείται σε κατασκευές όπως τα υπόγεια ΜΜΜ. Στην πρώτη περίπτωση ο γεωγράφος και πολεοδόμος Kevin 
Lynch με πειραματισμούς που διεξήγε την δεκαετία του ’60 στην Αμερική απέδειξε ότι το άτομο χαρτογραφεί νοητικά 
τον οικιστικό χώρο χρησιμοποιώντας μια σειρά στοιχείων δικτύου: τα τοπόσημα και τους κόμβους (σημεία), τα όρια 
και τις πορείες (κανάλια κίνησης, γραμμές) και τις περιοχές (11). Αν θέλουμε να αντιστοιχίσουμε τα στοιχεία αυτά με 
τον οικισμό της Άνω Σύρου, βλέπουμε ότι τα τοπόσημα αλλά και κάποιοι κόμβοι αντιστοιχούν στις πύλες, κάποιοι 
άλλοι κόμβοι σε διασταυρώσεις δρόμων, οι οποίες ιεραρχούνται σε βαθμίδες σπουδαιότητας, τα όρια στην περιτοίχιση, 
οι πορείες στους διαύλους επικοινωνίας και κίνησης μέσα στην πόλη και οι περιοχές σχετίζονται και πάλι με τις πύλες 
με τις οποίες γειτνιάζουν. Εύκολα δηλαδή μπορούμε πλέον να δούμε την Άνω Σύρο ως ένα νοητικό διάγραμμα με την 
μορφή δικτύου. Αργότερα ερευνητές όπως ο Νίκος Σαλίγκαρος, βασίστηκαν στα ευρήματα του Lynch και ανέπτυξαν 
περαιτέρω την ιδέα της περιγραφής και αντίληψης ενός οικισμού ως δίκτυο και συσχέτισαν τον χώρο με το 
πληροφοριακό φορτίο (12). Τα κύρια χαρακτηριστικά των οικιστικών δικτύων είναι ότι είναι δυναμικά (δηλαδή 
αλλάζουν οι μεταξύ των κόμβων σχέσεις ή κανάλια σύνδεσης) και αναπτύσσονται σε πολλές κλίμακες τόσο όσον 
αφορά γεωμετρικά μεγέθη, όσο και μεγέθη πληροφορίας. Έτσι τα δίκτυα δεν εκτείνονται μόνο μέσα στους οικισμούς, 
αλλά και τους περιλαμβάνουν σε ευρύτερες ομάδες, όπως εξάλλου έχει αναπτυχθεί από σπουδαίους πολεοδόμους – 
γεωγράφους όπως ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης (13) και ο Walter Christaller (14). 
 
 

 

Εικόνα 6: Ο οικισμός ως δίκτυο. Αριστερά πάνω Lynch, δεξιά Σαλίγκαρος, αριστερά κάτω Δοξιάδης, δεξιά Christaller 

Ο Μίτος της Αριάδνης 

Το χάραγμα: ένα σύστημα προσανατολισμού στον λαβύρινθο της Άνω Σύρου 

Βασιζόμενοι στις παρατηρήσεις που δικαιολογούν την περιγραφή του οικισμού της Άνω Σύρου ως έναν 
πολυστρωματικό ή παλίμψηστο λαβύρινθο, του οποίου η «λύση» αναπόφευκτα εμπλέκει την θέαση του ως ένα δίκτυο 
αποτελούμενο από κόμβους και διαύλους επικοινωνίας και κίνησης, οδηγούμαστε στην διατύπωση μιας πρότασης 
‘Μίτου της Αριάδνης’ για την διευκόλυνση του προσανατολισμού του πλάνητα μέσω ενός συστήματος διακριτικής 
σήμανσης των κόμβων και των πορειών με δυνατότητα κατακόρυφης, δηλαδή πολυστρωματικής πληροφοριακής 
ανάπτυξης –ή σωστότερα εμβάθυνσης. Πιο αναλυτικά, προτείνουμε σε πρώτη φάση την επισήμανση των βασικών 
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στοιχείων του δικτύου: Α) των κόμβων όπως τοπόσημα, δηλαδή πύλες, σημαντικοί χώροι και κτίρια από άποψη 
αρχιτεκτονικής μορφολογίας, ιστορίας, λειτουργίας, ιδεολογίας, κ.ά. και διασταυρώσεις μεταξύ μονοπατιών. Τα 
τοπόσημα και οι διασταυρώσεις στην συνέχεια θα ιεραρχηθούν με κριτήρια σημαντικότητας όπως η κεντρικότητα των 
πορειών, τα τοπόσημα που συνδέουν, το εύρος χρήσης τους, η γειτνίαση με πύλες, κ.ά. Β) των πορειών οι οποίες θα 
ιεραρχηθούν βάσει κριτηρίων όπως το πλάτος, η κεντρικότητα, το εύρος χρήσης, η γειτνίαση με τις πύλες, τα 
τοπόσημα που συνδέουν κ.ά. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία θα σχεδιαστεί ένα ιεραρχημένο δίκτυο προσανατολισμού 
στον οικισμό. Σε δεύτερη φάση θα μελετηθεί ένα σύστημα διακριτικής σήμανσης των στοιχείων αυτών με σκοπό την 
πληροφόρηση και τον προσανατολισμό του πλάνητα στον οικισμό. Να σημειωθεί ότι ένα τέτοιο σύστημα ήδη υπάρχει 
στον οικισμό σε αρκετά σημεία (ξύλινα ταμπελάκια που επισημαίνουν πορείες και τόπους), αλλά είναι άτυπο σύστημα, 
συχνά συνδέει διαφορετικής σημαντικότητας τόπους μεταξύ τους και δεν διατίθεται για το σύνολο του οικισμού. 
Επιπλέον, το εδώ προτεινόμενο σύστημα σήμανσης θα είναι περισσότερο οργανωμένο, πλήρες, αναγνωρίσιμο καθώς 
θα χρησιμοποιεί τυποποιημένα σύμβολα και θα επιτρέπει την πρόσβαση του πλάνητα σε πληροφορίες πέρα από τον 
προσανατολισμό στον χώρο. Η βασική μορφολογική ιδέα για την σήμανση είναι το χάραγμα, μια λέξη που 
κυριολεκτικά περιγράφει το πώς θα γίνεται η σήμανση και μεταφορικά παραπέμπει στην πρόσβαση του ατόμου στην 
πληροφορία και το παρελθόν, με τον ίδιο τρόπο που σε μια πολυστρωματική αρχαιολογική επιφάνεια εδάφους, ένα 
χάραγμα, ή μια εκσκαφή, αποκαλύπτει τα αρχαιολογικά στρώματα που αντιστοιχούν σε παρελθόντες πολιτισμούς.  

 

Εικόνα 7: Διάφοροι τύποι σήμανσης πορειών και κόμβων στο «χάραγμα» 

Όσον αφορά την εμβάθυνση, το χάραγμα θα επιτρέπει την πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος πληροφορίας που θα μπορεί 
να αφορά το παρόν, το μέλλον ή το παρελθόν του οικισμού, δηλαδή να αναφέρεται σε δραστηριότητες που λαμβάνουν 
χώρα τώρα (π.χ. πολιτιστικές εκδηλώσεις), σε μελλοντικά σχέδια (π.χ. επιμορφωτικά σεμινάρια) ή σε ιστορικά στοιχεία 
που σχετίζονται με τόπους στο δίκτυο. Τα μέσα αναπαράστασης της πληροφορίας αυτής επίσης μπορούν να ποικίλουν 
περιλαμβάνοντας κείμενο, μεταφορά σε ιστοσελίδες, ακόμη και τρισδιάστατες προβολές (virtual reality) στοιχείων, για 
παράδειγμα το πώς ήταν μια πύλη στο παρελθόν που τώρα δεν σώζεται, ή η αναπαράσταση μιας παραδοσιακής 
δραστηριότητας, όπως το νεροκουβάλημα, κάποιος χωρός, τελετουργία, κ.λπ. Σήμερα διατίθενται πολλές σύγχρονες 
τεχνολογικές, ψηφιακές εφαρμογές για τέτοιου είδους συστήματα, όπως το Geotagging, δηλαδή η διαδικασία 
ανάρτησης δεδομένων (metadata και hypertext όπως π.χ. φωτογραφία, κείμενο, ήχος, αλλά και αισθητηριακά 
δεδομένα) σε συγκεκριμένα σημεία στο χώρο και τα QR Codes (Quick Response Code) που είναι γραφικός κώδικας 
αλληλεπίδρασης με συσκευές ανάγνωσης (που διατίθενται στα κινητά τηλέφωνα) μέσω του οποίου ο χρήστης της 
συσκευής έχει πρόσβαση σε διάφορα δεδομένα (metadata). 
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Εικόνα 8: Χάραγμα και σημείο QR Code 

Σημειολογική ανάλυση του συστήματος προσανατολισμού 

Η τυπολογία του χαράγματος δεν θα είναι τυχαία, αλλά θα ακολουθεί την λογική μιας γλώσσας. Συγκεκριμένα θα 
υπάρχει προσδιορισμός των διαστάσεων βάσει κανόνων, όπως για παράδειγμα πλάτος = σημαντικότητα, βάθος = 
παλαιότητα του τοπόσημου, μήκος = απόσταση από το τοπόσημο, κλίση = ανάγλυφο, κ.ά. Διάφορα ιδεογραμματικά 
σύμβολα που συμβολίζουν λειτουργίες της πύλης, της πορείας, της διασταύρωσης ή συστήματα σημείων που 
συνιστούν μια πορεία (διακοπτόμενη, συνεχόμενη, κρυφή, γεμάτη εκπλήξεις, μεγαλόπρεπη, κλπ) είναι μερικές ακόμη 
ιδέες για τον σχεδιασμό του λεξιλογίου που θα χρησιμοποιεί το σύστημα σήμανσης. Εκτός από το χάραγμα, δηλαδή 
την εγχάρακτη στο υπάρχοντα αστικό μανδύα σήμανση (με αφαίρεση υλικού), θα υπάρχει και δυνατότητα πρόσθεσης 
υλικού, όπως κάποιες στήλες οι οποίες θα μπορούν να βρίσκονται κοντά σε τοπόσημα και θα αποτελούν σημεία 
πρόσβασης στην πληροφορία. Όσον αφορά τον τρόπο κατασκευής του χαράγματος, η επέμβαση θα είναι η ελάχιστη 
δυνατή σε σημεία που θα συνδυάζουν εύκολη ορατότητα από τον πλάνητα. Όσον αφορά την κλίμακα, το χάραγμα 
μπορεί να έχει διαστάσεις, πλάτους και βάθους της τάξης των 5 εκατοστών μέχρι 20, ενώ στο μήκος, όπου απαιτείται, 
μπορεί να εκτείνεται και για ένα ή περισσότερα μέτρα, συνεχόμενο ή διακοπτόμενο. Οι πρόσθετες κατασκευές (όπως 
στήλες ή τετράγωνες πλάκες μέσα στο χάραγμα) μπορούν να είναι κατασκευασμένες από ξύλο, μάρμαρο ή μέταλλο, ή 
συνδυασμό αυτών των τριών υλικών. Σε κάθε περίπτωση η βασική ιδέα για το χάραγμα είναι η διακριτικότητα στην 
επισήμανση στοιχείων προσανατολισμού που επιβάλει τον σεβασμό στα υπάρχοντα παραδοσιακά στοιχεία σήμανσης, 
όπως οι ορθογώνιες πλάκες στους άξονες των μονοπατιών. 

 

Εικόνα 9: Σύμβολα για το χάραγμα 
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1. Εισαγωγή 
Η πύλη «Καμάρα» αποτελεί σήμερα ένα από πιο εμβληματικά σημεία του μνημειακού συνόλου της Άνω Σύρου ως 
τόπος πολυσήμαντος, στον οποίο συμπυκνώνονται ιστορικές και πολιτισμικές διεργασίες από τον 13ο αιώνα μέχρι και 
σήμερα. Αναγνωρίζοντας τη δυναμική του πολιτισμού να δημιουργεί προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης, επισημαίνεται η 
αναγκαιότητα αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης της πύλης για την πολιτισμική και κοινωνική αναγέννηση 
του παραδοσιακού οικισμού της Άνω Σύρου. Οποιασδήποτε όμως παρέμβασης, τόσο στο πολιτισμικό τοπίο όσο και 
στην εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών, προηγείται η διασφάλιση της συνεχούς και αδιάλειπτης εμπλοκής και 
συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας. Γιατί η τοπική κοινωνία είναι ο τελικός αποδέκτης όλων των αλλαγών, αλλά 
ταυτόχρονα είναι και ο φορέας, διαμορφωτής της συλλογικής ταυτότητας του τόπου. Οι ενέργειες ανάπλασης της 
πύλης «Καμάρα» υπηρετούν τον τόπο και τον άνθρωπο που τον κατοικεί, δύο υποκείμενα που αδιάκοπα 
αλληλεπιδρούν, επισφραγίζοντας τη σχέση τους με συνθήκες ισορροπίας. Τον 21ο αιώνα η παγκοσμιοποίηση 
διαταράσσει την ισορροπία αυτή και η ακεραιότητα και η αυθεντικότητα της πύλης παραβιάζονται από την άκρατη 
εκμετάλλευση του δημόσιου χώρου. Ταυτόχρονα όμως, υπαγορεύει την αξία της πύλης στο σήμερα και τον 
κεντροβαρή ρόλο της στην οντολογική σπουδαιότητα του παραδοσιακού οικισμού της Άνω Σύρας. Αναπόδραστα, οι 
αξίες που αντιπροσωπεύει σήμερα η πύλη «Καμάρα» είναι θεμελιώδεις για την ανάγνωση της ταυτότητας του τόπου.  

Η διεπιστημονική προσέγγιση για τη συμβατή ερμηνεία και μορφολογική και αισθητική αποκατάσταση του μνημείου 
και του περιβάλλοντός του εξασφαλίζει παρεμβάσεις που λειτουργούν ως φυσικές απόρροιες του χαρακτήρα του. Η 
πύλη όμως δεν αποτελεί μια αυτοτελή μονάδα, αλλά κομμάτι ενός πολιτισμικού δικτύου που πυροδοτεί την ανάπτυξη 
φυσικών κινήσεων και περιηγήσεων μέσα και έξω από τον παραδοσιακό οικισμό προωθώντας και επιτυγχάνοντας τη 
βίωση του τόπου της Άνω Σύρου, την αίσθηση, τη συναίσθηση και την ενσυναίσθησή του.  

Για το λόγο αυτό, η πρόταση ανάπλασης της πύλης «Καμάρα» βασίζεται σε πρακτικές δικτύωσης και διάδρασης. Με ένα 
στρατηγικό πλάνο  που θεμελιώνεται σε συστηματικές, οργανωμένες, συνδιαλεγόμενες, αλλά τμηματικές παρεμβάσεις, η 
αποκατάσταση και ανάδειξη της πύλης και του περιβάλλοντα χώρου στοχεύει σε ενέργειες προώθησης της πολιτισμικής 
ενότητας στο σύνολο του νησιού. Θεμελιώνοντας τη μεθοδολογία του έργου στην αρχή της ενοποίησης των υλικών και 
άυλων πολιτισμικών αξιών, η πύλη «Καμάρα» αποτελεί τον πυρήνα κοινωνικών και πολιτιστικών διεργασιών στη Σύρο. 
Αποτελεί το κέντρο της αλληλεπίδρασης της αστικής Ερμούπολης με τον παραδοσιακό οικισμό της Άνω Σύρου, το όριο 
της μεταμόρφωσης των επισκεπτών που συσσωρεύονται στο λιμάνι σε περιηγητές και περιπατητές που διαχέονται στις 
πύλες του μεσαιωνικού οικισμού βιώνοντας το οσμητικό, το ηχητικό, το γευστικό και το τοπίο της αφής του. Ταυτόχρονα, 
επισκέπτες και κάτοικοι θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία, μέσω των διεργασιών που αναπτύσσονται, να βιώσουν την Άνω 
Σύρο ως σημείο της επανεκκίνησης των τοπικών κοινωνιών να εξελίξουν την τοπική τους νοημοσύνη, αξιοποιώντας το 
πολιτισμικό κεφάλαιο και τις τοπικές δεξιότητες μέσα από σύγχρονες δομές. 

 

2. Ο ρόλος (ερμηνεία και η σημασία) της πύλης στην Άνω Σύρο 

Χτισμένος στο βραχώδη λόφο του Αγίου Γεωργίου, ο μεσαιωνικός οικισμός της Άνω Σύρου αποπνέει τη μνημειώδη 
και φρουριακή γοητεία του. Η συνεχής εφαπτόμενη θέση των κτιρίων περιμετρικά του οικισμού, ως φυσική οχύρωση 
του δομημένου χώρου, εμβολίζεται από ανοίγματα εισόδου και εξόδου. Οι πύλες της Άνω Σύρου (η πύλη του Γιαλού, η 
πύλη στα σκαλάκια του Ράλλη, η πύλη στην Κατηφόρα, η Πορτάρα, ο Περσινός, ο Μπούργος, η πύλη του Βορνά και η 
πύλη Καμάρα) δικτυώνουν, συνθέτουν και άλλοτε απομονώνουν τη ζωή μέσα και έξω από τα τείχη. Οι πύλες 
«Μπούργος», «στα σκαλάκια του Ράλλη» και «Καμάρα» είναι οι μόνες από όλο το δίκτυο των οκτώ πυλών που 
διασώζονται μέχρι σήμερα και χρίζονται με υψηλή «χωρική και αρχιτεκτονική αξία» ως φυσικοί μάρτυρες των 
πολιτισμικών διαδικασιών της περιφρουρημένης κοινότητας της Άνω Σύρου. Ωστόσο, οι πύλες, ορατές και ιδεατές, 
συνθέτουν την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της οικιστικής εγκατάστασης και της αποδίδουν χαρακτήρα και οντότητα. 
Οι χωρικές τομές, όταν δεν σφράγιζαν αμυντικά με τις ξύλινες θύρες, ενθάρρυναν την αλληλεπίδραση των κατοίκων με 
το περιβάλλον φυσικό και πολιτισμικό τοπίο.  

Έξω από το ασφυκτικό δαιδαλώδες οικιστικό σύνολο οι Ανωσυριανοί εμφυσούσαν γνώση στον τόπο. Τον τόπο που 
επεκτείνεται πέρα από τα όρια του περιφρουρημένου οικισμού σε όλη την Άνω Μεριά με ιδιοκτησίες που καλύπτουν 
σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού μέχρι και το χωριό Σαν Μιχάλη. Σε αυτό το εκτεταμένο πολιτισμικό τοπίο ο ζωτικός 
χώρος του μεσαιωνικού οικισμού μετατρέπει τις πύλες σε προωθητές της τοπικής νοημοσύνης. Εκεί εξασκούσαν 
δημιουργικά τις αγροτικές και κτηνοτροφικές ασχολίες τους, ανέπτυσσαν δίκτυα επικοινωνίας με τους γειτονικούς 
οικισμούς -την πόλη και το λιμάνι-, ασκούσαν τα θρησκευτικά έθιμα ταφής και συνέλεγαν σε πήλινες στάμνες την 
πηγή της ζωής, το νερό. Η φυσική όμως κίνηση, η συνείδηση και το συναίσθημα αποτελούν καθοριστικές παραμέτρους 
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που μεταλλάσσουν τον ταπεινό ρόλο των πυλών από δειλά ανοίγματα επικοινωνίας του εσωτερικού με το εξωτερικό 
περιβάλλον και αντιστρόφως, σε περάσματα ψυχονοητικών διεργασιών και εξελίξεων, σε διαβάσεις ιδεών και 
πολιτισμών. Μέσα από αυτές τις αντιληπτικές, αισθητικές, νοητικές, ιδεολογικές και συμβολικές διαδικασίες που 
πυροδοτούν οι πύλες, η φυσιογνωμία της Άνω Σύρου ενισχύεται με τη δυναμική να προσαρμόζεται, να διαφοροποιείται 
και να εξελίσσεται σε συνάρτηση με τις ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές. Για το λόγο αυτό, η 
σημαντικότητα των πυλών στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, σε τοπικό και διατοπικό επίπεδο, σημειώνεται στην 
ανέλιξή τους σε πυκνωτές της μοναδικής ταυτότητας του παραδοσιακού οικισμού της Άνω Σύρου (Γκανιάτσας 2016, 
Πετράτου-Φραγκιαδάκη 2016, Στεφάνου 2016a). 

 

3. Η ένταξη/χρήση της πύλης στην καθημερινή ζωή της τοπικής κοινωνίας της Άνω Σύρου 

Μέσα στο κλίμα των ιστορικών εξελίξεων και κοινωνικών μεταβάσεων από την αυστηρή εσωστρέφεια του μεσαίωνα 
στην ανεξέλεγκτη εξωστρέφεια της σύγχρονης εποχής, οι πύλες στην Άνω Σύρο αφοπλίστηκαν από τις θύρες τους και 
απελευθερώθηκαν από την αμυντική τους ιδιότητα. Φυσικό επακόλουθο της ενσωμάτωσης των αλλαγών αυτών ήταν η 
εγκατάλειψη αρκετών πυλών στη φθοροποιό δράση του χρόνου, ως απομεινάρια του παρελθόντος, ή η επανάχρησή 
τους με βάση τις ανάγκες που επίτασσε η αστική και τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Η «ψυχολογική απόσταση» της 
Ερμούπολης από την Άνω Σύρο, όπως εκφράζεται από τους Ερμουπολίτες ως τόπος μακρινός τον 19ο αιώνα, 
μειώνεται δραματικά με την κατασκευή του αμαξωτού δρόμου τον 20ό αιώνα. Η πύλη «Καμάρα» αποτελεί την 
απόληξη του δρόμου στην Άνω Σύρο μέχρι και τα τέλη του 20ού αιώνα και καθίσταται το κεντρικό σημείο του 
παραδοσιακού οικισμού από όπου πραγματοποιείται κατεξοχήν η είσοδος και η έξοδος των κατοίκων και των 
επισκεπτών. Οι νέοι χρήστες οικειοποιούνται όχι μόνο την πύλη αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο που την πλαισιώνει 
στο εξωτερικό μέτωπο. Ανοίγματα παράθυρων και θυρών, πετάσματα, κατασκευαστικές και διακοσμητικές προσθήκες 
επεμβαίνουν μορφολογικά και αισθητικά στο τοπίο και θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την αυθεντικότητα του 
ισχυρού και αδιάλλακτου χωρικού ορίου που νοηματοδοτεί και ορίζει συνολικά όλον τον παραδοσιακό οικισμό και τον 
τόπο της Σύρου. Εντούτοις, οι νεότερες κατασκευαστικές επεμβάσεις μαρτυρούν τις ποικίλες αναγνώσεις της πύλης 
από τη σύγχρονη τοπική κοινωνία. Η σταδιακή διαμόρφωση του χώρου πριν την είσοδο στην πύλη «Καμάρα» σε 
πλατεία μαρτυρά τη δημιουργία ενός νέου πολιτισμικού τοπίου ακριβώς έξω από τα οχυρωματικά τείχη. Η πύλη 
καθίσταται «βιωμένη περιοχή» από όπου ο λόγος, η δράση, η συνεύρεση, η συναναστροφή, η αναψυχή, η ανεμελιά, το 
παιχνίδι διαχέονται σε όλη την Άνω Σύρο. Κάτω από το καινούργιο αυτό πρίσμα, η πύλη γίνεται μετασχηματιστής 
πολιτισμικών και κοινωνικών ιδεών, που ανανεώνουν και εμπλουτίζουν την ταυτότητα της Άνω Σύρας (Γκανιάτσας 
1991, 2016, Καπετάνιου 2010, Στεφάνου 2016). 

«Όσο ο χώρος γεμίζει ανθρώπους, με τις δραστηριότητές τους, συναισθήματα, οράματα, προσδοκίες, 
όνειρα, όσο είναι γεμάτος με τα αποτελέσματα της δραστηριότητας των ανθρώπων, γεμάτος 
αντικείμενα που αφήνει ο καθένας στο πέρασμά του, τότε αυτός γίνεται τόπος» (Στεφάνου 2005). 

4. Η δυναμική της εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας 

Η ουσιώδης ερμηνεία και ανάλυση του τοπίου και η επιτυχής εφαρμογή πολιτικών για τη διαχείριση των υλικών και 
άυλων αξιών της πύλης «Καμάρα», θεμελιώνεται στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινότητα αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Άνω Σύρου και συνθέτει την οντότητά της ως το ζωντανό, αλληλεπιδρών 
και νοών στοιχείο της που συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, φέρει και παράγει πολιτισμό. Χωρίς την 
ανάμειξη των κατοίκων καμία ανάπλαση ή επέμβαση στο χώρο δεν θα μπορέσει να αποδώσει, διατηρήσει και 
αναδείξει αυθεντικά τον χαρακτήρα του τόπου. Η Άνω Σύρος αποτελεί μια ξεχωριστή πολιτιστική ταυτότητα και έναν 
ελκυστικό τόπο με προοπτικές ανάπτυξης. Εντούτοις, η επίγνωση των κατοίκων για την αξία του τόπου τους συντελεί 
σημαντικά «στη νομιμοποίηση πλευρών του παραδοσιακού τους πολιτισμού που έχουν απαξιωθεί» (Νάζου 2015). 

Η διάδραση της τοπικής κοινωνίας με τον τόπο της Άνω Σύρου δεν αρκεί να περιοριστεί στη συμμετοχή της σε 
δράσεις. Οι κοινωνίες διατηρούνται ζωντανές όταν έχουν συστηματική εμπλοκή και επικοινωνία. Για την εδραίωση της 
επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και φορέων που μετέχουν σε διαδικασίες αποφάσεων, απαραίτητη προϋπόθεση κρίνεται 
η σύσταση μιας πιλοτικής διεπιστημονικής επιτροπής, έρευνας και παρακολούθησης όχι μόνο των δράσεων, 
επιμορφωτικών και πολιτιστικών, αλλά μιας σειράς επιμέρους θεμάτων και προβληματισμών σχετικών με την 
καθημερινή ζωή. Η ανάγκη αυτής της επιτροπής μεγεθύνεται με την επικείμενη υποψηφιότητα ένταξης της Άνω Σύρου 
στον κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς οι προβληματισμοί 
για τη διατήρηση και ανάδειξη των ιδιωτικών παραδοσιακών κατοικιών, αλλά και του δημόσιου χώρου, θα ανασύρουν 
ζητήματα τεχνικής και εξειδικευμένης επιστημονικής φύσεως. Αναπόφευκτα, η πιλοτική αυτή επιτροπή θα έχει τη 
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δυναμική να αποτελέσει πρότυπο για τη σύσταση αντίστοιχης επιτροπής για την κάλυψη των αναγκών για την ιστορική 
Ερμούπολη, η οποία είναι συνυποψήφια στον φάκελο με την Άνω Σύρο.  

Για την πληρέστερη και αρτιότερη πρόσβαση στην επιτροπή είναι απαραίτητο να συντηρείται ένας ηλεκτρονικός 
ιστότοπος, ο οποίος θα έχει τη δυναμική να ενημερώνει και να παρέχει μία βάση πληροφοριών με προσχεδιασμένες 
απαντήσεις και ενδεικτικές προτάσεις σε απλά τεχνικά θέματα σε 24ωρη βάση. Επιπλέον, θα πρέπει να έχει 
ενσωματωμένες "bottom-up" εφαρμογές, όπου οι πολίτες θα μπορούν να εισάγουν σημαντικές πληροφορίες και 
προβληματισμούς. 

Τα επιστημονικά πεδία που προτείνεται να καλύπτει η επιτροπή, χωρίς να είναι ισοβαρή, είναι τα ακόλουθα: 
• Web developer 

1./ για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της επιτροπής, αλλά και τη συνεχή ενημέρωση και σχεδίαση 
νέων δράσεων 
2./ για την ανάπτυξη διαδραστικών δράσεων σε διαδικτυακό επίπεδο με σκοπό τη συμμετοχή της τοπικής 
κοινωνίας (π.χ. διαδραστικά παιχνίδια που απευθύνονται σε σχολικά προγράμματα). 

• Κοινωνική Λαογραφία – Εθνογραφία 
1./ για τη σύνταξη ερωτηματολογίων που θα παρέχουν τη βάση με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του πληθυσμού 
που σχετίζεται ιδιοκτησιακά, επαγγελματικά ή κατάγεται και ενδιαφέρεται για τον οικισμό, 
2./ για την καταγραφή άυλων πολιτισμικών δομών. 

• Αρχιτεκτονική  - Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης - Πολιτικοί Μηχανικοί 
1./ για την αντιμετώπιση ζητημάτων συντήρησης και αποκατάστασης ιδιωτικών κτισμάτων με σκοπό να 
διατηρήσουν την αυθεντικότητα του οικισμού, αλλά ταυτόχρονα να πληρούν με επιτυχία τους σύγχρονους όρους 
διαβίωσης και να δημιουργούν έτσι κίνητρα επανάχρησης,  
2./ για τη σύνταξη προτάσεων και λύσεων σε συνήθη προβλήματα που παρουσιάζουν οι υπάρχουσες ή μελλοντικές 
κτηριακές υποδομές, 
3./ για το σχεδιασμό προτάσεων ανάδειξης του δημόσιου χώρου. 

• Marketing  
1./ για το σχεδιασμό και την προώθηση των δράσεων που αποσκοπούν στην ενημέρωση και συμμετοχή της 
τοπικής κοινωνίας, 
2./ για το σχεδιασμό της στρατηγικής προώθησης των αξιών των προτεινόμενων έργων ανάδειξης του οικισμού 
(όπως η «Ανάπλαση και Αποκατάσταση της Πύλης "Καμάρα"» ή το «Δίκτυο των Οχυρωματικών Πυλών του 
Μεσαιωνικού Τείχους της Άνω Σύρου»). 

• Fundraising 
για τη χρηματοδότηση των δράσεων και τη βιωσιμότητα της επιτροπής. 

• Heritage Management 
1./ για τη σύνταξη Management Plans, τα οποία θα αφορούν τη διατήρηση, προώθηση και ανάδειξη μνημείων της 
Άνω Σύρου (όπως η πύλη «Καμάρα») 
2./ για τη βέλτιστη επικοινωνία όλων των διεπιστημονικών τομέων και την αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των 
πόρων· ανθρώπινων, υλικών και άυλων. 

Ο πιλοτικός χαρακτήρας της επιτροπής θα σηματοδοτηθεί με τη διαχείριση της πρότασης για την Ανάπλαση και 
Ανάδειξη της Πύλης «Καμάρα» και η περαιτέρω εκμετάλλευση των δεδομένων της εμπειρίας αυτής θα θεμελιώσει την 
επέκταση του έργου της και την ένταξή της στο δυναμικό για τη σύνταξη του φακέλου για την υποψηφιότητα της Άνω 
Σύρου στον κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, αλλά και για την 
εφαρμογή των προαπαιτούμενων έργων.  

5. Πρόταση ανάπλασης και ανάδειξης της πύλης «Καμάρα» και του ευρύτερου χώρου επιρροής  

Η πρόταση για την ανάπλαση και την ανάδειξη της πύλης «Καμάρα» είναι θεμελιωμένη σε ένα πλαίσιο θεωρητικών 
αρχών και αξιών του τόπου. Μία από τις σημαντικότερες των αρχών αυτών είναι ότι στους παραδοσιακούς οικισμούς 
είναι εγγενή τα χαρακτηριστικά, αφενός, της κυκλικής ιστορικότητας, όπου το παρελθόν ενσωματώνεται στο παρόν για 
να μπορέσει να προσαρμοστεί και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος και, αφετέρου, των αλλαγών, οι 
οποίες, αν και ραγδαίες, ακολουθούν τον χρόνο της κοινωνικής εξέλιξης -και όχι της τεχνολογικής, όπως συμβαίνει 
στις σύγχρονες αστικές κοινωνίες (Γκανιάτσας 1991).  

 

 114 



Ακολούθως, η πύλη «Καμάρα», η οποία στο παρελθόν δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο μεσαιωνικό οικισμό, ως 
«περιοχή διαχρονικής εγκαθίδρυσης και διάνοιξης του τόπου», θεωρείται σήμερα μνημείο πρωτεύουσας σημασίας του 
οποίου η αποκατάσταση υπόκειται στις θεωρητικές αυτές αρχές, αλλά πρωτίστως σε εκείνες τις αξίες του τόπου οι 
οποίες πληρούν την ικανή συνθήκη του βιώσιμου παρόντος, το οποίο θα οδηγήσει σε μέλλον αειφόρο. Με την πρόταση 
ανάπλασης που ακολουθεί, ο χαρακτήρας της πύλης «Καμάρα», αλλά και του ευρύτερου χώρου επιρροής, φιλοδοξεί να 
αποτελέσει την «ανασυγκρότηση εαυτού» προσαρμοζόμενη στις κοινωνίες του 21ου αιώνα, εκπορευόμενη όμως πάντα 
από το σύνολο της ιστορικότητάς της (Γκανιάτσας 2016, Malpas 2006, Malpas 2016). 

Συνοψίζοντας τα προαναφερθέντα αξιώματα, προτείνεται ένα ενδεικτικό πλάνο, το οποίο βασίζεται σε δύο άξονες με 
αντίστροφη σημασία και έμφαση σε χρονικό βάθος. Ο πρώτος άξονας αντιπροσωπεύεται από την τοπική κοινωνία και 
την ενεργό συμμετοχή της σε δράσεις που αποσκοπούν στην ενημέρωση για τη σημασία της πύλης «Καμάρα», ως 
κεντροβαρής «θύλακας μνήμης» για την καθημερινότητα αλλά και το μέλλον. Ο δεύτερος άξονας αντιπροσωπεύει το 
ίδιο το έργο της υλικής αποκατάστασης της πύλης «Καμάρα» και του χώρου επιρροής, το οποίο όμως αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος ανάδειξης του οικισμού της Άνω Σύρου και γενικότερα της 
ενότητας Ερμούπολη-Άνω Σύρος. Ο παράγων του χρόνου οριοθετεί την εφαρμογή των δύο αυτών αξόνων με μια 
αντίστροφη πορεία έντασης. Σκοπός αυτών των χρονικών ορίων είναι η επιτυχής εφαρμογή μιας παρέμβασης μεγάλης 
κλίμακας μέσω της αποδοχής και στη συνέχεια της συμμετοχικής υποστήριξης του έργου από την τοπική κοινωνία. Με 
την εκπόνηση ενός τέτοιου στρατηγικού πλάνου εξασφαλίζεται η δυναμική να υπερκεράσουμε την παγίδα και τα 
αδιέξοδα της λογικής των αποσπασματικών παρεμβάσεων, να υποστηρίξουμε τη διαφάνεια και να νοηματοδοτήσουμε 
ένα σύνολο βιώσιμων έργων με  κοινωνική ανταποδοτικότητα (Θεοδωρά 2016). 

 

 

F1: Ενδεικτική απεικόνιση χρονοδιαγράμματος εκπόνησης του πλάνου για την ανάπλαση και αποκατάσταση της πύλης «Καμάρα» από τον 
Ιανουάριο του 2017 έως τον Δεκέμβριο του 2019. Στο χρονοδιάγραμμα γίνεται εμφανής και η αντίστροφη χρονικά εφαρμογή του 
υλικού έργου και των δράσεων για την ευαισθητοποίηση και υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. 

Το πρόγραμμα της ανάπλασης και αποκατάστασης της πύλης «Καμάρα» τοποθετείται αρχικά στο χρονικό διάστημα 
των 3 χρόνων, το οποίο κρίνεται απαραίτητο για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και την εύρεση 
χρηματοδότησης, ενώ, ταυτόχρονα, κρίνεται ικανό για τη μελέτη και εκπόνηση του υλικού έργου της συνολικής 
αποκατάστασης της πύλης και του εξωτερικού περιβάλλοντα χώρου. Σε αυτό το χρονικό πλαίσιο προτείνονται τα εξής 
υποέργα: 
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• Δημιουργία διαδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (άξονας 2), 
1./ για ενημέρωση των πολιτών για τις σχετικές δράσεις και εκδηλώσεις,  
2./ για πληροφορίες για την επίλυση τεχνικών θεμάτων,  
3./ για τη συμμετοχή του κοινού σε διαδικτυακά επιμορφωτικά παιχνίδια,  
4./ για τη συνεχόμενη επικοινωνία με όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας. 

• Σύσταση ερωτηματολόγιων (άξονας 1),  
σε κομβικές χρονικές περιόδους, τα οποία θα ενημερώνουν σχετικά και θα διερευνούν την αποδοχή ή 
κριτική του έργου για την ανάπλαση και αποκατάσταση της πύλης «Καμάρα». Θα απευθύνονται αρχικά 
στους άμεσα συσχετιζόμενους με την Άνω Σύρο κατοίκους, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να διερευνηθούν 
και οι απόψεις των κατοίκων της Ερμούπολης.  

• Ανάλυση των απαντήσεων (άξονας 1), 
η έκθεση της οποίας θα ανοίξει ένα εποικοδομητικό διάλογο αφενός, για τη γνωστοποίηση των ζητημάτων 
και προβληματισμών της τοπικής κοινωνίας και την ανάδειξη των αξιών του έργου και αφετέρου, για να 
ενταχθούν στο έργο τροποποιήσεις, οι οποίες -χωρίς να αλλάζουν το γενικότερο όραμα- να είναι πιο κοντά 
στην πραγματικότητα της τοπικής κοινωνίας. 

• Έρευνα και καταγραφή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Άνω Σύρου (άξονας 1), 
με έμφαση στις εκφάνσεις εκείνες που τη συνδέουν με την πύλη «Καμάρα» ή και με το ευρύτερο δίκτυο των 
πυλών του οικισμού. 

• Ανάλυση των δεδομένων και διερεύνηση του παραδοσιακού πολιτισμού (άξονας 1), 
με μια μεθοδολογία η οποία θα αποσκοπεί στο να συγκεράσει διαλογικά τις παραδοσιακές δομές  και τις 
σύγχρονες πρακτικές για το σχεδιασμό: 
1./ μιας σειράς συμμετοχικών και διαδραστικών εκδηλώσεων σχετικά με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά 
που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πύλη «Καμάρα», 
2./ μιας σειράς διαδραστικών επιμορφωτικών παιχνιδιών τα οποία θα απευθύνονται σε παιδιά αλλά και σε 
ενήλικες και θα κινητοποιήσουν όλους τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν και να προωθήσουν τις αξίες 
του έργου. 

• Έργα σταδιακής αποκατάστασης της πύλης «Καμάρα» και του περιβάλλοντα χώρου (άξονας 2), 
τα οποία αρχικά θα είναι μικρής εμβέλειας και χρηματοδοτικής ανάγκης, αλλά θα ακολουθούν ένα αυστηρό 
χρονοδιάγραμμα. Στη συνέχεια και όσο αυξάνεται η αποδοχή και υποστήριξη της ανάπλασης, θα 
πραγματοποιηθούν και οι «σκληρές» παρεμβάσεις μέχρι και το πέρας της συνολικής αποκατάστασης. 
Παράλληλα θα δρομολογούνται και έργα μικρών παρεμβάσεων στο εσωτερικό του οικισμού με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των κατοίκων για την εξέλιξη των παρεμβάσεων με ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες θεμελιωμένες στο φαινόμενο της «χιονοστιβάδας».  

• Εκδηλώσεις στην πλατεία της πύλης «Καμάρα» (άξονας 1, 2), 
με εορταστικό και φεστιβαλικό χαρακτήρα και ετήσια επαναληψιμότητα. Στόχος των αυτών θα είναι η 
δέσμευση όλο και μεγαλύτερου κοινού με την Άνω Σύρο. Πρωτίστως όμως σε αυτές τις εκδηλώσεις θα 
αρχίσει να παρουσιάζεται η τελική μορφή της πύλης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης. 
Αρχικά αυτό θα επιτυγχάνεται με δημιουργικές παρεμβάσεις τοπίου με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, 
όπως απεικονίσεις από προβολείς διαφανειών, 3D αναπαραστάσεις, υλικές προσομοιώσεις κ.ά. Τα έργα της 
εικονικής αυτής ανάπλασης θα λειτουργούν πιλοτικά για να συλλεχθούν αντιδράσεις και να συναχθούν 
συμπεράσματα για τη βελτίωση της τελικής πρότασης ανάπλασης και για να προωθήσουν την εξοικείωση 
της τοπικής κοινωνίας με την έννοια της αλλαγής χωρικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, ιδεολογικά. Στην πορεία 
του χρόνου θα αποκαλύπτονται σταδιακά εφαρμογές του υλικού έργου. 

• Σταδιακή αλλαγή χρήσεων στις κτιριακές υποδομές του περιβάλλοντα χώρου της πλατείας (άξονας 2) 
με σχεδιασμό ο οποίος θα ενισχύει την ταυτότητα του μνημείου και θα δημιουργεί νέα κίνητρα για 
επισκεψιμότητα. Παράλληλα, θα έχει και χαρακτήρα χρηστικό για την καθημερινότητα των κατοίκων του 
οικισμού και θα δημιουργεί έτσι κίνητρα για την επανακατοίκησή του. 

 

Όλες οι δράσεις του προγράμματος για την ανάπλαση και αποκατάσταση της πύλης «Καμάρα» αποσκοπούν στο να 
ενισχύσουν σταδιακά τη συλλογική ταυτότητα των κατοίκων της Σύρου και να συμβάλλουν στη συλλογική αίσθηση 
υπερηφάνειας, η οποία έχει τη δυναμική να αποσπάσει τους κατοίκους από τις παγίδες που προκαλεί η παρούσα 
οικονομική κρίση και θα ενισχύσει τις καινοτόμες και δημιουργικές δεξιότητές τους. 
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F2: Ενδεικτική απεικόνιση χρονοδιαγράμματος εκπόνησης του πλάνου για την ανάπλαση και αποκατάσταση της πύλης «Καμάρα» από τον 
Ιανουάριο του 2017 έως τον Αύγουστο του 2018. Στο χρονοδιάγραμμα γίνεται εμφανής και η αντίστροφη χρονικά εφαρμογή του 
υλικού έργου και των δράσεων για την ευαισθητοποίηση και υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. 

6. ΑΞΟΝΑΣ 2: Αποκατάσταση της Πύλης «Καμάρα» και του Χώρου Επιρροής της 

Στην πύλη «Καμάρα» συμπυκνώνονται όλες οι ιστορικές διεργασίες και κοινωνικο-οικονομικοί μετασχηματισμοί του 
παραδοσιακού οικισμού της Άνω Σύρου και ολόκληρου του νησιού. Τα αισθητικά, μορφολογικά και δομικά 
χαρακτηριστικά της πύλης αποτυπώνουν άμεσα και τολμηρά την προσαρμοστική ικανότητα των κοινωνιών στις 
αλλαγές των εποχών. Μπορεί η αυθαίρετη κάποιες φορές χρήση της πύλης και του περιβάλλοντα χώρου της να 
δημιουργεί συγχύσεις στην ανάγνωση της ιστορικής πραγματικότητας του τόπου, ωστόσο, η αυθόρμητη οικειοποίηση 
του χώρου μαρτυρά την πραγματική ερμηνεία του τόπου από την τοπική κοινωνία.  

Η αποκατάσταση της πύλης «Καμάρα» και του χώρου επιρροής της δεν στοχεύει τόσο στην αισθητική αναμόρφωση 
του τοπίου αλλά στη δημιουργία συνθήκης για αρμονική συνύπαρξη των διακριτών οντοτήτων της, της ιστορικής 
μνήμης και της νέας εμπειρίας, της μνημειακής διατήρησης και της δημιουργικής επανάχρησης και νέας χρήσης. Για 
την προστασία και ανάδειξη των διαφορετικών φυσιογνωμιών του τόπου, προτείνεται η δημοκρατική διατήρηση των 
μορφολογικών και δομικών αλλαγών που υπέστη σε σημαντικές ιστορικές χρονικές περιόδους.  

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την πλήρη αποκατάσταση της πύλης για τη διαφύλαξή της ως μνημείο πολιτιστικής 
κληρονομιάς, αλλά ταυτοχρόνως εξασφαλίζει τη «συνεχή παρουσίαση ως ιστορία ζώσα και παρούσα» ανάμεσα σε 
πλίθινες και τσιμεντένιες κατασκευές (Γκανιάτσας 2016). Επίσης, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι η πύλη 
«Καμάρα» αποτελεί όχι μόνο προμελετημένο κομμάτι ενός οχυρωματικού τείχους αλλά μέρος ενός νέου πολιτισμικού 
τοπίου, το οποίο αυθόρμητα και άναρχα διαμορφώθηκε γύρω από αυτήν. Οικισμοί, σημεία αναψυχής, καταστήματα, 
κοινοτικοί και πολιτισμικοί χώροι περικλείουν την πύλη και συνθέτουν το χώρο της πλατείας που εκτείνεται μπροστά 
της. Συνεπώς, υπηρετώντας τις νέες ανάγκες του τόπου, η πρόταση αποκατάστασης της πύλης ενισχύει το ρόλο της 
πλατείας αποδίδοντάς της «μνημειακότητα, [και] κεντρικότητα» σε αρμονία με σύγχρονα μορφολογικά, χρηστικά και 
αισθητικά  στοιχεία όπως φωτισμός και επίπεδα που θα δημιουργούν εστίες συνάθροισης, ενώ παράλληλα θα 
διευκολύνουν τις υποδομές των εκδηλώσεων (Καπετάνιου 2010).  
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F3: ΟΨΗ 1. Σχεδιαστική απεικόνιση της ιδέας για την τελική μορφή του έργου  ανάπλασης και αποκατάστασης της πύλης «Καμάρα» στην 
οποία γίνονται διακριτές οι μορφές που είχε σε σημαντικές ιστορικές χρονικές περιόδους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F4: ΟΨΗ 2. Απεικόνιση της ιδέας για την τελική μορφή του έργου  ανάπλασης  
και αποκατάστασης της πύλης «Καμάρα» στην οποία γίνονται διακριτά  
τα μορφολογικά στοιχεία διαφορετικών ιστορικών χρονικών περιόδων. 

 

 

F5: ΚΑΤΟΨΗ 1. Σχεδιαστική απεικόνιση της ιδέας για την τελική μορφή του  
έργου  ανάδειξης του περιβάλλοντα χώρου της πλατείας της πύλης «Καμάρα»,  
στην οποία γίνονται διακριτές οι επεμβάσεις που ενισχύουν τη δημόσια χρήση 
 του χώρου και υποστηρίζουν τη χωροθέτηση εκδηλώσεων. Εκτός από  
τη διαμόρφωση της πλατείας, είναι φανερές και οι παρεμβάσεις, αφενός, της  
κατάργησης της ράμπας και, αφετέρου, της αλλαγής της σκάλας  
στο πρώτο κτίριο δεξιά της πύλης. 
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F6: Σκιτσογραφική αναπαράσταση της τελικής μορφής του  
έργου με ενδεικτικές χρήσεις του περιβάλλοντα χώρου  
της πλατείας. 

 

 

F7: Σχεδιαστική απεικόνιση της τελικής μορφής του  
έργου. Εκτός από τη διαμόρφωση 
της πλατείας, είναι φανερές και  
οι παρεμβάσεις, αφενός, της  
κατάργησης της ράμπας και, αφετέρου, 
της αλλαγής της σκάλας στο πρώτο κτίριο  
δεξιά της πύλης. 
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6. Επίλογος 
Ο παραδοσιακός οικισμός της Άνω Σύρου ξεχωρίζει για την ιστορικότητά του, τη συνεχή παραγωγή γνώσης και 
πνεύματος, την ηθική και αυθεντική του υπόσταση από την ίδρυσή του και την αέναη δυναμική του να εξελίσσεται 
κυκλικά. Οι υψηλές αξίες της Άνω Σύρου συμπυκνώνονται στις πύλες της μεσαιωνικής οχύρωσης του οικισμού, με την 
πύλη «Καμάρα» να πρωταγωνιστεί στις μέρες μας. Στην πύλη «Καμάρα» όχι μόνο τεκμηριώνεται η πολιτισμική αξία 
της Άνω Σύρου από το παρελθόν έως σήμερα, αλλά εντοπίζεται ένας μοναδικός «ροϊκός» χώρος που δικτυώνει τόπους 
και ανθρώπους του παρελθόντος και του παρόντος με το μέλλον. Μέσα από την πρόταση αποκατάστασης της πύλης 
και του χώρου επιρροής της υποκινείται η δράση της τοπικής κοινωνίας να αλληλεπιδράσει με τον πολιτισμό της και 
να συμμετάσχει στην αναγέννηση του τόπου. Οι μορφολογικές παρεμβάσεις στοχεύουν στην ανάδειξη της ταυτότητας 
της Άνω Σύρου και στην ενίσχυση της τοπικής υπερηφάνειας για τη διατήρηση ενός ζώντα παραδοσιακού οικισμού. Η 
νήσος Σύρος αποτελεί ολόκληρη μια πύλη, μέσα στην οποία εκκολάπτονται, γεννιούνται, συγκρούονται, 
προσμιγνύονται, και μέσα από την οποία διαχέονται δράσεις, σκέψεις, ιδέες, οράματα και οραματισμοί. Είναι η πύλη 
του φωτός στη Μεσόγειο, των μυστικών της γέννησης του σύμπαντος, του ξεπεράσματος του εγκλεισμού. Μέσα από 
την αποκατάσταση και ανάδειξη της πύλης «Καμάρα» η Σύρος θα καταφέρει να εκκινήσει μια σειρά αλληλεπιδρώντων 
ενεργειών για να υπηρετήσει το πνεύμα της και να παράξει νέες χρονικές και χωρικές μεταβάσεις. 
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 ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ «ΚΑΜΑΡΑ» ΣΤΗΝ ΆΝΩ ΣΥΡΟ 
 

Βασιλική-Λουίζα Λεφακίνη, Πολιτικός μηχανικός Τ.Ε.  

 

Περιγραφή  

Τόπος: Άνω Σύρος, Σύρος 

Η παλαιά μορφή της πύλης επανέρχεται στη νέα πρόταση, επαναφέροντας έτσι την αρχική της φυσιογνωμία. 
Ταυτόχρονα όμως η ίδια η πύλη αντιστρέφει τον αρχικό φρουριακό χαρακτήρα της σε ένα ελκυστικό και ενδιαφέρον 
πέρασμα που ενεργοποιεί το αίσθημα της ανθρώπινης περιέργιας ως προς το άγνωστο -σε αυτή την περίπτωση το 
"κρυφό", λόγω των  γεωμετρικά μικρών αναλογιών του ανοίγματος της καμάρας , εμποδίζοντας έτσι τον περιπατητή να 
διακρίνει τα στοιχεία που υπάρχουν πίσω απο αυτή όταν βρίσκεται ο ίδιος εξωτερικά του οικισμού.  

Η πρόταση απαρτίζεται απο ένα σύνολο επεμβάσεων που αφορούν στην μάζα της πύλης αλλά και στον περιβάλλοντα 
χώρο.  

Η μορφοποίηση του δαπέδου είναι ένας απο τους παράγοντες που μπορούν να αναδείξουν την πύλη σχηματίζοντας ένα 
οπτικό μονοπάτι προς αυτή, πρακτικά ευθύγραμμο αλλά δημιουργώντας ταυτόχρονα οπτικές αυταπάτες, κυρίως μετά 
τη δύση του ηλίου. Αυτό το μονοπάτι στην πρόταση επιτυγχάνεται με την εκσκαφή ευθύγραμμου τμήματος του 
δαπέδου, την τοποθέτηση τοπικού και ανά διαστήματα, φωτισμού καθ'ύψος της εκσκαφής στο ίδιο υψόμετρο σε όλο το 
μήκος ή και όχι. Και τέλος στην επαναφορά του υψομέτρου του δαπέδου με την τοποθέτηση γυάλινης επιφάνειας ώστε 
η πλατεία να έχει ομοιόμορφο επίπεδο. Στο κατώτατο τμήμα της εκσκαφής είναι σχεδιασμένο ενδεικτικό μοτίβο 
ψηφιδωτού. Προτεινόμενη παράσταση του ψηφιδωτού είναι μια καθημερινή τοπική συνήθεια των κατοίκων ή μια 
θρησκευτική απεικόνηση.  

Η ιδέα περιλαμβάνει επίσης την επαναφορά του λίθου στις ήδη πετρόχτιστες επιφάνειες που έχουν καλυφθεί 
μεταγενέστερα με επιχρίσματα, και τη χρήση επένδυσης ιδίου υλικού σε τμήματα τοιχοποιΐας κατασκευασμένα απο 
σκυρόδεμα.  

Η πρόταση έχει σχεδιαστεί με τρεις διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις σε ότι αφορά τα υλικά των περιμετρικών τοίχων 
και τις πιθανές τοποθετήσεις αυτών.  

Στην μια εκ των οποίων έχουν σχεδιαστεί επάλξεις στην τοιχοποιΐα που βρίσκεται αριστέρα της πύλης. Μια έπαλξη 
στην αμυντική αρχιτεκτονική, όπως εκείνη των τειχών πόλεων ή κάστρων, περιλαμβάνει ένα στηθαίο, στο οποίο 
ορθογώνια διάκενα ή εγκοπές υπάρχουν κατά διαστήματα. Ένα αμυντικό κτίριο θα μπορούσε να σχεδιαστεί και να 
κατασκευαστεί με επάλξεις όπου δεν υπήρχε στηθαίο στο παρελθόν1. Το αρχικό τείχος δεν περιλάμβανε επάλξεις. Με 
την πάροδο του χρόνου όμως η φυσιογνωμία του τόπου ή τμημάτων αυτού άλλαξε με συνέπεια την αλλοίωση της 
ιστορικής σημειολογίας του οικισμού και της αίσθησης του κλειστού, προστατευτικού τείχους. Η κατασκευή επάλξεων 
επομένως, οδηγεί πιο εύκολα τον παρατηρητή να κατανοήσει τον χαρακτήρα του αρχικού, προϋπάρχοντος, 
οχυροματικού κτίσματος. 
 
Τέλος, για την επαναφορά της πύλης προτείνεται η κατάργηση των περισσότερων δυνατών παρεμβάσεων του 
ανθρώπινου παράγοντα κατά το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι σήμερα, όπως επίσης και η παραδοχή της κλειστής 
πύλης απο την εσωτερική ή την εξωτερική πλευρά με ξύλινη πόρτα διαστάσεων ίσων με τη διατομή του ανοίγματος.  
 
 
 
 
1 Ορισμός <Έπαλξης> από Βικιπαίδεια, 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BE%CE%B7  
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https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF


 
1η Λύση: Επάλξεις και κάλυψη ολόκληρου του αριστερού τοίχου 
  

 
 
Κάτοψη γυάλινου διαδρόμου. Νυχτερινή λήψη. Λύση με Επάλξεις.  
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Όψη πύλης. Εξωτερικό οικισμού. Ανάπλαση πλατείας.  

 

 

Κάτοψη κατά τη διάρκεια της ημέρας.  
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Όψη. Μεσημέρι.  

 

 

                   

Η πλατεία. Μεσημέρι. Μορφοποίηση σκάλας φαρμακείου δεξιά της πύλης .  
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Τομή εκσκαφής και γυάλινης επιφάνειας. Ενδεικτικό μοτίβο ψηφιδωτού. (Κοινό σε κάθε λύση)  

 

 

2η Λύση: Επένδυση μόνο σε τμήμα της τοιχοποιΐας αριστερά της πύλης σε κλιμακωτή μορφή. 

 

 

Λήψη εξωτερικά της πλατείας.  
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Προοπτικό. Δύση ηλίου.  

 

 

 

 

 

Όψη πύλης.   
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3η Λύση: Χρήση ανεπίχριστου λευκού σκυροδέματος στην αριστερή τοιχοποιΐα. 

 

Προοπτικό σκίτσο πλατείας με χρήση ανεπίχριστου λευκού σκυροδέματος.  

 

 

Τομή εκσκαφής με φωτισμό. Πορεία φωτεινών ακτίνων μέσα απο το γυαλί. (Κοινό σε κάθε λύση)  
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ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 5 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ «ΚΑΜΑΡΑ» ΣΤΗΝ ΆΝΩ ΣΥΡΟ 
 

Ιωάννης Δρίτσας, πτυχιούχος Α.Σ.Κ.Τ, Ηθοποιός/Σκηνοθέτης. 

 

Περιγραφή 
Η ιδέα διαχείρισης προκειμένου για την Ανάδειξη και την Αξιοποίηση των Πυλών της Πόλεως της Άνω Σύρου, 
συγκριτικώς με την κατάσταση αυτών, ως είναι σήμερα, συνοψίζεται ως εξής : 
Στην πλειονότητά τους, έχουν υποστεί αλλοιώσεις λόγω θέσης γειτνίασης με παρακείμενες οικοδομικές κατασκευές, 
ενώ κάποιες έχουν χαθεί στο πέρασμα του χρόνου, αφομοιωμένες από την πολυδαίδαλη δόμηση σπιτιών, αυλών και 
σοκακιών που χαρακτηρίζει την περιοχή και αφού έπαψε το τείχος να εξυπηρετεί τον αρχικό του προορισμό, οπότε η 
δόμηση επεκτάθηκε πάνω και πέρα από αυτό, καθιστώντας αδύνατο τον εντοπισμό της αρχικής των θέσης. 
Η εν λόγω Πύλη τυγχάνει να διατηρεί τόσο την θέση όσο και την αρχική της δομή σε όλο της το εύρος. Όμως δεν 
συμβαίνει το ίδιο και στον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος την πνίγει κυριολεκτικώς, αφού πέραν των εκατέρωθεν 
ιδιόκτητων οικιών και καταστημάτων, έθεσε επ’ αυτής, ως τελειωτικό «χτύπημα» … σύγχρονο Αποχωρητήριο (όχι 
Μοναστικού τύπου). 
Σε πρώτη φάση, ευχής έργον θα ήταν να απομακρυνθούν όλες οι παράνομες και αυθαίρετες σύγχρονες επεμβάσεις που 
αντιβαίνουν στην όποια προσπάθεια ανάδειξης της Πύλης. Ωστόσο η πρόταση που κατατίθεται, μπορεί να ισχύσει 
ακόμη και αν δεν καταστεί δυνατή η «Εκκαθάριση» του περιβάλλοντος χώρου.  
Σε δεύτερη φάση προτείνεται Εικαστική παρέμβαση, που επίσης δύναται να υλοποιηθεί στο βαθμό που δεν θα 
δημιουργεί προβλήματα στον σύγχρονο τρόπο χρήσης της Πύλης και η θεματολογία της, μπορεί να προέρχεται από 
ιστορικά γεγονότα, μύθους, θρύλους, ήθη και έθιμα, τον προσανατολισμό ή λειτουργία της Πύλης, οικόσημα και θα 
μπορούσε να εφαρμοσθεί σε όλες της Πύλες. 
Σκίτσα παραστάσεων 
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Αρχιτεκτονική ιδέα διαμόρφωσης πλατείας. Σκίτσο κάτοψης.  
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ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ «ΚΑΜΑΡΑ» ΣΤΗΝ ΆΝΩ ΣΥΡΟ 
 

Γωνιάδου Ευδοξία, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Κυρίμη Ευαγγελία, Μηχανικός Ορυκτών πόρων 

 

H σημασία της οριοθέτησης 
Η οριοθέτηση αποτελεί βασική ανάγκη για την ύπαρξη του ανθρώπου, αφού συνειδητά ή ασυνείδητα οριοθετεί έννοιες, 
καταστάσεις, γεγονότα και με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβάνεται τη θέση και τη σχέση του με τον κόσμο. 
Ανακαλύπτοντας συνεχώς τις σχέσεις μεταξύ αντιθετικών και συμπληρωματικών σχέσεων, ο άνθρωπος οδηγείται σε 
μια αέναη διεύρυνση της δυνατότητας επικοινωνίας του με την εσωτερικότητα και την εξωτερικότητα. Έτσι, 
εγκαθιδρύεται η έννοια της αρχής και του τέλους, του ορίου δηλαδή πέραν του οποίου κάτι νέο ξεκινά να υπάρχει. 

Η σημασία της προσπελασιμότητας 

Μέσα στο πνεύμα μιας συνεχούς δράσης δημιουργίας ορίων, ο άνθρωπος έχει την ανάγκη διάσπασης των ορίων αυτών. 
Η έννοια της “πύλης”, ο χώρος περάσματος τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά, αποκαλύπτει τη φύση του ορίου 
και αναγγέλλει τη φύση του χώρου στον οποίο δίνει προσπέλαση. 

Με τον τρόπο αυτό ερμηνεύεται η ύπαρξη των τειχών και των πυλών που κατά την κατασκευαστική τους φάση είχαν 
σαφώς πρακτική σημασία, αυτή της προστασίας του οικισμού που περιέβαλαν και της κυκλοφορίας μέσα και έξω από 
αυτόν. 

Η μετάβαση στη σύγχρονη πόλη 

Οι είσοδοι μιας πόλης ή ενός οικισμoύ αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα τμήματά της -  είναι ο τρόπος με τον 
οποίο ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται τι βρίσκεται εντός των τειχών. Θα έλεγε κανείς πως τα τείχη αντιπροσωπεύουν το 
περιτύλιγμα ενός “δώρου” - τηv πόλη και οι ανοιχτές πύλες, μικρές εισόδους περάσματος του βλέμματος προς το δώρο 
αυτό.  
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Η πάροδος των αιώνων, έφερε την διάχυση των πόλεων εκτός των τειχών πολλές φορές συνεννοούμενη με 
περιφερειακούς οικισμούς. Η μεταξύ τους διασύνδεση με δρόμους μετέτρεψε τις πύλες σε ασαφείς, ετερόμορφες 
εισόδους που συχνά δεν γίνονται καν αντιληπτές από τον επισκέπτη. Το φαινόμενο αυτό διακρίνεται και στην 
περίπτωση της κεντρικής πλεόν πύλης εισόδου στο οικισμό της Άνω Σύρου. Καθώς το οδικό δίκτυο επεκτάθηκε ώστε 
να συνδεθεί η Ερμούπολη με την Άνω Σύρο, η προαναφερθείσα πύλη παραγκωνίστηκε. Μολονότι έγινε μια 
προσπάθεια τονισμού της εισόδου με την δημιουργία ελεύθερου χώρου στο οριζόντιο επίπεδο (πλάτωμα), η 
διαμόρφωση των γύρω κτιρίων συνεχίζει να επισκιάζει τόσο την είσοδο όσο και το τμήμα του τείχους που περιβάλλει 
αυτή. 

Περιγραφή της σημερινής όψης του μνημείου 

Όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται για μια είσοδο η οποία επισκιάζεται  από τον σύγχρονα διαμορφωμένο περιβάλλοντα 
χώρο. Συγκεκριμένα, τα κτίρια που γειτνιάζουν με την πύλη και το τείχος ατονούν τη σημασία τη μνημείου καθώς οι 
παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών λειτούργησαν μόνο ως οπτικά εμπόδια (σκάλα φαρμακείου, ημικυκλικός 
τοίχος πάνω στο βράχο), ή ως παράγοντες που δημιουργούν ασαφή εικόνα στον επισκέπτη (ανοίγματα κατοικιών στην 
όψη του τείχους). Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με την θέση της πύλης τόσο σε σχέση με την κατεύθυνση του 
δρόμου, όσο και με τα κτίρια που την περιβάλλουν, προκαλούν σύγχυση δίνοντας συχνά την αίσθηση ότι δεν πρόκειται 
για είσοδο στον οικισμό, αλλά για ένα πέρασμα που οδηγεί πιθανόν σε κάποιον ιδιωτικό προαύλιο χώρο.   

Με δύο λόγια, οι επεμβάσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς είτε από τους ιδιοκτήτες των όμορων κτιρίων, είτε από τον 
Δήμο, δεν μαρτυρούν κάποιο ενιαίο σχεδιασμό, - που έχει ως απώτερο σκοπό όχι μόνο την εξυπηρέτηση ιδιωτικών και 
δημοσίων αναγκών μα και την ανάδειξη του μνημείου-, αλλά θα χαρακτηρίζονταν περισσότερο ως άναρχες και 
σπασμωδικές. 

Περιγραφή της λύσης  

Πρόθεσή μας ήταν η λύση που θα προτείνουμε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο παρεμβατική και, ει δυνατόν, 
αναστρέψιμη, αναδεικνύοντας παράλληλα την σημασία, την αξία και τον χαρακτήρα μιας πύλης – εισόδου. Κυρίως, 
όμως, όλες οι παρεμβάσεις και οι αλλαγές που προτείνουμε αφορούσαν στην ανάγκη μας να οδηγήσουμε τον 
επισκέπτη προς την πύλη και κατ’ επέκταση προς τον οικισμό.  

Μη θέλοντας να επέμβουμε στα όμορα κτίρια, αποφασίσαμε να προσεγγίσουμε το πρόβλημα μέσα από σημασίες και 
έννοιες που θα λειτουργούν αλληγορικά και θα μας βοηθήσουν να σχεδιάσουμε τον χώρο. Ακολουθήσαμε μια 
προσέγγιση ίσως πιο σύγχρονη, δίνοντας έμφαση κυρίως στην διαμόρφωση του χώρου που περιβάλλει το μνημείο  –  
για την περίπτωσή μας, το τμήμα του τείχους και την πύλη. Καταλήξαμε πως, μέσα από την ανάπλαση της πλατείας και 
των χαράξεων αυτής, σε συνδυασμό με τα υλικά, τις υφές και τον φωτισμό έχουμε την δυνατότητα να τονίσουμε την 
πύλη και να την καταστήσουμε αντιληπτή ακόμα και εξ’ αποστάσεως.  

Απορρίψαμε εξ’ αρχής την περίπτωση επαναφοράς του μνημείου στην αρχική του μορφή για ποικίλους λόγους. Πιο 
συγκεκριμένα, θεωρήσαμε πως τέτοιες επεμβάσεις συχνά καταλήγουν κακέκτυπα μιας άλλης περιόδου, καθώς ούτε τα 
υλικά, ούτε η τεχνοτροπία, αλλά ούτε και οι άνθρωποι που θα εκτελέσουν τις εργασίες αποκατάστασης μπορούν να 
αποδώσουν ικανοποιητικά την αλλοτινή όψη του μνημείου. Επίσης, μια τέτοια προσέγγιση, προϋποθέτει την 
συγκατάθεση όχι μόνο του Δήμου, αλλά και των ιδιωτών των οποίων οι ιδιοκτησίες αποτελούν μέρος των αναγκαίων 
επεμβάσεων. Ακόμα και στην περίπτωση που κάτι τέτοιο καταστεί πραγματοποιήσιμο, δηλαδή να κλείσουν τα 
ανοίγματα του τείχους, προτείνουμε το κτίριο της πύλης να έχει απλά ένα ενιαίο χρώμα και ίσως να αποκαλύπτονται 
σημειακά, κομμάτια της παλιάς πύλης.  

Βασικό στοιχείο και κεντρική ιδέα της λύσης ήταν να στρέψουμε το ενδιαφέρον και τη θέα της πλατείας προς την 
πύλη, ώστε να γίνει αυτή το κεντρικό έκθεμα. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, αποφασίσαμε την απαλοιφή τόσο της 
σκάλας του φαρμακείου, όσο και του ημικυκλικού τοίχου και του βράχου που τον συγκρατεί, αλλά και να 
δημιουργήσουμε μια πολύ στοχευμένη διαδρομή προς την είσοδο από τον δρόμο, χωρίς οπτικά και λειτουργικά 
εμπόδια. Το σφηνοειδές σχήμα που προέκυψε από τις αρχικές χαράξεις όχι μόνο τονίζει την πύλη αλλά πλέον φαίνεται 
και από το δρόμο που περνά μπροστά από την πλατεία. Υπάρχει μια συνέχεια που δίνει έμφαση στην δυνατότητα 
πρόσβασης και προσπελασιμότητας, αφού η διαδρομή ξεκινά από μια ράμπα με μικρή κλίση που οδηγεί από τον δρόμο 
προς την πύλη, ενώ ξεφεύγουμε και από την ασυνέχεια του υψωμένου, - σε σχέση με το επίπεδο του δρόμου -, 
περίκλειστου της υπάρχουσας πλατείας.  
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Γενικά, κρίθηκε σημαντικό να γίνουν πιο ξεκάθαρες οι βασικές χαράξεις ούτως ώστε να αντιλαμβάνεται κανείς πιο 
άμεσα τις λειτουργίες κάθε στοιχείου που περιβάλλει το μνημείο και συγκροτεί την πλατεία. Ο χωρισμός της 
τελευταίας σε τέσσερα τμήματα (κύρια διαδρομή –  χώρος στάσης – φύτευση – δευτερεύουσα διαδρομή)  λειτουργεί 
συνεπικουρικά προς αυτή την κατεύθυνση. Οι χαράξεις της πλατείας (κύρια διαδρομή, πλάτωμα μπροστά από τον 
χώρο στάσης) δημιουργούν σκοτία και είναι αναφορά στο πως απλώνεται και διαχέεται εσωτερικά ο οικισμός της Άνω 
Σύρου. Επίσης, η μεταφορά του παντοπωλείου στο ήδη υπάρχον κτίριο δεξιά το οποίο προσφέρεται για κάτι τέτοιο έχει 
ιδιαίτερη σημασία αφού δεν συγχέεται η λειτουργία του με αυτήν της πύλης και του τείχους. Γίνεται κομμάτι της 
κύριας διαδρομής και της πλατείας χωρίς να πέφτει η προσοχή σε αυτό, όπως συμβαίνει τουλάχιστον μέχρι τώρα.  
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Το καθιστικό το οποίο σχεδιάστηκε είχε στόχο αφενός να υπερτονίσει την διαδρομή προς την πύλη και αφετέρου να 
λειτουργήσει ως χώρος στάσης και ξεκούρασης για τους επισκέπτες. Οι βαθμίδες που αναπτύσσονται παράλληλα με 
τον χώρο στάσης, οδηγούν προς αυτόν, ουσιαστικά όμως καταλήγουν προς την κύρια διαδρομή.  

Όσον αφορά στον χώρο στάσης, πρόκειται για ένα στοιχείο που μαζί με το ξύλινο διαχωριστικό που υψώνεται πίσω 
του λειτουργεί ως γλυπτό στον χώρο μα και ως πρόπυλο αποσκοπώντας να δημιουργήσει την αίσθηση του φρουρίου, 
όπως φρουριακός ήταν παλιότερα και ο χαρακτήρας της πύλης· με μια διάθεση λίγο πιο ελεύθερη και παιχνιδιάρικη. Η 
κατασκευή του διαχωριστικού δημιουργεί πλήρη και κενά σχεδόν σε αλληλουχία και αποτελεί αναφορά στον τρόπο 
δόμησης της Άνω Σύρου∙ κτίρια μικρά παρατεταγμένα ερμητικά το ένα δίπλα στο άλλο ενώ σε διάφορα σημεία οπτικές 
φυγές επιτρέπουν την θέαση προς την Ερμούπολη και όχι μόνο. Τα δέντρα που υψώνονται πίσω από το διαχωριστικό 
συλλειτουργούν κρύβοντας την όψη και κυρίως τα ανοίγματα του σπιτιού που επισκιάζουν την πύλη, αλλά και τα 
χαμηλότερα όμορα κτίρια στα αριστερά, ενώ ενδυναμώνουν τον φρουριακό χαρακτήρα που θέλαμε να αποδώσουμε. 
Επιπρόσθετα, το φίλτρο πρασίνου είναι μια ανάσα δροσιάς και προσφέρει σκίαση ειδικά τους μήνες του καλοκαιριού. 
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Η πύλη αυτή καθαυτή πλέον αποτελεί κεντρικό κομμάτι της διαδρομής. Οι σκάλες που ακουμπούν σε αυτήν 
ανασχεδιάζονται για να αναδείξουν την σημασία της. Η κατασκευή του διαχωριστικού πανέλου φτάνει μέχρι το πρώτο 
σκαλοπάτι της πύλης. Το καθιστικό διακόπτεται και μεταξύ αυτού και του τείχους παρεμβάλλεται μικρή διαδρομή - 
πέρασμα που ενώνει την κύρια διαδρομή με την δευτερεύουσα. Πρόκειται για μια φυσική διαδρομή, κομμάτι της 
φύτευσης, με δευτερεύον  καθιστικό  που έχει θέα προς τα δέντρα, και ενσωματωμένα φωτιστικά που τις βραδινές ώρες 
θα φωτίζουν και θα αναδεικνύουν το τείχος. 

Σε περίπτωση εκδηλώσεων και φεστιβάλ προτείνεται πάνω από την πύλη η τοποθέτηση ελαφριάς μεταλλικής 
κατασκευής που καλύπτεται από ύφασμα. Η κατασκευή αυτή σε συνδυασμό με τα διάφορα στοιχεία της πλατείας θα 
λειτουργεί ως σκηνικό για τις διάφορες εκδηλώσεις. Πρόκειται για μια κατασκευή που θα λειτουργεί ως επιδερμίδα 
δίνοντας παράλληλα την απαραίτητη έμφαση. Η επιδερμίδα αυτή υψώνεται στα αριστερά πιο ψηλά από τον πύργο της 
πύλης, ενώ στα δεξιά βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο, στο ύψος του αριστερού κτιρίου. Η επιλογή αυτή στηρίζεται 
στην πρόθεσή μας να σηματοδοτήσουμε την πύλη ούτως ώστε να γίνεται αντιληπτή και από απόσταση, ειδικά το 
βράδυ που θα φωτίζεται.  
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κάτοψη| υλικά 
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Υλικά  

Η επιλογή των υλικών έγινε με γνώμονα το να είναι φυσικά υλικά που βρίσκει κανείς μέσα στον οικισμό και δένουν με 
το τοπίο. Ένα τέτοιο υλικό είναι το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε τόσο στο καθιστικό όσο και στο διαχωριστικό, αλλά και 
σημειακά σε άλλα στοιχεία της πλατείας.  

Για το δάπεδο της πλατείας προτείνεται τσιμεντοκονία, ενώ στην κύρια διαδρομή  πλακόστρωση με εναλλαγή 
τσιμεντοκονίας. Στο κεντρικό κομμάτι της κύριας διαδρομής οι επιφάνειες φωτιστικών σε σχήμα τραπεζίου 
καλύπτονται από θαμπό αντιολισθητικό γυαλί. Το κεντρικό κομμάτι με τα τραπέζια προέκυψε από τα κεντρικά 
μαρμάρινα κομμάτια που βρίσκονται σε όλες τις διαδρομές και τα σκαλοπάτια του οικισμού και χρησιμεύουν ως 
οδηγοί των όμβριων.  

Στο ξύλινο διαχωριστικό παρεμβάλλεται πανέλο που συγκρατεί κίτρινο ημιδιαφανές ύφασμα. Το ύφασμα επιλέχθηκε 
ως αναφορά στα απλωμένα ρούχα που μπορεί συχνά κανείς να συναντήσει καθώς περιδιαβαίνει τον οικισμό. Επίσης 
πρόκειται για ένα υλικό το οποίο σε περίπτωση φθοράς μπορεί να αντικατασταθεί πολύ εύκολα.  

Στην δευτερεύουσα διαδρομή προτείνεται κεραμικό σταθεροποιημένο δάπεδο σε γκρι απόχρωση για να δένει με την 
τσιμεντοκονία της πλατείας. Πρόκειται για ένα φυσικό υλικό το οποίο είναι απόλυτα οικολογικό και βιοκλιματικό, ενώ 
 παραμένει σταθερό με την πάροδο του χρόνου, δεν λερώνεται και είναι ξεκούραστο για τον πεζό. Είναι υδατοπερατό 
και σε περίπτωση βροχής έχει τη δυνατότητα να απορροφάει τα νερά της βροχής. 

Φωτισμός 

Ο σωστός φωτισμός αναδεικνύει τα σχεδιαστικά στοιχεία του χώρου, προσφέρει ποιοτικές στιγμές ευχαρίστησης ενώ 
ταυτόχρονα, συμβάλει στην ασφάλεια και προστασία. Η μεγαλύτερη αξία του όμως έγκειται στο ότι μεταμορφώνει την 
διάθεση του ανθρώπου και αλλάζει την οπτική και αντιληπτική του ικανότητα. 

Φωτισμός Κήπου 

Η τεχνική που επιλέχθηκε για τη φύτευση, είναι ο φωτισμός τονισμού ο οποίος συμπεριλαμβάνει τεχνικές φωτισμού 
μικρής κλίμακας που προσθέτουν εστιασμένη λάμψη. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται μικροί προβολείς/λαμπτήρες 
χαμηλής τάσης, τοποθετημένοι από κάτω προς τα πάνω, οι οποίοι ως κατευθυντικά φωτιστικά σώματα, τονίζουν 
μεμονωμένα φυτά και χαρακτηριστικά έτσι ώστε να ξεχωρίζουν από τον υπόλοιπο χώρο.  

Φωτισμός Πλατείας 

Ο χώρος στάσης και οι βαθμίδες φωτίζονται με τη δημιουργία σκοτίας και την τεχνική γραμμικού φωτισμού. 

Φύτευση 

Τα δέντρα στους δημόσιους χώρους πρέπει να επικοινωνούν όμορφα αισθήματα και αναμνήσεις στον διαβάτη. Για το 
σκοπό αυτό η επιλογή και η οργάνωση του πρασίνου, πρέπει να γίνεται με γνώμονα την βιοποικιλότητα ενός τόπου 
αλλά και του χώρου χρήσης για τον οποίο προορίζεται. Βάσει των κριτηρίων αυτών, προτείνουμε δέντρα που 
ευδοκιμούν στο κλίμα και το έδαφος των Κυκλάδων όπως για παράδειγμα, η ελιά και το πεύκο. Προτιμώνται 
καλλωπιστικά αειθαλή είδη που δεν χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, με βαθιές ρίζες ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή 
της πλακόστρωσης και ελάχιστο ύψος ανάπτυξης τα τέσσερα μέτρα. Για το μικρό χώρο φύτευσης που βρίσκεται 
μπροστά από το διαχωριστικό πανέλο, επιλέχθηκαν παχύφυτα και αρωματικά φυτά. 
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Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επιστήμονες και φοιτητές προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς και σε όποιους πολίτες 
θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε ότι αφορά το θέμα της προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης των 
πολιτιστικών πόρων ενός τόπου. Το παραπάνω θέμα επελέγη διότι η ανάδειξη της φυσιογνωμίας θεωρείται πρώτη 
προτεραιότητα προκειμένου να προχωρήσει η οποιαδήποτε δράση για την βιώσιμη ανάπτυξη ενός τόπου, αφού 
αυτή αναφέρεται άμεσα στην ίδια την ταυτότητα του. Ακόμη, επειδή από το 2014 τα εργαστήρια που συνοδεύουν το 
Σεμινάριο παράγουν έργο δημιουργικό, αξιοποιήσιμο ανάλογα με την περίπτωση, από διάφορους φορείς 
(Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρεια κλπ.) και επειδή ως θέμα της άσκησης θα τεθεί η αποκατάσταση και ανάδειξη της 
μορφής και της λειτουργίας της κεντρικής σήμερα πύλης του Μεσαιωνικού Οικισμού της  Άνω Σύρου, κρίθηκε 
σκόπιμο να υποστηριχθεί θεωρητικά και να διερευνηθεί ο ρόλος και η σημασία της έννοιας της πύλης, σε αυτού του 
είδους  οικισμούς. Πράγματι, τα σηματοδοτημένα σημεία εισόδου ή εξόδου από ή προς ένα τόπο, χαρακτηρίζονται 
από ιδιαίτερα έντονες συναισθηματικές και ιδεολογικές φορτίσεις, αφού αποτελούν μέσα μεταβλητής τοπολογίας, 
πόσο μάλλον δε οι κτισμένες πύλες των ιστορικών περιτοιχισμένων οικισμών, οι οποίες πέρα από τις χωρικές 
αλλαγές του μέσα και του έξω, ή του εδώ και του εκεί, εμπεριέχουν και τις χρονικές φορτίσεις του τώρα και του τότε, 
όπως και του πριν και του μετά. Έτσι ο ορισμός του Abraham Moles ότι “η πόρτα, κινητή παρειά, αλλάζει την 
τοπολογία του προσπελάσιμου και του απροσπέλαστου, μεταβάλλοντας από τη μια στιγμή στην άλλη την ιδέα του 
μέσα και του έξω”,  στην περίπτωση μιας πύλης παραδοσιακού οικισμού θα μπορούσε να διευρυνθεί προσθέτοντας 
ότι αλλάζει την ψυχολογία της αναμονής, του ενδιαφέροντος, της περιέργειας και της προσδοκίας της στιγμής της 
εισόδου, σε συναισθήματα ψυχικής φόρτισης, συμπυκνωμένης ικανοποίησης, ιδιοποίησης τόπων και εποχών και 
νοσταλγίας. Με τα παραπάνω γίνεται κατανοητή η σημασία και η αξία που προσδίδουν στη γνώμη που 
σχηματίζουμε (φυσιο-γνωμία) για έναν τόπο, οι πύλες του. 
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