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11:00-11:45 ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΑΡΑ, Ε.ΔΙ.Π. ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Μηχ. Δρ. ΕΜΠ, Ερευνήτρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής 

Σύνθεσης 

«Το οσμητικό τοπίο και η χαρτογράφησή του» 
11:45-12:30 ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Περιβαλλοντολόγος, Διδάκτωρ ΕΜΠ  

«Χαρτογράφηση τοπίου μέσω της εφαρμογής GIS» 
 

12:30-13:30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28-6-2017 
 
 Ειδικό αφιέρωμα: Η Χαρτογράφηση σε εμπόλεμους τόπους. Διαφορετικοί πολιτισμοί, διαφορετικές θρησκείες, 

διαφορετικές πολιτικές. Κοινή γλώσσα έκφρασης η χαρτογράφηση.  

09:00-09:45 NILLY R HARAG,  Chair of Liminal Architecture Unit, Bezalel Academy, Jerusalem, Israel. 
«Liminal Grounds: Mapping the Israel/Lebanon border» 

09:45-10:30 RANIA SASSINE, Department of Architecture, ALBA University, Beirut, Lebanon  
«Mapping the remains of war in Beirut» 

10:30-11:00 Διάλειμμα- Καφές 
11:00-11:45 ELENA ΚONSTANTINIDOU, Assistant Professor, Department οf Architectural Design, NTUA 

« Mapping contested sites : The case of Cyprus  » 
11:45-12:30 ALESSANDRA SWINY, Associate Professor, Head of the Department of Architecture, Architect 

 YIORGOS HADJICHRISTOU,  Professor, Architect University of Nicosia, Cyprus 

«Mapping: Multicultural Explorations & Techniques» 
 
11:45-13:30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  
 
ΠΕΜΠΤΗ 29-6-2017 
 
09:00-09:45  ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, Επικ. Καθηγήτρια ΕΜΠ,   
 ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΑΡΑ, Ε.ΔΙ.Π. ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Μηχ. Δρ. ΕΜΠ, Ερευνήτρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής  

Σύνθεσης 

«Χαρτογράφηση της αντιληπτικής δομής του τόπου. Η οδός Αιόλου» 
09:45-10:30 ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΚΑΡΒΟΥΤΖΗ,  Επικ. καθηγήτρια ΕΜΠ, 
  ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ 

«Χαρτογραφώντας τον ενδιάμεσο χώρο της πόλης. Η περίπτωση της Αιόλου» 
10:30-11:00 Διάλειμμα- Καφές 
11:00-11:45 ΚΩΣΤΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Καθηγητής ΕΜΠ, 

«Ήθη χαρτογράφησης. Από τη ‘’χωρογραφία’’ του 17ου  αιώνα στο σύγχρονο ‘’mapping’’» 
11:45-12:30 ΝΕΛΛΗ ΜΑΡΔΑ,  Καθηγήτρια ΕΜΠ 
  ΟΛΓΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, Αρχιτέκτων, Υπ. Δρ ΕΜΠ 

«Ενσώματες και Νοητικές Αναγνώσεις του Αστικού Τοπίου» 
12:30-13:00 Διάλειμμα 
13:00-14:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ  

Συντονίστρια: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ (Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου) 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-6-2017 
 
09:00-09:45 ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΙΩΤΟΥ,  Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΜΠ, Δ/ντρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης 

«ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ και ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ» 
09:45-10:30 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ, Αρχιτέκτων, Υπ. Δρ ΕΜΠ 

«Από τα αναγεννησιακά 'incunabula' στη σύγχρονη 'google γαία': όψεις της πόλης στην ιστορία του χάρτη πόλης» 
10:30-11:00 Διάλειμμα- Καφές 
11:00-11:45 ΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ  Επικ. Καθηγήτρια ΕΜΠ, 

«Αττικό τοπίο: (Ανα)Σχεδιασμοί ’’τόπων’’ και μετασχηματισμοί ‘’εικόνων’’» 
11:45-12:30 ΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Καθηγητής ΕΜΠ 

«Αρχιτεκτονημένο Τοπίο» 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ  1-7-2017 
 
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 
 
11:00- 14:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
 
 
 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ πέραν των ομιλητών της ημέρας οι:  
 

ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ  

ΑΛΙΚΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Ομ. 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 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 
 

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΑΡΑ, ΕΔΙΠ ΕΜΠ, Ερευνήτρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ, Γενική Γραμματέας Ινστιτούτου 

Σύρου. 

ΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ  Επικ. Καθηγήτρια ΕΜΠ, Eργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ 

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Δρ, ΤΕΠΑΚ, Digital Heritage  Research Lab, Ερευνητής Marie Curie (PostDoc), Μέλος Δ.Σ. 

Ινστιτούτου Σύρου 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: 
 

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΑΡΑ, ΕΔΙΠ ΕΜΠ, Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ, Γενική Γραμματέας Ινστιτούτου Σύρου. 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ, Υπ. Δρ ΕΜΠ, Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ 
ΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ  Επικ. Καθηγήτρια ΕΜΠ, Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ 

ΣΜ. ΠΕΤΡΑΤΟΥ- ΦΑΓΚΙΑΔΑΚΗ,  Υπ.Δρ. ΕΜΠ  
Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ, Μέλος Ινστιτούτου 
Σύρου 
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Ι.  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 



 

  

 



 

ΧΩΡΟΣ, ΤΟΠΟΣ, ΤΟΠΙΟ 

 

Iωσήφ Στεφάνου 

Πρόεδρος Ινστιτούτου Σύρου, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 

e-mail: josephstefanou@gmail.com 

 

Καλωσόρισμα του προέδρου του Ινστιτούτου Σύρου 

Καλώς ορίσατε σ’ αυτό το τόσο σημαντικό σεμινάριο, που κάθε χρόνο οργανώνει το 

Ινστιτούτο Σύρου, στην Άνω Σύρο. Σαν καλωσόρισμα, θα σας μιλήσω την αξία αυτού του 

τόπου, που έχει γεννήσει τρεις μεγάλους πολιτισμούς. Θα σας μιλήσω για τον τόπο μου. 

Έχοντας ασχοληθεί επί πολλά χρόνια με την έννοια του τόπου και έχοντας στηρίξει όλη 

σχεδόν τη θεωρητική και ακαδημαϊκή μου παραγωγή σε αυτή την έννοια, θα ήταν παράδοξο 

αν δεν ξεκινούσα αυτή την παρουσίαση του « τόπου μου» εξηγώντας δηλ. το περιεχόμενο 

αυτή της λέξης. Θα ήταν ασυνεπές αν δεν έθιγα τη διαφορά που διακρίνει ένα συγκεκριμένο 

τόπο με τις συγκεκριμένες εποχές του από τον αφηρημένο χώρο και χρόνο, παρόλο που ένας 

τόπος δεν  μπορεί να νοηθεί χωρίς τη χωρικότητα και χρονικότητά του
1
. Ο χώρος και ο 

χρόνος είναι μαθηματικές έννοιες και η αξία τους εκτιμάται ποσοτικά. Αξιολογούνται με 

βάση τη δυνατότητα περιεκτικότητας που έχουν σε αντικείμενα ή δράσεις. O τόπος, αντίθετα 

είναι ένας συγκεκριμένος χώρος με τις δικές του ιστορικές εποχές, οι οποίες τον 

χαρακτηρίζουν και του οποίου τόσο τα φυσικά  όσο και ανθρωποποίητα υλικά και άυλα 

στοιχεία του, αξιολογώντας με αμιγώς ποιοτικά κριτήρια, με τις ιδέες, τα συναισθήματα, τις 

δράσεις των ανθρώπων του και τις αντίστοιχες εκφράσεις τους.  Γι αυτό δένεται κάποιος τόσο 

πολύ με ένα τόπο. Ο τόπος αντλεί την ίδια του την υπόσταση από τους ανθρώπους που 

διαχρονικά τον διαμόρφωσαν, ενώ αντίστοιχα οι άνθρωποί του, αναπτύσσουν τις ατομικές 

συνειδήσεις τους δηλ. την προσωπικότητα και την ταυτότητά τους, μέσα από τη συλλογική 

συνείδηση δηλ. τη συνείδηση του τόπου τους. 

Η υποστήριξη της θέσης ότι ένας τόπος έχει οντότητα
2
, σε αυτή τη διαπίστωση της 

ύπαρξης συλλογικής συνείδησης στηρίζεται. Αυτή η συλλογική συνείδηση, η οποία δε νοείται 

απλώς ως ένα άθροισμα των ατομικών συνειδήσεων των ανθρώπων του, αλλά ως το 

μεγαλειώδες δημιούργημα της συνεύρεσής των, εξασφαλίζει στον τόπο τη μοναδικότητα του 

δηλ. την δική του μοναδική ταυτότητα. Είναι αυτή που εκφραζόμενη, εμφανίζει αυτό που 

ονομάζουμε πολιτισμό. 

Ο πολιτισμός δηλ. ενός τόπου είναι το συνολικό διαχρονικό προϊόν της ανθρώπινης 

δημιουργικότητας εις το πνευματικό, ψυχικό και πρακτικό επίπεδο. Είναι αυτός που δίνει τη 

δυνατότητα εκτίμησης του διανοητικού και ηθικού αναστήματος του τόπου και το βαθμό 

δυνατοτήτων του σε πρακτικό επίπεδο. Είναι ακόμα αυτός που επιτρέπει στον τόπο να 

διεκδικεί δικαιώματα. 

 

 

 

                                                           
1
 Στεφάνου Ιωσήφ, «Ψυχολογία των τόπων. Από τον πραγματικό χώρο στον φανταστικό τόπο». Πρακτικά 

Colloque “La terre l espace, l home” Intitute Francais d Athenes IFA, 1 και 2 ιονίυο 1994 
2
 Στεφάνου Ιωσήφ, «Η χάρτα των δικαιωμάτων των τόπων», Βιντεοσκοπημένη διάλεξη στου Μεταπτυχιακό 

μάθημα « Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της πόλης» του ΕΜΠ, στην Πνύκα το 2007 και διπλωματική εργασία 

στο ίδιο μεταπτυχιακό της Μ. Ξενιτίδου , ΕΜΠ, Αθήνα 2017 
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1. Το όνομα 

Όπως σε κάθε οντότητα η ταυτότητά της και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία (γνώμη που 

σχηματίζουμε για τη φύση) της, συμπυκνώνεται κυρίως στο όνομά του. 

ΣΥΡΟΣ: Τι σημαίνει αυτό το όνομα; Από πού προέρχεται, τι συνειρμικό εκτόπισμα έχει, 

ποιο το συναισθηματικό του φορτίο, ποιος ο ρόλος του και ποιος ο προορισμός του;  

Όπου και να ψάξουμε σήμερα σε όποιο λεξικό, σε όποια εγκυκλοπαίδεια, σε όποιο βιβλίο 

ιστορίας θα βρούμε την ίδια τυποποιημένη αναφορά: Το όνομα Σύρος, προέρχεται από 

παραφθορά των φοινικικών λέξεων Ουσύρα ή Ουσούρα, οι οποίες μεταφράζονται ως πλούσια 

και ευτυχής
3
, αντίστοιχα. Ακόμα εικάζεται ότι μπορεί να προέρχεται από τη φοινικική πάλι 

λέξη «σουρ» που σημαίνει βράχος, επειδή είναι βραχώδης ή ότι είναι παραφθορά της λέξης 

Τύρος, της ομώνυμης φοινικικής πόλης, επειδή είναι γνωστό ότι κατά την αρχαιότητα και 

συγκεκριμένα κατά τον 8
ο
 π.Χ. αιώνα, κατοίκησαν φοίνικες στο νησί

4
. Βασιζόμενοι λοιπόν 

ορισμένοι δυτικοί λόγιοι, κυρίως του 17
ου

  και 18
ου

 αιώνα στο γεγονός ότι ο Όμηρος αναφέρει 

τη Σύρο, πατρίδα του  πιστού του αρχισυβώτου Εύμαιου, ως πλούσιο και ευτυχισμένο τόπο, 

που επισκεπτόντουσαν συχνά φοίνικες έμποροι-πειρατές, οι οποίοι παρέμειναν αρκετό χρόνο 

σ΄αυτόν
5
, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτοί έδωσαν το όνομα στη νησί. Έτσι, ήδη από 

τον 17
ο
 αιώνα, ο Γάλλος θεολόγος- λόγιος και γεωγράφος Σαμουήλ Μποσάρ (S. Bochart 

1559-1667)
6
, υποστήριξε τη θέση ότι το όνομα Σύρος, προέρχεται από το usira  ή από το 

usura. Ένα αιώνα αργότερα, η σπουδαία ελληνίστρια λόγια κυρία Άννα Λεφέβρ Ντασιέ 

(Anne Lefevure Dacier 1654-1720), σύζυγος του ισόβιου γραμματέα της Γαλλικής 

Ακαδημίας Ανδρέα Ντασιέ (A. Dacier 1651-1722)
7
 υποστηρίζει, όπως και γάλλος Despreaux, 

τις θέσεις του Σ. Μποσάρ, όχι μόνο σε ότι αφορά στο όνομα, αλλά και τη γεωγραφική θέση 

του νησιού, ως ευρισκόμενο ανατολικά της Δήλου. Η ίδια η Dacier κατακρίνει
8
 μάλιστα όσο 

τον Longin, όσο και τον σπουδαίο λόγιο επίσκοπο του 12
ου

 αιώνα Ευστάθιο, εις τον οποίο 

εστήριζε τη θέση του αυτός, ότι η Σύρος κείται δυτικά της Δύλου, επιπλήττοντάς τον γιατί, « 

τόλμησε αυτός ο άσχετος με τα ελληνικά και λατινικά γράμματα, όπως και τη γεωγραφία, να 

αμφισβητήσει τον θείο Όμηρο ο οποίος υπήρξε ο πατέρας αυτή της επιστήμης». 

Αργότερα στα τέλη του 18οπυ αιώνα, ο αββάς ντελα Ρόκα το 1790, στην περίφημη 

εργασία του Traite complet sur les abeilles, το οποίο αφιερώνει το 1790 στη βασίλισσα 

Μαρία Αντουανέτα και αναφέρεται και στην ιστορία του νησιού, διαμαρτύρεται για το 

γεωγραφικό λάθος, αφού όπως  γράφει « το πρωί ανοίγοντας το παράθυρο του πρεσβυτερίου 

του στη Σύρο, βλέπει τον ήλιο να ανατέλλει από τη Δήλο». Ο ίδιος όμως αποδέχεται άκριτα 

το θέμα της ονομασίας, ίσως μη έχοντας άλλη ερμηνεία, ή μη θέλοντας να θίξει τους 

καταξιωμένους αναμφισβήτητα μεγάλους γάλλους λόγιους του 17
ου

 και 18
ου

 αιώνα. Από τη 

στιγμή λοιπόν που ο πρώτος ουσιαστικά ιστορικός της Σύρου,  ο αββάς ντελα Ρόκα, 

αποδέχτηκε και μετέφερε αυτή την δυτικής προέλευση ερμηνεία, για το όνομα του νησιού, 

ήταν φυσικό για τους επόμενους ιστορικούς να στηριχθούν και να επαναπαυθούν σ΄αυτήν. 

Έτσι τόσο ο Τ. Αμπελάς, όσο και ο Φραγκίδης κατά τον 19
ο
 αιώνα αλλά και οι 

μεταγενέστεροι Α. Δρακάκης , Κ. Κριτσίνης τον 20
ο
 αι έως τους πλέον σύγχρονους Μ. Ρώτα, 

                                                           
3
 Αμπελάς Τιμολέων, « Ιστορία της Νήσου Σύρου, από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των κα΄ημάς», Ερμούπολις 

1874, σελ. 104 
4
 Β. Σφυρόερας, Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάνικα, λίμα Σύρος, Τόμος 56, σελ. 155  

5
 Αμπελάς Τιμολέων, « Ιστορία της Νήσου Σύρου, από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των κα΄ημάς», Ερμούπολις 

1874 
6
 Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Π. Δρανδάκη, τόμος ΙΖ, σελ.709 

7
 Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Π. Δρανδάκη, τόμος ΙH, σελ. 475-476 

8
 Abbe Stefano della Roca, Traite complet sur les abeilles, Paris 1790, μετάφραση, σχόλια Μ. Ρούσσου 

Μιλιδαύκη,  «Σύρα Ιστορική ιχνηλασία» εκδ. Πίστη και Ζωή, Σύρος 2008 
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Ε. Τελώνη κ.λ.π., επαναλαμβάνουν με τη σιγουριά που τους επιτρέπει η υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, να αποδίδουν το όνομα της Σύρου σε παραφθορά κάποιας φοινικικής λέξης. 

Η Σύρος όμως δεν είναι το μοναδικό νησί ή ελληνικός τόπος, που επισκέπτονταν, έμεναν ή 

κατέκτησαν κάποια στιγμή οι Φοίνικες. Μήπως θα έπρεπε π.χ. να δούμε που οφείλονται τα 

ονόματα των υπόλοιπων νησιών των ίδιων των Κυκλάδων. Είναι γνωστό ότι στην 

αρχαιότητα, όπως άλλωστε συμβαίνει και σήμερα με τους Άγιους, οι Έλληνες διάλεγαν 

κάποιο Θεό ή Ημίθεο ή ήρωα για να χαρίσουν το όνομα του σε ένα τόπο, στην πόλη ή την 

περιοχή τους, ώστε να έχουν μια υπερβατική προστασία και αναφορά σε μια ιερή ή σπουδαία 

προσωπικότητα. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα της Αθήνας και ο ανάλογος μύθος 

του αγώνα της Αθηνάς με τον Ποσειδώνα για την ονομασία της πόλης, της Σμύρνης η οποία 

φέρει το όνομα της αμαζόνας Σμύρνας, του Ναυπλίου από τον Ναύπλιο, της Πελοποννήσου 

ολόκληρης από τον Πέλοπα, της Αρκαδίας από τον Άρκα κ.λ.π. Ακολουθώντας αυτή τη 

τακτική και τα νησιά των Κυκλάδων στο σύνολό τους σχεδόν, έχουν επιλέξει ιερές ή 

διάσημες προσωπικότητες για να πάρουν το όνομά τους. Έτσι, η Νάξος, το μεγαλύτερο και 

παραγωγικότερο νησί τους, φέρει με υπερηφάνεια το όνομα του Νάξου, του γιού του 

Απόλλωνα και της Ακακαλλίδας κόρης του Μίνωα. Ο Σίφνος, γιός του Αττικού ήρωα 

Σουνίου και ο Φολέγανδρος, γιός του Μίνωα, έδωσαν τα ονόματά τους στα αντίστοιχα νησιά. 

Ο Μύκονος ήταν εγγονός Απόλλωνα και του Διονύσου αφού ήταν γιό του Αινίου μυθικού 

βασιλιά της Δήλου, γιού του Απόλλωνα και της νύμφης Ροϊούς, κόρης του Διονύσου. Ο 

Άνδρος ήταν στρατηγός του Ροδάμανθη, βασιλιά της Κρήτης, ο οποίος έλαβε το νησί δώρο 

από τον βασιλιά, όταν είχε κατακτήσει γι αυτόν τα κυκλαδονήσια. Ο Σίκινος, ήταν γιό του 

Θόα και της Ναϊάδος Οινόης. Ο Κέος, υπήρξε ο ήρωας επικεφαλής των Λοκρών που 

εποίκησε το νησί, δίνοντάς του το όνομα Κέα όπως και ο ήρωας Κύθνος, ο οποίος  ως 

επικεφαλής των Δρυόπων, ήλθε στην Κύθνο από την Εύβοια. Ο Πάρος αντίστοιχα εποίκησε 

την Πάρο μετά την καταστροφή των Μυκηνών, οδηγώντας στο νησί τους Αρκάδες. Η Τήνος, 

όπως αναφέρει ο Θεσσαλονικιός Ευστάθιος (12
ος 

αιώνας) ονομάστηκε έτσι «ούτω ης ηθησας 

από τίνος, Τήνου ανδρός». Η Ανάφη πήρε το όνομά της από το γεγονός ότι ο Απόλλων άναψε 

φως για να καθοδηγήσει τους αργοναύτες κατά την επιστροφή τους από την Αργοναυτική 

Εκστρατεία. Ενώ η Ηρακλειά, φέρει το όνομα του διασημότερου ήρωα της ελληνικής 

μυθολογίας του ημίθεου Ηρακλή. 

Η Σύρος; Υπήρξε κάποιος ημίθεος ή ήρωας με αυτό το όνομα; Βεβαίως. Ο ημίθεος Σύρος 

γιός του Απόλλωνα και της Σινώπης εγγονός δηλ. του Δία και του Ασωπού ποταμού, ο οποίος 

είχε αποκτήσει από το γάμο του με την κόρη του Ασωπού δύο γιούς, τον Πέλαγο και τον 

Ίσμυνο και έντεκα θυγατέρες. Αυτές έφεραν τα ονόματα Σινώπη, Σαλαμίς, Αίγινα, Κέρκυρα, 

Εύβοια, Χαλκίς, Τανάγρα, Πλαταιά, Θήβη, Θεσπία κ.λ.π. 

Το όνομα της Σύρου που αναφέρει ο Όμηρος, τοποθετείται στην εποχή του Τρωϊκού 

πολέμου ο οποίος χρονολογείται κατά τον 12
ο
 π.Χ. αιώνα, όταν βασιλεύς  της Σύρου ήταν ο 

Κτισίαλος γιός του ήρωα Ορμένου του «επιεικέλου των αθανάτων» όπως τον αναφέρει ο 

όμηρος, που σκοτώθηκε στον πόλεμο της Τροίας. Παρόλο ότι ο όμηρος έζησε τον 9
ο
 αιώνα 

επίσης σύμφωνα με τους ιστορικούς
9
, φαίνεται ότι οι φοίνικες  κατοίκησαν ορισμένα 

κυκλαδονήσια κατά τον 8
ο
 π.Χ αιώνα. Κατά τον Όμηρο τους προηγούμενους αιώνες οι 

φοίνικες ερχόντουσαν σε αυτά ως έμποροι- πειρατές και δεν έχαιραν καμίας εκτίμησης, 

χαρακτηριζόμενοι από τους κατοίκους των ως τρωνηται πολυπαλοί και πολυϊδρις. Αυτοί 

λοιπόν οι απατεώνες, οι πλεονέκτες και πανούργοι επισκέπτες έδωσαν το όνομα στο νησί 

τέσσερις τουλάχιστον αιώνες πριν το κατακτήσουν; Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι με βάση 

όλα τα προαναφερθέντα για τις ονομασίες και των υπόλοιπων νησιών και με τη δυσκολία 

χρονολογικής αλλά και πολιτιστικής ασυνέπειας που παρουσιάζει η υιοθετηθείσα θέση των 
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δυτικών λογίων για την ονομασία του νησιού, αυτή στηρίζεται μόνο σε λανθασμένες ή 

αμφισβητούμενες ερμηνείες των ομηρικών εκφράσεων. Αντίθετα η εκδοχή ότι το νησί έφερε 

ήδη κατά την ομηρική εποχή δηλ. πριν την εγκατάσταση των φοινίκων σε αυτή, το όνομα του 

ημίθεου Σύρου, φαίνεται επικρατέστερη. Σ’ αυτό το συμπέρασμα συνηγορούν και άλλα 

άτομα σοβαρά δεδομένα. 

Καταρχήν οι προαναφερόμενες ερμηνείες στηριζόμενες όπως είδαμε σε αυθαίρετα 

συμπεράσματα, οδήγησαν σε αποδεδειγμένα λανθασμένες γεωγραφικές τοποθετήσεις της 

νήσου Σύρου αλλά και σε αμφισβητήσεις για το αν πράγματι ο όμηρος αναφέρεται στη Σύρο 

ή σε άλλο νησί. Σε αυτό συνέβαλε και το κατάντημα κατά τους σκοτεινούς αιώνες της πάλαι 

ποτέ πλούσιας, ευτυχισμένης και κατάφυτης Σύρου , σε ένα φτωχό, ταλαιπωρημένο και 

αποψιλωμένο νησί. Έτσι παρασυρμένοι από την άποψη των Ευρωπαίων γι αυτήν, που 

αναζητούσαν την ομηρική Συρίη της γλαφυρής ομηρικής περιγραφής, την τοποθετούσαν στη 

Σικελία, στην Κεφαλονιά ή ακόμα όπως ο Ι. Σβόρωνας στην Κέα
10

. 

Βέβαια, οι θέσεις αυτές δεν έγιναν γενικά αποδεκτές από την επιστημονική κοινότητα, η 

οποία στην πλειοψηφία της υποστήριξε ότι η πατρίδα του Εύμαιου είναι η ίδια με την πατρίδα 

του φιλόσοφου Φερεκύδη
11

 . Άλλωστε, σήμερα μετά την ανεύρεση, κατά τις ανασκαφές του 

τέλους του 20
ου

 αιώνα στον Γαλησά και της ανεύρεσης κτερίσματος με την επιγραφή 

«κτισίας  Ορμένου βασιλεύς», δεν υπάρχει πλέον καμιά αμφιβολία ότι ο όμηρος αναφερόταν 

στη Σύρο.  

Ο Όμηρος όμως μιλάει ακόμα για τη στενή σχέση του Θεού του ήλιου με τη Σύρο, αφού 

όπως αναφέρει «οι κάτοικοί της δεν πέθαιναν από πείνα ή αρρώστιες και όταν φτάνουν σε 

βαθιά γεράματα, τότε έρχεται ο ίδιος ο Απόλλωνας και η αδερφή του Άρτεμις και τους 

χαρίζουν γλυκό θάνατο με τα ανώδυνα βέλη τους». Μήπως αυτή η σχέση  του γεννημένου 

στη Δήλο, Θεού του Φωτός, με το νησί, θα έπρεπε να διερευνηθεί κατά την αναζήτηση της 

πηγής προέλευσης, όχι μόνο της ονομασίας του, αλλά και του ρόλου που προορίστηκε, από 

την αρχή της ιστορίας του, γι αυτό το νησί. 

Ξεκινήσαμε από το θέμα του ονόματος του νησιού γιατί κρίνουμε ότι αυτό συνδέεται 

άρρηκτα με το ρόλο και την όλη ιστορική πορεία του. Το όνομά του υπήρξε ο πυκνωτής, το 

συμπύκνωμα του περιεχομένου θα μπορούσαμε να πούμε, του τόπου. Για το λόγο αυτό και 

παρά τις ιστορικές αντιξοότητες και τους αμέτρητους ξένους κατακτητές, που κατά καιρούς 

του άλλαζαν ή του παραποιούσαν το όνομα, ο τόπος έμεινε πιστός στην αρχική του ονομασία, 

αυτή με την οποία και ο θείος Όμηρος τον αποκαλεί, στο μεγαλύτερο έπος όλων των εποχών, 

στην Οδύσσειά του. 

 

2. Η Γεωγραφική θέση και ο ρόλος του νησιού 

Είναι γνωστός σε όλους ο περίφημος μύθος της γέννησης του Απόλλωνα στη Δήλο. Της 

εμφάνισης του Ηλιακού θεού, του Θεού των λογικών δυνάμεων, του Θεού της τέχνης και της 

αρμονίας στον κόσμο της ύλης. Ο ίδιος ο Ζας,  ο Ζών, σε μια εκδίπλωσή του στο υλικό 

επίπεδο γονιμοποιεί τη θνητή Λητώ, την επιδεκτική γόνιμη θήλεια φύση και γεννά τον 

Απόλλωνα εμφανίζοντας έτσι την  έκφραση του φωτός, της λογικής. Η κυνηγημένη από τις 

θείες δυνάμεις (Ήρα, Άρης, Ίρις κ.λ.π.) Λητώ, η θνητή φύση που τόλμησε να συλλάβει το 

Λόγο, δεν γίνεται αποδεκτή πουθενά, από κανένα τόπο, να γεννήσει τον καρπό της σύλληψής 

της. Και μονάχα η μεταμορφωμένη σε πλωτό νησί (τη μεταμόρφωσε η Ήρα για να τη 

γλυτώσει από τον Ερωτύλο Δία) νύμφη Αστερία, τολμά, από συμπόνια να χρησιμεύσει ως 
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χώρος τοκετού και λίκνο για τον πρωτοεμφανιζόμενο ηλιακό Θεό. Εκεί λοιπόν φανερώθηκε, 

έγινε Δήλος, ο Θεός εξού και το όνομα του νησιού. Έκτοτε, ο Θεός Ήλιος ανεβασμένος στο 

φωτεινό άρμα του, ξεκινά την πορεία του ανατέλλοντας από τον Κύνθο, τον ιερό βράχο του 

μικρού νησιού, για να περιστραφεί γύρω από τον κόσμο και να του χαρίσει τις ευεγερτικές 

του δυνάμεις. Όμως τούτη τη μυσταγωγία, την ημέρα της εαρινής ισημερίας, ημέρα της 

γέννησης, της εμφάνισης της ανατολής του ήλιου από τη Δήλο, μόνο από ένα τόπο του 

κόσμου μπορεί κανείς να τη βιώσει. Από τη Σύρο. 

Δίπλα στη Δήλο, δυτικά της, στο κέντρο των Κυκλάδων, η Σύρος το νησί που ανήκει στον 

ημίθεο Σύρο το γιό του ίδιου του Απόλλωνα, εγγονός του Δία και του Ασωπού και ανιψιός 

του Πέλαγου, περιβάλλεται κυκλικά και προστατεύεται γύρω-γύρω από τα άλλα 

Κυκλαδονήσια. Έτσι, μόνη αυτή, έχει το προνόμιο να μπορεί να βλέπει τον φωτεινό δίσκο 

του φωτοδότη Απόλλωνα να ανατέλλει από το Ιερό νησί να γεννιέται, να ξεπροβάλλει και να 

εμφανίζεται μέσα από τα σπλάχνα της ξαπλωμένης στο νησάκι της Δήλου Λητώς. 

 

Αφού λοιπόν ο ήλιος, ο Θεός του φωτός του λόγου και της  μουσικής αρμονίας γεννιέται -

και αυτό υπήρξε αναμφισβήτητο για όλους-  στη Δήλο, είναι φυσικό να χαρίζει τις πρώτες 

ακτίνες του σ΄ όποιον ανακαλύψει πως ένα τέτοιο προνόμιο, μόνο τούτος ο σεμνός βράχος 

κατέχει. Και πως από το βράχο της Σύρου δυναμωμένες πλέον, όλες οι ακτίνες σαν μια 

φλογερή δέσμη, πάνω από το ύψος των βουνών της θα διαχυθούν στον κόσμο. Αυτές οι 

πρώτες ασχημάτιστες, σχεδόν ακόμα βρεφικές, άπειρες απολλώνιες εκφράσεις, επάνω στο 

χώρο της Σύρου θα δυναμώσουν, θα ενηλικιωθούν, θα γίνουν έμπειρες, πριν κατακλύσουν 

τον κόσμο.  

Σε ποιον άλλο τόπο εκτός αυτόν που διαφεντεύει ο Σύρος, ο γιός του θα εμπιστευόταν ο 

θεός Ήλιος, ένα τέτοιο ρόλο; 

Το  θέμα της ηλιοφάνειας και της σχέσης της Σύρου με τον Ήλιο, μπορεί να φαντάζει 

ποιητικό, μυθολογικό, ανήκον στη σφαίρα της αναλογικής σκέψης. Εν τούτοις πρόσφατες 

έρευνες αμερικανικού πανεπιστημίου, απέδειξαν ότι οι ευνοϊκότερες συνθήκες ηλιοφάνειας 
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στον πλανήτη, σε συνδυασμό με την καθαρότητα της  ατμόσφαιρας κ.λ.π., εντοπίζονται στην 

περιοχή Δήλου-Σύρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μήπως αυτό εξηγεί γιατί το νησί του Σύρου έχει παίξει τόσο σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη 

του πολιτισμού κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του; 

Ίσως σε αυτό να οφείλει αυτός ο τόπος την «ευλογία» που διέκρινε ο ποιητής Καλλίμαχος 

όταν ονόμασε τις Κυκλάδες «ευλογημένα νησιά» και ίσως γι αυτό, ειδικά η Σύρος, δικαιούται 

και διεκδικεί ένα τόσο σημαντικό και συμβολικό τίτλο, όπως αυτόν του Μνημείου της 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της  UNESCO; 

Γιατί πραγματικά αυτή στη μέση του Αιγαίου γέννησε και ανέπτυξε τρεις σπουδαίους 

ξεχωριστούς πολιτισμούς με τους οποίους είναι συνυφασμένη η ζωή της μέχρι σήμερα. Ήδη 

από την 3η χιλιετία π.Χ. υπήρξε εστία του κυκλαδικού πολιτισμού, του πρώτου δηλαδή 

ελληνικού πολιτισμού  (Σύρου –Κέρου), ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη όλου του 

ευρωπαϊκού πολιτισμού. 

Ακόμα αυτή, ως  κέντρο του αρχιπελάγους αποτελεί από τον 13ο αιώνα και μετά, τη 

γέφυρα σύνδεσης του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού με την ανατολική Μεσόγειο, ενώ από 

τον 16ο αιώνα μέχρι και τον 19ο , ως καθολικό νησί ως «νήσος του Πάπα», υπήρξε το 

σημείο αναφοράς της χριστιανικής Ευρώπης μέσα στον μεσογειακό οθωμανικό κόσμο. 

Επίσης, κατά την ελληνική  απελευθερωτική επανάσταση του 1821, προστατευόμενη από 

τη δύση, δημιούργησε το εκπληκτικό πολεοδομικό θαύμα της ίδρυσης της Νεοκλασικής 

Ερμούπολης, της πρώτης ελληνικής «ευρωπαϊκής» πόλης, το πρώτο δείγμα αστικοποίησης 

της νεώτερης Ελλάδας και συνέβαλλε καθοριστικά στην πολιτιστική ανάπτυξη του 

νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 

Τέλος, κρίνουμε ότι η Σύρος, σήμερα με το πολιτιστικό δυναμισμό της μπορεί να αναλάβει 

πάλι σημαντικό ρόλο στο ξεπέρασμα της διπλής κρίσης που περνά η Ευρώπη. Της 

οικονομικής κρίσης η οποία μαστίζει τις νότιες μεσογειακές χώρες, χώρες με τεράστια 

πολιτιστική παράδοση και της πολιτικής κρίσης, της προερχόμενης από το ανήσυχο 

μουσουλμανικό τόξο στα ανατολικά της. 

Αυτός είναι ο προορισμός της Σύρου να είναι ως τόπος ο θεματοφύλακας του Απολλώνιου 

Φωτός, του Φωτός του πολιτισμού, αφού ο φωτοδότης θεός μόνο στον κηδευομενόμενο, από 

τον αγαπημένο του γιό Σύρο,  τόπο, εμπιστεύεται τις πρώτες φωτεινές του ακτίνες, τις 

ακτίνες του πολιτισμού. Έχουσα συναίσθηση του υψηλού αυτού καθήκοντός της, υπηρετεί 

ανά τους αιώνες τον πολιτισμό αναπτύσσοντας και προβάλλοντάς τον προς τη Δύση ή 

παραλαμβάνοντας πλέον εξελιγμένο τον Δυτικό Πολιτισμό και προβάλλοντάς τον στην 

Ανατολή. Γι αυτό η Σύρα, «κέντρο του αρχιπελάγους», αποτελεί ταυτόχρονα «εστία της 

Μεσογειακής Ευρώπης», η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη στα νότια Βαλκάνια και το πρώτο 

παράδειγμα αστικοποίησης. 

Δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός πως αν το Αιγαίο ταυτίζεται με τη «μήτρα» 

γέννησης της Ελληνικής αρχαιότητας και ως εκ τούτου με την απώτερη, αρχική καταγωγή 

του Ευρωπαϊκού και Δυτικού πολιτισμού, στους μέσους και νεότερους χρόνους αποτελεί το 

Ανατολή του ήλιου από τη Δήλο, όπως 

φαίνεται από τη Σύρο. 
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γόνιμο και συγκρουσιακό ταυτόχρονα πεδίο συνάντησης της Ευρωπαϊκής Δύσης με την 

Εγγύς προς την Ευρώπη Ανατολή.  

Η Σύρος ως τόπος, ανά τους αιώνες, αξιοποιούσε όλες τις εν δυνάμει ικανότητες που της 

χάρισε η φύση. Το ήπιο κλίμα της, το φυσικό της ανάγλυφο, την ενδιαφέρουσα πανίδα και 

χλωρίδα της, τη μοναδική ηλιοφάνειά της, την τόσο κοντά στα ανθρώπινα μέτρα, κλίμακά 

της, την ίδια νησιωτικότητά της και κυρίως την ευνοϊκή γεωγραφική της θέση, στο κέντρο όχι 

μόνο των Κυκλάδων αλλά και ολόκληρου του αρχιπελάγους.  

Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα ώστε αυτό το μικρό σε έκταση νησί, να μεγαλουργήσει, 

δημιουργώντας και αναπτύσσοντας στην ιστορική του πορεία, υλικά και άυλα πολιτιστικά 

επιτεύγματα πανελλήνιας αλλά και παγκόσμιας αξίας. Η συνειδητοποίηση του 

πλεονεκτήματος και της αντίστοιχης ευθύνης που επέβαλε αυτή η θέση, οδήγησε αυτό το 

νησί, από τις απαρχές της ιστορίας μέχρι και σήμερα, να αναπτύξει τους προαναφερόμενους 

πολιτισμούς  και να αποκτήσει τόσο πλούτο σε πολιτιστικά αποθέματα, τα οποία οφείλει να 

διαφυλάξει και να αναδείξει, διαχέοντάς τα παγκόσμια, όπως υποστηρίζουμε, αφού όπως 

αυτός ήταν και εξακολουθεί να είναι ο ρόλος και το καθήκον της.  

Αυτός ο τόπος, ο μικρός, ο μέγας (για να χρησιμοποιήσουμε τους στίχους του νομπελίστα 

ποιητή των νησιών Οδυσσέα Ελύτη), έχει επίγνωση αυτού του ρόλου από την πρώτη στιγμή 

που ήχησε το όνομά του, ο « λόγος» του, η ίδια του η ταυτότητα: ΣΥΡΟΣ 

Το σπουδαίο αυτόν ρόλο του νησιού του, συνειδητοποίησε το εκλεκτότερο τέκνο της, ο 

μεγάλος προσωκρατικός φιλόσοφος, δάσκαλος του Πυθαγόρα, ο Φερεκύδης. Πράγματι, 

αφού ο τελευταίος μυθικός βασιλιάς Αιγαίας έχει πνιγεί  στο Αιγαίο, παραχωρώντας τη θέση 

του μύθου στην ιστορία και ο πρώτος ιστορικός  ήρωας ο μυθικός Θησέας έχει ξεκινήσει την 

νέα εποχή ιδρύοντας το πρώτο άστυ, τας Αθήνας, ο μεγάλος σοφός του 6
ου

 αιώνα 

αναλαμβάνει στη Σύρο, το τεράστιο έργο της ολοκλήρωσης του περάσματος από την 

αναλογική σκέψη στη λογική, στην  επιστημονική σκέψη, στη σκέψη που θα στηριχθεί στη 

δια του επιστητού απόδειξη. Ποιος άλλος τόπος θα ήταν καταλληλότερος από τη Σύρα για να 

χρησιμεύσει ως γέφυρα μεταξύ ανατολής και δύσης και να μεταφέρει την επιστημονική 

γνώση των μικρασιατών σοφών στη μυθοκρατούμενη ακόμα κεντρική Ελλάδα; Και ποιος 

άλλος εκτός από το Φερεκύδη θα είχε το κύρος να περάσει από την Αναλογική Σκέψη στη 

Λογική χωρίς να καταστρέψει το μύθο, τη γλώσσα της ψυχής ανυψώνοντας ταυτόχρονα το 

Λόγο, τη γλώσσα του Νου; 

Το ρόλο αυτό τον αντιλήφθηκε ασφαλώς ο Φερεκύδης και αναμφισβήτητα βίωσε αυτή την 

αποκάλυψη, αυτό το φανέρωμα από το ύψος των σπηλαίων του που κοιτάζουν την Ανατολή. 

Αυτής της χαριτοδότησης αποτέλεσμα υπήρξε το ηλιοτρόπιο που ο ίδιος κατασκεύασε, η 

πρώτη προσπάθεια μέτρησης και ρυθμόλογησης, μέσα από την κίνηση του ήλιου, του χρόνου, 

της μιας από τις τρεις άναρχες αρχές (Ζας, Κρόνος, Χθονίη)- Ον, Χρόνος, Χώρος, που ο ίδιος 

προτείνει στο περίφημο θεογονικό του έπος πεντέμυχος, για να στηρίξει σε λογικές βάσεις, 

όλη τη μέχρι τότε δοξασία για την ύπαρξη και δημιουργία του κόσμου. Αυτό άλλωστε το 

έργο, εκτός του ότι εξασφάλισε τον τίτλο του πατέρα της εσωτερικής γραμμής της ελληνικής 

φιλοσοφίας
12

,  αποτελεί για πολλούς και το πρώτο πεζό σύγγραμμα το οποίο χρησιμοποίησε 

την ελληνική αλφάβητο, η οποία μέχρι τότε χρησιμοποιείτο αποκλειστικά για την ποίηση. Η 

πρώτη αναφορά σε τριαδικό θεό, η πρώτη αναφορά στην ψυχή,  τον αιθέρα εις τον οποίο 

εμβαπτιζόμενα τα πάντα ζωογονούνται, η πρώτη αναφορά στην αθανασία της ψυχής, 

προήλθαν από τη σκέψη αυτού του μεμειγμένου θεολόγου, φιλόσοφου, όπως τον αποκάλεσε 

αργότερα ο Αριστοτέλης.  Ο Φερεκύδης μέσα από αυτή την έμπνευση έγραψε την περίφημη 

πεντέμυχο. Στη Σύρο προετοιμάζεται η οργάνωση και η πορεία της Λογικής Σκέψης, αυτής 

                                                           
12

 Διογένης Λαέρτιος, Ξεχωρίζοντας τη ελληνική φιλοσοφική σκέψη σε δύο σχολές, την εσωτερική και την 

επιστημονική, τοποθετεί ιδρυτή της πρώτης τον Φερεκύδη και της δεύτερης τον Θαλή. 
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που θα στηρίξει όλο το λεγόμενο Δυτικό Πολιτισμό. Ο Φερεκύδης, διδάσκει τον Πυθαγόρα, ο 

οποίος θα ασχοληθεί όχι τόσο με το χρόνο, όπως ο δάσκαλός του, αλλά με το χώρο. 

Γεωμέτρης και μουσικός, εκτός από φιλόσοφος, διατυπώνει το περίφημο Πυθαγόρειο 

Θεώρημα και ανακαλύπτει την τάξη της Απολλώνιας Μουσικής, μέσα από το αρμονικό 

μοίρασμα μιας χορδής. Ακολούθως παίρνει τη σκυτάλη ο Πλάτωνας, ο γιός της Περικτιόνης 

(Περικτιόνη υπήρξε και μια μεγάλη διδασκάλισσα της Πυθαγόρειας Σχολής), στην οποία 

βρέθηκε τρεις φορέςο Πλάτων και μυήθηκε σε ένα βαθύτερο τρόπο σκέψης. Ακολούθησε ο 

μαθητής του, Αριστοτέλης και έτσι η Σκέψη, που ίδρυσε την πόλη και γέννησε το πολιτισμό, 

εξαπλώνεται σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο. 

Οι αιώνες περνούν, τα νησιά του Αιγαίου έρμαια στη διάθεση κατακτητών του Ελληνικού 

χώρου και των πειρατών, παρακμάζουν. Αν στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία ο ελλαδικός χώρος 

εξακολουθεί να έχει κάποια υπόσταση, όταν η έδρα της μεταφέρεται από τη Ρώμη στην 

Κωνσταντινούπολη, τόσο η ηπειρωτική Ελλάδα όσο και τα νησιά υποβαθμίζονται σημαντικά. 

Η ίδρυση του Δουκάτου της Νάξου, το 1207, μετά την άλωση της Πόλης από τους Φράγκους 

και Βενετούς (1204), τα ξαναφέρνει στο προσκήνιο. Το Αιγαίο μετονομάζεται σε 

Αρχιπέλαγος, τονίζοντας με το νέο του όνομα την αξία που έχει για τους θαλασσοκράτορες 

Ενετούς αυτή η θάλασσα. Η Σύρος αναλαμβάνει πάλι το ζωτικό ρόλο της Γέφυρας. Αυτή τη 

φορά όμως από αντίστροφη κίνηση. Να μεταφέρει τον ακμάζοντα πλέον δυτικό πολιτισμό 

προς την παρακμάζουσα ανατολή. Η νήσος του Πάπα, όπως χαρακτηριστικά την ονομάζουν 

οι Ευρωπαίοι των τελευταίων αιώνων πριν την Ελληνική επανάσταση, φιλοξενεί νέες εστίες 

διάδοσης και εξάπλωσης  του δυτικού πολιτισμού. Τα καθολικά μοναστήρια επιδίδονται με 

ζήλο μέχρι και σήμερα στην παιδεία, στην πρόνοια, στην κοινωνική οργάνωση, στην 

πολιτισμική εξέλιξη των νησιωτών, σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Πριν την επανάσταση η Σύρα 

είναι έδρα προξένων σημαντικών Ευρωπαϊκών κρατών. Έτσι, δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις για την εγκατάσταση των διωγμένων από τις εστίες τους, λόγω της μεγάλης 

απελευθερωτικής ελληνικής επανάστασης του 1821, εμπόρων, ναυτικών, λογίων και άλλων 

ελλήνων. Εδώ, λοιπόν, στο κεντρικό αυτό μικρό νησί, του αρχιπελάγους στη νέα πόλη, την 

Ερμούπολη,  αρχίζει η ανάπτυξη του σύγχρονου ελληνικού ναυτικού πολιτισμού. Στα 

συριανά ναυπηγεία θα κτιστούν  (ναυπηγηθούν) τα πρώτα ελληνικά ατμόπλοια, τα πρώτα 

μεταλλικά σκαριά. Εδώ θα αναπτυχθούν οι τόσες βιομηχανίες, οι τόσες εμπορικές 

επιχειρήσεις, τα τόσα ιδιωτικά και δημόσια εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία, φαρμακεία, 

ορφανοτροφεία και άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Εδώ στην πόλη του Κερδόου αλλά και 

Λογίου Ερμή, θα ακουστούν οι πρώτες όπερες, οπερέτες, έργα του διεθνούς θεατρικού 

ρεπερτορίου και εδώ θα αναδειχθούν οι πρώτες ντίβες του ελληνικού σύγχρονου θεάτρου 

όπως η Κοτοπούλη, η Κυβέλη, η Παπαδάκη, η Αλίκη κ.α.  

Αυτός ο τόπος με τον τόσο σπουδαίο ρόλο της γέφυρας σύνδεσης και μεταφοράς των 

πολιτισμών Ανατολής και Δύσης, αυτός που γέννησε αυτούς τους πολιτισμούς, αυτός ο τόπος 

δεν έχει δικό του όνομα, αλλά δανείστηκε κάποιο που προέρχεται από παραφθορά ξένων 

λέξεων; 
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΠΙΟΥ: Αναζητώντας την εικόνα της 

πολλαπλότητας του 

 

Αγγελική Κωτσή 

Αρχιτέκτων μηχ. ΕΜΠ, πρώην Εκπαιδευτικός ΤΕΙ Αθήνας, Επιστημονικός Συνεργάτης στο 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΜΠ 

e-mail: akot@teiath.gr 

 

Περίληψη 

Η χαρτογράφηση του τοπίου, η "γραφή" του (λεκτική, ηχητική, παραστατική, εικονική), 

αποσκοπεί στην αποκάλυψη, διαχείριση και διάδοση της "εικόνας" του τόπου -χωρικής, 

χρονικής, σημασιολογικής, χαράσσοντας και υφαίνοντας το "πρόσωπό" του, αλλά και τη 

μοίρα του τόπου αυτού. Είναι μία διαδικασία που αφορά στο νόημα του τόπου, του αόρατου 

και λανθάνοντος κόσμου των σημασιών της εξωτερικής αλλά και της εσωτερικής ψυχικής και 

νοητικής πραγματικότητας, ο οποίος εκφαίνεται μέσω του εν δυνάμει "ορατού" κόσμου τού 

τοπίου. Τοπίο και Τόπος συνιστούν το αδιαχώριστο εννοιακό δίδυμο της ίδιας χωρικής 

ολότητας. Ο τόπος της εξωτερικής κοινής πραγματικότητας είναι το βιωμένο εκείνο 

περιβάλλον (γεωγραφικό, φυσικό, κοινωνικό, πολιτισμικό) το διαμορφωμένο εν χρόνω, και 

το τοπίο η δημιουργημένη πολιτισμικά "εικόνα" του, η παρ-ουσία τού χωρικού σχηματισμού 

του ως πεδίο καταγραφής της ιστορίας τής διαμόρφωσής του και ως συνθήκη διαμόρφωσης 

του περίπλοκου δικτύου σχέσεων που καθορίζει την υπόσταση των "πραγμάτων" και την 

ιδιαιτερότητα του τόπου αυτού. 

Η χαρτογράφηση του τοπίου ανάγεται σε μια ερμηνευτική διαδικασία -νοητική και 

βιωματική, της ανάγνωσης, καταγραφής και διαχείρισης του τόπου, ένα "λεξ-εικών" της 

πολυπλοκότητας της πραγματικότητάς του, υλικής, ψυχικής, ιδεολογικής, και των 

επιλεγμένων στρατηγικών που θα ακολουθηθούν. Πρόκειται για χαρτογραφήσεις των 

διαφόρων τοπίων που συνθέτουν την πολυπλοκότητα του τόπου, ή άλλως για τη 

χαρτογράφηση της πολλαπλότητας του τοπίου του, η οποία διαθέτει αναπαραστατική, 

αισθητική και ηθική διάσταση: διαδικασία που αφορά στην απόδοση νοήματος και στον 

καθορισμό μηχανισμών πραγμάτωσης, μέσα από ένα λόγο διαμορφωμένο στον χρόνο και 

στον καιρό των κοινωνιών. Μέσα από το δικό της "βλέμμα" και τους τρόπους "γραφής" της, 

η κάθε κοινωνία αποκαλύπτει και καθορίζει το τοπίο της, ως έκφανση του άρρητου της 

πολυπλοκότητας του τόπου της και της σχέσης της με τον Κόσμο. 

 

Λέξεις κλειδιά 

Τόπος, τοπίο, εικόνα, βλέμμα, πράγμα, πολλαπλότητα, χαρτογράφηση 

Place, landscape, image, look, object, multiplicity, mapping 

 

1. Εισαγωγή 

Τι σημαίνει χαρτογράφηση τοπίου; 

Κατ' αρχάς ότι μιλάω για ενέργεια που αφορά το τοπίο, το "ορώμενο" του τόπου. 

Βρίσκομαι αυτόματα στον χώρο του λόγου, στην επικράτεια των λέξεων και εικόνων, στην 

επικράτεια της σκέψης, προσπαθώντας να δομήσω, να οργανώσω, να συν-τάξω μέσα στη 
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σκέψη μου το νόημα αυτής της ενέργειας. Ενέργεια που προϋποθέτει τη μορφοποίηση της 

σημασίας του τοπίου μέσα μου, υπεύθυνη για τη σχέση μου μαζί του, που δεν είναι άλλο από 

σχέση νοήματος, καθορίζοντας έτσι την κάθε ενέργειά μου σχετικά με αυτό. Η "γλωσσική" 

αναζήτηση και σύνταξη της έννοιάς του τοπίου, αποβλέπει στο να προσδιορίσει την ουσία 

τής κάθε ενέργειά μου σχετικά με αυτό, προσδιορίζοντας το στόχο, καθορίζοντας την ιδέα και 

αιτιολογώντας την αναγκαιότητα της πράξης. Είναι μία διαδικασία που το διακύβευμα τελικά 

είναι ο τόπος. Στην ουσία είναι μια διαδικασία που αφορά στο νόημα του τόπου, αυτού του 

αόρατου και λανθάνοντος κόσμου των αναρίθμητων σημασιών, ο οποίος εκφαίνεται μέσω 

του εν δυνάμει "ορατού" κόσμου τού τοπίου. 

Η χαρτογράφηση του τοπίου, η διαδικασία αυτή που θα καταλήξει στην εικόνα-γραφή του 

τοπίου (λεκτική, ηχητική, παραστατική, εικονική), γίνεται έτσι η αποκάλυψη και διαχείριση 

του "προσώπου" του τόπου. Πρόκειται για τη μελέτη και πρακτική της απόδοσης και 

μορφοποίησης της πολυσύνθετης εικόνας του τόπου -χωρικής, χρονικής, σημασιολογικής, 

υφαίνοντας και χαράσσοντας το πρόσωπό του, αλλά και τη μοίρα τού τόπου αυτού.
13

 Είναι η 

προσπάθεια σύλληψης και απόδοσης της "εικόνας" του, η οποία όμως διαρκώς διαφεύγει, 

γιατί το νόημα του τόπου, η "φύση" του, δε χωράει σε μία εικόνα. Είναι μια προσπάθεια να 

καταγραφεί, να διαμορφωθεί και να καταστεί επικοινωνήσιμη η πολυπλοκότητα της 

"φύσης" του, αναλύοντας και ταξινομώντας τα πράγματα, διαμορφώνοντας συνθήκες, 

οριοθετώντας καταστάσεις, καθορίζοντας θέσεις, κινήσεις, σχέσεις ανθρώπων και 

αντικειμένων στον χώρο και στον χρόνο. 

Είναι μία διαδικασία "γραφής", η χαρτογράφηση του τοπίου, που κινείται σε 

"αχαρτογράφητες περιοχές" επιχειρώντας, μέσα από μία εικόνα ή μια πολλαπλότητα εικόνων, 

να περιγράψει, μετρήσει, ερμηνεύσει τον κόσμο, να καταθέσει μορφές ύπαρξης, συνύπαρξης, 

τρόπους κατοίκησης, να αποδώσει θα λέγαμε το "έν' πολλαχώς"
14

 του Αριστοτέλη, μέσα από 

ένα λόγο που θα μορφοποιεί τις σημασίες των "πραγμάτων", συγχρόνως αναδεικνύοντας ή 

καθορίζοντας σχήματα σχέσεων και συμπεριφορών. Είναι ο λόγος ο διαμορφωμένος μέσα 

στον χρόνο και στον καιρό των κοινωνιών, ο οποίος αρθρώνει αυτό που οι ιστορικές 

κοινωνικο-πολιτιστικές και πολιτισμικές συνθήκες και προϋποθέσεις επιτρέπουν να 

"ειπωθεί", αλλά και αυτό που εν δυνάμει μπορεί να "αναγνωστεί". Είναι ο λόγος όχι μόνο ως 

σημαίνοντα στοιχεία που παραπέμπουν σε περιεχόμενα ή παραστάσεις, αλλά κυρίως ως 

"πρακτική", ως σύνταξη επιλεγμένων πλαισίων και κανόνων, που αποκαλύπτει αλλά και 

καθορίζει μέσα στον χρόνο των κοινωνιών το "βασίλειο των αντι-κειμένων" (Foucault, 

2017:67-80). Μέσα από τους ιδιαίτερους τρόπους "γραφής" της, η κάθε κοινωνία θα 

αποκαλύψει μέσα από την πολλαπλότητα τού τοπίου το άρρητο της πολυπλοκότητας του 

τόπου της, επιβεβαιώνοντας συγχρόνως και το αδιαχώριστο του διαζεύγματος τοπίου-τόπου. 

 

2. Τοπίο-Τόπος 

Το τοπίο προϋποθέτει τόπο. Η ύπαρξη του τόπου προϋποθέτει "εικόνα" για να μπορέσει να 

γίνει αντιληπτή, να καταστεί "ορατή", η πραγματικότητά του: ένα τοπίο που θα αποδώσει 

                                                           
13

 Γραφή: η δια συμβόλων απεικόνιση του λόγου, η πράξη εξεικόνισης λέξεων, εννοιών και ήχων / το σύνολο των 

Ιερών` Βιβλίων / η χάραξη των λεγομένων (ως σήματα, ως εικονογραφία εννοιών και νοημάτων, ως παράσταση 

φθόγγων με εικόνες, ως διάφοροι τύποι γραφής), ώστε να μένουν αυτά γεγραμμένα. / Στην αρχαία Αθήνα Γραφή 

αποκαλούταν κάθε δίκη που απτόταν του δημοσίου συμφέροντος.(Λεξικό Ελευθερουδάκη). 

Στον Πίνδαρο εμφανίζεται ο συσχετισμός της γραφής ως χάραξη, με τη μοίρα: "... ἄμμε πότμος οἵαν τιν' 

ἔγραψε..." (Πίνδαρος, Νεμεονίκων 6: στίχος 7-8). Αντίστοιχα ο Αισχύλος, στο χορικό τού Αγαμέμνονα για την 

Κασσάνδρα, αναφέρει: "η ευτυχία σα γραφή φαντάζει πλην η δυστυχία με σφουγγάρι υγρό μια της δίνει και τη 

σβήνει", δίνοντας στη μοίρα και μια άλλη διάσταση πέραν αυτής του υφαντού και του διχτιού. 
14

 Το ένα ως πολυσημικό σημείο που εμπεριέχει και συνθέτει ταυτόχρονα την ομοιογένεια και ετερογένεια του 

πολλαπλού. 
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"ορατά" τον κόσμο των σημασιών της υπόστασής του, την ιδιαίτερη "φύση" του, τη 

φυσιογνωμία του. Τοπίο και τόπος, δίδυμο αδιαχώριστο και αλληλένδετο της ίδιας ολότητας, 

συνιστούν δύο νοηματικές διατυπώσεις συναρτημένες με την υπόσταση και τη φύση της 

χωρικότητας, του πεδίου εκείνου του βιώματος, όπου φύση, άνθρωποι, πράγματα, σχέσεις, 

διεργασίες βρίσκουν το χώρο τους και αποκτούν το νόημά τους. 

Ο τόπος και το τοπίο, αποτελούν έτσι τις δύο συνιστώσες της χωρικότητας, δύο 

σημασιολογικά περιεχόμενα της αυτής ενότητας, ως σημαινόμενο και σημαίνον μαζί. Ο 

Τόπος συναρτάται με την ουσία της υπόστασής της, τόσο ως περιβάλλον της εξωτερικής 

κοινής πραγματικότητας, της φυσικής και συλλογικής ζωής, συνδεδεμένο με το βίωμα, την 

ύπαρξη, τη συνύπαρξη, όσο και ως εσωτερικό -ψυχικό και νοητικό, συνδεδεμένο με την 

υπαρξιακή εμπειρία, τα σύμβολα, την απώθηση, την απόρριψη. Το Τοπίο, ως "εικόνα" του 

τόπου, ως παρ-ουσία της διαμόρφωσης και των σημασιών του, ως αναπαράσταση του μη 

αναπαραστάσιμου, συνδέεται με την αντίληψη και συναρτάται με το αισθητό.
15

 

Ο τόπος της εξωτερικής κοινής πραγματικότητας είναι το περιβάλλον -γεωλογικό, 

γεωγραφικό, φυσικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, αλλά και κάθε "πράγμα" συνθετικών 

σχημάτων, το υφασμένο μέσα στον χρόνο από ύλη, σχέσεις, δράσεις και νοήματα, συγχρόνως 

και η μήτρα δημιουργίας νοημάτων. Είναι ο χώρος όπου ο άνθρωπος αναγνωρίζει "οικεία 

στοιχεία", όπου αισθάνεται ότι "περιέχεται", ότι ανήκει, ότι υπάρχει, "όχι μόνο στη θετικότητά 

του, αλλά και με όλες τις μεροληψίες της φαντασίας /.../ που σχεδόν πάντα μας γοητεύει". 

(Bachelard, 1982) Είναι εκεί όπου εκδιπλώνεται η καθημερινότητά του και καταγράφεται η 

ιστορία του. Είναι το περιβάλλον όπου, μέσα από ένα περίπλοκο δίκτυο επικοινωνιών, 

ανταλλαγών και συναλλαγών, νοηματικών κωδίκων και βιωματικών διασυνδέσεων, θα 

συγκροτηθεί η κοινωνική του πραγματικότητα. Ένα παλίμψηστο είναι ο τόπος των ιχνών του 

κοινωνικού και πολιτιστικού παρελθόντος τού ανθρώπου, διαμορφώνοντας έτσι το πλαίσιο 

συγκρότησης και παγίωσης της συλλογικής μνήμης, συγχρόνως και το πλαίσιο κατοίκησής 

του μέσα από τις αισθητικές εμπειρίες
16

, τις νοηματικές και συναισθηματικές διασυνδέσεις 

που προσφέρει η συγκρότησή του. 

Μέσα από τη συγκρότηση του τόπου αναδύεται ο Μύθος του και διατυπώνεται ο Λόγος 

του.
17

 Είναι αυτά που πληρούν με περιεχόμενο, μέσα από μια δομή, το απέραντο κενό τού 

χώρου, που το νοηματοδοτούν, και το μετατρέπουν σε πραγματικότητα. Είναι αυτά που 

καθιστούν τον χώρο αναγνωρίσιμο, αναγνώσιμο, οικείο και τον εντάσσουν στο συμβολικό 

επίπεδο, καθιστώντας τον τόπο. Αφήγηση της κοινωνικο-πολιτιστικής του ιστορίας ο μύθος, 

ως ένα textum
18

 έρχεται να εν-πλέξει, αλλά και να παγιδεύσει, μέσα στη δομή τού ίδιου 

χωρικού καμβά φύση, ανθρώπους, ιδέες, σχέσεις, καταστάσεις, γεγονότα. Είναι ένα κείμενο 

που το θέμα του κινείται στον χώρο των αξιών, των συμβολικών μορφών και στον χρόνο των 

προτύπων και των συμβόλων, καθορίζοντας και επανακαθορίζοντας κάθε φορά τις αλήθειες 

της εποχής του πάνω στις οποίες θα δομηθεί το νόημα των "πραγμάτων" και η ουσία των 

σχέσεών τους. 

Η σχέση με τα "πράγματα" είναι πάντα σχέση νοήματος, σχέση λόγου. Είναι ο λόγος μια 

"ομιλία" που δομεί, μορφοποιεί και συντάσσει τον κόσμο μέσα στη σκέψη και ο οποίος στη 

συνέχεια επικοινωνείται ως εκφορά του νοήματός του μέσα από ένα ισχυρό συμβολικό 

"λεκτικό"
19

 σύστημα αναγνωρίσιμο. Είναι αυτός που διαχειρίζεται τα αντικείμενα της 

ομιλίας, τα πράγματα, διαμορφωμένα και εδραιωμένα σε ένα περίπλοκο δίκτυο σχέσεων 
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 Σχετικά με την έννοια του τόπου και του τοπίου σε Στεφάνου και ερευνητές, 2000 και 2001. 
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 Μέσα από το σώμα, τις αισθήσεις και την κίνησή του. Ο Merleau Ponty (1945) 
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 Ο τόπος δημιουργείται κοινωνικά, αλλά μορφοποιείται και υλοποιείται πολιτισμικά, προσλαμβάνεται 

αισθητικά μέσω του τοπίου του, γίνεται αντιληπτός σχεσιακά (μέσω των αισθήσεων, της κίνησης και των 

συναισθημάτων), περιγράφεται λεκτικά και "εικονικά". 
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 Textum: υφαντό, ύφασμα, ύφανση, ιστός / κείμενο, γραμματική δομή, σχηματισμός εκφοράς της φράσης. 

19 Σχετικά με το πράγμα και τη λέξη, Καγγελάρης, 2017:25-52 
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εμπεδωμένο μέσα στις ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες των διαφόρων εποχών των κοινωνιών. 

Είναι ο λόγος, αυτός που τα κατονομάζει, περιγράφει, εξειδικεύει μορφοποιώντας τις 

σημασίες τους, και ορίζει τα πλαίσια συσχετισμού τους τα οποία τους επιτρέπουν να 

αναδυθούν ως σημαίνοντα, και τα οποία στη συνέχεια επικοινωνεί. Πρόκειται για μια δομή 

λόγου που ιδιάζει σε συγκεκριμένες κοινωνικές διαδικασίες και χρονικές περιόδους 

θεμελιώνοντας συγχρόνως τις βάσεις για την "άρθρωση ανάμεσα σε μια σειρά συμβάντων 

λόγου και άλλων σειρών συμβάντων, μετασχηματισμών, μεταλλαγών και διαδικασιών. Δεν είναι 

άχρονη μορφή, αλλά σχήμα αντιστοιχίας ανάμεσα σε πολλές χρονικές σειρές" (Foucault, 

2017:117). Είναι ο λόγος ως "πρακτική", με εργαλείο αναπαραστατικά σημαίνοντα στοιχεία 

(λέξεων, υφών, εικόνων, ήχων, οσμών, γεύσεων), που θα ορίσει τους κανόνες σύνθεσης και 

σύνταξής τους σε κείμενο νοήματος, μορφοποιώντας τις σημασίες των "πραγμάτων" και 

μετατρέποντας το κενό του χώρου σε πραγματικότητα, σε χώρο νοηματοδοτημένο, 

συμβολοποιημένο: σε τόπο. 

Είναι μια "γλώσσα" ο λόγος, την οποία πρέπει να αναγνωρίσουμε για να μπορέσουμε να 

"διαβάσουμε" το περιεχόμενό της και να κατανοήσουμε, κατά προσέγγιση, τις σημασίες τής 

πραγματικότητας τής οντότητας του τόπου, γιατί αυτές πάντα διαφεύγουν. Η πραγματικότητα 

του τόπου δεν είναι άλλο από τον πολύπλοκο αόρατο κόσμο των σημασιών που διεκδικεί την 

ορατότητά του μέσα από μια πολλαπλότητα σημαινόντων συστημάτων, συμπυκνωμένων 

στην "εικόνα" του, του τοπίου του, ως φορέα του νοήματός του.
 20

 

Το τοπίο τού τόπου της εξωτερικής κοινής πραγματικότητας, έγγραμμα της ιστορίας τής 

διαμόρφωσής του -φυσικά, διαχρονικά, δι-ιστορικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, και αποτύπωση 

του συνόλου των χαρακτηριστικών του, ποσοτικών και ποιοτικών, είναι η "εικόνα" του, 

δημιούργημα της πολιτιστικής οπτικής για το περιβάλλον, μέσω της οποίας θα συντελεστεί η 

επαφή του ανθρώπου με αυτόν και θα διαμορφωθεί η σχέση μαζί του. Είναι μια εικόνα που 

κινείται στο πεδίο της εν δυνάμει "ορατότητας" του άρρητου και λανθάνοντος της 

διαμόρφωσής του και των συνθηκών που την καθιστούν αυτή δυνατή. Είναι η αντιληπτική 

εικόνα τού τόπου που εκδιπλώνεται μέσα από πολλά επίπεδα εικόνων, γεωλογικών, 

γεωγραφικών, φυσικών, κοινωνικών, ψυχικών, νοητικών, συντεθειμένων σε μία ενιαία 

συνολική, συλλογική εικόνα, αυτού " του αόρατου χώρου που ο άνθρωπος μπορεί ωστόσο να 

κατοικήσει και που τον περιβάλλει με αναρίθμητες εικόνες" (Bachelard, 1982:228). 

Ο Οδυσσέας Ελύτης αναφέρει για το τοπίο του Αιγαίου: "Το Αιγαίο δεν έχει οθόνη, δεν 

απέκτησε ποτέ. Είναι από ύλη ή πνεύμα (δεν έχει σημασία) οδηγημένα στο ουσιώδες. Το πάν -

για ό,τι πιθανόν το ακατάληπτο αντιπροσωπεύει- είναι η διαύγεια: η δυνατότητα να βλέπεις μεσ' 

απ' το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο και το πολλοστό επίπεδο μιας και μόνης 

πραγματικότητας το μονοδιάστατο και συνάμα το πολύφθογγο σημείο της μεταφορικής τους 

σημασιολογίας." (Ελύτης, 2011:23) 

Είναι μια "εικόνα" το τοπίο τού τόπου, ακριβέστερα η εικόνα αυτού που οι κοινωνικο-

πολιτιστικές συνθήκες επιτρέπουν να παρ-ουσια-στεί. Είναι η εικόνα-μεταμόρφωση του 

νοήματός του σε μορφές, πραγματικές ή νοητικές και στους συσχετισμούς τους: η "γραφή" 

(ηχητική, λεκτική, παραστατική, εικονική) της ουσίας του με αισθητικούς όρους που 

σχετίζονται με την αισθητική, αλλά κυρίως με τις ιδιότητες του αισθάνεσθαι. Είναι η 

απόδοση της "φύσης" της οντότητας τού τόπου, της φυσιογνωμίας του, που η σύλληψή της 

όμως διαρκώς διαφεύγει, γιατί πρόκειται για μια προσπάθεια αποκάλυψης του αόρατου που 

υπερβαίνει το ορατό και προσέγγισης του άλεκτου που ξεπερνάει τις λέξεις. 

Αν ο τόπος ως οντότητα, ως ζώσα πραγματικότητα (υλική και άυλη, πραγματική και 

φαντασιακή) διαμορφωμένη μέσα σε φυσικές, ιστορικές, οικονομικές, κοινωνικές και 
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 Ο τόπος δημιουργείται κοινωνικά, συλλαμβάνεται φαντασιακά, μορφοποιείται και υλοποιείται πολιτισμικά, 
προσλαμβάνεται αισθητικά μέσω του τοπίου του, γίνεται αντιληπτός σχεσιακά (μέσω των αισθήσεων, της 

κίνησης και των συναισθημάτων), περιγράφεται "λεκτικά" (με λέξεις και "εικόνες"). 
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πολιτισμικές συνθήκες βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη και μεταβολή μέσα στον χρόνο, το τοπίο 

του ως ενιαία "εικόνα" των στοιχείων της ταυτότητάς του βρίσκεται σε διαρκή αλλαγή και 

μετασχηματισμούς. Και αν η "φύση" του τόπου χάνεται μέσα σ' ένα πλήθος σημασιών, το 

τοπίο του ως "εικόνα" των διαφόρων απ-όψεων του τόπου, διαθέτει μια πολλαπλότητα 

προσεγγίσεων και αναγνώσεων και συνιστά ως εκ τούτου το αντικείμενο ερευνητικών και. 

επιστημονικών προσεγγίσεων και θεωρήσεων.
21

 

Το τοπίο περι-γράφει (το δίκτυο καταστάσεων, συνθηκών και συμβάντων, ιστορικών, 

οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, πολιτισμικών, που καθόρισαν τη διαμόρφωση τού 

τόπου), συνθέτει (μέσα από χωρικούς σχηματισμούς συγχρόνως και νοητικούς το πεδίο 

εκείνο όπου όλα αυτά "υλοποιούνται" και αποκτούν νόημα), διατηρεί (μέσα στην υλικότητά 

του, στις μορφές του, στους συσχετισμούς και στα όρια των μορφών του, τις σημασίες και τα 

νοήματα του τόπου, αποτέλεσμα των συνθηκών που τα δημιούργησαν), συγκαλύπτει 

(προθέσεις, επιλογές, επιθυμίες, μορφές και τρόπους διαχείρισης αλλά και χειραγώγησης) ή 

αντίστοιχα αναδεικνύει τοποθετώντας σε ένα πεδίο αναγνώσιμο όλες τις φανερές και 

κρυμμένες λεπτομέρειες της "φύσης" του τόπου. Στην ουσία το τοπίο "μιλάει" για τις ορατές, 

αλλά και τις άρρητες αλήθειες της διαμόρφωσης του τόπου, τις οποίες συναρθρώνει εντός τού 

συστήματος των συνθηκών του. Αλήθειες οι οποίες τελούν πάντα υπό αίρεση
22

, συνδυασμένη 

συχνά με την αν-αίρεση και την εξ-αίρεση οδηγώντας στην επανεξέταση, αναθεώρηση ή και 

ανατροπή, μέρους ή ολοκλήρου του συστήματος των συνθηκών του τόπου. 

Πρόκειται για αλλαγές που δρομολογούνται λόγω έλλειψης στην κάλυψη των απαιτήσεων 

των συνθηκών και των καταστάσεων, του αποτελέσματος σχετικά με την επάρκεια της 

κάλυψης των απαιτήσεων της ζωής, και της αιτιότητας που αδυνατεί να αιτιολογήσει τις 

επιλογές και να δικαιώσει τα αποτελέσματα του συσχετισμού των προτάσεων. Αλλαγές που 

μπορεί να είναι συνέπειες φυσικών, βιολογικών (οικοσυστήματα), κοινωνικών, πολιτισμικών, 

ατομικών, τεχνικών, ή τεχνολογικών παραγόντων, με συνέπεια την αλλαγή τού τοπίου τού 

τόπου. Η αναγνώριση, η ανάδειξη, η αξιολόγηση και ο χειρισμός των αλλαγών, ώστε να 

καταστούν αυτές αντικείμενα λόγου, εξαρτώνται από το "βλέμμα" το διαμορφωμένο μέσα 

στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές συνθήκες του χρόνου και του καιρού των 

κοινωνιών, αλλά και το διαμορφωμένο μέσα από τη σχέση σώματος - έξω κόσμου, η οποία 

ενοποιεί σε ένα συνεκτικό όλο τον αισθητό κόσμο και τον καθιστά υπαρκτό και σημαντικό. Η 

ανάγνωση, η κατανόηση, η διαχείριση του τοπίου του τόπου γίνεται υπόθεση "βλέμματος". 

Είναι το "βλέμμα" για τον τόπο το διαμορφωμένο διαχρονικά μέσα στο κοινωνικό και 

πολιτισμικό περιβάλλον, αλλά και το διαμορφωμένο μέσα σ' ένα συνεχή χωρο-χρόνο απείρως 

ανοικτό, μέσα σε ένα κόσμο σε συνεχή κίνηση και μεταβολή. Είναι το "βλέμμα" των 

αισθήσεων, το "βλέμμα" του ανθρώπου για τον Κόσμο διαμορφωμένο μέσα από το σώμα -

την προϋπόθεση της ύπαρξης, και την κίνησή του, μέσα από την αλληλοδιείσδυσή σώματος-

περιβάλλοντος, ως διάρρηξη ορίων και αμοιβαίες επικαλύψεις, μέσω της λειτουργίας των 

αισθήσεων (Merleau Ponty, 1945). Το σώμα τότε παύει να υπάρχει, μεταμορφώνεται σε 

αίσθημα, συναίσθημα, συγκίνηση, τη βάση τής σχέσης με το περιβάλλον.
 23

 "Ο χώρος της 

εσωτερικότητας και ο χώρος του κόσμου συνηχούν" (Bachelard,1982:228). Διαμορφώνεται 
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 Σχετικά με την έννοια του τοπίου στις διάφορες επιστημονικές θεωρήσεις (Μαριά, 2009:25-91). 
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 Σχετικά με την υφαίρεση: Badiou, 2007, σσ:37-39 
23

 Ο Merleau Ponty, με τη φαινολογική οπτική του, προσεγγίζει το σώμα ως σύμπλεγμα όρασης, αφής και 

κίνησης μέσα από τη σχέση έξω κόσμου-φύσης-συνείδησης. 

O Anzieu D. (2003), μέσα από μια ψυχαναλυτική προσέγγιση, αναφέρεται στο "Εγώ-δέρμα" ως περίβλημα-

επιφάνεια διεπαφών διαμόρφωσης του Εγώ και της σχέσης του με το περιβάλλον και της ενεργοποίησης του 

σκέπτεσθαι. Το θεωρεί περιτύλιγμα ψυχικό αναπαραστάσεων και συναισθημάτων. 

O Pallasmaa J. (2007, 2009) δίνει έμφαση σε όλες τις αισθήσεις, επισημαίνοντας το σημαντικό ρόλο όχι μόνο 

των οπτικών εμπειριών, αλλά και των απτικών και ακουστικών στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό για μια νοητική 

υπαρξιακή οικολογία. 
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κατ' αυτόν τον τρόπο μια σχέση υπαρξιακή μέσα από τη δομή τού μέσα-στον κόσμο-είναι 

(Ricoeur, 2008:201). Ο κόσμος, συγκροτείται και νοηματοδοτείται, μέσα από τη συνείδηση 

τού είναι και υπάρχειν μέσα σ' αυτόν, με και δια μέσου του σώματος. Είναι αυτό το γεγονός 

που προσδιορίζει ποιοτικά το περιβάλλον τού ανθρώπου και το καθιστά τόπο. Ο τόπος γίνεται 

έτσι, ως σωματικώς κατοικούμενος, αναπόσπαστο μέρος της ύπαρξης, και τότε αποκτά το 

ιδιαίτερο νόημά του και το τοπίο τις ποιοτικές διαστάσεις του. Είναι όμως σήμερα και το 

"βλέμμα" το διαμορφωμένο μέσα από ένα πραγματικό και εικονικό δίκτυο γεγονότων και 

συμβάντων, ρευστό, διαρκώς μεταβαλλόμενο, πολλαπλών επικοινωνιών, διασυνδέσεων και 

αναγνώσεων, το οποίο αναζητά τη μεταγραφή τους σε τοπία με ενσωμάτωση της έννοιας της 

πολυσημίας, της μεταβολής, της ρευστότητας, της αστάθειας και της ασάφειας. 

Πρόκειται στην ουσία για μια συνεχή αναζήτηση τόπων μέσα στους οποίους ο άνθρωπος 

μπορεί να υπάρχει καταγράφοντας και διαμορφώνοντας κάθε φορά το περιβάλλον τής 

κατοίκησής του. Και εφ' όσον ο τόπος ως οντότητα, ως φυσικό και κοινωνικο-πολιτιστικό 

πλαίσιο ζωής συναρτάται με το κατοικείν, το βίωμα, τις αισθητικές εμπειρίες, τις εντυπώσεις 

και τα συναισθήματα, το τοπίο του, ως δυναμικό πεδίο εγγραφής και έκφανσης των φυσικών 

και κοινωνικών συμβάντων, καθώς και των συνθηκών και προϋποθέσεων πραγμάτωσής τους, 

αναδεικνύεται σε κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό, οικολογικό αγαθό και συνιστά κοινή 

κληρονομιά. Καθίσταται ως εκ τούτου το αντικείμενο καταγραφής, οργάνωσης, διαχείρισης 

και προστασίας του μέσα από τη διαδικασία της χαρτογράφησής του. Στην ουσία η 

χαρτογράφησή του ανάγεται σε καταγραφή και διαχείριση της σχέσης του ανθρώπου με τον 

Κόσμο. 

 

3. Χαρτογραφώντας το τοπίο - Οικοδομώντας τον Κόσμο 

 

3.1. Η χαρτογράφηση τού τοπίου 

Η χαρτογράφηση του τοπίου, η διαδικασία και πρακτική της απόδοσης διά της "γραφής" 

μιας νοητικά επεξεργασμένης αναπαράστασης της πραγματικότητας του τόπου, υφιστάμενης 

ή επιδιωκόμενης, δεν είναι τίποτε περισσότερο από την πραγματικότητα της εικόνας μιας 

ερμηνείας της σχέσης με τον τόπο, μέσα από ένα πλήθος δυνητικών ερμηνειών. Είναι μια 

εικονική πραγματικότητα, μια κατασκευή, ένα αναπλήρωμα πραγματικότητας, αποτέλεσμα 

καταγραφής των υιοθετούμενων επιλογών, άρα και επιθυμιών και σκοπιμοτήτων. 

Με αναλογικά σήμερα και ψηφιακά μέσα, η χαρτογράφηση του τοπίου, επιδιώκει να 

καταγράψει στοιχεία ετερογενή ή ομογενή που συνθέτουν μια πραγματικότητα, ή που θα 

μπορούσαν να συνθέσουν μια νέα εκδοχή πραγματικότητας. Στην πρώτη περίπτωση 

διατείνεται ότι αποτυπώνει την αλήθεια της πραγματικότητας όπως είναι, στη δεύτερη ότι 

καταθέτει την καλύτερη δυνατή πρόταση διαχείρισής της με αξιώσεις να αποκτήσει αυτή 

καθολικότητα. Στην ουσία ορίζει τα πλαίσια μέσα στα οποία εγγράφονται οι θέσεις και οι 

προτάσεις και τα οποία φανερώνουν ή υποκρύπτουν τους πραγματικούς στόχους και 

σκοπούς. Πρόκειται για μια διαδικασία καταγραφής, μέσα από μια αναπαραστατική λογική, 

ενός λόγου θέσεων και προθέσεων που πληροφορεί, προτείνει, κατευθύνει, καθορίζει, 

αποκλείει -διαθέτοντας σκοπιμότητα και δυνατότητα χειραγώγησης- την ουσία της "φύσης" 

των τόπων ή τον τρόπο διαχείρισης του χώρου και του χρόνου τους, των δράσεων, σχέσεων 

και συμπεριφορών των ατόμων. Καθορίζεται έτσι μια πολιτική διαχείρισης, όχι μόνο ως 

άσκηση της εξουσίας, αλλά και ως οργάνωση δράσης που αναδιαμορφώνει τελικά τα πλαίσια 

της αισθητικής εμπειρίας μέσα στα οποία ορίζονται τα κοινά αντικείμενα και καθορίζονται οι 

δράσεις και οι σχέσεις των υποκειμένων.
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Η χαρτογράφηση του τοπίου ενός τόπου καθίσταται έτσι μια ερμηνευτική διαδικασία της 

καταγραφής, επεξεργασίας και διαχείρισης του τόπου, ένα "λεξ-εικών" του τόπου, ένα 

γνωστικό εργαλείο της πολυπλοκότητας της οντότητάς του, άμεσα εξαρτημένης από το 

φυσικό περιβάλλον, το κοινωνικο-πολιτισμικό σύστημα της εποχής της, το επιστημονικό της 

υπόβαθρο και τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα. Είναι η καταγραφή και διαχείριση όχι μόνο της 

υπάρχουσας ή της επιδιωκόμενης υλικότητας του τόπου που προσλαμβάνεται με τις αισθήσεις, 

αλλά και του ψυχικού και ιδεολογικού αφηγήματός του, καθώς και της εφαρμογής των 

ενδεχομένων στρατηγικών που θα ακολουθηθούν. Ανάγεται έτσι η χαρτογράφηση του τοπίου 

σε εργαλείο συνένωσης πεδίων διαφορετικών εκδοχών, καθώς και συσχέτισης και 

συναρμογής της με ένα ευρύτερο σύστημα συναρμογής πεδίων. Είναι μια συναρμογή δηλαδή, 

μια διασύνδεση διάφορων πεδίων σε ένα σύνθετο σύστημα αντιστίξεων. Πρόκειται για 

χαρτογράφηση των διαφόρων τοπίων που συνθέτουν την πολυπλοκότητα του τόπου, ή άλλως 

για τη χαρτογράφηση της πολλαπλότητας του τοπίου του, όπου όλα τα στοιχεία 

αλληλοδιεισδύουν και αλληλοσυμπληρώνονται αποδίδοντας την τελική εικόνα τού τόπου. 

Είναι η μελέτη και η πρακτική τής απόδοσης τής συνολικής εικόνας του τοπίου, ή της 

ουσίας του τόπου, η οποία διαθέτει αναπαραστατική διάσταση, αισθητική διάσταση και 

ηθική διάσταση. Πρόκειται δηλαδή, για τη δημιουργία μιας αναπαράστασης νοήματος, για 

ένα εικαστικό εγχείρημα και για τον καθορισμό μηχανισμών πραγμάτωσης. Θα λέγαμε 

λοιπόν ότι πρόκειται για ένα πολιτιστικό και ιδεολογικό ενέργημα, το οποίο περιγράφει, 

ερμηνεύει, καθορίζει και δομεί τον κόσμο.  

Η αναπαραστατική διάσταση, η δυνατότητα δημιουργίας αναπαραστάσεων μέσω κωδίκων 

και συμβόλων αναγνωρίσιμων, συνδέεται με την εγγραφή νοήματος. Είναι αυτή που θα 

καθορίσει την αντίληψη του ανθρώπου για τον τόπο, συναρτημένη με τη μνήμη, τη γνώση, 

και τη σχέση του με αυτόν. Η αισθητική διάσταση, ως κινούμενη στο πεδίο της εικαστικής 

απόδοσης, είναι συνδεδεμένη με το επιλεγμένο σύστημα μορφών και τους τρόπους απόδοσής 

τους εμπεριέχοντας ιδέες, σημασίες και νοήματα, τα οποία θα καθορίσουν αυτό που θα 

προσφέρουν ως αισθητή εμπειρία. 

Η ηθική διάσταση συνδέεται με την πρόθεση και το πράττειν για κάτι που εκτιμάται ως 

καλόν και που επιβάλλεται ως υποχρεωτικό. Διαθέτει δηλαδή αυτή, τόσο μια τελεολογική 

προοπτική, όσο και μια κανονιστική αρχή. (Ricoeur, 2008:225-231). Εμπεριέχει συγχρόνως 

το γιατί, το στόχο και τον σκοπό, δηλαδή το λόγο, την πρόθεση και την αιτία, που 

υποδηλώνουν στάση ζωής, ένα ήθος (εθικό μέρος), το τι, το νόημα και την ουσία της πράξης, 

το τι κάνει δηλαδή, τι έκανε, ή τι αξίζει να κάνει, καθώς και το πως, τη λογική της 

υλοποίησης. Διατυπώνει δηλαδή τους κανόνες και τους όρους, το πρακτικό μέρος, την 

πρακτική πραγμάτωσης του στόχου (ηθικό μέρος) με αξίωση για καθολικότητα της πράξης, 

αυτομάτως και με τη νομιμοποίηση του αφηγήματός της. Αναδύεται τότε αμέσως το ερώτημα 

το ποιος της πράξης, δηλαδή ποιός, άνθρωπος, κοινωνική ομάδα, μηχανισμός, το κάνει ή 

ποιος το υφίσταται (Ricoeur, 2008:86-89). Εμπεριέχει δηλαδή το ποιος είναι με τα 

χαρακτηριστικά, τις ιδιότητές και τις διασυνδέσεις του, συγχρόνως και την ταυτότητα τού για 

ποιον, που αποσαφηνίζει και αιτιολογεί τη λογική του εγχειρήματος. 

Η χαρτογράφηση του τοπίου, ως μελέτη και πρακτική για την οπτικοποίηση των 

"αχαρτογράφητων περιοχών" του, θα μπορέσει να διατυπώσει ένα λόγο ανάλογα από τη φύση 

των απαντήσεων που θα δοθούν στα ερωτήματα: ποιός, τι γιατί, πώς, πού, πότε που 

διαμορφώνουν ένα νοηματικό σύστημα και τα οποία καλύπτουν τόσο ένα περιγραφικό μέρος, 

όσο και ένα επεξηγηματικό. Είναι απαντήσεις που διαφοροποιούνται μέσα στον χρόνο και 

στον καιρό των κοινωνιών, διατυπώνοντας συμφωνία, διαφωνία ή ρήξη με τις αλήθειες της 

πραγματικότητάς τους. Καταλήγει έτσι η χαρτογράφηση του τοπίου να δώσει διαφορετικά 

"οπτικά κείμενα" και ως γραμματική και ως σύνταξη, στη διαμόρφωση των οποίων 

συμμετέχουν επίσης η τεχνική και τα διαθέσιμα μέσα της εποχής. 
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3.2. "Εικονο-γραφώντας" το κατοικείν 

H χαρτογράφηση του τοπίου δεν είναι άλλο από την "οπτικοποίηση" της αντίληψης, 

ατόμων και κοινωνιών, για τον τόπο τους ως κατοικείν, του περιεχομένου και της οργάνωσής 

του. Είναι η υλικότητα του "βλέμματος" της σχέσης τους με ένα κόσμο ανομοιογενή και 

πολυσημικό, όπου η βαρύτητα των νοημάτων μετατοπίζεται και διαφοροποιείται μέσα στα 

πλαίσια και στις εποχές των κοινωνιών. Είναι η εικόνα-γραφή τού διαρκούς προσδιορισμού 

και επαναπροσδιορισμού τους με το "Άλλο" -στη βάση των οποίων συγκροτείται το 

"πρόσωπό" τους και διαμορφώνεται το κοινωνικό τους σώμα, καθώς και των συνθηκών που 

θα διασφαλίσουν την ύπαρξη, επιβίωση και αναπαραγωγή τους ως οντότητες. 

Η σχέση του ανθρώπου με το τρομακτικό ή φιλικό πρόσωπο της φύσης, το θείο, τον 

γεωγραφικό περίγυρο, το οικιστικό περιβάλλον, γεγονότα της ζωής και η διαχείρισή τους θα 

γίνουν το αντικείμενο των πρώτων χαρτογραφήσεων τοπίου επάνω σε κάποιο υλικό. Είναι 

αρχικές καταγραφές του περιβάλλοντος για να τον δομήσουν, να τον εξερευνήσουν και να 

τον επικοινωνήσουν. (εικ. 1,2) 

 

 

 

 

 

 

Στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό η καταγραφή, οργάνωση και διαχείριση του τοπίου θα 

γίνει μέσα από μια μεταφυσική οπτική διαμορφωμένη σε ένα κόσμο συμπαντικό, αυτόν του 

ενιαίου κόσμου της αταξίας της φύσης, των θεών και των ανθρώπων, που κινείται στο ρυθμό 

του υπαρξιακού του χρόνου, ενός χρόνου κυκλικού. Η χαρτογράφηση του τοπίου θα 

καταθέσει ένα πρώτο αφηγηματικό γεωγραφικό σύστημα ορατότητας σχέσεων 

περιβάλλοντος-τόπου-θεών-ανθρώπων και κινήσεων, μέσα από τις λεκτικές περιγραφές του 

Ομήρου (8ο π.Χ. αιώνα), και ακολούθως μέσα 

από τις διάφορες γραπτές αναφορές. Στη 

συνέχεια, μέσα από μια επιστημονική 

αντιμετώπιση, με τη βοήθεια της γεωμετρίας, της 

αστρονομίας, των γεωγραφικών παρατηρήσεων 

από τα ναυτικά ταξίδια και τις μετρήσεις με τα 

όργανα, θα κινηθεί αυτή ως γεωγραφική 

χαρτογράφηση, μέσα από την οποία ο άνθρωπος 

επιχειρεί να οικοδομήσει τον κόσμο του, να τον 

ελέγξει, να επεκταθεί μέσα σε αυτόν και να ορίσει 

τις κινήσεις και τις σχέσεις του. (εικ.3) 

Από τη στιγμή της διάρρηξης της ενότητας του δυτικού ανθρώπου με τη φύση, 

επακόλουθο της εισόδου του νέου θεού του, θα αρχίσει αυτός την αυτόνομη πορεία του, τη 

συνειδησιακή τώρα, αναζητώντας την τελείωση και απαρτία του, και τη θέση του μέσα σε 

ένα χώρο ενιαίο και άπειρο που τον περιβάλλει. Είναι η αρχή μιας πορείας βεβαιοτήτων και 

αβεβαιοτήτων μέσα στο χρόνο -ο οποίος γίνεται όλο και πιο γραμμικός, όπου θα αναμετρηθεί 

με τον εαυτό του, ως ατομική, κοινωνική και συλλογική οντότητα, θα αναζητήσει τη σχέση 

του και τους όρους της σχέσης του με τη φύση και τον "Άλλο", μέσα σε ένα χώρο που η 

 

Εικ.2. Πετρογλυφικός "χάρτης" της Bedolina στη Β. 

Ιταλία (~2000-1500 π.Χ.) 

 

Εικ. 1. Imago mundi:Βαβυλωνία 500 π.Χ. 

 

Εικ. 3.Χάρτης του Ερατοσθένη 2ος αιώνας π.Χ. 
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αντίληψή του γι' αυτόν διαχρονικά μεταβάλλεται. Με τη συνδρομή της επιστήμης, της 

τεχνικής και της τεχνολογίας, που διαρκώς εξελίσσονται, ο ενιαίος άπειρος χώρος που τον 

περιέβαλλε, θα μετατραπεί το 17-18ο αιώνα στον γραμμικό, οριοθετημένο, στατικό 

Καρτεσιανό χώρο με έκταση-ύλη, στον άπειρο φυσικό απόλυτο χωρο-χρόνο απείρως ανοικτό 

του Νεύτωνα και στον αντίστοιχο καμπύλο, συνεχή, δυναμικό, πτυχούμενο προς πάσα 

κατεύθυνση του Leibniz, συνδεδεμένοι και οι δύο με την ύλη. Θα έρθει, αρχές 20ου, η θεωρία 

της σχετικότητας του Einstein των καμπυλώσεων του χωρο-χρόνου εντός βαρυτικού πεδίου 

παρουσία της μάζας, σχηματοποιημένη ως παραμόρφωση του χωρικού πλέγματος, και η 

θεωρία της απροσδιοριστίας του Heinsenberg που συνδέεται με την αβεβαιότητα όρασης και 

προσδιορισμού γεγονότων, τα οποία συμβαίνουν εκτός κλίμακας εποπτείας. 

Είναι μία πορεία διαμόρφωσης των χωρο-χρονικών πλαισίων των κοινωνιών συναρτημένη 

με την αναζήτηση της θέσης του ανθρώπου στον Κόσμο, τη σχέση του με το θείο, τις 

υπαρξιακές και οντολογικές αναζητήσεις του, την εξέλιξη της επιστήμης, τις φιλοσοφικές 

θεωρίες και τα ιστορικά γεγονότα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα διαμορφωθούν οι συνθήκες, 

στη βάση των οποίων θα εδραιωθεί το δίκτυο σχέσεων, που θα επιτρέψει να αναδυθούν τα 

αντικείμενα της ομιλίας τής χαρτογράφησης και οι σημασίες τους, καθορίζοντας συγχρόνως 

τη δυνατότητα και τον τρόπο ανάγνωσής τους. 

Ακολουθώντας μια παράλληλη διαδρομή, η χαρτογράφηση 

του τοπίου θα κινηθεί κατά τους πρώτους αιώνες μ.Χ. με βάση 

την υποκειμενική αντίληψη, ως αφήγηση του ενιαίου άπειρου 

χώρου και του Θεού του που τον περιβάλλουν, μέσα από 

σύμβολα και ένα σχεδιασμό ζωγραφικό, μεταγράφοντας την 

υπαρξιακή του αναζήτηση. (εικ.4) Ο διευρυμένος χώρος της 

τέχνης, της επιστήμης, της γνώσης, των ανακαλύψεων (χώρων 

και τεχνικών), των κινήσεων της Αναγέννησης διαμορφώνουν 

ένα πολύπλοκο δίκτυο σχέσεων, που θα προσφέρει στη 

χαρτογράφηση του τοπίου ένα πλήθος πεδίων προς διαχείριση. 

Η χαρτογράφηση γεωγραφικών τοπίων, κινήσεων, της πόλης, 

του αστικού οικιστικού περιβάλλοντος διαθέτει μια 

αντιληπτικότητα σημαντική, ενώ κατά τον 17ο αιώνα η 

χαρτογράφηση αυτών των τοπίων γίνεται αντικείμενο 

επιστημονικής πλέον τεκμηρίωσης του θέματος της αφήγησης 

και της διαδικασίας σύνθεσης των συνθετικών μορφών, προσπαθώντας να μεταγράψει στα 

τοπία του χώρου του την αναζήτηση της ουσίας της ύπαρξης και της ψυχής του. 

Η πορεία τής θέσης και σχέσης του 

ανθρώπου με τον κόσμο θα περάσει μέσα από 

την αναζήτηση της σχέσης του με το κοινωνικό 

σύνολο και την αναζήτηση της ένωσής του με 

αυτό, διαμορφώνοντας τώρα τα αστικά τοπία 

του. Οι χαρτογραφήσεις του έχουν ως 

αντικείμενο την οργάνωση του περιβάλλοντός 

του και τη διοικητική του διευθέτηση. Η 

οργάνωση αυτή θα εξελιχθεί στη Μοντέρνα 

κοινωνία της βιομηχανικής παραγωγής και της 

τεχνολογίας, σε μια τάξη ορθολογική, μέσα από 

την αναζήτηση του ανθρώπου της προόδου, της 

παραγωγικότητας, της χρησιμότητας 

συνδεδεμένων με την οικονομία. Η 

 

Εικ.4. Εικόνα του κόσμου του 
12ου αιώνα (1190)  

 

 

Εικ. 5. Chandigarh-plan-2_Le Corbusier 1952 
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χαρτογράφηση καλείται να παραδώσει ένα χώρο λειτουργικό, ελεγχόμενο, ο οποίος θα 

επιτευχθεί μέσα από την εφαρμογή ενός αυστηρού πλαισίου ζωνών, στο οποίο οφείλει να 

υποταχθεί και η άγρια φύση. (Εικ.5) 

Η αναζήτηση ενός διαφορετικού προτύπου κατοίκησης θα επιφορτίσει τη χαρτογράφηση, 

μέσα από μια οντολογική απαίτηση, να προτείνει τοπία κατοίκησης συνδεδεμένα με το 

οικείον και το ανήκειν. Θα αναζητηθούν νέες προτάσεις, βασισμένες στην τοπολογική 

προσέγγιση του Heidegger (Heidegger, 2008) και στις αντιληπτικές εμπειρίες μέσα από τις 

αισθητηριακές εντυπώσεις του σώματος, του Merleau Ponty. 

Στη νέα μεταμοντέρνα εποχή της τεχνολογίας, της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, της 

εικόνας και του διαδικτύου, όπου το υπόδειγμα κατοίκησης υπονομεύεται υπέρ της σύνταξης 

ενός δικτύου συμβάντων και η σωματικότητα του υποκειμένου δοκιμάζεται, η χαρτογράφηση 

θα επιχειρήσει να καταθέσει τοπία, σε μια προσπάθεια επανερμηνείας του όντος, της 

διερεύνησης των ορίων του και της ενσωμάτωσης του χρόνου του. Θα προτείνει τοπία που θα 

χαρακτηρίζονται από την ασυνέχεια, τη διάσπαση της μορφής, το ρήγμα, το θραύσμα που θα 

συνδιαλέγονται όμως μεταξύ τους για την παραγωγή της τελικής μορφής. 

Σήμερα η πραγματικότητα της εικονικής κουλτούρας, το αναπαραστατικό πολυεπίπεδο 

τοπίο της τεχνολογίας των layers που διαμορφώνεται, η πολυεπίπεδη ανάπτυξη της 

συνδεσιμότητας και ροϊκότητας των δικτύων, πραγματικών και ψηφιακών, συνθέτουν το νέο 

ιδεολογικό, συμβολικό, φαντασιακό και χωρικό περιβάλλον μιας πολλαπλότητας συζεύξεων 

γεγονότων και συμβάντων. Είναι μια μορφή πραγματικότητας που βρίσκεται πολύ κοντά 

στην οργανική παράσταση ενός πορώδους πλέγματος διακλαδώσεων γραμμών εν είδη 

κλαδιών, του "Ριζώματος", όπως αυτή περιγράφεται από τους Deleuze - Guattari (1980:9-37). 

Είναι μια μορφή της κοινωνίας των ροών, πραγματικών και συμβολικών, της λειτουργίας των 

ψηφιακών δικτύων, της πληροφορίας και του καθημερινού επικοινωνιακού λόγου της 

οικονομίας. Η χαρτογράφηση καλείται να διαχειριστεί τη νέα κατάσταση του υποκειμένου, τη 

θέση και την ύπαρξή του, μέσα από την αστάθεια των διασυνδέσεών του. Προτείνει την 

αντιμετώπισή του στη βάση της ολότητας και καθολικότητας, οι οποίες σήμερα 

προβάλλονται ως αναπαλλοτρίωτες αξίες ενός δημοκρατικού συστήματος, που 

περιθωριοποιεί όμως όποιον το απορρίπτει. Η αντιμετώπιση αυτή της χαρτογράφησης 

υλοποιείται μέσα από ροϊκές μορφές ενός ενιαίου ροϊκού χώρου. 

 

4. Επιγραμματικά 

Μέσα από μια αναπαραστατική λογική, μέσα από ένα σύστημα "ορατότητας", η 

χαρτογράφηση του τοπίου θα αρθρώσει ένα λόγο "πρακτικό" ανάγνωσης και χειρισμού του, 

συναρτημένο με τις συνθήκες και τις αλήθειες τού καιρού των κοινωνιών, του επιστημονικού 

τους υπόβαθρου και των τεχνικών μέσων που διαθέτουν. Επιχειρεί αυτή να συντάξει, να 

οργανώσει, να δώσει υπόσταση και να επικοινωνήσει την πολυπλοκότητα της 

πραγματικότητας του τόπου, που θα επιτρέπει στα πράγματα να αναδυθούν, συσχετισθούν, 

τοποθετηθούν, οριοθετηθούν. 

Είναι μια πράξη η χαρτογράφηση του τοπίου -έκφανση και διαχείριση της πολλαπλότητάς 

του, που δεν μπορεί παρά να εκτυλιχθεί μέσα από μια πολλαπλότητα επιπέδων που διαρκώς 

διανοίγονται, γιατί ως πράξη απαιτεί το άνοιγμα στον κόσμο των σημασιών, την πρόσβαση 

στο άρρητο και λανθάνον νόημα του τόπου που δεν είναι δυνατόν αυτά να αιχμαλωτιστούν σε 

ένα επίπεδο. Μέσα από ένα πλήθος πεδίων και αναπαραστάσεων θα εκδιπλωθεί η "γραφή" 

των χωρικών μορφών του τοπίου και των συσχετισμών τους καθορίζοντας τα πλαίσια της 

ύπαρξης και τη μοίρα του τόπου. Είναι ένα ενέργημα που σημαίνει άνοιγμα στην αισθητική, 

ως βαθμός αισθητικής απόδοσης και ως σύστημα καθορισμού του αισθάνεσθαι, και στην 

ηθική, ως επιλογή στόχων, σκοπών, τρόπων και μέσων υλοποίησής τους στη βάση αληθειών 
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της πραγματικότητάς της, οι οποίες όμως τελούν πάντα υπό αίρεση. Καθορίζεται έτσι μια 

πολιτική διαχείρισης, όχι μόνο ως άσκηση εξουσίας και χειρισμού καταστάσεων, αλλά και 

ως χάραξη των πλαισίων της αισθητής εμπειρίας. 

Η χαρτογράφηση του τοπίου δεν είναι άλλο από τη διαχείριση της πολλαπλότητάς του, 

άλλως τη διαχείριση μιας οντολογίας πολλαπλοτήτων. Είναι μια διαδικασία που θα επέτρεπε 

στο σχεδιασμό του τοπίου να κινηθεί ως "γραφή" πολλαπλή, δυναμική, παλαιών ή νέων 

μορφών εμπειρίας του αισθητού, μέσα από νέες προτάσεις σχηματισμών διαφορετικών από 

τους δεδομένους, καταθέτοντας ένα διαφορετικό "πρόσωπο" του τόπου: ένα διαφορετικό 

τρόπο ύπαρξης, όρασης, λόγου. 
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Περίληψη 

Η εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής δεν θα μπορούσε 

να μην επηρεάσει τον τομέα του πολιτισμού και ειδικά της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα 

παραδείγματα και οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί οδήγησαν στην υιοθέτηση του όρου 

‘Cultural Heritage 3.0’ καθώς και ‘Digital Heritage’, περιγράφοντας τόσο τη διαδικασία 

ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και την ψηφιακή χρήση των αποτελεσμάτων. 

Τα ιστορικά σύνολα μπορούν να αποκομίσουν μεγάλα οφέλη από τη χρήση εφαρμογών και 

εργαλείων που παρέχει ο Ψηφιακός Πολιτισμός. Όμως οι εφαρμογές που εμφανίζονται 

παρουσιάζουν μεγάλη ανισοκατανομή στην ποιότητα των αποτελεσμάτων τους, η οποία 

οφείλεται κυρίως στον αρχικό σχεδιασμό τους. Κομβικό ρόλο, ειδικά ως προς τις περιοχές με 

πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, παίζει η κοινωνία των ενεργών πολιτών που εμφανίζονται 

μέσα από τον ίδιο τον τόπο. Η ενημέρωση, εκπαίδευση, επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση και 

τελικά η κινητοποίηση του κοινωνικού συνόλου του κάθε τόπου μπορεί να αλλάξει ραγδαία 

τις συνθήκες προστασίας και προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Χρήσιμο εργαλείο 

στη διαδικασία αυτή αποτελεί ο ‘πληθοπορισμός’ (crowdsourcing), όταν συνδυάζεται με τον 

ψηφιακό πολιτισμό, καθώς μπορεί να επιταχύνει και να πολλαπλασιάσει τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Στη χρήση των παραπάνω, πολύτιμη βοήθεια αποτελεί η μελέτη και η έρευνα 

των καλών πρακτικών, σε επίπεδο ‘αριστείας’ (state-of-the-art), από τις οποίες μπορούν να 

προκύψουν μεθοδολογίες που, σε κάθε περίπτωση, οφείλουν να προσαρμοστούν στις ειδικές 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε πολιτιστικού τόπου. 

 

Λέξεις κλειδιά: 

Αποκατάσταση, Μνημεία, Ιστορικά Σύνολα, Ψηφιοποίηση, Πολιτιστική Κληρονομιά, 

Πληθοπορισμός, Ψηφιακός Πολιτισμός 
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Η σημασία της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τους κοινωνίες 

των Τόπων. 

Η πολιτιστική κληρονομιά όπως εκφράζεται μέσα από την αρχιτεκτονική των ιστορικών 

πόλεων και συνόλων αντιμετωπίζεται από την Ευρώπη όλο και περισσότερο ως ένας 

δυναμικός αναπτυξιακός πόρος. Δημιουργεί τουριστική κίνηση, ανάπτυξη, θέσεις εργασίας 

και συμβάλει στην κοινωνική συνοχή σε μια Ευρώπη έντονης πολιτιστικής, ηλικιακής και 

φυλετικής διασποράς. Μετά την υιοθέτηση της «Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τον Πολιτισμό σε 

ένα Παγκοσμιοποιημένο Κόσμο»
26

  (‘European Agenda for Culture in a Globalising World’ ) 

το 2007,   η Πολιτιστική Κληρονομιά  αποτελεί προτεραιότητα στα διάφορα σχέδια εργασίας 

και δράσεων του Συμβουλίου και η συνεργασία στην Πολιτιστική Κληρονομιά μεταξύ των 

κρατών μελών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει προωθηθεί έντονα από τις προεδρίες αρκετών 

κρατών της ΕΕ. Στο επικοινωνιακό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission) με τίτλο 

«Προς μία προσέγγιση ενσωμάτωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς για την Ευρώπη» 

αναφέρεται ότι: « Η Πολιτιστική Κληρονομιά της Ευρώπης, άυλη και υλική, είναι ο κοινός μας 

πλούτος, η κληρονομιά μας από προηγούμενες γενιές της Ευρώπης και η κληροδότησή μας προς 

τις επόμενες γενιές που έρχονται. Είναι ένα αναντικατάστατο αποθετήριο γνώσης και πολύτιμος 

πόρος για την οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική συνοχή. Εμπλουτίζει την 

προσωπική ζωή εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, αποτελεί πηγή έμπνευσης για 

στοχαστές και καλλιτέχνες, και οδηγός για την καλλιτεχνική και δημιουργική βιομηχανία. Η 

πολιτιστική μας κληρονομιά και ο τρόπος που την προστατεύουμε και την προβάλουμε είναι 

ένας σημαντικός παράγοντας στο πως ορίζουμε τη θέση και την ελκυστικότητα της Ευρώπης 

στον κόσμο, ως ένα μέρος που αξίζει να ζεις, να εργάζεσαι και να επισκέπτεσαι»  

Όμως αυτές οι θετικές εμπειρίες που μας υπόσχεται η παραπάνω δήλωση, είναι αρκετά 

μακριά από την πραγματικότητα που βιώνουν οι τοπικές κοινωνίες, οι οποίες 

αντιλαμβάνονται τα ιστορικά τους κτήρια ως επιπλέον ‘κόστος’ για τον τόπο τους. Τα κτήρια 

έχουν τον δικό τους κύκλο ζωής: γερνάνε, αποκτούν τη δική τους παθολογία, 

αποκαθιστούνται (πολλές φορές άσχημα), εγκαταλείπονται και τελικά -στο τέλος της ζωής 

τους- καταρρέουν. Η απώλεια των ιστορικών κτηρίων, δεν είναι μόνο ένα σημαντικό πλήγμα 

υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι ένας «αργός θάνατος» της φυσιογνωμίας 

των οικισμών, επηρεάζει την τοπική οικονομία, αλλάζει την ιστορία ενός τόπου και τελικά 

μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της περιοχής. 

Στις ημέρες μας, είναι μεγάλη πρόκληση για τους ιδιοκτήτες η συντήρηση, προστασία και 

αποκατάσταση των ιστορικών κτηρίων, καθώς δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους, έχουν 

πολλαπλούς ιδιοκτήτες/κληρονόμους (όσο παλαιότερο είναι το κτήριο, τόσο περισσότεροι 

κληρονόμοι), το κόστος συντήρησης είναι υψηλό και τελικά, συμφέρει περισσότερο η αγορά 

ή η κατασκευή ενός νέου κτηρίου.  

Η οικονομική κρίση και οι δυσκολίες χρηματοδότησης, έχουν καταστήσει τη διατήρηση 

των ιστορικών κτηρίων μία μεγάλη πρόκληση ειδικά για τη Νότια Ευρώπη και για Χώρες 

όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία (Theodossopoulos, 2016) όπου πολλοί 

ιστορικοί οικισμοί αντιμετωπίζουν την εγκατάλειψη. Από την άλλη πλευρά, η Βόρεια 

Ευρώπη έχει ένα συστηματικά αυξανόμενο αριθμό ιστορικών κτηρίων που χρειάζονται 

συντήρηση και αποκατάσταση. Οι καλές πρακτικές στην προστασία των ιστορικών 

κατασκευών συναντούν εμπόδια στη διάδοσή τους στην Ευρώπη, κυρίως διότι αφορούν 

τοπικές μεθοδολογίες και ειδικούς που διατηρούν τη γνώση περιορισμένη στην περιοχή τους. 

Υπάρχει ανάγκη να προωθείται η καινοτομία στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

των ιστορικών κτηρίων και μνημείων, καθώς και η διερεύνηση λύσεων που να αυξάνουν τις 
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θετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα ιστορικά σύνολα στην οικονομική ανάπτυξη, ώστε 

να πάψουν να θεωρούνται ‘βάρος’. 

Σημαντικό ρόλο στο σημείο αυτό, έχει αναλάβει η τεχνολογία και η διαχείριση της 

ψηφιακής πληροφορίας. Την τελευταία δεκαετία βιώνουμε μία εξαιρετικά δυναμική αλλαγή 

στην αντίληψη της πολιτιστικής κληρονομιάς, εξαιτίας της τεχνολογικής επανάστασης 

(ψηφιακής, κοινωνικής δικτύωσης, μεγάλων δεδομένων κ.α.). Ποτέ ξανά δεν είχε γνωρίσει η 

πολιτιστική κληρονομιά τεκμηρίωση και διάχυση με τόσο καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο: 

με ακρίβεια, με μαζικότητα και με άμεση χρήση. Οι επιστήμονες και οι ειδικοί στο τομέα 

αυτόν, περιγράφουν αυτή την επανάσταση στην Πολιτιστική Κληρονομιά ως “Cultural 

Heritage 3.0” ενώ πολλές φορές χρησιμοποιείται ο όρος “Digital Heritage” που έχει 

μεταφραστεί ως «Ψηφιακός Πολιτισμός» (το ορθότερο είναι «Ψηφιακή Πολιτιστική 

Κληρονομιά»). Κύριο γνώρισμα του όρου “Digital Heritage” είναι ο διττός χαρακτήρας του, 

καθώς αναφέρεται τόσο στη διαδικασία δημιουργίας του (ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση) όσο και 

στο ίδιο το αποτέλεσμα (ψηφιακά μοντέλα, πανοραμικές 360 λήψεις, επαυξημένη & εικονική 

πραγματικότητα, κ.α.).  Ένα από τα στοιχεία του CH 3.0 είναι και ο πληθοπορισμός 

(crowdsourcing) στην πολιτιστική κληρονομιά με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων. Οι νέες 

προοπτικές που προστέθηκαν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την καθαίρεση των συνόρων των 

διαφορετικών κοινωνικών συνόλων και των ειδικών στην πολιτιστική κληρονομιά, με τη 

βοήθεια εντατικών συνεργατικών πρωτοβουλιών σε μία προσέγγιση στο πλαίσιο της 

«επιστήμης των πολιτών» (Citizens-science approach) (Smith, 2014), (Colasanti, Frondizi, & 

Memeguzzo, 2016), (Ioannides et al., 2016). Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία μια 

μεγάλη πλειοψηφία της παγκόσμιας κοινότητας πολιτών είναι πλέον συνδεδεμένη ψηφιακά 

τόσο μεταξύ των ατόμων όσο και με ένα μεγάλο κεφάλαιο της παγκόσμιας γνώσης. Επιπλέον, 

οι ίδιοι πολίτες μπορούν να συμβάλουν στη γνώση αυτή μόνοι τους, δημιουργώντας έναν 

παραγωγικό κύκλο. Μπορούν επίσης να εμπλακούν σε μια ποικιλία συναλλαγών, φέρνοντας 

δισεκατομμύρια περισσότερους συμμετέχοντας σε μια σύγχρονη μορφή παγκόσμιας 

οικονομίας. (McAfee & Brynjolfsson, 2017). 

Η επιστήμη των πολιτών (αναφέρεται στα Ελληνικά και ως «ανοιχτή επιστήμη» 

(Αγγελάκη, 2016)) με χρήση πληθοπορισμού στην πολιτιστική κληρονομιά, είναι μία 

αναγνωρισμένη μεθοδολογία για την κινητοποίηση και εμπλοκή των πολιτών (Ridge, 2014). 

Υπάρχει μία εκτεταμένη λίστα από συγκεκριμένες αρχές σχεδιασμού που επηρεάζουν τον 

πληθοπορισμό στην πολιτιστική κληρονομιά. (McKinley, 2015). Η πολυπλοκότητα των 

ενεργειών που απαιτούνται από τους πολίτες παίζει το σημαντικότερο ρόλο στο να 

αποφεύγεται η έντονη φόρτωση ευθυνών και για να κρατείται το ενδιαφέρον τους ζωντανό 

(Biella et al., 2015; Brabham, 2009; Hossain & Kauranen, 2015; Merchant et al., 2013). Ένα 

ακόμη ενδιαφέρον θέμα που θίγεται είναι η αίσθηση της «κοινότητας» (με την έννοια της 

«ομάδας») που χρειάζεται να αναπτυχθεί μεταξύ των μελών, μέσω των ψηφιακών 

εφαρμογών. Η βιωσιμότητα κάθε εγχειρήματος πληθοπορισμού στην πολιτιστική κληρονομιά 

κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από το σχεδιασμό του περιβάλλοντος διεπαφής μεταξύ ανθρώπου 

και υπολογιστή. Η επιστήμη των πολιτών στηρίζει τη συνεργατική έρευνα, όπου η συμμετοχή 

του κοινού συνεισφέρει στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων (Wiggins & Crowston, 

2011). Οι εθελοντές που συμμετέχουν σε παρόμοιες πρωτοβουλίες κινούνται στην αρχή από 

το ενδιαφέρον τους και την περιέργεια, αλλά στη συνέχεια αναλαμβάνουν ευθύνες για την 

επίτευξη στόχων (Hossain & Kauranen, 2015).  

Στην ίδια λογική, πληθοποριστικά έργα έχουν πολλές φορές διακριθεί ως μοντέλα 

επίλυσης προβλημάτων, καθώς αποτελούν δράσεις που κατανέμονται σε πολλαπλά άτομα και 

καταλλήγουν σε διεπιστημονικές συνεργασίες ομάδων με εντυπωσιακά αποτελέσματα 

(Brabham, 2008; Mau & Leonard, 2004). Από το 2004 έχει γίνει πλέον αποδεκτό ότι ο 

πληθοπορισμός μπορεί να αποτελέσει ένα εφαρμοσμένο μοντέλο μίας ‘συλλογικής ευφυΐας’, 

όπου η επιτυχία του δεν έγκειται στην εφαρμογή της ‘μέσης λύσης’ αλλά της επιθετικής και 
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καινοτόμας προσέγγισης (Surowiecki, 2004). Η ιδέα των ψηφιακών πληθοποριστικών 

μοντέλων εφαρμόζεται με επιτυχία στην κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, στο 

δημοκρατικό σχεδιασμό για έργα περιβαλλοντικά, αειφορίας, αρχιτεκτονικής και 

πολεοδομικού σχεδιασμού (Brabham, 2008, 2009), απόλυτα ευθυγραμμισμένα δηλαδή με τον 

σκοπό και το ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς στις τοπικές κοινωνίες.  

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, έχουμε γίνει μάρτυρες μια έντονης ανάπτυξης 

των εφαρμογών πληθοπορισμού σε ψηφιακό επίπεδο, στρέφοντας έτσι το ενδιαφέρον της 

ακαδημαϊκής κοινότητας προς την έρευνα στον τομέα αυτόν (Hossain & Kauranen, 2015). 

Πολλές από αυτές τις εφαρμογές, προωθούν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες κυρίως στη 

δημιουργική βιομηχανία, ενώ άλλες χρησιμοποιούνται ευρέως σε σημαντικές επιστημονικές 

έρευνες όπως στην ιατρική και στη φαρμακευτική (Hossain & Kauranen, 2015; Merchant et 

al., 2013). Τα συστήματα πληθοπορισμού, έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν και ως 

αποθετήρια γνώσης και δεδομένων, με τη χρήση διαδομένων τεχνολογιών όπως π.χ. έξυπνων 

κινητών, συνδυάζοντας έτσι (α) την έρευνα για τη συλλογή δεδομένων και (β) την πρόσβαση 

σε αυτά από μία ευρεία ομάδα χρηστών. 

Όμως, η ανάπτυξη των απαιτούμενων συστημάτων κινητοποίησης των πολιτών 

αντιμετωπίζει κάποιες προκλήσεις και κινδύνους. Οι τρεις θεμελιώδεις έννοιες που οφείλει η 

ακαδημαϊκή κοινότητα να διερευνήσει περεταίρω, είναι το ‘πλήθος’, η ‘μύηση’ και η 

‘διαδικασία’. Ειδικά η τελευταία εμπεριέχει τρεις κατηγορίες: τη φύση των υποχρεώσεων, την 

παροχή ανταμοιβών και το είδος των κινήτρων (Hetmank, 2013). Όμως, δεν υπάρχει έρευνα 

σε βάθος που να ορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού ενός πληθοποριστικού 

συστήματος, πέρα από την οργανωτική, τεχνική και χρηστο-κεντρική προσέγγισή του. 

Πολλές ερευνητικές δημοσιεύσεις έχουν συνεισφέρει στα μοντέλα και στις πρακτικές για την 

επιτυχή κινητοποίηση των χρηστών, η οποία ορίζεται από το βαθμό συμμετοχής, την 

αποδοτικότητα του πληθοπορισμού, το μέγεθος της καινοτομίας των λύσεων και την 

ποιότητά τους (Lee, Chan, Ho, Choy, & Ip, 2015). 

Για βοήθεια στην κατανόησης της μεθοδολογίας και τους τρόπους εφαρμογής ψηφιακού 

πληθοπορισμού στην πολιτιστική κληρονομιά, παρατίθενται παρακάτω τρία σημαντικά 

παραδείγματα αριστείας (state-of-the-art) σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής, που όμως 

παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή τους. 

 

Πληθοπορισμός στην Πολιτιστική Κληρονομιά – Εφαρμογές Αριστείας 

ΣΚΩΤΙΑ: Project SHARP
27

  

Η ακτογραμμή της Σκωτίας κατοικείται από την μεσολιθική περίοδο, προσφέροντας πολύ 

καλές προοπτικές και ευκαιρίες για αγροτική παραγωγή, ψάρεμα και ανάπτυξη μικρών 

οικισμών. Για το λόγο αυτό, είναι μια σημαντική αρχαιολογική περιοχή, με ένα πλήθος 

αξιόλογων πόρων πολιτιστικής κληρονομιάς που προστατεύονται από τις τοπικές και εθνικές 

αρμόδιες υπηρεσίες. Όμως, αυτές οι παράκτιες περιοχές είναι επίσης ένας τόπος ραγδαίων 

αλλαγών, κυρίως λόγω της αύξησης της στάθμης της θάλασσας και της αλλοίωσης των 

ακτογραμμών από την κλιματική αλλαγή. Φυσικές διεργασίες μετακινούν συστηματικά τους 

χωματισμούς και αποκαλύπτουν αρχαιολογικά ευρήματα από διαφορετικές ιστορικές 

περιόδους, ενώ παράλληλα επιχώνουν άλλους αρχαιολογικούς χώρους. Προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένα αρχείο των πολυάριθμων αυτών σημείων, η Υπηρεσία Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς έχει εκκινήσει αρκετές μελέτες και έρευνες από το 1996. Η χρήση νέων 

μεθοδολογιών και οι δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία για ψηφιακά δεδομένα, 

                                                           
27

 http://scharp.co.uk/  

31

http://scharp.co.uk/


 

οδήγησαν πολύ γρήγορα στην κάλυψη 15.000 χιλιομέτρων ακτογραμμών. Σε πολλές 

περιπτώσεις, ο αριθμός των εγγραφών τετραπλασιάστηκε, ενώ αρκετές από αυτές 

παρουσίασαν το υψηλό ρίσκο που υπάρχει από την αλλοίωση των ακτογραμμών. Για να 

ολοκληρωθεί η μελέτη και η παρακολούθηση των περιοχών γύρω από την Σκωτσέζικη 

ακτογραμμή, το project SHOREWATCH χρηματοδοτήθηκε το 2001 από το κονδύλι της 

λοταρίας πολιτιστικής κληρονομιάς. Στόχος ήταν να γίνουν καταγραφές με τη βοήθεια των 

τοπικών κοινωνιών, ενεργοποιώντας τους πολίτες. Στην αρχή έγιναν συναντήσεις με ομάδες 

πολιτών, στις οποίες υπήρξε ήπια εκπαίδευση προκειμένου να κατανοήσουν τον εξοπλισμό, 

την τεχνική καταγραφών και τις ειδικές φόρμες που έπρεπε να συμπληρώνουν (στο μέγιστο 

βαθμό των δυνατοτήτων τους, καθώς τις κατόψεις, τα σκίτσα και σχέδια των χώρων τα 

ολοκλήρωναν οι αρχαιολόγοι). Εκτιμάται ότι περίπου 12.000 περιοχές κινδύνευαν από 

αλλοίωση, οι οποίες κυμαίνονταν από σημεία τοπικού ενδιαφέροντος μέχρι παγκόσμιας 

σημασίας. Προφανώς, δεν μπορούσαν να προστατευθούν όλες. Από τις περιοχές αυτές, 940 

είναι σημαντικοί χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς με υψηλή πιθανότητα να κινδυνεύουν από 

αλλοίωση. Το έργο SHOREWATCH ενθάρρυνε και βοηθούσε τα μέλη των τοπικών 

κοινοτήτων να εντοπίσουν, καταγράψουν και να παρακολουθήσουν αρχαιολογικούς χώρους, 

πολλοί από τους οποίους ήταν γνωστοί μόνο σε αυτούς, χωρίς να έχουν επίσημα καταγραφεί. 

Η συνεχιζόμενη εξέλιξη αυτού το έργου, ενσωμάτωσε την τεχνολογική εξέλιξη. Σήμερα το 

‘Scotland’s Coastal Heritage at 

Risk’ Project (SHARP) 

παρακολουθεί τη συμμετοχή των 

πολιτών στη μάχη εναντίον του 

κινδύνου της αλλοίωσης των 

ακτογραμμών, και προσφέρει 

δυνατότητες ανταμοιβών για του 

ενεργούς πολίτες καθώς και την 

ευχαρίστηση ότι λαμβάνουν 

μέρος σε μια αρχαιολογική 

ανακάλυψη και έρευνα (Εικόνα 

1 και 2). Ζητείται από τους 

συμμετέχοντες τόσο να 

διορθώσουν λάθη στις 

καταγραφές, όσο και να 

ανανεώσουν την πληροφορία 

των χώρων αυτών, ανεβάζοντας 

ψηφιακά πολύτιμες πληροφορίες 

τις οποίες οι ίδιοι οι πολίτες 

συλλέγουν, είτε μέσω 

ηλεκτρονικών υπολογιστών είτε 

μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων (Android & Apple)
28

. Στην εφαρμογή δίνεται η 

δυνατότητα να κατεβάζει κανείς ένα pdf αρχείο για κάθε αρχαιολογικό χώρο, να το 

τροποποιεί μόνος του και να το ανεβάζει -επικαιροποιημένο πλέον- στην ιστοσελίδα, ή απλώς 

να το εμπλουτίζει με φωτογραφίες, συντεταγμένες (στίγμα) και πληροφορίες, μέσα από την 

εφαρμογή. 

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 940 αρχαιολογικοί χώροι και έχουν προστεθεί 

περισσότερες από 1.800 φωτογραφίες. Παράλληλα, ξεκίνησε και μία πρόσκληση με τίτλο 

“ShoreDIG” όπου οι ενεργοί πολίτες μπορούσαν να προτείνουν ιδέες για έργα που θα 
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Εικόνα 1: Η διαδικτυακή πύλη του project SHARP.  
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μπορούσαν να γίνουν σε υπάρχουσες περιοχές που κινδυνεύουν. Ο οργανισμός (SCAPE) που 

χειρίζεται το έργο, εξετάζει τις προτάσεις των πολιτών, αξιολογεί ποιες από αυτές θα 

μπορούσαν με σχετική ευκολία να εφαρμοστούν από εθελοντές, νέους, μαθητές κτλ μέσα από 

την παράκτια κοινότητα, καθώς επίσης από οριζόντιες ομάδες που δημιουργήθηκαν για το 

σκοπό αυτό. Σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι τους δίνεται μια ευρεία δυνατότητα 

παρεμβάσεων ξεκινώντας από κατασκευαστικά έργα και καταλήγοντας σε παράλληλες 

δράσεις προώθησης και ευαισθητοποίησης. Μέχρι τώρα, πάνω από 850 εθελοντές έχουν 

εργαστεί άμεσα στα παραπάνω έργα. Δύο παραδείγματα που αξίζει να αναφερθούν, είναι η 

ψηφιακή τεκμηρίωση των επιγραφών και του διακόσμου στην σπηλιά Wemyss
29

 καθώς και η 

αεροφωτογράφιση με UAV απομακρυσμένων και μη προσβάσιμων ακτών. 

 

 

Το έργο SHARP της SCAPE προσφέρει σήμερα μια ολοκληρωμένη εικόνα των κινδύνων 

σε σημαντικό μέρος της ακτογραμμής της Σκωτίας. Όμως η σπουδαιότερη προσφορά του 

είναι η επιτυχής ενεργή συμμετοχή τοπικών κοινωνιών και ενεργών πολιτών η οποία 

ξαφνιάζει με τα αποτελέσματα που παρέχει στις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και με τις συνεχείς 

προσπάθειες παραγωγής καινοτομίας και νέων ιδεών για την προστασία και προώθηση της 

τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. 
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 http://www.4dwemysscaves.org/  

Εικόνα 2: Εθελοντές και μέλη των τοπικών κοινοτήτων, εργάζονται στη διάσωση αρχαιολογικού χώρου. Τα 

ευρήματα φωτογραφίζονται και καταγράφονται, πριν καταστραφούν από τη θάλασσα.  
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Εικόνα 3: Η διαδικτυακή πύλη του project Erfgoedplus  

Βέλγιο: Erfgoedplus
30

 - Online πλατφόρμα πολιτιστικής κληρονομιάς 

 

Το Erfgoedplus.be είναι μια 

πλατφόρμα (Εικόνα 3) για τη 

συγκέντρωση και την ανταλλαγή 

ψηφιακών δεδομένων σχετικά με 

την πολιτιστική κληρονομιά κάθε 

είδους με επίκεντρο την τοπική 

κληρονομιά στις βελγικές επαρχίες 

Limburg και Vlaams-Brabant. Αυτή 

η εξαιρετική πλατφόρμα έχει 

προωθήσει σημαντικά τα πρότυπα 

της τεκμηρίωσης της κληρονομιάς 

στο Βέλγιο καθώς στοχεύει στην 

κατάρτιση διαχειριστών 

κληρονομιάς (επαγγελματίες ή μη) 

σε υψηλής ποιότητας τεκμηρίωση, 

με την ανάπτυξη και χρήση 

σύγχρονης τεχνολογίας συλλογής 

δεδομένων. Το έργο συντονίζεται 

από το Περιφερειακό Κέντρο 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 

επαρχίας Limburg και υποστηρίζεται 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Η πλατφόρμα αποτελείται από ένα σύστημα τριών μερών: (α) χώρος αποθήκευσης 

δεδομένων για τη συλλογή σχετικών πληροφοριών, (β) ο δικτυακός τόπος
31

 για δημόσια 

πρόσβαση και (γ) ένα εργαλείο εγγραφής μέσω διαδικτύου το οποίο επιτρέπει στους 

διαχειριστές μικρών τοπικών συλλογών να καταγράφουν τα αντικείμενά τους σύμφωνα με τα 

τρέχοντα επιστημονικά πρότυπα. Μάλιστα, το διαδικτυακό εργαλείο είναι κατασκευασμένο 

ακολουθώντας τα πιο προηγμένα πρότυπα τεκμηρίωσης πολιτιστικής κληρονομιάς 

διασφαλίζοντας έτσι ότι το έργο των τοπικών οργανώσεων πολιτιστικής κληρονομιάς έχει την 

ίδια θέση στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης της διεθνούς κληρονομιάς. 

Ωστόσο, το έργο αυτό αποτελεί παράδειγμα αριστείας, όχι μόνο γιατί χρησιμοποιεί 

πλήρως την ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλά γιατί περιορίζει αυτήν σε ένα μικρό μέρος των 

δραστηριοτήτων του, αξιοποιώντας το σύστημα ως ένα θεμελιώδες εργαλείο για την επίτευξη 

των ευρύτερων στόχων του. Αυτοί οι στόχοι περιλαμβάνουν την παρακίνηση και την 

υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων για την καταγραφή και εδραίωση των γνώσεων που 

έχουν σχετικά με την κληρονομιά τους προκειμένου να αποδείξει τη σημασία της συνέπειας 

στα επαγγελματικά πρότυπα (Εικόνα 4). 
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Η πρωτοβουλία αυτή παρέχει ένα ενδιαφέρον και αποτελεσματικό μοντέλο κατάρτισης για 

άλλα προγράμματα σε όλη την Ευρώπη, καθώς ενσωματώνει τη συμμετοχή της κοινότητας, 

την εκπαίδευση και την ψηφιοποίηση (η οποία είναι περιεκτική) επιτρέποντας στους μικρούς 

και μικρομεσαίους φορείς της πολιτιστικής κληρονομιάς να συνεισφέρουν σε μεγαλύτερες 

ψηφιακές πύλες, με επαγγελματικό τρόπο. Το Erfgoedplus.be δεν καταγράφει ψηφιακά το 

ίδιο τις συλλογές, αλλά βασίζεται στην αφοσίωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών 

διαχειριστών συλλογής για να το πράξουν μόνοι τους. Επειδή όσοι τεκμηριώνουν την υλική 

και άυλη πολιτιστική τους κληρονομιά είναι ειδικοί στο περιεχόμενο (content) που παρέχουν, 

το Erfgoedplus.be προσφέρει την υποστήριξη και την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για να 

εξασφαλίσει ότι οι γνώσεις τους καταγράφονται με αρτιότητα. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς το 

Erfgoedplus.be προσφέρει καθοδήγηση, κατάρτιση, συμβουλές και γραφείο υποστήριξης. 

«Το έργο αυτό αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την υποστήριξη άλλων έργων διατήρησης 

πολιτισμού, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις αξίες της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ανοικτών δεδομένων και με τη 

προώθηση της επαναχρησιμοποίησης ψηφιακών δεδομένων μέσω της σύνδεσής τους με την 

Europeana, ένα σημαντικό και εύκολα προσπελάσιμο ψηφιακό αποθετήριο για την κοινή 

κληρονομιά της Ευρώπης. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αριστείας στην τεκμηρίωση 

κληρονομιάς» αναγράφει στο πρακτικό της η κριτική επιτροπή των Ευρωπαϊκών Βραβείων 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Europa Nostra Awards,  όταν απένειμε το Βραβείο το 2017 στο 

Erfgoedplus.be. 

 

HERMeS – HERitage Management e-System 

Το σύστημα ψηφιοποίησης HERMeS (Chatzigrigoriou & Mavrikas, 2013) βασίζεται σε 

έρευνα του γράφοντος μέσω του Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης της Αρχιτεκτονικής 

Σχολής του Ε.Μ.Π. με Διευθυντή τον ομότιμο -σήμερα- καθηγητή Ιωσήφ Στεφάνου . Στόχος 

ήταν η εύρεση του καλύτερου δυνατόν σχεδίου αποκατάστασης της Ιστορικής Πόλης της 

Ερμούπολης. Ο συγγραφέας (και εμπνευστής) του συστήματος HERMeS, ανέπτυξε ένα 

διαδικτυακό τόπο
32

 χρησιμοποιώντας το ανοιχτό λογισμικό βάσεων δεδομένων Οmeka. 

Περισσότερες από 14.000 υψηλής ευκρίνειας φωτογραφίες με γεωαναφορά, ανέβηκαν στο 

διαδικτυακό τόπο, συνοδεύουν 1.290 ιστορικά κτήρια, με περισσότερα από είκοσι (20) πεδία 

για κάθε ένα από αυτά, φτάνοντας τα 36.000 αντικείμενα πληροφορίας (Εικόνα 5). Τα κτήρια 
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 http://hermoupolis.omeka.net    

Εικόνα 4: Η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση αντικειμένων, καθώς και η εκπαίδευση ενεργών ομάδων από την 

κοινωνία των πολιτών.  
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έχουν ετικέτες (λέξεις κλειδιά) με τέτοιο τρόπο ώστε οι βαθμοί παθολογίας, η αρχιτεκτονική 

τους τυπολογία, η χρήση, το μέγεθος, η ιστορική αξία κ.α. στοιχεία τους να βοηθούν στην 

εύρεση και απομόνωσή τους από τη βάση. Η δυνατότητα προσθήκης παλιών φωτογραφιών 

(ψηφιοποιημένων) των ιστορικών κτηρίων, είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στο 

σχεδιασμό. Χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες από το 1995, 2005 και 2014. Μέσα στη 

ψηφιακή διαδικτυακή βάση δεδομένων, ερευνητές, αρχιτέκτονες και φοιτητές μπορούν να 

ψάξουν, να ανακαλύψουν και να μάθουν για το Νεοκλασικισμό, μία ιδιαίτερα σημαντική 

Αρχιτεκτονική περίοδο στην Ευρώπη. Τα δεδομένα (πεδία) ακολουθούν τις διεθνείς 

προδιαγραφές (Dublin Core) και τα περισσότερα στοιχεία είναι στην αγγλική γλώσσα, 

προκειμένου να απευθύνονται στους αλλοδαπούς και ειδικά ευρωπαίους επισκέπτες του 

ιστότοπου. 

Σήμερα το “HERMeS” είναι ένα πολύπλοκο επιστημονικό σύστημα με δύο μοναδικούς και 

πρωτότυπους πυλώνες: (Chatzigrigoriou, 2016) 

1. Εξετάζει την παθολογία των ιστορικών κτηρίων και κάνει εκτίμηση των κοινωνικών 

παραγόντων που επηρεάζουν τη λήψη απόφασης, προκειμένου να προτείνει ένα 

καινοτόμο σύστημα βαθμολόγησης των κτηρίων που βρίσκονται σε κίνδυνο 

εξαφάνισης. Το σύστημα αυτό οδηγεί στο πλάνο προστασίας και αποκατάστασης της 

πόλης. 

2. Μοιράζεται συγκεκριμένα (τα πιο σημαντικά) στοιχεία των ιστορικών κτηρίων σε ένα 

ανοιχτό διαδικτυακό περιβάλλον, δίδοντας χρήσιμες πληροφορίες και ζητώντας από 

τους χρήστες να μοιραστούν και αυτοί δεδομένα με στόχο να ενημερώνεται το 

σύστημα αυτόματα. 

Ο διαμοιρασμός διαδικτυακά ιστορικών στοιχείων (σε μορφή “μεγάλων δεδομένων”) 

διαφοροποιεί το HERMeS από παρόμοια συστήματα. Προσθέτει Ιστορική Αξία στην 

Ευρώπη, γιατί παρουσιάζει ζωντανά (online) και οργανωμένα ένα σημαντικό μέρος της 

Ευρωπαϊκής Ιστορίας: το νεοκλασικισμό ως κίνημα με όλες τις μορφές και επιρροές του στην 

πόλη. Ο στόχος της ψηφιακής προστασίας είναι η ακριβής διατήρηση του περιεχομένου στο 

χρόνο. Παράλληλα, η συνεχόμενη ενημέρωση του HERMeS αποτρέπει την κατάρρευση των 

ιστορικών κτηρίων, ακολουθώντας το γενικότερο Σχέδιο Προστασίας. 

Οι πολίτες χρησιμοποιούν το HERMeS για διαφορετικούς λόγους: 

 Οι φοιτητές/μαθητές για τις εργασίες τους, τις διπλωματικές τους, τη συμπλήρωση των 

γνώσεων αλλά και για να μοιράζονται τις πληροφορίες με τρίτους (μέσα από 

κοινωνικά δίκτυα). 

 Οι εκπαιδευτικοί για να αντλήσουν πληροφορίες, να σχεδιάσουν ασκήσεις για τους 

μαθητές τους, να βοηθηθούν στα μαθήματα που διδάσκουν 

 3. Οι αρχιτέκτονες για να μελετήσουν το νεοκλασικισμό, να κατανοήσουν τη 

διαφορετική τυπολογία, να  μάθουν για διάφορα ιστορικά κτήρια και να 

ανακαλύψουν παλιές φωτογραφίες.  

 Οι μηχανικοί για να μάθουν την παθολογία, να κατανοήσουν τους βαθμούς παθολογίας 

και να ανακαλύψουν το παρελθόν των κτηρίων. 

 Οι διάφοροι χρήστες για να βρούνε χρήσιμες πληροφορίες για τα κτήριά τους, να 

μάθουν για την παθολογία τους και να μοιραστούν ιστορίες από το παρελθόν τους. 
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Τελικά, το HERMeS είναι ένα έργο Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με ένα 

διπλό στόχο προστασίας: (α) Ψηφιακή διατήρηση/διαφύλαξη της Ιστορίας  και (β) Προστασία 

και αποκατάσταση των ιστορικών κτηρίων. Ο διπλός ρόλος (ένα “ανάλαφρο” portal και ένα 

“βαρύ” επιστημονικό εργαλείο) κάνει το HERMeS μοναδικό και καινοτόμο. Εξαιτίας αυτής 

της προσέγγισης διάσωσης και προστασίας της Ιστορικής Πόλης της Ερμούπολης, το 2015 το 

HERMeS τιμήθηκε με το βραβείο Πολιτιστική Κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Europa Nostra
33

, στην κατηγορία “Έρευνα και Ψηφιοποίηση”. Η Επιτροπή εντυπωσιάστηκε 

από την πολυπλοκότητα (επιστημονική και τεχνική) του συστήματος HERMeS. Αναφέρεται 

ότι “Η σχετικά σύντομη ιστορία της Ερμούπολης δεν καθιστά την αρχιτεκτονική της αξία 

λιγότερο σημαντική, ενώ το πρόγραμμα αυτό έχει επιτρέψει τη συγκέντρωση ενός εντυπωσιακά 

λεπτομερούς και ακριβούς συνόλου δεδομένων. Το πρόγραμμα αποτελεί υπόδειγμα για την 

διάδοση της αξίας της ψηφιοποίησης στη συλλογή και διατήρηση πληροφοριών σχετικά με την 

αρχιτεκτονική κληρονομιά της Ευρώπης, και για τους τρόπους με τους οποίους η κατανόηση της 

πολυπλοκότητας του παρελθόντος και η ανταπόκρισή μας σε αυτή στο μέλλον μπορούν να 

αναπτυχθούν και να αποτελέσουν βάση για δράση.” 
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 http://www.europeanheritageawards.eu/winners/hermes-hermoupolis-digital-heritage-management/  

Εικόνα 5: Αυτή τη στιγμή η Ερμούπολη έχει τη μεγαλύτερη παγκοσμίως ψηφιακή συλλογή ιστορικών κτηρίων 

online. Εκτός όμως από την απλή περιήγηση στο ψηφιακό κόσμο των κτηρίων, το HERMeS με τη βοήθεια του 

omeka.net μας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουμε ψηφιακές εκθέσεις, με ενιαία θέματα και στοιχεία. 

Αυτή την περίοδο η ψηφιακή έκθεση περιλαμβάνει τις σημαντικότερες ιστορικές κατοικίες της πόλης.  
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Συμπεράσματα 

Η παρούσα δημοσίευση έχει ως σκοπό να αναδείξει τις πολλαπλές δυνατότητες που έχει ο 

Ψηφιακό Πολιτισμός ως εργαλείο πληθοπορισμού στην πολιτιστική κληρονομιά, με στόχο 

όχι μόνο τη συλλογή πληροφορίας αλλά και την εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και 

κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών των ιστορικών τόπων. Το τελευταίο έχει ιδιαίτερη 

σημασία και βαρύτητα στην προστασία και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς: ενεργές 

και ευαισθητοποιημένες τοπικές κοινότητες μαθαίνουν να προστατεύουν τα στοιχεία που 

τους προσδίδουν μοναδικότητα και όχι να τα θεωρούν βάρος στο βωμό της αλόγιστης 

ανάπτυξης. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να αποτελέσει 

μοχλό ανάπτυξης όχι μόνο στον τουρισμό (αύξηση επισκεψιμότητας) αλλά κυρίως στη 

δημιουργική βιομηχανία και στην καινοτομία. Όμως η επίτευξη αυτών των στόχων δεν 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω μίας μεθοδολογίας κοινής και τυποποιημένης για όλους. Απαιτεί 

δραστικές λύσεις με προτάσεις πρωτοποριακές και διαμορφωμένες ανάλογα με την 

ιδιοσυγκρασία του κάθε τόπου. Ο ψηφιακός πολιτισμός μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία 

ευαισθητοποίησης, επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και τελικά της κινητοποίησης της κοινωνίας 

του κάθε ιστορικού τόπου σε βαθμό που να πιέσουν για σημαντικές και ραγδαίες αλλαγές στο 

πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, τόσο την αυτοδιοίκηση 

όσο και τις κυβερνήσεις. Ο πληθοπορισμός με εργαλεία ψηφιακού πολιτισμού, μετατρέπεται 

σε καταλύτη μιας διαδικασίας κινητοποίησης ενεργών ομάδων πολιτών που –κάτω από άλλες 

συνθήκες- θα απαιτούσε μεγάλο χρονικό διάστημα και ενέργεια για να επιτευχθεί. Ικανή και 

αναγκαία συνθήκη όμως είναι να σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και τροφοδοτείται μέσω 

εφαρμογών που του προσδίδουν βιωσιμότητα και λειτουργικότητα, κάτι που δεν είναι εύκολο 

να επιτευχθεί αν δεν προηγηθεί έρευνα στο πεδίο του σχεδιασμού. Οι καλές πρακτικές που 

έχουν δώσει σήμερα άριστα έργα (state-of-the-art) είναι χρήσιμες για μελέτη και έρευνα ώστε 

να μεταφέρουν τη γνώση και τη μεθοδολογία σχεδιασμού. 
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ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ 

 

Σμαράγδα Πετράτου – Φραγκιαδάκη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ,  ερευνήτρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ. 

e-mail: smaragda.frag@gmail.com 

 
Περίληψη 

Θεωρούμε ότι ένα τοπίο γίνεται οικείο, όταν ο παρατηρητής στην εικόνα του τόπου, μαζί 

με τα στοιχεία του φυσικού και ανθρωποποίητου περιβάλλοντος, μπορέσει  ν΄ αναγνώσει και 

στοιχεία του Λόγου και του Μύθου του  Τόπου.  

Μέσα από αυτήν την  ανάγνωση, μπορεί  ν΄ αναδυθούν Μνήμες Αρχέτυπων μορφών και  

καταστάσεων, αναγνωρίσιμες στους Μύθους, τους θρύλους, τα παραμύθια και τις παραδόσεις 

του Τόπου αυτού. 

Επομένως, η χαρτογράφηση των χωρικών δεδομένων, ως αποτύπωση των άυλων / 

συμβολικών διαστάσεων των  Μύθων, των παραμυθιών κλπ ενός Τόπου συμβάλλει στην 

κατανόηση την ερμηνεία και συμμετοχή  στην πολιτισμική κληρονομιά του. Η χαρτογράφηση  

των άυλων αυτών διαστάσεων σχετίζεται τόσο με τα τοπία των αισθήσεων  (ακουστικό, 

απτικό, οσμιτικό), αλλά και το Εσωτερικό τοπίο του παρατηρητή/ χρήστη.  

Η υπέρβαση της καθημερινότητας μέσω των Μύθων των παραμυθιών και των 

παραδόσεων συμβάλλει στην συγκεκριμενοποίηση της αντιληπτικής εικόνας ενός τόπου, 

διαφοροποιεί την συμβατική αντίληψη του τοπίου και αποκαλύπτει την εσωτερική σχέση του 

χρήστη με τον τόπο – μια σχέση δυνητικά ιερή. Ένα εσωτερικό τοπίο.  

 
Λέξεις – κλειδιά 

Μύθος, λόγος, αιθέρας, σύμβολο, λέξη, δομή, γλωσσικό συμβάν, κώνος φωτός. 

Myth, reason, ether, symbol, word, structure, lingual event, light cone. 

 

1. Εισαγωγή 

«Ο θεός Ρα γεννήθηκε με μια λέξη στο στόμα του. Ο Ρα φώναξε την πρώτη λέξη  ξανά και 

ξανά, και η φωνή του αναδύθηκε σαν ρευστή μάζα και εκτοξεύτηκε στα νερά του Νουν με μια 

πύρινη έκρηξη» (Napoli, 2017). 

Ως Χαρτογράφηση ορίζουμε την απεικόνιση, σε χάρτη των γεωγραφικών, γεωφυσικών, 

διοικητικών, πολιτιστικών εννοιολογικών ή συμβολικών, δεδομένων μιας φυσικής ή 

ανθρωποποίητης περιοχής,   ενός Τόπου.  

Όπου, χάρτη θεωρούμε τη χάραξη σημείων υλικής ή ψυχο-νοητικής τάξης τα οποία 

συμβάλλουν σε μια γραμμική, ή επιφανειακή ή/και τρισδιάστατη αντίληψη ενός πεδίου 

οριζόμενου  από σημεία / κόμβους και γεγονότα / σχέσεις, στον χώρο και τον χρόνο.   

Η ανάγνωση ενός χάρτη, (νοητικός ψυχικός, συμβολικός, ένα σκίτσο σε χαρτί, 

αναδιπλούμενος,  ψηφιακός, GPS, κλ).  

- συνιστά το πρώτο βήμα στην περιγραφή της εικόνας ενός Τόπου (Στεφάνου,1999),  

- συμβάλλει στη διερεύνηση μιας κατάστασης α-σαφούς  

- αναδεικνύει λεπτομέρειες κρυμμένες στη Συλλογική Μνήμη 
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Η ανάγνωση συνοδεύεται  πάντα και από μια μορφή ερμηνείας των πληροφοριών που 

καταγράφονται σ΄ ένα  χάρτη. Συνήθως η ερμηνεία είναι πολυεπίπεδη, και εξαρτάται από τον 

σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται η χαρτογράφηση: πχ η φωτοερμηνεία των 

αεροφωτογραφικών  απεικονίσεων πολεοδομικής ή χωροταξικής κλίμακας.  

Επομένως η αποτύπωση των χωρικών δεδομένων του Λόγου και του Μύθου,  του 

Πολιτισμού και της Παράδοσης ενός  Τόπου δημιουργεί τις προϋποθέσεις βιωματικής 

συμμετοχής του χρήστη στις  άυλες - συμβολικές διαστάσεις του Τόπου αυτού  και 

συμβάλλει στην πληρέστερη αντίληψη του  Τοπίου. 

Όμως οι χάρτες  δεν αφορούν μόνο στην αποτύπωση / απεικόνιση / χαρτογράφηση των 

Τόπων, αλλά και στη διατύπωση Ιδεών: «η Χάρτα Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των 

Ανθρώπων», η «Χάρτα των Αθηνών», η «Χάρτα Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των Τόπων» 

(Στεφάνου,…..) κλπ. 

Από τις πρώτες κραυγές συνεννόησης, στις πρώτες λέξεις, και από τα πρώτα σχέδια 

συμβολικής καταγραφής γεγονότων στην γραφή: σφηνοειδής, ιερογλυφικά, σφραγιδόλιθοι, 

γραμμική Α, γραμμική Β, ρούνοι, ιδεογράμματα κλπ,  χαρτογραφούνται τα βήματα  της 

ανθρωπότητας προς τον πολιτισμό, του οποίου θεμελιώδης προϋπόθεση είναι η επικοινωνία, 

που στηρίζεται:  

- στην οργάνωση  των πρωτόγονων  φυλών σε ομάδες με  κοινωνικές δομές. 

(Αρχέτυπες Γειτονιές),  

- στην οργάνωση δικτύων  για την ανταλλαγή  Ιδεών και πληροφοριών και κυρίως, 

- και στην ανάγκη να απαντηθούν τα πρώτα κοσμογονικά ερωτήματα μέσα από τη 

ΚΟΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ των Μύθων.  

Η χαρτογράφηση σαν απεικόνιση. γεωγραφικών περιοχών (φυσικών ή τεχνητών) και 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων  έχει μια ιστορία άνω των 10000 χρόνων: στην αρχαία πόλη 

Τσαντάλ – Χουγιούκ (Τουρκία), βρέθηκε τοιχογραφία ηλικίας 7500 χρόνων, με το 

τοπογραφικό του οικισμού.  

Ήδη από την εισαγωγή, έγινε σαφές ότι η έννοια της χαρτογράφησης προσεγγίζεται, 

κυρίως, σαν περιγραφή Λόγου και Μύθου. 

 

2. Από τον Μύθο στον Λόγο 

 Η αρχή του Κόσμου: «Ζάς μεν και Χρόνος ήσαν αεί  και Χθονίη. Χθονίη δε όνομα 

εγένετιο Γη, επειδή αυτή Ζάς γήν γέρας διδοί».  

Ο Ιερός Γάμος: «Ζάς ποιεί φάρος μέγα τε και καλόν, και εν αυτώ ποικίλλει Γήν και Ωγηνόν 

και το Ωγηνού δώματα». 
34

 (Ρούσσος, 2010). 

Ο Ζευς ο άχρονος, (Αρχή Πνευματική) και ο Χρόνος υπήρχαν  πριν απ’ όλα, και υπήρχε 

και η Χθονίη (Αρχή υλική). Ο Δίας προσφέρει στη Χθονίη,  σαν συζυγικό δώρο, ένα πέπλο, 

ένα φάρο, ένα φόρεμα, μεγάλο και ωραίο, που τον είχε στολίσει με την Γη, τον Ωκεανό και τα 

«κτίσματα» του Ωκεανού.  
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 Φερεκύδου  Θεογονίαγονία, και σε ελεύθερη απόδοση 
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Ο Λοΐζος Λοΐζου είναι ένας καταξιωμένος ζωγράφος – 

ένας σύγχρονος Συμβολιστής. Ο  πίνακας του, που 

απεικονίζει νεαρή Γυναίκα ντυμένη με τα Σύμπαντα και τους 

Κόσμους, συνδεδεμένα μεταξύ τους με Δίχτυ χρυσό,  θα 

μπορούσε να είναι  η απεικόνιση της θεογονίας -  

κοσμογονίας του  Φερεκύδη! 

Στο Δικταίο Άντρο, το επιβλητικό σπήλαιο του όρους 

Δίκτη, στο οροπέδιο του Λασιθίου, κατέφυγε η Ρέα για να 

γεννήσει τον Δία, μακριά από την μανία του Κρόνου να 

καταπίνει τα παιδιά του. Οι Δικταίες Νύμφες Μελίες, 

μετέφεραν το βρέφος στο Ιδαίο Άντρο, όπου οι νεαροί 

ακόλουθοι της Θεάς, οι Κουρήτες Ιδαίοι Δάκτυλοι φρόντισαν 

με τα τραγούδια και τους χορούς τους, να καλύψουν την 

θορυβώδη παρουσία του μικρού Δία.  

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε τη σχέση  του Δία με 

τις έννοιες δίχτυ / σκοινί / Λόγος, που συναντάμε και σε μια 

εκδοχή των Ορφικών Μύθων (Conty, 2004): Όταν ο Δίας 

τακτοποιούσε τον Κόσμο, ρώτησε τη Νύχτα, τι μπορούσε να κάνει, ώστε  «όλα τα πράγματα 

να είναι ταυτόχρονα ενωμένα και χωριστά». Και η Νύχτα τον συμβούλεψε, «να περιβάλλει 

όλον τον κόσμο με Αιθέρα και να τον ‘δέσει’ μ΄ ένα χρυσό σχοινί». 

Εναι το ίδιο σκοινί που, ο Όμηρος αναφέρει ότι ο Δίας έσερνε τα πράγματα προς το μέρος 

του (Ιλιάδα Θ18).Στο χρυσό σκοινί αναφέρεται και ο Πλάτωνας στους Νόμους, λέγοντας ότι 

είναι ανάγκη να κρατιόμαστε γερά από αυτό αν θέλουμε να έχουμε αυτοκυριαρχία.  

Η Ανάγκη η νομοτελειακή, που σ’ αυτήν και οι θεοί ακόμα, πείθονται, ο κόμπος που 

κρατάει τον Αιθέρα δεμένο στον Κόσμο, απεικονίζει τον  τρόπο  που «τα πράγματα 

συνδέονται μεταξύ τους» με τον Λόγο.  

Στους Δελφούς, το Κέντρο του Κόσμου ορίζονταν από τον 

Ομφαλό της Γης μια μαρμάρινη φαλλική στήλη
35

, στην 

επιφάνεια της οποίας απλώνεται το «αγρηνόν», ένα ανάγλυφο 

σύμπλεγμα νημάτων και κόμβων. Το αγρηνόν ήταν και ο 

μανδύας του μάντη, αυτού που, «διαβάζοντας» τους κόμβους, 

είχε την δυνατότητα να βλέπει σε βάθος χρόνου (παρελθόντος 

και μέλλοντος), τα συμβάντα, τους τόπους και τους 

πρωταγωνιστές και μελετώντας τα νήματα, μπορούσε να 

αντιλαμβάνεται, τα αίτια, τις σχέσεις, τις αναλογίες, τις συνέπειες  

και τη δυναμική τους σε ενεστώτα χρόνο.  

 Και να αποδίδει σε κάποιο «γλωσσικό σύστημα»  λεκτικά ή 

με ήχους αυτά που το Μαντείο «ούτε λέγει, ούτε κρύπτει αλλά 

δηλεί »  

Ή για να χρησιμοποιήσουμε όρους σύγχρονης Φυσικής, το αγρηνόν θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ένα (κβαντικό) δυναμικό πεδίο, ένα περιβάλλον, όπου κάθε μεταβολή (σε κόμβο ή 

νήμα / χορδή), οσοδήποτε ασήμαντη κι αν είναι, «πληροφορεί» και επηρεάζει όλα τα 

υπόλοιπα. Μ’ άλλα λόγια, πίσω από την «πραγματικότητα», έτσι όπως την 

αντιλαμβανόμαστε, υπάρχει όχι μόνο ύλη και ενέργεια, αλλά ένας πιο λεπτός αλλά εξίσου 

θεμελιώδης παράγων: η «διαμορφωτική πληροφορία» ή «δια- πληροφορία». Μια ενεργητική 
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 Αντίγραφο ρωμαϊκό φυλάσσεται στο Μουσείο των Δελφών. Οι Ομφαλοί – λατρευτικές πέτρες, καλύπτονταν 

από το «Αργηνόν», ένα μάλλινο πλεκτό δίκτυ. Επίσης αγρηνόν ονομάζονταν το μάλλινο δικτυωτό ένδυμα, που 

φορούσαν πάνω από τα άλλα ενδύματα τους, οι ιερείς και οι ακόλουθοι του Διονύσου.  

 

Εικόνα 1.Πίνακας του Λοϊζου 

Λοϊζου 

 

Εικόνα 2 . Ο Ομφαλός των 

Δελφών. 
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και δραστική πληροφορία που συνδέει τα πάντα (τον Νου του Αναξαγόρα
36

),  με τον  «νου» 

του παρατηρητή, τον οποίο και δια-μορφώνει, αλλά και από το οποίο (η πληροφορία, το 

συμβάν) δια-μορφώνεται. 

«Ζάντα μεν είναι αεί και Χρόνον και Χθονίαν τας τρείς πρώτας αρχάς, την μίαν φημί προ των δυοίν, και τας δύο 

μετά την μίαν, τον δε Χρόνον ποιείσαι εκ του γόνου εαυτού πύρ και πνεύμα και ύδωρ, την τριπλήν, οίμαι,φύσιν 

του νοητού, εξ ΄ών πέντε μυχοίς διηρημένων πολλήν άλλην γενεάν συστήναι θεών, την πεντέμυχον καλουμένην 

ταυτόν δε ίσως ειπείν πεντάκοσμον»
37

.   

Ο Δίας «είναι αεί» πριν απ’ όλα και πάνω απ’ όλα, και ο Χρόνος και η  Χθονίη – οι τρεις 

πρώτες Αρχές. Από το σπέρμα του Χρόνου δημιουργούνται τα τρία αρχέγονα στοιχεία: νερό, 

αέρας, φωτιά, τα οποία, σε διαφορετικές μίξεις (κράσεις)
38

 διασκορπίζονται σε πέντε ή επτά 

μυχούς (στην αδιαμόρφωτη ύλη, τη Χθονίη που, όταν φοράει το πέπλο, το δώρο του Δία. 

γίνεται Γη!) 

Το πέπλο – ένα αγρηνόν, Αρχή Αιθερία -  είναι ένα μορφογενετικό πεδίο, που δίνει στη 

Γη την δυνατότητα να εξελιχθεί ως περιβάλλουσα τις μορφές  και να καθορίσει σχέση της με 

τα άλλα αρχέγονα στοιχεία  (νερό, αέρας, φωτιά) που, εν σπέρματι, αποθέτει  μέσα στους 

μυχούς, ο Χρόνος. 

Στους μυχούς, τα 4 στοιχεία δηλ. νερό, αέρας, φωτιά και η Γη ως ιδέες, εκτός από την 

«τριπλή (συν μία), φύση του νοητού» μετέχουν και με την αιθερική /ενεργειακή και 

ψυχονοητική τους υπόσταση, την πεμπτουσία τους στο μορφογενετικό πεδίο , σε περιοχές 

συμβάντων σε θύλακες πληροφορίας Κάθε μυχός ως περιοχή νοητή (ένας μαθηματικός 

χώρος), αν και αδιαφοροποίητη, αδιαμόρφωτη, «κυοφορεί» τον θεό/ Αρχέτυπο που της 

«ταιριάζει».  Τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά - η «κράση» - του θεού / Αρχετύπου 

αποτυπώνονται στο αιθερικό και υλικό περιβάλλον και ο θεός  γίνεται «κύριος» της 

«μοίρας»
39

 του τόπου: 

Γι αυτό ακριβώς, η πέντε / επτά –μυχος  διαίρεση  του Κόσμου ενέχει λόγο (αιτία, 

αναλογία) ταξινόμησης, οργάνωσης, δομής και δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς το υλικό της 

υπόβαθρο: τα τέσσερα στοιχεία (γη, νερό, αέρας, φωτιά) και οι καταστάσεις τους (στερεά, 

υγρή, αέρια). Το περιβάλλον. Μορφές υλικές , μορφές συμβολικές, προκύπτουσες από 

μορφές ιδεατές/ αρχέτυπα. 

Ο Σύμπας Κόσμος απεικονιζόμενος σχηματικά ως ένα δυναμικό, πολυδιάστατο, αέναα 

μεταβαλλόμενο Δίχτυ, δονείται στον ρυθμό των κοσμικών νόμων,   που αντιστοιχούν  στις εν 

δυνάμει ιδιότητες (που προκύπτουν από τη μίξη) των στοιχείων και των καταστάσεων των 

πέντε ή επτά μυχών. Αυτές οι δονήσεις συνιστούν τον Αρχέγονο Ήχο: Εν αρχή ήν ο Λόγος.  

Οι Μύθοι (όλοι οι μύθοι !!), δίνοντας τη δυνατότητα «μίμησης πράξεως σπουδαίας και 

τέλειας»
40

 μιλούν για την εξέλιξη του ανθρώπου. Και η μίμηση αυτή ΔΕΝ είναι ένα παιχνίδι 

που παίζεται μια κι έξω: κάθε φορά αρχίζει από την αρχή και κάθε φορά αποκαλύπτει και ένα 

(τουλάχιστον !!) λόγο υπέρβασης όλων αυτών των περιορισμών, που μοιάζουν δεδομένοι. 

Εκτός αυτού, οι Μύθοι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια παραδοξότητα, μπορούν να 

θεωρηθούν και κατοπτρικά! 

«Εν αρχή ήν ο Λόγος και ο Λόγος ήν προς τον Θεόν και ο Θεός ήν ο Λόγος». Η Σφίγγα 

ρωτάει τον Οιδίποδα, «τί πλάσμα είναι τετράποδο, δίποδο και τρίποδο » Και ο Οιδίποδας 

αναρωτιέται «εγώ  ποιος είμαι ».  
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 «Νούς εστίν ο διακοσμών τε και πάντων αίτιος». 
37

 Φερεκύδου Θεογονία 
38

 Κράσεις: τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά., το δεσπόζον στοιχείο στο μίγμα. 
39

 Μοίρα = το μερίδιο από τη μοιρασιά. 
40

 Ορισμός της Τραγωδίας από τον Αριστοτέλη. 
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Αποδεχόμενοι την ιδέα του Χωροχρονικού Συνεχούς, μπορούμε 

να πούμε ότι κάθε συμβάν οποιασδήποτε μορφής και τάξης, 

(υλοποιημένο, πραγματικό, φανταστικό ή ψυχονοητικό), αφήνει 

ίχνη, ορατά ή αόρατα. Ο δρόμος των μύθων, όμως,  εξακολουθεί να 

υφίσταται, ακόμα κι αν η εικόνα του έχει θαμπώσει πολύ. 

Αποκαλύπτεται, μέσα από την αναστροφή. 

Ο μύθος δεν αναπαριστά μόνο τη δομή του Σύμπαντος, αλλά και 

τη δομή της Γλώσσας, όπως αυτή ως Λόγος, αποκαλύπτεται μέσα 

από την από την γλώσσα των Μύθων:   

«Στην αρχαία Αίγυπτο η γλώσσα, ή η δομή της γλώσσας, 

αναπαριστάται με ένα δίχτυ: το δίχτυ αυτό ενώνει τις λέξεις και τα 

ονόματα των πραγμάτων, που αντιστοιχούν στους κόμπους της 

ύφανσης του». 

Ανάμεσα σε ανθισμένους παπύρους  τρεις σημαντικοί θεοί, ο Ρα,, 

ο Σου (;) και ο Κνουμ
41

 τραβούν το δίχτυ /απόχη, που απεικονίζεται 

να «συλλαμβάνει» ψάρια, πουλιά και άλλα θηράματα - κάθε μορφή 

που ζει, εξελίσσεται και αλληλεπιδρά μέσα στο πεδίο που διαμορφώνεται από «το επένδυμα 

(φάρο) της Χθονίης».   

 
              Εικόνα 4 Το δίχτυ των λέξεων  

 

Το δίκτυ με αυστηρή γεωμετρική δομή (ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο ή πρίσμα), 

συγκρατεί τις ιδέες μέσα στις μορφές, αλλά και τις μορφές ως περιγράμματα ιδεών. Το δίχτυ 

δεν είναι χαλαρό και μπερδεμένο, αποδίδοντας έτσι την παρουσία του Λόγου /  Νου στη 

δημιουργική σκοπιμότητα της υλικής παρουσίας των μορφών. 

 Και κορυφαίο επιστέγασμα αυτής της εικόνας, η παρουσία του πουλιού ΑΚ(Χ)ΟΥ, 

καθισμένο στη συστάδα των παπύρων, σύμβολο της φωτισμένης συνείδησης, της 

αναστημένης  ψυχής,. Η παρουσία του καθιστούσε τον τόπο ιερό.  

…πανσόφους τους αλιείς αναδείξας, και δι΄ αυτών την οικουμένην  σαγηνεύσας….. 

Πώς πάμε όμως, από το δίχτυ  του Λόγου, στις λέξεις, την ομιλία, τη γλώσσα;  

Ο διάσημος εθνολόγος Λεβί – Στρος μας υπενθυμίζει ότι σε πολλές πρωτόγονες κοινωνίες, 

παίζεται «το παιχνίδι με το σπάγκο». Στο παιχνίδι αυτό το σχοινί κρατιέται αρχικά 

τεντωμένο ανάμεσα στα δέκα δάκτυλα και τραβιέται με συμμετρικές κινήσεις των δακτύλων, 
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  Ρα,  θεός με μορφή γερακιού, ο Ήλιος στο ζενίθ του ,  βασιλιάς των θεών και πατέρας των ανθρώπων, με την 

έκφανση του ως Άμμων -  Ρα ταυτίζεται ο εκάστοτε Φαραώ, 

Σου, ανδρική γενειόφορος  μορφή, ο Χώρος (μαθημ.), η Ατμόσφαιρα της Γης – προσωποποίηση της θεϊκής 

νοημοσύνης (Νους). 

Κνουμ, κριοκέφαλη ανδρική μορφή,  αγγειοπλάστης, έπλασε με πηλό τους ανθρώπους. 

 

Εικόνα 3. Θεοφάνους Κρητός, 

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, 

φέρων Κάτοπτρο, Μόσχα. 
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εμφανίζοντας μεγάλο αριθμό γεωμετρικών  

σχημάτων, συμμετρικών  ως προς άξονα. Δέκα 

δάκτυλα ,  δέκα Ιδαίοι Δάκτυλοι, ένα δίκτυ., δέκα 

Αρχέτυπα.!! 

Συνήθως η αφήγηση των μύθων των πρωτόγονων 

αυτών λαών, συνοδεύονταν από το «παιχνίδι με το 

σπάγκο», όπου τα μέλη της φυλής, στο σχέδιο που 

δημιουργούσαν οι διασταυρώσεις του σπάγκου, 

αναγνώριζαν τη συμβολική αναπαράσταση των 

εικόνων που αντιστοιχούσαν στα γεγονότα του 

μύθου. Όλα όμως ξεκινούν από έναν απλό δακτύλιο, 

σαν αυτό στον κρητικό σφραγιδόλιθο ή σαν την 

τοιχογραφία στο Τσαντάλ Χουγιούκ (6000 π.Χ.)…. 

…και καταλήγουν στο μοντέλο  κατασκευής των 

θόλων του ναού Coloma Guelli του  A. Gaudi στη 

Βαρκελώνη. ο οποίος δημιούργησε σχοινοανάλογο   

οροφής με ανεστραμμένους τους θόλους. 
(Καραντώνη,2004),  …..  

 

 

 

 

Εικόνα 7.Σφραγιδόλιθοι  Εικόνα 8. Τσαντάλ 

Χουγιούκ  

Εικόνα 9. Το σχοινοανάλογο του ναο ύ Coloma Guel.  

                 Αρχιτ. Α. Gaudi.  

…αλλά (καταλήγουν) και στο σεμέν που έχει πλέξει με το 

κροσέ η γιαγιά μου, (ο αριστερός δείκτης, κλωστή και το 

βελονάκι): μια Fractal  δομή, ένα «κλασματομορφικό μη 

γραμμικό σύστημα εξισώσεων». Μια  Fractal  καμπύλη 

σημαίνει μια δομή οργάνωσης κρυμμένη στην απίστευτη 

πολυπλοκότητα αυτών των σχημάτων. 

Μ’ άλλα λόγια, η αφηγηματική / λεκτική ύφανση του 

Μύθου θα ήταν κενή νοήματος, αν δεν μπορούσαμε να δούμε 

τη ΣΧΕΣΗ ανάμεσα στη γραφή, τον συμβολικό κώδικα και 

τον μαθηματικό λογισμό, και κυρίως, τις πράξεις γίνονται 

μεταξύ τους και τα σχήματα που προκύπτουν. 

Είναι πλέον σαφές,  ότι η έννοια της χαρτογράφησης των 

άυλων χαρακτηριστικών των τόπων, προσεγγίζεται  

κυρίως, σαν περιγραφή Λόγου και Μύθου.. 

 

   Εικόνα 10. Fractal σεμεν  

Εικόνα 6.Το παιχνίδι με τον σπάγκο. 
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Αναζητήσαμε τον Λόγο στο αιθέριο δίχτυ του Μύθου, και βρεθήκαμε μπροστά αίνιγμα 

των λέξεων και των ονομάτων: είναι άραγε οι λέξεις και τα ονόματα αποτυπώσεις / 

χαρτογραφήσεις Ιδεών; 

Δύο από τους κεντρικούς ήρωες της δημιουργίας, ο βιβλικός Αδάμ και ο Ησιόδιος 

Επιμηθέας επιφορτίζονται με το καθήκον να δώσουν στα «θνητά γένη»  ονόματα και 

ιδιάζοντα χαρακτηριστικά,  που ν΄ ανταποκρίνονται στη μορφή και στη σκοπιμότητα της 

ύπαρξης τους. Τι είναι τα ονόματα και οι λέξεις;;  

Ορισμοί: 

Λέγω και λέω. >λέξω >έλεξα. / Στον Όμηρο: φημί, λέγω > ερώ > είπον /έπος > είρηκα. 

Ετυμολογία.: ΙΕ ρίζα leg’ - συγκεντρώνω, συλλέγω. / Λατ.   Lego: συγκεντρώνω, διαλέγω 

και αναγιγνώσκω, Ερμηνεία: Εκφράζομαι με προφορικό λόγο, ομιλώ, λαλώ / Διηγούμαι 

προφορικά, αφηγούμαι, εκθέτω κατά σειρά / Μεταδίδω δια του λόγου , διαδίδω, μεταβιβάζω 

κλπ./ Η αρχική σημασία ήταν συλλέγω, συγκεντρώνω, επιλέγω. 

Λόγος,.(Ως αφηρημένη έννοια αντιδιαστέλλεται προς το έργον που δηλώνει την απτή 

πραγματικότητα). Στην αρχαϊκή φάση της ελληνικής σκέψης, ο όρος λόγος (> λογική), 

δήλωνε τόσο την «ομιλία» όσο και τη «σκέψη», (στον βαθμό που αυτή εκφράζεται 

προφορικά). Και επειδή αυτή η σκέψη εξετάζονταν κυρίως από την άποψη της αλήθειας της, 

δηλ. ως σκέψη «ενός πράγματος που υπάρχει αληθινά», προέκυπτε η ανάγκη μιας 

συμφωνίας ανάμεσα στη γλώσσα, στη σκέψη που εκφράζεται με τη γλώσσα και στην 

πραγματικότητα που γίνεται κατανοητή με τη σκέψη και περιγράφεται με τη γλώσσα  

(Προσωκρατικοί, Ηράκλειτος, Παρμενίδης). 

Αυτή η γνωσιολογική και μεταφυσική αοριστία του λόγου / σκέψης της αρχαϊκής 

περιόδου, συνδέθηκε και με μια άλλη τολμηρή άποψη, βάση της οποίας η «αλήθεια» των 

πραγμάτων βρίσκεται στο «σχήμα» τους, δηλ. στη μορφή με την οποία γίνονται αντιληπτά 

από τις αισθήσεις και κυρίως από την όραση. Η ενυπάρχουσα αντίφαση, κατά την οποία κάθε 

ξεχωριστό πράγμα στον βαθμό που είναι αυτό και δεν είναι άλλα, και επομένως «είναι και 

δεν είναι» ταυτοχρόνως, οδήγησε τον Ηράκλειτο να δει στην αντίθεση την θεμελιώδη δομή 

της πραγματικότητας και την αιτία του «γίγνεσθαι». Η αντίληψη του Ηράκλειτου για τη 

ροϊκή  φύση του Σύμπαντος, αν και βρισκόταν σε φαινομενικά πλήρη αντίθεση με την 

αντίληψη του Πλάτωνα περί σταθερών και αμετάβλητων Ιδεών
42

, επιβεβαιώθηκε στην αρχή 

του 20ου αι.:  

- με την εισαγωγή της θεωρίας των κβάντα, όπου, σε υποατομικό επίπεδο, τα 

σωματίδια της ύλης αποκτούν ιδιότητες φωτός, και διττό χαρακτήρα, 

συμπεριφερόμενα  ταυτόχρονα ως σωματίδια (απειροελάχιστων διαστάσεων) και ως 

κύμα (ταλάντωση που δεν περιορίζεται από τον χώρο) και,   

- με την αντικατάσταση των εννοιών του (αυτόνομου )χώρου και του (αυτόνομου) 

χρόνου, από μια ενιαία και συνεχή συνθήκη τεσσάρων διαστάσεων, το χωροχρονικό 

συνεχές, μέσα στα πλαίσια της (Ειδικής) Θεωρίας της Σχετικότητας 

Και στις δύο περιπτώσεις τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων επηρεάζονται από 

την παρουσία και τον βαθμό συνείδησης του παρατηρητή.  

Επανερχόμενοι στο ερώτημα που τέθηκε νωρίτερα, θεωρούμε ότι την πληρέστερη 

προσέγγιση σχετικά με το θέμα των ονομάτων, των λέξεων και της γλώσσας την βρίσκουμε 

στο έργο του Πλάτωνα «Κρατύλος»: 
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 Ο Πλάτων αναφέρεται στην  οντολογική / πνευματική υπόσταση των Ιδεών, ενώ ο Ηράκλειτος αναφέρεται 

ήδη, στην εκδίπλωση των Ιδεών στο Αιθερικό επίπεδο της διττής υπόστασης των υποατομικών σωματιδίων της 

ύλης. 
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Υπάρχουν οι  Ιδέες των λέξεων από τις οποίες προκύπτει η γλώσσα ή η γλώσσα είναι 

μια συνθήκη κοινωνική – μια συμφωνία, μια συνήθεια;  

Τα πρόσωπα:    

Κρατύλος. Φιλόσοφος, αντιπρόσωπος της σχολής του Ηράκλειτου στην Αθήνα, δίδαξε στον 

Πλάτωνα τις θεωρίες του Ηράκλειτου. Εν προκειμένω, υποστηρίζει ότι τα ονόματα έχουν 

φυσική ορθότητα (ονόματος ορθότητα εκάστω των όντων φύσει πεφυκυία),  καθώς επίσης 

και ότι η γλώσσα είναι κατά φύση.  Όσον αφορά στα ονόματα των ανθρώπινων όντων, «η 

ουσία μέσα μας ξέρει το όνομα της, έστω κι αν έχουμε άλλο όνομα». 

Ερμογένης. Γόνος καλής αθηναϊκής οικογένειας, από  τους πιστούς μαθητές του Σωκράτη, έχε 

ακούσει τον σοφιστή Πρωταγόρα. Δεν έχει μεγάλες ικανότητες στη φιλοσοφική συζήτηση, 

κάνει μάλλον φιλοσοφικό τουρισμό. Ισχυρίζεται ότι τα ονόματα έχουν δοθεί κατά συνθήκη, 

είναι συμβατικά. Ζητάει την βοήθεια του Σωκράτη για να καταλάβει τί του λέει ο Κρατύλος.  

Σωκράτης.  Ομολογεί ότι το πρόβλημα που προέκυψε είναι αρκετά δύσκολο, και θα ψάξει τη 

λύση μαζί με τους συνομιλητές του, και  βέβαια αρχίζει να «κεντάει» διαλεκτικά. Κάνει όμως 

και αστεία, λέγοντας ότι έχει από πάνω του «ένα σμήνος από λέξεις που τον τριγυρνάει» ! 

Έδειξε ότι, αφού τα πράγματα έχουν αυτόνομη και  σταθερή ουσία (πραγματικότητα), το 

έργο του καθορισμού των ονομάτων τους ανήκει στο νομοθέτη (το «δίκαιον» των ονομάτων), 

ο οποίος με τη βοήθεια του διαλεκτικού, οφείλει να αποτυπώσει τη μορφή (το αγαθόν, το 

ωραίον) που ανταποκρίνεται στην νομοτελειακή και αρχετυπική του λειτουργικότητα - 

αναγκαιότητα. Τότε η φύση του ονόματος γίνεται διδακτική.  

 Εξήγησε την ετυμολογία πολλών παράγωγων ονομάτων, έφτασε στα πρωταρχικά 

ονόματα. Αναζήτησε τους φθόγγους με τους οποίους επιζητείται η αναπαράσταση των 

φυσικών τους ιδιοτήτων,( πχ. «Π» για την πύλη, «Δ» για τον δεσμό, την σύνδεση), σαν 

αφετηρία για την σύνθεση των άλλων λέξεων. Επίσης επεσήμανε ότι ακόμα και η επανάληψη 

ήχων που αποδίδουν μια ιδιότητα μπορεί να «συντάξουν» ένα όνομα (πχ. παπάκι). 

Όσον αφορά  την ολοκλήρωση του διαλόγου, ο Πλάτων μας λέει, ότι, ο Σωκράτης,, ως 

αντικειμενικός ερευνητής  αφού αρχικά ανέτρεψε τόσο την εν πολλοίς λανθασμένη άποψη 

του Ερμογένη, όσο και την απόλυτη και μονομερή άποψη του Κρατύλου, στο τέλος 

αποδέχεται και την ύπαρξη της φυσικής ορθότητας των ονομάτων, αλλά και την δυνατότητα 

της κατά συνθήκη απόδοσης ονόματος (όλοι καταλαβαίνουν τι είναι ένα project!).  

Ο Σωκράτης αναζήτησε τον τρόπο να φτάσει σ΄ εκείνες τις σταθερές και αναλλοίωτες 

αλήθειες που ζούσαν στη σκέψη των ανθρώπων και μπορούσαν να γεννηθούν  με τον λόγο: 

Το όνομα έλεγε,  είναι σαν ένα ζωγράφισμα – ένα γράφημα – μια απομίμηση του πράγματος, 

του πρώτου ονόματος εν προκειμένω. Εκείνος που απομιμείται με τις συλλαβές και τα 

γράμματα την ουσία των πραγμάτων, άλλοτε τα καταφέρνει καλά και άλλοτε όχι. Το όνομα  

(ονομασία πράγματος /αντικειμένου) είναι μια εικόνα και για να παραμένει εικόνα δεν 

χρειάζεται να είναι ακριβές αντίγραφο του πράγματος. Αρκεί να παρουσιάζει το 

ουσιώδες χαρακτηριστικό του.  

Έτσι η λέξη, το όνομα γίνεται αποτύπωση (αποτύπωμα περίγραμμα) της μορφής του 

όντος, του πράγματος εφ΄ όσον έχει καταφέρει να συλλάβει την ουσία του, την Ιδέα που , την 

Αναγκαιότητα της ύπαρξης του, και αναχθεί στο Αρχέτυπο,  τη συμβολική, την πιο 

περιεκτική και λιτή εικόνα του. 

Ο Ιωσήφ και η Ιουλία Στεφάνου στην «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» 

γράφουν: «Κάθε μορφή για να γίνει κατανοητή και να ερμηνευτεί, πρέπει να περιγραφεί να 

συγκεκριμενοποιηθεί να καθοριστεί,  να μπει σε κάποια όρια. Ν΄αποκτήσει δηλ. ένα 

περίγραμμα,  οπτικό, ψυχολογικό ή νοητικό, ανάλογα με το αν πρόκειται για μορφή φυσική ή 

για ιδιότητα ηθική ή αντιληπτική, 
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Η περιγραφή της ψυχικής υπόστασης μιας μορφής της προσδίδει περιγράμματα, ικανά να 

περιγράψουν  την ψυχική κατάσταση, ενώ η περιγραφή της ίδιας της ιδεολογικής προέλευσης 

και της σκοπιμότητας της ιδέας που δημιούργησε τη μορφή και την έθεσε σε λειτουργία, μπορεί 

να εμφανίσει τα ιδεολογικά περιγραμματικά στοιχεία της. 

Η ομιλία, ο λόγος,  ως ήχος φωνής ή οργάνου, φυσικός ή αποτυπωμένος (εικόνα ή γράμμα) 

είναι μια ανώτερη μορφή περιγραφής. Ο λόγος ως ‘ομιλία’ είναι ένα περίγραμμα η γραμμή του 

οποίου περικλείει αισθήσεις εντυπώσεις, νοήματα, συναισθήματα, που δεχθήκαμε και θέλουμε 

να επικοινωνήσουμε. 

Μια μορφή – ένα σύνολο ιδιοτήτων – φαίνεται τελικά σαν, η γραμμή που την περιγράφει να 

είναι η πρωταρχική της ιδιότητα. Θεωρούμε ότι ένα ολοκληρωμένο περίγραμμα αφορά την ίδια 

την μορφή σαν ολοκληρωμένη οντότητα». 

Επιγραμματικά, η περιγραφή μιας μορφής, αποκαλύπτει  δυνατότητα επικοινωνίας 

με την ουσία των όντων και τη σχέση με τον Κόσμο.  

 

3. Από  τον Λόγο στον Μύθο 

Στηριζόμενοι στο βιβλίο της Στέλας Βεργή «ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ» διερευνούμε το 

σχήμα: λόγος > ομιλία > γλώσσα. Όπου η γλώσσα: 

- Είναι ΜΟΡΦΗ ΑΫΛΗ, που φέρει την δυναμική ενός ζώντος οργανισμού -  ένα μη 

στατικό γλωσσικό σύστημα.  

- Ως ομιλία, αποτελεί την  φωνητική, άρα υλική μορφή  (υλοποιημένη μορφή) της 

γλώσσας: Στο σκανδιναβικό παραμύθι «Πάουλ Μπάνυαν» οι ξυλοκόποι 

περιμένουν να έρθει η άνοιξη, για να ξεπαγώσουν τα λόγια του χειμώνα και να 

συνεννοηθούν μεταξύ τους. 

- Ως γραφή είναι επίσης ένα σύστημα στοιχείων, που ως σύμβολα στην αρχική τους 

μορφή, φτάνουν στον σχηματισμό γραμμάτων, μέσα από ζωγραφικές /γεωμετρικές 

συσχετίσεις απλών σχημάτων και γραμμών. 

- Ως όργανο απεικόνισης της σκέψης και ως φορέας παράδοσης αποτελεί ειδική 

κατηγορία πολιτισμικού αγαθού. 

- Ως ανθρώπινος  λόγος δηλ. ως σύστημα σημείων, σημαίνει, / ως δημιουργός 

σημασίας λέγει, /  ως ομιλία, επικοινωνεί και  ως αποτύπωμα (ίχνος) Ιδεών, 

εξελίσσει ( π.χ. το Πυθαγόρειο Θεώρημα).  

Η γλώσσα είναι ένα δίκτυο σχέσεων (ένα σύνολο διαφορών και ετεροτήτων – αντιθέσεων), 

που χαρακτηρίζεται από τον όρο δομή (γλωσσική δομή). Η δομή εν προκειμένω, αφορά 

τον τρόπο σχηματισμού του  συστήματος των γλωσσικών σημείων. . 

Δομή (ερμ. χτίσιμο, κατασκευή, σύνθεση, τρόπος κατασκευής κ.α.), IE ρ.dem- (χτίζω) και 

dema –s > το δέμα και δέμας (σώμα). Από την ίδια ΙΕ ρ.> demro (ξύλινη κατασκευή, δεμάτι 

ξύλα). Ίδιας προέλευσης, το ρήμα δέμω (οικοδομώ, κατασκευάζω ξύλινη κατασκευή, 

αρμόζω, ταιριάζω) και πιθανώς, από την ίδια ρίζα > δένω (δέσιμο στοιχείων μεταξύ τους, 

δεσμός, σχέση,  σύν-δεσμος,). 

Γενικά με τον όρο Δομή εννοούμε μια θεμελιώδη υλική ή άυλη έννοια, που αναφέρεται 

στην εσωτερική διάρθρωση και στον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται  και συνδέονται 

επιμέρους όμοια ή ανόμοια στοιχεία ενός συνόλου ή ενός συστήματος,.  

Ειδικά όσον αφορά τις κτιριακές κατασκευές, αυτές αποκτούν υπόσταση σε χώρο και 

χρόνο, χάρη στο τρόπο σύνθεσης και στις δυναμικές ισορροπίες που αναπτύσσονται μεταξύ 

των δομικών τους στοιχείων. Και αυτό είναι κατ’ εξοχήν πρόδηλο στις συναρμογές και τις 

συνδέσεις των ξύλινων κατασκευών.  
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Η δομή ενός συστήματος φυσικού ή ανθρωποποίητου, -  ο τρόπος  σύνθεσης στοιχείων, 

υλικών, μορφών, πράξεων, εικόνων, σύμβολων - αποκαλύπτει και την δυνατότητά του να 

συνδιαλέγεται με τον εαυτό του και το περιβάλλον του, σ’ όλες τις κλίμακες και σ’ όλους 

τους χρόνους.  

Μια δομή χαρακτηρίζεται από τη ρυθμική τάξη, την αρμονική σύνθεση και το μέτρο.  

Σε μια δομή  αναζητούμε:   

- τον ρυθμό, που διαφοροποιεί τα στοιχεία της σύνθεσης, 

- την αρμονία, που ολοκληρώνει και ζωντανεύει την σύνθεση, μέσα από την 

ενυπάρχουσα ιεραρχία, την ενότητα μέσα στην ποικιλία και την σύζευξη των 

αντιθέτων, 

- το μέτρο ως κανόνα, ως  κλίμακα, ως αναλογία. 

Σε μια δομή  αναζητούμε έναν εσώτερο αρμονικό λόγο και μια (άμεση ή έμμεση) 

αναλογία προς ένα ιδεατό πρότυπο – ένα Αρχέτυπο. 

Αναζητούμε «την μυστική των φαινομένων υπόσταση » (Μιχελής,  1940 ). 

Οι αρχιτεκτονικές κατασκευές, από την οικοδομική έως την πολεοδομική τους κλίμακα, 

δίνουν μιαν αίσθηση σταθερότητας και ακινησίας, που αντιτίθεται στην έννοια του ρυθμού 

(ροή, κίνηση, αλλαγή). Όμως σε ένα έργο καλά δομημένο, με μέτρο και αρμονικές αναλογίες, 

ο ρυθμός αποκαλύπτεται στην λανθάνουσα κίνηση των μελών του. Τότε το έργο έχει Λόγο. 

Αντίστοιχα, εάν θεωρήσουμε τον ανθρώπινο λόγο ως κίνηση / δόνηση, τότε ο ρυθμός 

αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της γλώσσας: Ο ανθρώπινος 

λόγος, μετατίθεται στο επίκεντρο του γλωσσικού συστήματος. Δημιουργείται έτσι η έννοια 

του γλωσσικού γεγονότος – ένα γλωσσικό συμβάν! -  που πλέον υφίσταται στην 

τετραδιάστατη χωρο-χρονική πραγματικότητα. 

Ο ρυθμός, - δομή,  ως γλωσσικό συμβάν, λόγω του δυναμικού του χαρακτήρα, θα 

μπορούσε  να προσομοιωθεί με τον κυματισμό που σχηματίζεται  από την πτώση μιας πέτρας  

πάνω σε  υδάτινη επιφάνεια, όπως αυτό (το σχήμα) εξελίσσεται σαν «χωρική προβολή του 

κώνου του χρόνου». Άρα μπορούμε να υποθέσουμε  ότι εφ΄ όσον το (γλωσσικό)  Συμβάν 

έχει μέγεθος, βαρύτητα, και αξία σε βάθος χρόνου, το υποκείμενο (ομιλητής / γράφων / 

ραψωδός / τροβαδούρος / παραμυθάς,) εφ’ όσον είναι  παρόν με όλο του το είναι στο κέντρο 

του γλωσσικού γεγονότος τέμνει με τον λόγο/Λόγο του «κώνο του φωτός
43

» και 

δημιουργεί μεταρρυθμιστικά γεγονότα και αλλαγές.   

Το σχήμα γλώσσα - χώρος,  ομιλία - χρόνος ως γλωσσικό συμβάν, πλέον, συνδέει τον 

(σημειακό) ομιλητή / γράφοντα / ραψωδό / τροβαδούρο / παραμυθά, με τον 

επικοινωνιακό χαρακτήρα της γλώσσας,  αναδεικνύοντας την δυναμική τους σχέση. 

Είδαμε τον όρο δομή σαν ένα τετραδιάστατο πλέγμα που δονείται με συγκεκριμένο ρυθμό.  

Επίσης, οι έννοιες όπως διαφορά, ποικιλία, αντίθεση,  του γλωσσικού συστήματος – 

ανάλογες ενδεχομένως των αρχών της συνέχειας, της μετάβασης από τα μέρη στο όλον, της 

ισορροπίας, του αρχιτεκτονικού ρυθμικού γίγνεσθαι -  καθιστούν τον ρυθμό έναν 

οργανωτικό παλμό τάξης: ο τρόπος που ένας γραφέας «σχεδιάζει» τα γράμματα – ο 

γραφικός χαρακτήρας, ή χαρακτηριστικός τρόπος σχεδιασμού με το χέρι, ή ακόμα και ο 

τρόπος τονισμού των λέξεων. 

Θεωρούμε σκόπιμο, σ΄ αυτό το σημείο, να παραθέσουμε την άποψη του Π. Μιχελή για τον 

τρόπο που υπεισέρχεται ο Ρυθμός στο Κοσμικό γίγνεσθαι (και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό): 
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 Όπου ως «παρελθοντικό κώνο φωτός» ο Stephen Hawking δηλώνει «τις διαδρομές διαμέσου του 

    χωρόχρονου, των ακτίνων φωτός που ξεκίνησαν από απομακρυσμένους γαλαξίες και φτάνουν σε μας στον  

    παρόντα χρόνο». 
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«Ο Ρυθμός, η Αρμονία και το Μέτρο αποτελούν τον μηχανισμό της Τέχνης και της 

Αρχιτεκτονικής. Ο Ρυθμός είναι μια αντικειμενική αξία, μια πνοή τάξεως, που συνέχει τα 

πάντα, ως ενότης διαφοροποιημένη στην ποικιλία της, χωρίς την οποία όμως, τίποτα  δεν 

μπορεί να υπάρξει χωριστά,  ανήκουσα στο σύστημα και στο πνεύμα του Κόσμου». 

«Πνοή κοσμικής τάξεως» διότι, για τους φυσικούς ρυθμούς, τα έμβια όντα και κυρίως, 

για τον άνθρωπο μέσα στα όρια δράσης του σε χώρο και χρόνο, ισχύουν τρία ρυθμικά μέτρα:  

το φυσιολογικό, το ψυχολογικό και το πνευματικό. 

Ι. Οι φυσιολογικοί ρυθμοί (σφυγμός,, αναπνοή, γέννηση, θάνατος),συνοψίζονται στη ρήση 

του Πρωταγόρα «Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος». Κίνηση στον χώρο. 

ΙΙ. Ο ψυχολογικός ρυθμός, (κίνηση συναισθημάτων). Κίνηση στον χρόνο –  Τέμπο και 

Ένταση  >Συγκίνηση. 

ΙΙΙ. Ο πνευματικός ρυθμός (ο σκοπός, ο λόγος ύπαρξης μιας μορφής - ρυθμός ψυχονοητικός). 

Κίνηση στον  χωρόχρονο,   συνεχής – ανελικτική. 

Κατ’ αναλογία προς τον (αρχι)τεκτονικό ρυθμό, διερευνούμε τον ρυθμό που υπάρχει στη 

χωρική και τη χρονική διάσταση του ανθρώπινου λόγου, όπου το γλωσσικό συμβάν – ο 

ανθρώπινος λόγος - εκλαμβάνεται ως κίνηση / ενέργεια. Επίσης ο ρυθμός ως σχήμα, μορφή, 

διάρκεια, διακριτά χαρακτηριστικά, διάταξη συνόλου, μπορεί επίσης ν΄ αποτυπωθεί και ως 

μορφή κίνησης, που το ανθρώπινο σώμα επιτελεί χορεύοντας.  

Διαβάζουμε σχετικά, πώς η Ισιδώρα Ντάνκαν οραματίστηκε την μνημειώδη παράσταση 

της στον Παρθενώνα (Connelly, 2016). 

«Για πολλές μέρες καμία κίνηση δεν μου ερχόταν. Και τότε, μια μέρα  γεννήθηκε στον νου 

μου μία σκέψη: οι κίονες αυτοί φαινόταν τόσο ίσιοι, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Ο 

καθένας κυρτώνει ελαφρά από την βάση προς την κορυφή, καθένας βρίσκεται σε ρέουσα 

κίνηση, αεικίνητος και η κίνηση του καθενός εναρμονίζεται με των άλλων. Και ενώ έκανα αυτή 

τη σκέψη, τα χέρια μου υψώθηκαν αργά προς τη μεριά του Ναού και έγειρα μπροστά – τότε 

ήξερα πως είχα βρει τον χορό μου και πως αυτός ο χορός ήταν μια Προσευχή».    

Ο ρυθμός αποτυπώνεται και ως χρονική διάσταση της κίνησης. Η διάταξη των μερών 

γίνεται διαδοχή αργών και γρήγορων κινήσεων και ο ρυθμός, από χωρική διάσταση της 

κίνησης γίνεται χρονική διάσταση της κίνησης. Ή αλλιώς, από ρυθμός / μορφή που αποκτά 

κίνηση και γίνεται  εύ-ρυθμη,  μεταβάλλεται σε ρυθμό / κίνηση που αποκτά μορφή, σχήμα 

και γίνεται  εύ- μορφη και εύ-σχημη . 

Άρα η (χωροχρονική) διάσταση της κίνησης – το συνεχές της κίνησης,  απεικονίζει την 

διττή υπόσταση του ανθρώπινου λόγου ως γλώσσα  (χώρος) και ως ομιλία (χρόνος) - το 

συνεχές της ομιλίας. Τότε η αυστηρή χρονική τάξη αλλάζει και γίνεται τάξη τονισμού 
(προθύστερα σχήματα αφήγησης), που αναλογεί στα μέτρα της ελληνικής Γραμματείας, στα 

έργα του Ησίοδου, στα Έπη του Ομήρου στα χορικά των Τραγικών κλπ. Ο δακτυλικός 

εξάμετρος, ο ιαμβικός τρίμετρος, η εναλλαγή δράσης (μακρά) και ανάπαυσης (βραχέα), μαζί 

με τα πνεύματα, τα σημεία στίξεως κλπ. δημιουργούσαν μια μουσική γλώσσα. 

Αυτός ο Ρυθμός / Σκοπός αφορά την βαθύτερη κατάσταση του ανθρώπου, τον ένδον ήχο, 

απόηχο του πρωταρχικού ήχου της Δημιουργίας, που στις μεγάλες θρησκείες περιγράφηκε  

ως «Και είπεν ο Θεός ….. και εγένετο», ως Ωμ, και εμμέσως ως «Big Bang» σε όρους 

σύγχρονης  Φυσικής. Και καταγράφεται  στη μουσικότητα της πρώτης «γλώσσας» με την 

οποία ΟΛΑ τα βρέφη επικοινωνούν. 

 Αυτή η γλώσσα της μουσικής χαρακτηρίζει την παρουσία του ανθρώπου, ο οποίος 

διαθέτει τον βαθμό συνείδησης να κάνει την ομιλία του, Λόγο  και να της προσδώσει τον 

ικανό και αναγκαίο παλμό, ώστε, εκτός από τον παρελθοντικό, να δημιουργήσει ένα 

μελλοντικό  κώνο φωτός.  
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Επομένως η ομιλία /Λόγος γίνεται το φωνητικό / ακουστικό συνεχές που παράγεται 

κατά την επικοινωνιακή διαδικασία, επικουρούμενο από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 

(φωνητικό, κινητικό, γραφικό κλπ.) που μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση του 

Μηνύματος. 

 
Εικόνα 11. Η ιστορία του παρατηρητή.                                     Εικόνα 12. Κώνος φωτός, παραβολική αλληλοτομία      

Σχετικά με αυτό η Στέλα Βεργή γράφει: «Εδώ και χιλιάδες χρόνια τα μηνύματα 

μεταδίδονταν με τη βοήθεια σχεδίων σημείων και εικόνων. Μιλάμε όμως για γραφή
44

από τη 

στιγμή που ένα σύνολο σημείων ή συμβόλων σχηματίζει ένα οργανωμένο σύστημα μέσω του 

οποίου, οι χρήστες μπορούν να αποδώσουν με σαφήνεια τις σκέψεις και τα συναισθήματα 

τους». Τα σημεία ή σύμβολα των πρώτων αυτών γραπτών κωδίκων ονομάζονται 

πικτογράμματα
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. Το πικτόγραμμα δεν αναφέρεται αποκλειστικά στο αντικείμενο που 

αναπαριστά και αντλεί σημασία και από το περιβάλλον μέσα στο οποίο εμφανίζεται. Μέσα 

από μια διαδικασία αφαιρετική, η γραφή ως αναπαράσταση της 

γλώσσας  γίνεται μέσον έκφρασης  ιδεών και αποτύπωση του 

ανθρώπινου λόγου στο χώρο και στον χρόνο, ενώ στις κοινωνίες 

που κυριαρχεί   η προφορική παράδοση, η απόσταση ανάμεσα 

στη γλώσσα και στην  ιδέα (πρόσωπο, αντικείμενο, γεγονός, 

μύθο, παραμύθι κλ.) που περιγράφει, καταργείται, και 

αποκαλύπτεται μια σχέση μαγική, όπου το αντικείμενο 

αναφοράς ζωντανεύει! 

Επομένως θα ήταν  εύλογο, η  προφορική παράδοση να 

προϋποθέτει τη ΦΥΣΙΚΗ παρουσία του «ομιλούντος 

υποκειμένου» του Ησίοδου του Ομήρου, του τροβαδούρου, του παραμυθά. Όμως  η 

παρουσία του ομιλούντος υποκειμένου δεν σημαίνει, κατ’ ανάγκην και τη φυσική, αλλά την 

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ συνεχή παρουσία του. Αυτό σημαίνει ότι «το ομιλούν υποκείμενο» με το 

ύφος του λόγου του, μπορεί να καταθέσει την προσωπικότητα του και να επιβάλλει την 

παρουσία του,  ακόμα και αν δεν είναι παρόν.  

Σ’ αυτήν την περίπτωση, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην φωνή - ένα από το βασικά 

στοιχεία της προσωπικότητας: τον ήχο, τον τόνο και την ένταση της φωνής,, τον ρυθμό της 

ομιλίας κλπ. Έμφαση επίσης, δίνεται  και στο ύφος: φράσεις, τρόπος εκφοράς του λόγου, 

οργάνωση των στοιχείων, την χρονικότητα του ρυθμού - ομιλίας κλπ.  
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 Διαδικτυακός τόπος www./wikipedia γραφή. 

Μέσα από μια διαδικασία αφαιρετική, η γραφή ως αναπαράσταση της γλώσσας (με τη χρήση σημείων και 

συμβόλων με προκαθορισμένο νόημα - το όνομα του στοιχείου), γίνεται μέσον έκφρασης  ιδεών και αποτύπωση 

του ανθρώπινου λόγου στο χώρο και στον χρόνο. 
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 Προερχόμενο από το λατινικό pictus (picture)  - εικόνα. Ως στοιχεία εξωγλωσσικής πραγματικότητας 

νοούνται: 

Εικόνα 13. Πικτόγραμμα, (NASA), 

που ταξιδεύει με τον Pineer στο 

διάστημα 
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Έτσι η αφηγηματική / ποιητική λειτουργία της 

γλώσσας, εκτός από απλώς περιγραφική,                          

έχει την δύναμη απόδοσης ψυχικών καταστάσεων 

και συναισθημάτων χαράς, λύπης, φόβου, αγωνίας  

(ο θυμός του Αχιλλέα πχ.), όπως επίσης και την 

δυνατότητα απόδοσης αισθημάτων – περιγραφή 

αισθητηριακών καταστάσεων κρύο, ζέστη, 

υγρασία. 

Τα στοιχεία της φωνής και το ύφος 

αναφέρονται στα λεγόμενα «παραγλωσσικά 

στοιχεία» τα οποία, ως ακουστικά παραγλωσσικά 

στοιχεία,  συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την 

κατανόηση του νοήματος ενός γλωσσικού 

μηνύματος ενώ ως οπτικά παραγλωσσικά στοιχεία 

που αφορούν στη γλώσσα του σώματος του ομιλούντος υποκειμένου, αποτελούν ουσιαστικό 

μέρος της εκφοράς του λόγου «ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΙΝΑΙ» του ομιλητή. 

Η χρήση της γλώσσας ως ομιλία, είναι ένα γεγονός, ένα γλωσσικό γεγονός, που 

λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, συμπυκνώνεται στο τώρα της εκφοράς 

του, ως άχρονη στιγμή σε ένα αδιάστατο γεωμετρικό σημείο Αυτή η συμπύκνωση 

σημαίνει μια αντίληψη της ομιλίας ως ενέργεια και ως Έργο, ως δόνηση (ρυθμό) και  ως 

δομή, στο συνεχές τώρα επικοινωνιακής διαδικασίας. 

«Ένα γεγονός είναι κάτι που συμβαίνει σε συγκεκριμένο σημείο στον χώρο και τον χρόνο.  

Άρα το γεγονός περιγράφεται με  χωροχρονικές συντεταγμένες τεσσάρων διαστάσεων, 

….(όμως,) το φαινόμενο της βαρύτητας στρεβλώνει τον χωρόχρον. . Καμπυλώνοντας τον 

χώρο και τον χρόνο, η γενική σχετικότητα (Αινστάιν)   τους  μετατρέπει από παθητικό 

υπόβαθρο, όπου απλώς διαδραματίζονται τα γεγονότα,  σε ενεργούς δυναμικούς μετόχους 

των όσων συμβαίνουν» .(Hawking, 2001). 

Σε ένα διάγραμμα όπου ο χρόνος παριστάνεται στον κατακόρυφο άξονα και ο χώρος σε 

οριζόντιο επίπεδο, ας θεωρήσουμε τις διαδρομές, των ακτίνων φωτός οι οποίες, διαμέσου του 

χωροχρόνου, φτάνουν σε μας στον παρόντα χρόνο. Η επιφάνεια που αντιστοιχεί στο σύνολο 

των δυνατών διαδρομών των ακτίνων σχηματίζει κώνο φωτός, στην κορυφή του οποίου 

βρίσκεται το γεγονός, το παρόν συμβάν - ο παρατηρητής  

 «Το φωτεινό κύμα που εξαπλώνεται (σαν παλμός) από ένα αρχικό γεγονός σχηματίζει ένα 

τρισδιάστατο κώνο μέσα στον τετραδιάστατο χωρόχρονο. Αυτός ο κώνος ονομάζεται 

μελλοντικός κώνος φωτός. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να θεωρήσουμε έναν άλλο κώνο, τον 

παρελθοντικό κώνο φωτός που αποτελείται από το σύνολο όλων των γεγονότων από όπου θα 

μπορούσε να φτάσει ένας παλμός, φωτός στο αρχικό  γεγονός» (Hawking, 1989). 

Η ομιλία ως συμπύκνωση του χώρου και του χρόνου στην εκφορά, την  ενεργοποίηση της 

σκέψης, είναι ένα γλωσσικό γεγονός (Π)  που, με βάση το μοντέλο του   Stephen Hawking, 

μπορεί να περιγραφεί από δύο κώνους:  

- τον παρελθοντικό κώνο του Π – το απόλυτο παρελθόν, που αποτελείται από το σύνολο 

των γεγονότων που περιέχονται μέσα στον κώνο και μπορούν να   επηρεάσουν το παρόν του 

γλωσσικού γεγονότος. 

- τον μελλοντικό κώνο του Π – το απόλυτο μέλλον, που αποτελείται το σύνολο των 

γεγονότων που περιέχονται μέσα στον κώνο και μπορεί να επηρεαστούν από ότι συμβαίνει 

τώρα, στο παρόν του γλωσσικού  γεγονότος. 

Ένα γλωσσικό γεγονός, έχει επίσης, τόσο σημειακό όσο και επικοινωνιακό 

χαρακτήρα- οι δύο όψεις του ανθρώπινου λόγου.  

Εικόνα 14. Το  Γλωσσικό γεγονός (το παρόν).  
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Σ’ ένα γλωσσικό σύστημα, η σήμανση – το σημαίνειν, καταλαμβάνει τον παρελθοντικό 

κώνο του γλωσσικού γεγονότος, ενώ  η λειτουργία  - το  επικοινωνείν καταλαμβάνει τον 

μελλοντικό κώνο του γλωσσικού γεγονότος, (οι κώνοι αυτοί υφίστανται «ταυτοχρόνως»).  

Ο λόγος, ο τρόπος με τον οποίο εκφέρεται λεκτικά το γλωσσικό γεγονός στον παρόντα 

χρόνο (Π) ως άκουσμα, μπορεί να αναγάγει το γλωσσικό γεγονός σε ΣΥΜΒΟΛΟ 

καθοριστικής σημασίας: «Τα σύμβολα περισυλλέγουν την έννοια τους σιγά – σιγά ανά τους 

αιώνες. Οι συνεκδοχικές σημασίες τους σαν λέξεις διαμοιράζονται σε κλάδους ακολουθώντας 

ποικίλους δρόμους σύμφωνα πάντα με το πολιτισμικό πλαίσιο. Μερικά σύμβολα είναι τόσο 

ισχυρά, τόσο κοντά στην ουσία της ζωής, ώστε η σημασία τους μένει σταθερή ή ποικίλει μέσα 

πολύ μικρό φάσμα». (Fontana, 2006) 

 «Συχνά υπάρχει σχέση μεταξύ της ισχύος και της παλαιότητας των συμβόλων. Οι βαθιές 

αλήθειες παραμένουν και πέρα από την αντικειμενική λογική και ενστικτωδώς νοιώθουμε ότι η 

συμβολική γλώσσα προσφέρει πρόσβαση προς αυτές» (Fontana, 2006), όταν τα Σύμβολα είναι 

η κοινή γλώσσα των ανθρώπων η γέφυρα ανάμεσα στον Λόγο και τον Μύθο. 

Κάθε ανθρώπινη ύπαρξη θα μπορούσε να νοηθεί ως το αποτέλεσμα της διαλεκτικής 

σχέσης ανάμεσα στο είναι και το γίνεσθαι. Κάθε άνθρωπος είναι το αποτέλεσμα της μακράς 

διαδικασίας κατάκτησης της όρθιας στάσης και του ανθρώπινου λόγου (ομιλίας), αλλά και  

του Λόγου, έμμετρου, ρυθμού και αρμονικού, που χαρτογραφεί τους Τόπους και περιγράφει 

πώς,  στις αρχές του χρόνου έλαβε  χώρα ένα πρώτο Συμβάν, μια «πράξη σπουδαία και 

τέλεια», πράξη ιδρυτική μιας ακολουθίας,  ενός συνεχούς. 

 Επομένως αν θεωρήσουμε το 

γλωσσικό γεγονός Π ως ένα κόμβο στο 

«αργηνόν» - συμβολική αποτύπωση του 

αιθερικού Δικτύου, τότε συζητάμε για 

ένα δυναμικό Πεδίο, του οποίου η 

υπόσταση δονείται από το γλωσσικό 

συμβάν, παρέχοντας μια διαπληροφορία, 

μια ενεργητική, δραστική πληροφορία, η 

οποία συνέχει τα πάντα και δομεί την 

σχέση του ομιλητή (αφηγητή , 

παραμυθά, τροβαδούρου) με τον 

ακροατή. Ο ακροατής, κάποια στιγμή, 

στο εγγύς ή στο απώτερο μέλλον, 

εισέρχεται στον μελλοντικό κώνο φωτός 

του γλωσσικού συμβάντος. Αυτό σημαίνει 

ότι εφ’ όσον η εκφορά του λόγου,  έχει 

πραγματοποιηθεί  ως Ήχος και ως Λόγος, διαμορφώνει τον βαθμό συνείδησης του ακροατή, 

που  δυνητικά μετέχει (ψυχονοητικά και σωματικά), στη «σπουδαία και τέλεια πράξη» της 

ιδρυτικής ακολουθίας. 

Όμως έχουμε ήδη δεχτεί ότι ο κάθε ακροατής / παρατηρητής φέρει τον δικό του κώνο 

φωτός. Επομένως, η είσοδος  του ακροατή / παρατηρητή στον κώνο φωτός του ομιλητή, 

σημαίνει ότι δημιουργείται  μια νοητή αλληλοτομία των δύο (μελλοντικών) κώνων 

φωτός. Το σχήμα της τομής που προκύπτει είναι μια παραβολή  ανοιχτή προς το μέλλον. 

 

Ταύτα πάντα ελάλησεν ο Ιησούς εν παραβολαίς τοις όχλοις, και χωρίς παραβολής ουδέν 

ελάλει αυτοίς, όπως πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος, ανοίξω εν παραβολαίς το 

στόμα μου, ερεύξομαι κεκρυμμένα από καταβολής κόσμου. (κατά Ματθαίον 13,  34 - 35). 

 

 

 

Εικόνα 15.  Είσοδος της σφαίρας του ακροατή στον 

κώνο φωτός  
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4. Επίλογος  
 

Σ’ όλους τους Μύθους και σ’ όλους  τους Τόπους , από την 

Θεογονία του Ησίοδου, τα Ομηρικά έπη, τους Αρχαίους 

Τραγικούς, τα Ιερά Δρώμενα (Ελευσίνια, Μυστήρια, Ορφικά 

κα) μέχρι την Ιερή Ακολουθία των Χριστιανικών Μυστηρίων, 

από τα λαϊκά παραμύθια μέχρι τα παραδοσιακά τραγούδια, τα 

ήθη και τα έθιμα, από το «εύρηκα» του Αρχιμήδη το  

Πυθαγόρειο Θεώρημα των σχολικών μας χρόνων, και εν τέλει 

μέσα από τα σύμβολα αναζητάμε την ΣΥΝΈΧΕΙΑ του λόγου 

/ Λόγου των Συμβάντων που χαράζουν την γραμμή  των 

κώνων φωτός της ζωής μας.  

Αυτό εξηγεί και την δύναμη της γλώσσας  των συμβόλων, 

που μοιάζουν σαν να στοχεύουν στο κέντρο ενός ένδον τόπου. 

Αν μάλιστα προσπαθούσαμε να περιγράψουμε –συμβολικά την 

κατάσταση (ψυχονοητική και σωματική) στην οποία οδηγεί η 

ενατένιση αυτού  του Εσωτερικού  Τοπίου, θα στεκόμαστε 

χωρίς λόγια αλλά με Λόγο, μπροστά στους Αρχαϊκούς 

Κούρους του 6
ου

 αι. που μειδιούν κατοικώντας εν εαυτούς.   
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Περίληψη 

Η παρούσα δουλειά επιχειρεί τη μελέτη του βαθμού εξάρτησης και επιρροής του 

ανθρωπογενούς –υλικού και άυλου –περιβάλλοντος από το φυσικό. Γίνεται η προσπάθεια να 

εξεταστούν τα υλικά κατάλοιπα του ανθρώπινου πολιτισμού αλλά και ο μύθος και ο λόγος 

που γεννήθηκε από αυτόν μέσα στο χρόνο και η σύνδεσή τους με τα φυσικά γεωμορφολογικά 

στοιχεία του τόπου. Στα πλαίσια αυτής της λογικής μελετάται η περιοχή της Μαγνησίας, μια 

περιοχή με ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον και ιδιαίτερα αναπτυγμένο και πλούσιο 

μυθολογικό στοιχείο. Ο παραπάνω συλλογισμός προσεγγίζεται κατά κύριο λόγο μέσα από τη 

βιβλιογραφία, αλλά και σε μεγάλο βαθμό με την ανάλυση μέσω σκίτσων και διαγραμμάτων, 

που αποδίδουν πιο άμεσα την βιωματική εμπειρία του τόπου και την προσωπική αντίληψη του 

μύθου και του λόγου της περιοχής μελέτης. 

 

Λέξεις κλειδιά 

Μαγνησία, Αργοναυτική εκστρατεία, Κένταυρος, Ανθρωπογενές περιβάλλον, Φυσικό 

περιβάλλον, Όρος Πήλιο, Οικισμός 

 

Abstract 

The present work attempts to study the degree of dependence and influence of the 

anthropogenic - material and immaterial - environment on the natural. An attempt is made to 

examine the material remains of human civilization, but also the myth and the reason born out 

of it through time, and their relation with the natural geomorphological elements of a place. 

Within this logic the area of Magnesia is studied. An area of particular archaeological interest 

and with a highly developed and rich mythological element. The above reasoning is mainly 

approached through the literature, but also to a great extent through the analysis of sketches 

and diagrams, which offer a more direct the experience of the place and of the personal 

perception of the myth and reason of the area of study. 

 

Key words 

Magnesia, Argonauts, Centaur, Anthropogenic environment, Natural environment, Mount 

Pelion, Settlement 

 

Πρόλογος 

Η εμπειρία που προκύπτει μέσα από την βίωση της καθημερινής ζωής, που συγκροτεί τη 

σύγχρονη τρέχουσα ιστορία, στον τόπο που παρήγαγε ένα μεγαλειώδες μυθικό παρελθόν 
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είναι ικανή να δονήσει τα νερά μιας συμβατικής ρέουσας καθημερινότητας και να εγείρει 

ερωτήματα και προβληματισμό.  

Το ερέθισμα και η ανάγκη για την ενασχόληση με το θέμα, καθώς και η οπτική γωνία της 

προσέγγισης αντανακλάται αφενός στην ανάδυση του κατάλληλου προβληματισμού μέσα 

από τη διαδικασία των αρχιτεκτονικών σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 

και αφετέρου στην βιωματική σχέση με την πόλη του Βόλου και ευρύτερα της περιοχής της 

Μαγνησίας και η προσωπική σχέση με τον συγκεκριμένο τόπο. 

Η παρούσα δουλειά έχει σκοπό να αναδείξει την περιοχή της Μαγνησίας στη Θεσσαλία ως 

τόπο μέσα στις διαστάσεις του χώρου και του χρόνου. Η φυσιογνωμία, η ταυτότητα, οι 

χωρικές σχέσεις και οι πολιτισμικές εκφράσεις του τόπου αποτελούν ζητήματα που 

διερευνώνται μέσα από την ανάλυση αφενός του φυσικού περιβάλλοντος και αφετέρου του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην υλική και άυλη υπόστασή του. Η ιστορική και 

μυθολογική διάσταση και ο ρόλος της αναδεικνύουν τη σημασία του τόπου αυτού ως 

μείζονος χώρου παραγωγής εννοιών, ιδεών και συμβόλων που ξεπερνούν τα στενά χωρικά 

όρια και ανάγονται σε υπερτοπική και διαχρονική σφαίρα.  

Η Μαγνησία αποτελεί έναν τόπο με απαράμιλλη ομορφιά, όπου συμπλέκονται αρμονικά η 

φύση, ο άνθρωπος, οι μύθοι, οι ιδέες, η ιστορία συνθέτοντας ένα μοναδικό σύνολο. Το 

πολιτισμικό περιβάλλον του τόπου αυτού είναι εξαιρετικά φορτισμένο με ιδιαίτερα 

ανεπτυγμένο το μύθο και τον λόγο του. Η μυθολογική διάσταση της περιοχής έχει 

δημιουργήσει σύμβολα που έχουν συμβάλλει στη συγκρότηση του ελληνικού πολιτισμού και 

έχουν επηρεάσει ολόκληρη την ευρωπαϊκή σκέψη. Ο μύθος και ο λόγος του τόπου έχουν 

ξεπεράσει τα τοπικά γεωγραφικά όρια του χώρου και το χρονικό πλαίσιο του παρελθόντος 

και έχουν αποκτήσει μια οικουμενική διάσταση στο χώρο και τον χρόνο.  

Παράλληλα, η Μαγνησία χαρακτηρίζεται από ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον που 

συνδυάζει αρμονικά βουνό, θάλασσα, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ακτογραμμή και ανάγλυφο, 

πλούσια χλωρίδα και πανίδα.  

Η προβληματική μας λοιπόν βασίζεται πάνω στη διερεύνηση του βαθμού εξάρτησης, 

συσχετισμού ή επιρροής ανάμεσα στο ανθρωπογενές – πολιτισμικό φορτίο του τόπου στην 

υλική και άυλη διάστασή του με το φυσικό περιβάλλον – τα φυσικά χαρακτηριστικά του 

τόπου.  

Η μεθοδολογική προσέγγιση ακολουθεί κατά κύριο λόγο την βιβλιογραφική έρευνα. 

Ωστόσο, αυτή εμπλουτίζεται με τρόπο ουσιαστικό από την βιωματική εμπειρία, τον 

προσωπικό τρόπο αντίληψης και πρόσληψης και τη διερεύνηση μέσα από διαγράμματα, 

σκίτσα και σχέδια. Κάτι τέτοιο έχει ως στόχο την αναζήτηση και αποκωδικοποίηση εκείνων 

των υλικών και άυλων στοιχείων του χώρου που αποτελούν αρχέτυπες δομές, σύμβολα και 

ιδέες.   

Ο χώρος προσλαμβάνεται μέσω της λογικής αφενός και μέσω των αισθήσεων αφετέρου. 

Άρα, η λογική και η αισθητηριακή κατανόηση συνθέτουν την χωρική εμπειρία και ερμηνεία. 

Το γεγονός αυτό συστήνει την απομάκρυνση της αντίληψης των στοιχείων του χώρου ως 

θέαμα και την ενίσχυση της εξερεύνησης ως σημείου αναφοράς της ύπαρξής μας. Προκύπτει, 

λοιπόν, μια σχέση ανάμεσα στην εμπειρική αντίληψη και τη διανοητική σύλληψη που 

ανασυνθέτουν το χωρικό, αφηγηματικό και νοηματικό επίπεδο συγκροτώντας την 

αναπλαισίωση του νοήματος του χώρου. 

 

A.  Ανθρωπογενές περιβάλλον 

Όπως αναφέρθηκε, η φυσιογνωμία ενός τόπου μελετάται μέσα από την ανάλυση του 

φυσικού περιβάλλοντος και του ανθρωπογενούς στην άυλη και υλική υπόστασή του. Μέσα 

από αυτή τη λογική θα το αναλύσουμε παρακάτω. 
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Α.1.  Η άυλη διάσταση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Σύμφωνα με τον Δ. Καλλιγερόπουλο, ο αρχαίος ελληνικός μύθος «δεν αποκολλήθηκε ποτέ 

οριστικά από την ιστορική πραγματικότητα, αλλά ήταν ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονταν 

τότε οι άνθρωποι την πραγματικότητα, ήταν η ενιαία, συνολική και ιστορικά πρωτογενής 

αντίληψη της αλήθειας πριν ακόμη γίνει ο διαχωρισμός ανάμεσα στη νόηση και την ψυχική 

διάθεση, ανάμεσα στην επιστημονική λογική και την ποιητική έκφραση. Ο μύθος είναι η 

πρωταρχική αντίληψη του ανθρώπου για τον κόσμο και την ιστορία» (Καλλιγερόπουλος, 

1999). 

Ο ελληνικός μύθος έπλασε θεούς σοφούς και πανίσχυρους υπερβαίνοντας την άγνοια και 

τα ανθρώπινα όρια. Έπλασε ιστορία, πολέμους, ήρωες, κατορθώματα και επιτεύγματα. Τα 

έπλασε όμως με πρώτη ύλη την πραγματική ανθρώπινη φύση που περιέχει την αίσθηση και 

τη μνήμη, το συνειδητό και το ασυνείδητο, το λογικό και το παράλογο, το επιστημονικό και 

το υπερβατικό, το τεχνικό και το αισθητικό στοιχείο της νόησης. Ιστορικά, ο αρχαίος 

ελληνικός μύθος εκφράζει το τέλος της μυθικής – ηρωικής εποχής και την απαρχή της 

ιστορίας και του ορθού λόγου (Κοσμετάτου, 1999). 

Οι μύθοι είναι ο εικονιστικός λόγος των απαρχών και εξηγούν την προέλευση ενός 

θεσμού, ενός εθίμου, τη λογική μιας περιπέτειας, την οικονομία μιας συνάντησης. 

Προκειμένου να διασφαλίσει την ύπαρξή του, ο άνθρωπος των απαρχών ήταν υποχρεωμένος 

να δίνει κάθε στιγμή την πιο μεγάλη προσοχή στα σημεία που του μετέδιδαν με την παρουσία 

τους τα όντα και τα πράγματα που τον περιέβαλλαν, δηλαδή το ίδιο το φυσικό (έμψυχο και 

άψυχο) περιβάλλον. Η επικοινωνία με την φύση είχε τη μορφή ζωηρής ανταπόκρισης με την 

κατάλληλη κάθε φορά αντίδραση-απάντηση που έπαιρνε τη μορφή μιας αντανακλαστικής 

κίνησης. Οι μύθοι αποκαλούνται από τον Freud ως συμπλέγματα, από τον Γιουνκ ως 

αρχέτυπα, από τον Πλάτωνα ως ιδέες, ενώ συνιστούν τις μόνιμες σχέσεις της ζωής, σύμφωνα 

με τον Γκαίτε. 

Ο μυθολογικός κύκλος που σχετίζεται με την αργοναυτική εκστρατεία αποτελεί έναν από 

τους πέντε κύκλους της ελληνικής μυθολογίας οι οποίοι με τη σειρά τους αποτελούν το 

σύνολο της μυθολογίας του αρχαίου ελληνικού κόσμου. 

Ο Αργοναυτικός Κύκλος περιλαμβάνει μύθους σχετικούς µε την Αργοναυτική εκστρατεία, 

τον Ιάσονα, τη Μήδεια και τους Κενταύρους. Ο βασικός μυθολογικός άξονας του 

αργοναυτικού κύκλου είναι η εκστρατεία που ηγήθηκε ο Ιάσων από την Ιωλκό της Θεσσαλίας 

στην Κολχίδα του Εύξεινου Πόντου προκειμένου να επιστρέψει στην πατρίδα του το 

χρυσόμαλλο δέρας. Η εκστρατεία αυτή ονομάστηκε «Αργοναυτική» από την Αργώ, το 

μυθικό πλοίο του Ιάσονα. 

Ωστόσο, στη σύνθεση του μυθολογικού κύκλου επισυνάπτονται διάφοροι τοπικοί μύθοι 

συγγενικοί ως προς τον βασικό: του Φρίξου και της Έλλης, των Διόσκουρων, του Ηρακλή, 

του Φινέα, του Ιάσονα και της Μήδειας 

Η εκστρατεία, λοιπόν, που έγινε γνωστή ως αργοναυτική, ήταν μια από τις πιο 

μεγαλειώδεις εκστρατείες που γνώρισε ο αρχαίος ελληνισμός, συγκρινόμενη μόνο με την 

τρωική εκστρατεία, που έγινε αργότερα. 

Το έπος του Απολλώνιου του Ρόδιου (3
ος

 αι. π.Χ.) με τίτλο «Αργοναυτικά» συνιστά τη 

μοναδική διασωθείσα αρχαία φιλολογική πηγή η οποία εξιστορεί το ταξίδι του Ιάσονα και 

των Αργοναυτών. Παρόλο που ο Απολλώνιος έγραψε το έπος στα ελληνιστικά χρόνια, η 

σύνθεση της ιστορίας των Αργοναυτών ανάγεται σε πολύ πρώιμους χρόνους και είναι 

παλαιότερη από την Οδύσσεια. Κάτι τέτοιο δείχνει οικειότητα με τις περιπλανήσεις του 

Ιάσονα και οδηγεί στην εικασία πως οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα βασίζονται πιθανώς εν 

μέρει στις περιπλανήσεις του Ιάσονα. 
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Κατά τους αρχαίους χρόνους, η εκστρατεία θεωρείτο ως ιστορικό γεγονός που εκφράζει 

αλληγορικά το βήμα εξάπλωσης του ελληνικού εμπορίου και εποικισμού στον Εύξεινο 

Πόντο. Σύμφωνα με τους μελετητές, το ταξίδι τοποθετείται γύρω στα 1400 π.Χ. λαμβάνοντας 

υπόψη τον Τρωικό Πόλεμο, ο οποίος έλαβε χώρα λίγο αργότερα. 

Σήμερα, ερευνώνται στοιχεία που οδηγούν στην τοποθέτηση της εκστρατείας γύρω στα 

2000 π.Χ. Κατά την εξέταση δειγμάτων χρυσού από την Γεωργία σε σχέση με μερικές 

ψηφίδες από αρχαίο περιδέραιο που βρέθηκε σε τάφο στο Βόλο διαπιστώθηκε κοινή 

προέλευση. Η περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση του χρυσού πρόκειται να προσφέρει εκείνες 

τις αποδείξεις που χρειάζονται ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Αν η περαιτέρω 

έρευνα επιβεβαιώσει τα ίδια αποτελέσματα, τότε αποδεικνύεται πως οι Αργοναύτες γνώριζαν 

για τον χρυσό της Κολχίδας. Έτσι, ενισχύεται η ιστορική διάσταση της Αργοναυτικής 

Εκστρατείας, όπως οι αρχαιολόγοι υπέθεταν πάντα, δηλαδή ο αγώνας κατάκτησης της 

γνώσης μιας πλουτοπαραγωγικής μεθόδου και η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας περισυλλογής 

του χρυσού σε συνάρτηση με τις κοινωνικοοικονομικές δομές. 

Ένα άλλο μυθικό πλάσμα που συνδέεται άμεσα με τον συγκεκριμένο τόπο είναι ο 

Κένταυρος. Γενικότερα ο ίππος προβάλλεται ποικιλότροπα στη θρησκεία και τους μύθους 

των αρχαίων Ελλήνων, συναρθρωμένος άρρηκτα με τον βίο και τα έργα των θεών και ηρώων. 

Το άλογο μυθοποιήθηκε νωρίς χάρη στη νοημοσύνη, τη χάρη και την ορμητικότητά του. 

Τα φυσικά χαρίσματα του αλόγου, αλλά και η ανεκτίμητη πρακτική προσφορά του στον 

άνθρωπο με την αξιόλογη συμβολή του στην πλήρωση των καθημερινών αναγκών και την 

αποτελεσματική συνδρομή του στους πολέμους υπήρξαν παράγοντες καθοριστικοί. Το άλογο 

αποτέλεσε μια πανίσχυρη πολεμική μηχανή. Το θεσσαλικό ιππικό ήταν περίφημο στην 

αρχαία Ελλάδα και αποτελούσε το ισχυρότερο πολεμικό πλεονέκτημα των Θεσσαλών με 

πανελλήνια εμβέλεια. 

Το άλογο ήταν επίσης αποδέκτης αισθημάτων και μεταχείρισης που μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις επιφυλάσσει ο άνθρωπος σε ζώο. Ίσως η ίδια η διάπλαση του αλόγου, η αρμονία 

της σώματός του να ασκεί μια μοναδική σαγήνη, εμπνέοντας μια διάθεση ελευθερίας σε 

αχαλίνωτο καλπασμό. (Γιουνκ, 1991) 

 

 

Εικόνα 1: Άλογο - Κένταυρος 
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Το άλογο έδωσε τη δύναμη και την ταχύτητα στον άνθρωπο που του στέρησε η φύση, ενώ 

αποδείχθηκε πολύτιμος σύντροφος και συνεργάτης. Αυτή η συμβολή του αλόγου είναι 

τεράστια στο επίπεδο του υλικού πολιτισμού. Με τη βοήθεια του αλόγου, ο άνθρωπος πέρασε 

από την αργή γεωγραφική εξάπλωση στη ραγδαία επέλαση, διείσδυση και κατάκτηση. Το 

άλογο έγινε το όχημα της επέκτασης του πολιτισμού. Ο άνθρωπος ανεβασμένος στη ράχη του 

αλόγου καλπάζει στα όρια της φαντασίωσης προς την ελευθερία την λυτρωτική, ανατρεπτική, 

και ερωτική. Ανεβαίνοντας στο άλογο, ο άνθρωπος μεταμορφώθηκε και παράλληλα το 

μεταμόρφωσε σε ένα άλλο πλάσμα ανακαλύπτοντας μαζί μια άλλη υπαρξιακή διάσταση. 

Το άλογο διατηρούσε καίρια και πολυδιάστατη αξία για τον άνθρωπο, την ολωσδιόλου 

ιδιαίτερη σχέση ενός ζώου με τον άνθρωπο, σχέση που κορυφαίο της σύμβολο είναι οι 

Κένταυροι της ελληνικής μυθολογίας. 

Επιπλέον, η συσχέτιση των νερών με τα άλογα δεν είναι τυχαία. Στην αρχέγονη φαντασία, 

η δυναμική κίνηση των ζώων αυτών ανακαλεί συνειρμικά την ορμή των νερών των πηγών, 

των ρευμάτων των ποταμών και των κυμάτων της θάλασσας. Για το λόγο αυτό δεν είναι 

τυχαία και η τοποθέτηση του Κένταυρου στο Πήλιο. 

 

 

 

Εικόνα 2: Ο μύθος της περιοχής της Μαγνησίας. Το πέρασμα από την εποχή της μητριαρχίας στην εποχή της 

πατριαρχίας. 
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Α.2.  Η υλική διάσταση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υλικής διάστασης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

επιχειρείται η προσέγγιση των οικιστικών σχηματισμών που αναπτύχθηκαν διαχρονικά στην 

ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας και των αξιών που είναι ανιχνεύσιμες ως αρχαιολογικές 

μαρτυρίες στην συγκρότηση των πολιτισμών αυτών. Οι οργανωμένοι οικισμοί μπορούν να 

προσφέρουν σημαντική γνώση μέσα από τη μελέτη και έρευνα της πολεοδομικής τους 

οργάνωσης συμβάλλοντας στην κατανόηση των κοινωνιών που τους παρήγαγαν. 

 

 

Εικόνα 3: Η διαφορά των νεότερων (μετά την εποχή του Χαλκού) από τους νεολιθικούς οικισμούς 

 

Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως η σημερινή πόλη του Βόλου είναι απόγονος 

διάφορων οικιστικών πυρήνων που αναπτύχθηκαν κατά καιρούς στην ευρύτερη περιοχή. 

Τέτοιοι πυρήνες είναι το Σέσκλο, το Διμήνι, η Δημητριάδα, οι Παγασές, οι αρχαίοι οικισμοί 

στον Άνω Βόλο, στο λόφο της Γορίτσας και στο λόφο των Πευκακίων, με σημαντικότερο τον 

οικισμό Κάστρο (Παλαιά) στο μυχό του Παγασητικού Κόλπου. Ο οικισμός κατοικείται 

ασταμάτητα από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα. Οι παραπάνω θέσεις 

κατοικήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές φάσεις και όχι με την ίδια ένταση στις περιπτώσεις 

που συνέπιπταν. Παρ’ όλα αυτά, ο λόφος των Παλαιών είναι η μόνη οικιστική θέση που 

διατήρησε την αδιάλειπτη συνέχειά της μέσα στο χρόνο από την πρώιμη προϊστορία μέχρι και 

σήμερα. (Αποστόλου και Σταμουλίδης, 2007). Η προϊστορία αφορά μια μεγάλη περίοδο, 

ιδιαίτερα σημαντική για την αρχιτεκτονική και την πόλη, γιατί σε αυτή τοποθετούνται οι 

αρχικοί τύποι – μοντέλα για το είδος της αρχιτεκτονικής και της πόλης που θα ακολουθήσει. 

Η παραγωγική επανάσταση που προκάλεσε η γεωργία και η κτηνοτροφία στη μεσολιθική 

περίοδο (10η χιλιετία π.Χ.), σε συνδυασμό με μια κοινωνική οργάνωση, που βασίζεται 

καταρχήν σε μια μητριαρχική και στη συνέχεια σε μια πατριαρχική δομή της κοινωνίας κατά 

γένη, επέτρεψε τη μόνιμη εγκατάσταση και κατά συνέπεια τη δημιουργία των πρώτων 

οικιστικών συνόλων.  
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Εικόνα 4: Κάτοψη του Διμηνίου (http://www.artehistoria.com/v2/obras/7802.htm, ιδία επεξεργασία) 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συνολικού τρόπου οργάνωσης της ζωής (παραγωγή – 

γεωργία, εξουσία – γενάρχης, θρησκεία – ιερό), εγγράφονται στο χώρο με τα ίχνη ενός 

λαβυρινθοειδούς ιστού, της κοινής πλατείας, του μεγάρου, των οικιών – μονάδων και των 
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ισχυρών αναλημματικών τοίχων που καταρχήν συμβάλλουν ως μάντρες στην παραγωγή και 

μεταγενέστερα συνιστούν μέρος των οχυρωματικών τειχών. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν την 

πρωταρχική δομή ενός οικισμού και την εκκίνηση μιας γενεαλογίας της πόλης και των 

αρχιτεκτονικών της στοιχείων, που παρ’ όλους τους μετασχηματισμούς της μέσα στο χρόνο, 

ποιοτικούς και ποσοτικούς, θα παραμείνει σταθερή ως θεμελιώδης και πρωταρχική σύσταση 

της πόλης – αρχέτυπο. Στον ελλαδικό χώρο, ο «πολιτισμός του Σέσκλου» (5
η
 χιλιετία π.Χ.) 

και ο «πολιτισμός του Διμηνίου» (3
η
 χιλιετία π.Χ.) δίνουν τις πρώτες οργανωμένες εικόνες 

οικισμών με τη δομή ινδοευρωπαϊκής πόλης. Πρόκειται για δύο από τους σπουδαιότερους 

νεολιθικούς οικισμούς της Ευρώπης και βρίσκονται στην περιοχή της Μαγνησίας 

(Παπαχατζής, 1937). 

Μελετώντας τους διαδοχικούς οικισμούς της περιοχής της Μαγνησίας, παρατηρούμε μια 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο νεολιθικών κέντρων που αναφέραμε και όλων των άλλων 

νεώτερων κέντρων: τα τελευταία είναι χτισμένα στην παραλία και στηρίζουν την υπεροχή 

τους στη θάλασσα, ενώ τα νεολιθικά κατείχαν τα ενδότερα, τη γόνιμη πεδιάδα που στην 

εκμετάλλευσή της στήριζαν την ύπαρξή τους. Οι νεολιθικοί κάτοικοι της περιοχής δεν 

αγαπούν τη θάλασσα ούτε επιχειρούν να εξοικειωθούν με αυτή, γιατί είναι προπάντων 

γεωργοί. 

 

 

 

Εικόνα 5: Η εξωστρεφής δομή του Ιπποδάμειου συστήματος των νεότερων οικισμών σε αντίθεση με την 

εσωστρέφεια των ομόκεντρων κύκλων της δομής των νεολιθικών οικισμών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62



 

Β. Φυσικό περιβάλλον 

Η περιοχή της Μαγνησίας εντοπίζεται στη Θεσσαλία, στο κέντρο του ελλαδικού χώρου. Ο 

χώρος, τον οποίο καταλαμβάνει η Μαγνησία από την πρώιμη αρχαιότητα, παρουσιάζει ένα 

πολύ ιδιαίτερο, ετερόκλητο και ποικιλόμορφο πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Η 

γεωμορφολογία και το ανάγλυφο της περιοχής εμφανίζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και πολύ 

έντονα χαρακτηριστικά, πράγμα που συνιστά το γεγονός πως η Μαγνησία, το νοτιοανατολικό 

άκρο της Θεσσαλίας στην κεντρική Ελλάδα, είναι αμέσως αναγνωρίσιμη στις χαρτογραφικές 

απεικονίσεις.  

Εικόνα 6: Η γεωμορφολογία της περιοχής της Μαγνησίας. Το όρος Πήλιο και ο Παγασητικός κόλπος. 

 

Η μοναδικότητα αυτή οφείλεται στην ύπαρξη αφενός ενός μεγάλου κλειστού στρογγυλού 

κόλπου (Παγασητικός) που εισέρχεται στο ηπειρωτικό τμήμα και αφετέρου μιας στενής 

επιμήκους καμπουρωτής χερσονήσου (όρος Πήλιο) που εισβάλλει στην επιφάνεια που 

καταλαμβάνει η θάλασσα προστατεύοντας την αγκαλιά του Παγασητικού Κόλπου. Επίσης, το 

ανάγλυφο του εδάφους παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία συνδυάζοντας αρμονικά τους 

ορεινούς όγκους και τις πεδινές εκτάσεις και τις κοιλάδες με τα ρέοντα ύδατα. Επιπλέον 

στοιχείο αποτελεί το γεγονός πως η ποικιλία που απορρέει από όλα τα επιμέρους φυσικά 

χαρακτηριστικά εμφανίζεται μέσα σε σχετικά μικρή εδαφική έκταση, πράγμα που εντείνει τον 

ρυθμό των εναλλαγών και την ίδια τη διαδικασία πρόσληψης του τοπίου. 

Η πόλη του Βόλου χωροθετείται ανάμεσα στη θάλασσα του μυχού του Παγασητικού 

Κόλπου και τον γραμμικό ορεινό όγκο του Πηλίου, ενώ το σύγχρονο αστικό της πρόσωπο δεν 

αποκαλύπτει άμεσα την ιστορικότητα του τόπου. Η σύνθεση των επιμέρους στοιχείων του 

φυσικού περιβάλλοντος και οι σχέσεις που αναπτύσσονται είναι έντονες. Η διπολικότητα του 

συστήματος βουνού – θάλασσας είναι ισχυρή, πάντα παρούσα και χαρακτηρίζει την πόλη, 

ενώ επιβάλλεται ως βασικό χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας του τόπου. Τα υλικά τεκμήρια 

της δραστήριας διαχρονικής παρουσίας του ανθρώπου στην περιοχή χαρακτηρίζονται σήμερα 

από μια διακριτική παρουσία στο χώρο. Ωστόσο, αρκεί μια πιο οξυδερκής ματιά ώστε να 

αρχίσει να αναγιγνώσκεται μια μοναδική ζωντανή οντότητα έστω σε λανθάνουσα κατάσταση 

και να ξετυλίγεται ο μίτος της αρχής του όλου. 
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Αντί Επίλογου 

Η πρόσληψη του χώρου και του χρόνου αποτελεί αρχέγονη διαδικασία. Το αποτύπωμα της 

ανθρωπογενούς διαδικασίας εγγράφεται στο χώρο και στον χρόνο ως η έκφραση και το 

πνεύμα του τόπου. Τα υλικά μνημεία της Μαγνησίας αποτελούν τους αδιάψευστους μάρτυρες 

της ανθρώπινης δραστηριότητας που παρουσιάζεται αδιάλειπτη από την πρώιμη προϊστορία 

έως σήμερα. Η οικιστική δραστηριότητα και η οργάνωση του χώρου, ως διανοητικές 

διαδικασίες, αποδίδουν στο υλικό επίπεδο την πρόσληψη και αντίληψη του περιβάλλοντος 

κόσμου με την χρήση αρχέγονων στοιχείων, όπως η σπείρα και το ορθοκανονικό γεωμετρικό 

σύστημα ως αποδόσεις της εσωστρέφειας και της εξωστρέφειας, των κεντρομόλων και 

φυγόκεντρων αντίστοιχα φυγών και αντιλήψεων. 

 
 

Εικόνα 7: Η σπείρα όπως προκύπτει από την ανάλυση μέσω σκίτσων της γεωμορφολογίας της Μαγνησίας. 

 

Τα άυλα μνημεία της Μαγνησίας είναι η ανάπτυξη του μύθου και του λόγου, εκείνων των 

στοιχείων που αποδίδονται στο συναισθηματικό και ιδεολογικό επίπεδο. Η πλούσια 

μυθολογική παράδοση της Μαγνησίας περιλαμβάνει τον κορυφαίο μυθολογικό κύκλο των 

Αργοναυτών με πανελλήνια εμβέλεια, αλλά και επιρροή σε ολόκληρο το δυτικό πολιτισμό 

από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, πράγμα που ξεπερνά τα τοπικά γεωγραφικά όρια της 

Μαγνησίας και τα στενά χρονικά όρια μιας εποχής. Οι χωρικοί και οι άυλοι πυκνωτές του 

νοήματος του τόπου αναπαράγουν, μετασχηματίζουν και εξελίσσουν τις μνήμες και τις 

συνέχειες του τόπου. Το φυσικό περιβάλλον βρίσκεται σε δημιουργικό διάλογο με τη δράση 

του ανθρώπου και την υλική ή άυλη πολιτισμική του έκφραση συνθέτοντας το όλον κάτω από 

τη μαγική εκείνη επίδραση που μεταπλάθει τον χώρο και τον χρόνο σε τόπο με μύθο και 

λόγο, με σημεία και σύμβολα, με νόημα και αξίες. 
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Περίληψη 

Όπως έρευνες ετών έχουν αποδείξει, η  συνολική και συλλογική  αντίληψη, η πραγματική, 

συναισθηματική και ιδεολογική εικόνα που ένας τόπος προσφέρει, είναι το Τοπίο. Αυτό 

προκύπτει από τη συμπλοκή φυσικών και κοινωνικών συνθηκών. Είναι το πλαίσιο εδάφους 

που προβάλλεται ο πολιτισμός. Σήμερα με αυτόν τον όρο, περιγράφεται η πολιτιστική 

ερμηνεία του τόπου, όπου πολιτισμός νοείται η έκφραση της συλλογικής συνείδησης αυτού. 

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 δική 

τους συνεισφορά στην διαμόρφωση, την αντίληψη και στη συνέχεια τη γνώση και βίωση του 

τόπου αυτού. Ο άνθρωπος με κάθε μία από τις πέντε αισθήσεις που διαθέτει, αντιλαμβάνεται 

και ένα μέρος του χώρου του και αποδίδει στο καθένα ξεχωριστά νοηματικό περιεχόμενο και 

συναίσθημα, Έτσι, ο τόπος εμφανίζει μέσω του τοπίου του ποικίλες διαστάσεις. Αυτές οι 

διαστάσεις εμπλουτίζουν τον τόπο και του δίνουν ιδιαίτερη αξία. Έτσι μπορούμε να μιλάμε 

πέρα από το οπτικό τοπίο και για ηχητικό, γευστικό, οσμητικό αλλά και τοπίο αφής. Οι 

τόποι που ερεθίζουν όλες μας τις αισθήσεις είναι και οι τόποι που μένουν χαραγμένοι στη 

μνήμη μας, ξεχωρίζουν, καταγράφονται ως σημαντικοί και εν τέλει έχουν μοναδική 

φυσιογνωμία. 

Εδώ και χρόνια γίνονται προσπάθειες απόδοσης και χαρτογράφησης των ποιοτικών 

διαστάσεων του τόπου και των μορφών των τοπίων του. Με τα παραδοσιακά μέσα αυτές οι 

διαστάσεις είχαν περιορισμένες δυνατότητες καταγραφής και απόδοσης. Η ψηφιακή 

τεχνολογία σήμερα, παρουσιάζει τεράστιες δυνατότητες ώστε, τουλάχιστον τα ερεθίσματα 

που δημιουργούνται από αυτές τις ποιότητες, να μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να 

χαρτογραφηθούν πιο εύκολα. Έτσι μονάδες τέτοιων ερεθισμάτων, όπως μορφήματα, όλων 

των ειδών (ηχητικά, αφής, οσμητικά κλπ.), πραξήματα ή χρονήματα μπορούν πλέον να 

χαρτογραφούνται, αξιολογούνται και τελικά να επικοινωνούνται. 

 

Λέξεις κλειδιά 

χαρτογράφηση, οσμητικό τοπίο, τόπος, τοπίο, φυσιογνωμία, αντιληπτικό τοπίο 

mapping, odour landscape, place, landscape, physiognomy, perceptual landscape 

 

1. Εισαγωγή 

Τα μη οπτικά τοπία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της συγκρότησης της φυσιογνωμίας 

του τόπου. Ιδιαίτερα το οσμητικό τοπίο αναδεικνύεται ως βασικό στην αντίληψη της 

φυσιογνωμίας ενός τόπου. Παράλληλα  αναδεικνύεται η σημαντική  ανάγκη για διαχείριση 

των οσμητικών στοιχείων στην Πολεοδομική και Αρχιτεκτονική κλίμακα και όχι μόνο η 

αντιμετώπισή τους ως μέσο όχλησης. Είναι φανερό πως για να μπορέσει το οσμητικό τοπίο 

να συμμετάσχει ουσιαστικά στον Πολεοδομικό και Χωροταξικό σχεδιασμό, θα πρέπει η 
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χαρτογράφησή του να αναδειχθεί σ' ένα εύχρηστο εργαλείο που θα κάνει δυνατή την 

καταγραφή και αξιολόγηση των θετικών και αρνητικών στοιχείων του οσμητικού αλλά και 

της κάθε μορφής τοπίου, ώστε η τελική εικόνα του τόπου να είναι ολοκληρωμένη και ικανή 

να αποδώσει θετικά στον άνθρωπο-χρήστη. Η αδυναμία του ανθρώπου να μιλήσει για τις 

οσμές αλλά και η έλλειψη ενός συστηματικού και συστηματοποιημένου συστήματος 

σημείωσης του οσμητικού τοπίου είναι αυτή που αν και τόσο σημαντικό ακόμη δεν έχει 

ενταχθεί στις σχεδιαστικές και συνθετικές απόπειρες για ένα τόπο. Τα τελευταία χρόνια 

προσπάθειες που ξεκίνησαν ως εικαστικές παρεμβάσεις ανέδειξαν τη χαρτογράφηση του 

οσμητικού τοπίου σε πολλά υποσχόμενη προσέγγιση ανάλυσης και σχεδιασμού. 

Η όλη προσέγγιση γίνεται μέσα από το πρίσμα της επιστήμης της ανθρωπολογίας του 

χώρου. Μέσα από αυτή την προσέγγιση ο χώρος παύει να αντιμετωπίζεται στεγνά και 

ορθολογιστικά μόνο, αλλά αναπτύσσει το ενδιαφέρον για μια  αισθητική, ψυχολογική και 

ιδεολογική αντιμετώπισή του. Ο ίδιος άνθρωπος καθώς και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται το 

χώρο του είναι οι διαμορφωτές της αντιληπτικής δομής του χώρου. 

Μέσα από τη συλλογή  και χαρτογράφηση οσμητικών, για παράδειγμα, πληροφοριών, 

επιτυγχάνεται όχι μόνο η καταγραφή των μηνυμάτων που δίνει το τοπίο σαν εικόνα του 

τόπου, αλλά και της ερμηνείας του, ενώ πλησιάζεται η ανθρώπινη διάσταση του χώρου που 

επιτρέπει τη γνωριμία μαζί του, τη χρησιμοποίηση, την ιδιοποίησή του αλλά τελικά τη 

τροφοδότηση της σχεδιαστικής και συνθετικής διαδικασίας Mόνο τα ποσοτικά στοιχεία (π.χ. 

χρήσεις γης, ύψη κτιρίων κλπ.) ενός τόπου δεν αποδίδουν αυτό που λέμε Genius Loci, δηλ. το 

πνεύμα του τόπου. Πρέπει να αγγίξουμε αυτό για να επιχειρήσουμε να ασχοληθούμε με ένα 

τόπο. Και για να το αγγίξουμε πρέπει να συλλέξουμε και να χαρτογραφήσουμε όλες τις 

ποιοτικές τους διαστάσεις. 

 

2. Το οσμητικό τοπίο 

Για να μπορέσει κάποιος να προσεγγίσει την έννοια του οσμητικού τοπίου, πρέπει να μπει 

στο χώρο των οσμών, να κατανοήσει την αξία τους στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου και 

να αξιολογήσει την επίδρασή τους στη διαμόρφωση της μοναδικής οντότητας ενός τόπου. 

Σήμερα οι οσμές τείνουν να γίνουν ίδιες σε κάθε τόπο. Η παγκοσμιοποίηση έχει 

ομογενοποιήσει κάθε τομέα της ζωής Το "οσμοτοπίο" γίνεται συνεχώς όλο και πιο 

ομοιόμορφο. Οι αυθεντικές οσμές, αυτές που χαρακτηρίζουν κάθε τόπο ολοένα και 

εξαφανίζονται. Είναι  απαραίτητο να γίνουν προσπάθειες ώστε να προστατευθούν τα ήδη 

υπάρχοντα οσμητικά τοπία κάθε τόπου και γιατί όχι να προωθηθούν τα καλύτερα από αυτά. 

Όμως από τη φύση τους οι οσμές δεν μπορούν να λειτουργούν κλεισμένες σε βιβλιοθήκες 

ή μουσεία, υπάρχουν ελεύθερες, συνυπάρχουν, εμφανίζονται και εξαφανίζονται περιοδικά, 

καλύπτουν ή υπερκαλύπτονται, αντικαθιστούν ή αντικαθίστανται και μένουν ζωντανές από τη 

συλλογική μνήμη του κάθε τόπου που ζει και αναπτύσσεται μέσα από αυτές και με αυτές. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η σημείωση και καταγραφή, γίνεται η εισαγωγή του όρου 

όσμημα (όπως λέμε μόρφημα) όπου είναι οι  αρχέτυπες μορφές καταχωρημένες στην 

ευρύτερη συνείδηση. 

Οι εφαρμογές που έχουν οι οσμές σε ευρύτερη κλίμακα, μπορούν να είναι από  

Οριοθέτηση περιοχών ή να αποτελέσουν παράγοντα χωρικών διαφοροποιήσεων Σε 

πολεοδομική επίσης κλίμακα μπορούν οι οσμές να λειτουργήσουν ως Οσμητικά τοπόσημα. 

Οσμητικές εξάρσεις δηλαδή φυσικές ή τεχνητές σε σημεία σταθμούς και σημεία κοινής 

αναφοράς. Επίσης μπορούν να βρουν εφαρμογή ως μέσο σήμανσης-πληροφόρησης. Μια 

στάση μετρό για παράδειγμα, μπορεί να σημαίνεται με οσμητική σήμανση, ενώ οι χρήσεις 

γης να μην είναι διακριτές μόνο μέσα από χάρτη αλλά και με οσμτηικές ενδείξεις. Η Σήμανση 

πορείας μέσω οσμών μπορεί επίσης να έχει πολεοδομική εφαρμογή. 
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Μία άλλη χρήση είναι η δημιουργία Οσμητικών περίπατων όπου περιηγητές  οδηγούνται 

σε οσμητικά ενδιαφέρουσες περιοχές, να μαθαίνουν την ιστορία της, και γενικά μέσω αυτών 

να προβάλλονται οι ιδιαίτερες οσμές μιας πόλης. Οι οσμές επίσης χρησιμοποιούνται 

προκειμένου να βοηθήσουν στον Προσανατολισμό, όπου για παράδειγμα τυφλοί 

υποβοηθούνται σε αεροδρόμια, ή μουσεία (όπως ανάλογα γίνεται με τον ανάγλυφο δρόμο στο  

μετρό ή τον ήχος στα φανάρια. 

Οι οσμές μπορούν επίσης να συμβάλουν στην Ανάδειξη της ιστορικής πραγματικότητας 

μιας πόλης Η γαζία και το άρωμά της στην Αθήνα, μπορεί να λειτουργήσει ως αναφορά στην 

ιστορία της πόλης, να αποτελέσει ιδιαίτερο οσμητικό τοπίο αρχαιολογικών χώρων, ή της 

κεντρικής αγοράς. Οι μυρωδιές μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως ένδειξη Χρονικών 

προσδιορισμών  Στην ύπαιθρο για παράδειγμα τα εσπεριδοειδή την άνοιξη μυρίζουν, στην 

πόλη όμως σήμερα όλες οι εποχές του χρόνου έχουν την ίδια μυρωδιά  Οσμητικοί φράχτες 

μπορούν να ενταχθούν προκειμένου να επιτυγχάνεται η απώθηση, η εμπόδιση διέλευσης ή η 

προσέγγιση σε μια περιοχή. Ανάλογα Οσμητικές κουρτίνες μπορούν να δημιουργούν ένα 

οσμητικό λουτρό στην είσοδο μιας πόλης ή μιας ιδιαίτερης περιοχής. 

       

Με την είσοδο των οσμών μια νέα διάσταση εισέρχεται στον πολεοδομικό σχεδιασμό 

αφού αυτές εμπεριέχουν την έννοια του αιθερικού και του διάχυτου. 

Ιδιαιτερότητες-ιδιότητες οσμών 

Ο άνθρωπος μπορεί να αναγνωρίσει 10.000 οσμές, για πόσες όμως  μπορεί να μιλήσει;  

Σύμφωνα με τη φυσιολογία της όσφρησης για να μυρίσουμε κάτι πρέπει να βρεθεί εν πτήση. 

Μέσα από μια χημική και στη συνέχεια εγκεφαλική δράση η τελική πληροφορία  κατανέμεται 

σε διάφορα τμήματα του εγκεφάλου και σε δομές του που ανήκουν στο μεταιχμιακό 

σύστημα, δηλ. αυτό το μέρος του εγκεφάλου που συμμετέχει στην επεξεργασία των 

αναμνήσεων και των συναισθημάτων, Γι’ αυτό και οι οσμές έχουν ισχυρή συγκινησιακή 

επίδραση, αφού εκεί βρίσκεται ο Ιππόκαμπος που έχει να κάνει με τη συνειρμική μάθηση  και 

η Αμυγδαλή που επεξεργάζεται συναισθηματικές πληροφορίες. Έτσι εξηγείται η ισχυρή 

επίδραση των οσμών στον ανθρώπινο ψυχισμό και τη σκέψη και η ικανότητά τους  να 

αποθηκεύουν συγκινησιακές λειτουργίες. 

Επίσης μέσω των οσμών αποθηκεύονται αναμνήσεις που με αυτές επανέρχονται ξανά.  

Μέσω των οσμών ενεργοποιούνται άλλες αισθήσεις και κυρίως αυτή της γεύσης. Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό των οσμών είναι ότι επηρεάζουν την απόδοση. Σε πειράματα που έχουν γίνει 

έχει παρατηρηθεί πως σε αρωματισμένα περιβάλλοντα εργασίας η απόδοση και η 

αυτοσυγκέντρωση των εργαζομένων, ανάλογα με το άρωμα, ήταν αυξημένη. Πολλές φορές 

επίσης οι μυρωδιές επηρεάζουν τη διάθεση, ανάλογα με το αν αυτές έχουν συνδεθεί με 

ευχάριστες ή δυσάρεστες εμπειρίες. Η σύνδεση μάλιστα των οσμών με εμπειρίες γίνεται 

φανερή και με το γνωστό ως φαινόμενο Προυστ, όπου περίγραψε ένα χείμαρρο από μνήμες 

που του δημιουργηθήκαν με την αίσθηση της όσφρησης ενός γλυκού. Η κρίση μιας οσμής 
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εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που είναι μεταβλητοί τις περισσότερες φορές. Το 

ενδιαφέρον, η συνήθεια, η ψυχολογική προετοιμασία, τα κοινωνικά πλαίσια, ακόμα και το 

κλίμα μπορούν να επηρεάσουν το χαρακτηρισμό μιας οσμής ως ευχάριστης ή δυσάρεστης. 

Γενικά οι μυρωδιές και οι οσμητικοί συμβολισμοί χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται 

σε πλήθος τελετουργιών και δραστηριοτήτων  όπως ερωτοτροπίες, επικοινωνία με πνεύματα, 

θεραπείες και ότι έχει να κάνει με σημαντικά γεγονότα της ζωής των ανθρώπων  όπως 

γεννήσεις, γάμοι, κηδείες κλπ.  

     

Αρώματα χρησιμοποιούσαν πάντα οι άνθρωποι  για να προσελκύουν, να ευχαριστούν τις 

θεότητες, τους καλεσμένους, να ενώνουν τους συμμετέχοντας σε μια τελετουργία καθώς όλοι 

μυρίζουν το ίδιο άρωμα, να δηλώνουν πέρασμα, να απωθούν, να συμβολίζουν κλπ. Επίσης το 

άρωμα με τη μυστηριακή του διάσταση ήταν πάντα συσχετισμένο με το Ιερό σε όλες τις 

εποχές και όλα τα μέρη. Η Ιερή δηλ παρουσία του μέσα στο χώρο και το χρόνο είναι 

αδιαμφισβήτητη. Από την αρχαία έως τη σύγχρονη εποχή σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. 

Ιστορική πορεία χρήσης οσμών 

Βλέποντας κανείς τη πορεία των οσμών μέσα στο χρόνο και σε διάφορες κοινωνίες θα 

διαπιστώσει πως πάντα  ήταν παρούσες με τον ένα ή άλλο τρόπο. Στην Αρχαία Εποχή Οι 

πόλεις αποκτούσαν τις μυρωδιές των ανάλογων χρήσεων, ενώ τα σπίτια αρωματίζονταν με 

λουλούδια. Στη Ρωμαϊκή εποχή δίνονταν ιδιαίτερη φροντίδα στον αρωματισμό  των σπιτιών 

που ήταν αρωματικές οάσεις στις πόλεις που γενικότερα, μύριζαν αναλόγως των χρήσεων. 

Ήταν χαρακτηριστικές οι οσμές έξω από τις  παλαίστρες, τους ναούς, την  αγορά,  τα δημόσια 

λουτρά. Στο Μεσαίωνα η καθημερινή χρήση των αρωμάτων έπεσε σε δυσμένεια ενώ οι 

Μεσαιωνικές πόλεις γενικότερα χαρακτηρίζονται ως δυσώδεις Στην Αναγέννηση 

επανακτάται έτσι η σπουδαιότητα των οσμών στην καθημερινή ζωή και η δυσοσμία  έγινε 

συνώνυμη του ανθυγιεινού. Τότε αναπτύχθηκαν  κήποι με οσμητική αξία. Στη Σύγχρονη 

Εποχή, που θεωρείται πως το κάθε άτομο έχει ξεχωριστό οσμητικό αποτύπωμα, η ανάπτυξη 

της αρωματοποιίας έχει εκτοξεύσει κυρίως τη χρήση τεχνητών αρωμάτων, ενώ γενικότερα η 

χρήση έχει επεκταθεί στην επίτευξη λειτουργιών όπως η χαλάρωση, η ηρεμία, η 

συγκέντρωση. Σχετικά με τις πόλεις, αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι μετά τη 

δυσοσμία τους κατά τη Βιομηχανική επανάσταση, αποτέλεσμα συνήθειας, οικονομικού 

οφέλους, έλλειψης χρόνου, ασχεδίαστες χρήσεις, οι οσμές των πόλεων αποτελούν κρατική 

μέριμνα αφού επικεντρώνονται όμως μόνο στην όχληση από αυτές. 

Η μελέτη της χρήσης των οσμών σε Μη Δυτικούς Πολιτισμούς, έχει να διδάξει πολλά για 

την αρχέγονη κυρίως σχέση του ανθρώπου με τις μυρωδιές. Εκτός από την απόδοση 

θεραπευτικής αξίας στις μυρωδιές, έχουμε την κρίση κάθε μυρωδιάς ανάλογης των αξιών. 

Χρησιμοποιούνται επίσης οι μυρωδιές ως μέσο ταξινόμησης και διάκρισης οσμητικών 

κατηγοριών του κόσμου, ενώ υπάρχουν φυλές που στηρίζουν στις μυρωδιές ολόκληρη τη 

φιλοσοφία ζωής και κοσμοθεωρίας τους. Οι Bororo της Βραζιλίας χωρίζουν τον κόσμο σε 

δύο οσμητικές κατηγορίες, αυτή που συνδέεται με τη ζωή και αυτή που συνδέεται με την 

ψυχή και το πνεύμα. Ενώ στα Νησιά Αντάμα, μετρούν το χρόνο με βάση τις μυρωδιές των 

φυτών κατά την εξέλιξη τους και προσδιορίζουν το χώρο που ζουν από τη μυρωδιά ενός 
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λουλουδιού. Αντιλαμβάνονται δηλαδή τον τόπο ως Οσμότοπο και ως δυναμικό και ρέον 

περιβάλλον. 

Σύγχρονη χρήση 

Σήμερα έχουν δημιουργηθεί διάφορες οσμητικές βιβλιοθήκες  προκειμένου να χωρέσουν 

και να αποθηκεύσουν  οσμές πριν αυτές χαθούν οριστικά. Με το πέρασμα των χρόνων οι 

οσμές μπαίνουν όλο και περισσότερο στη ζωή μας και με τρόπους αρκετά ασυνήθιστους. Από 

κινητά τηλέφωνα που προειδοποιούν για τους ρύπους έως διαφημιστικά τουριστικά φυλλάδια  

που εκπέμπουν οσμητικά χαρακτηριστικά περιοχών. 

Ήδη μετά την ανακάλυψη της ιδιαίτερης οσμητικής ταυτότητας που έχει το κάθε άτομο 

και των οσμηρών του αποτυπωμάτων, έρευνες στρέφονται προς την ανάπτυξη τεχνολογίας 

όπου θα δίνεται η δυνατότητα για εξακρίβωση των διαφορετικών οσμηρών αποτυπωμάτων 

ενός ατόμου ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του και τις ασθένειές του. Μια τέτοια 

έρευνα στοχεύει στο να οδηγήσει στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών-χημικών αισθητήρων που θα 

ανιχνεύουν έγκαιρα και θα διαγιγνώσκουν μια εξελισσόμενη ασθένεια. Η χρήση της 

ηλεκτρονικής μύτης αυτής φιλοδοξεί να έχει εφαρμογή στην αυτόματη διάγνωση από το 

τηλέφωνο αρκετών ασθενειών όπως του διαβήτη, του καρκίνου του πνεύμονα, της ουροδόχου 

κύστεως και του δέρματος χάρη στην ενσωματωμένη στο μικρόφωνο, δέσμης οπτικών ινών 

που μιμούνται τα επιθήλια της μύτης. 

Οι οσμές χρησιμοποιούνται ήδη στης Αμερική για θέματα ασφάλειας, με αποκορύφωμα 

την δημιουργία της περισσότερο δυσάρεστης μυρωδιάς για την διάλυση συγκεντρώσεων, ή 

την οσμητική ταυτοποίηση των ύποπτων ατόμων ανάλογης με αυτής των δακτυλικών 

αποτυπωμάτων. 

Από την άλλη η εταιρεία digiscent κατασκεύασε ένα πρόγραμμα όπου το άρωμα γίνεται 

ψηφιακό. Μέσω των κωδίκων της συγκεκριμένης γλώσσας, καταγράφηκαν με το δυαδικό 

σύστημα των υπολογιστών 01, σε bits και  bytes βασικές αρχέγονες οσμές, όπου η ανάμειξή 

τους και ο συνδυασμός τους, δημιουργεί πολλές περισσότερες. Στη συνέχεια μετατρέποντας 

τους κώδικες ξανά σε οσμές, σχεδίασαν και έφτιαξαν ένα μεγάφωνο-πομπό για αυτή τη 

γλώσσα ονόμασαν ismell. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για την εμπειρία ενός 

αρώματος από μακριά. 

Λειτουργική σημασία οσμών 

Οι οσμές χρησιμοποιούνται προς εξυπηρέτηση πολλών σκοπών. Αυτή η λειτουργική 

σημασία των οσμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς εξυπηρέτηση και πολεοδομικών στόχων. 

Οι εφαρμογές των οσμών σε ευρύτερη κλίμακα μπορούν να οδηγήσουν σε αποτελέσματα τον 

πολεοδομικό σχεδιασμό Όταν για παράδειγμα οι μυρωδιές χρησιμοποιούνται ως μέσο 

αναγνώρισης σε ένα ίδρυμα στο Έξετερ της Αγγλίας, όπου διάφοροι χώροι αρωματίζονται 

ξεχωριστά, προκειμένου να προσανατολίζονται οι τυφλοί, γιατί κάτι ανάλογο να μη μπορεί να 

εφαρμοστεί και σε μεγαλύτερη κλίμακα; 

Παράγοντες κρίσης οσμών 

Διάφοροι παράγοντες άλλοτε μεταβλητοί και άλλοτε όχι, παίζουν ρόλο στη κρίση των 

οσμών. Αυτοί οι παράγοντες ως μεταβλητές θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην όποια 

προσπάθεια σημείωσης και καταγραφής του οσμητικού τοπίου. Έτσι ακόμα και ο απλός 

χαρακτηρισμός μιας οσμής ως ευχάριστης ή δυσάρεστης εξαρτάται από παράγοντες που 

μπορεί ναι είναι πρακτικοί, συναισθηματικοί ή ιδεολογικοί. Μπορεί μια μυρωδιά 

αντικειμενικά άσχημη να κρίνεται ως καλή όταν σχετίζεται με οικονομικό κέρδος, ή όταν έχει 

συνδεθεί με ευχάριστες μνήμες ή όταν είναι συμβατή με ένα τόπο. κ.ο.κ. Θέματα παιδείας, 

σκοπιμότητας, κοινωνικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος παίζουν ουσιαστικό ρόλο. Ο 
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παράγοντας της συνήθεια  αναδεικνύεται, όταν επισκέπτες αναφέρονται συχνά στην ιδιαίτερη 

μυρωδιά ενός  τόπου που οι μόνιμοι κάτοικοι δεν αντιλαμβάνονται  

 

3. Σημείωση των οσμών 

Αυτή η αιθέρια και μη στατική φύση των οσμών κάνει δύσκολη την καταγραφή και 

σημείωσή τους. Παρόλα αυτά υπάρχουν  περιπτώσεις που αναδεικνύουν  τρόπους  με τους 

οποίους μέχρι σήμερα ταξινομούνται, σημειώνονται και καταγράφονται οι οσμές από 

διάφορες ειδικότητες.  

Ο Αμούρ τη δεκαετία του 50, αναπτύσσοντας τη στερεοχημική θεωρία του, έκανε την 

πρώτη κατάταξη και καταγραφή των οσμών με βάση κοινά χαρακτηριστικά τους. Ανακάλυψε 

πως κάθε οσμητικό μόριο έχει σχήμα συγκεκριμένο και καταλήγει στους ανάλογους 

υποδοχείς του επιθηλίου. Υπάρχουν 7 πρωταρχικές οσμές που αντιστοιχούν σε 7 τύπους 

υποδοχέων. Αυτή είναι η πρώτη διάκριση και από εκεί και έπειτα υπάρχουν τόνοι και 

αποχρώσεις αυτών. Έτσι, ο Μόσχος για παράδειγμα έχει μόρια σαν δίσκους που ταιριάζουν 

στην ελλειψοειδή περιοχή των νευρώνων η Ανθώδης οσμή έχει μόρια με  σχήμα δίσκου με 

ουρά κ.ο.κ.  

Ένας άλλος τρόπος καταγραφής των οσμών και πλέον διαδεδομένος είναι ο λεκτικός. 

Όμως και εδώ διαφάνηκε η ένδεια του οσμητικού λεξιλογίου αφού καταφεύγει σε 

παρομοιώσεις, μεταφορές, χρησιμοποιεί άλλες αισθήσεις, περιγράφει με συναισθήματα 

χρώματα, συσχετίσεις, κ.α. προκειμένου να επικοινωνήσει την οσμητική εμπειρία. 

Οι αρωματοποιία είναι ένας κλάδος που η αλματώδης ανάπτυξή της ανάγκασε τους 

ειδικούς να προχωρήσουν στην ανάπτυξη τρόπων αποτύπωσης και καταγραφής των 

αρωμάτων προκειμένου να σημειώνουν και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Έτσι ο πρώτος 

διαχωρισμός των οσμών που χρησιμοποιούν είναι οι νότες, οι οποίες αποτελούν τα βασικά 

συστατικά σύνθεσης αρωμάτων και είναι περίπου 2.000 και με αυτές δημιουργούν τα 

αρώματα όπως οι συνθέτες τη μουσική. Οι νότες αυτές έχουν συγκεκριμένα ονόματα  με 

κατανοητή έννοια από τους ειδικούς. 

        

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και διάφορες μεμονωμένες προσπάθειες καλλιτεχνών ή 

άλλων επιστημόνων και επιχειρηματιών που αποτυπώνουν ή αναπαράγουν τις οσμές. Όπως 

για παράδειγμα η καλλιτέχνιδα Τζένη Μαρκέτου με τα έργα της aromaland και smellit που 

αποτυπώνει τη σχέση των κατοίκων με τη γειτονιά τους και τις οσμές ή τη σχέση των 

Χριστουγέννων με αυτές. Σ΄ ένα άλλο έργο της το smellbytes, ένας υπολογιστής αναλύει τα 

πρόσωπα και ανάλογα με τη συμμετρία τους εκπέμπει την ανάλογη μυρωδιά.  

Ένας άλλος τρόπος προσέγγισης του θέματος είναι η προσπάθεια κατάταξής τους, 

ανάλογα με κάποια κριτήρια που εμείς θέτουμε. Είναι μια μέθοδος προσέγγισης και 

περαιτέρω ανάλυσης, με σκοπό την εύρεση τρόπου σημείωσης αυτών που αναπτύχθηκε στη 

διδακτορική διατριβή μου. Τα κριτήρια που θέτουμε για την ταξινόμηση των οσμών μπορεί 

να είναι ιδεολογικά, ψυχολογικά, φυσικά κ.α. Η ανάλυση αυτή των οσμών και η 
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κατηγοριοποίησή τους, μπορεί να δώσει την δυνατότητα σε άλλες επιστήμες  να βοηθήσουν, 

η κάθε μία στον τομέας της, προς την επίτευξη του αρχικού σκοπού. Έτσι για κάθε οσμή 

μπορούμε να διακρίνουμε χαρακτηριστικά που θα οδηγήσουν στην ταξινόμησή της.  Η όλη 

ιδέα έγκειται στο ότι αν δεν μπορούμε να καταγράψουμε την ίδια την οσμή, τότε μπορούμε 

να καταγράψουμε τα χαρακτηριστικά της και τις σχέσεις της με άλλους παράγοντες 

περισσότερο οικείους προς τις σύγχρονες μορφές έρευνας. Έτσι σε μια οσμή μπορεί να 

μετρηθεί το Δυναμικό που έχει να κάνει με τη δύναμη της παρουσίας μιας οσμής, το βαθμό 

συναισθηματικής επιρροής και το εκτόπισμά της στο χώρο και το χρόνο -έντονη, ισχνή, η 

Ζωντάνια που είναι ανάλογη του βαθμού σύνθεσης των οσμών, της πηγής προέλευσης και 

της έντασης, το Βάθος που αφορά την εντύπωση που δημιουργεί σε σχέση με την επίδρασή 

του πάνω στον άνθρωπο –τρισδιάστατη, που σε περιβάλει, η Ευκρίνεια που αφορά το βαθμό 

ευκολίας ή δυσκολίας διάκρισης προέλευσης ή άλλων φυσικών χαρακτηριστικών της οσμής -

καθαρή, διαυγής και πολλά άλλα. 

Πειραματισμοί 

Στην ίδια διατριβή, έγιναν πειράματα προκειμένου να διερευνηθούν ακόμα περισσότερο 

οι δυνατότητες για τη δημιουργία ενός τέτοιου μεταγλωσσικού συστήματος. Μέσα από τους 

πειραματισμούς αυτούς καταδείχθηκε για άλλη μια φορά η αξία του οσμητικού τοπίου στην 

αντίληψη της φυσιογνωμίας των πόλεων, ενώ φάνηκε πάλι η ένδυα των εκφραστικών μέσων, 

αφού ήταν εκτεταμένη η χρήση άλλων μεταγλωσσικών συστημάτων, φάνηκε η χρήση 

αρχέτυπων εννοιών εδραιωμένων στη συλλογική συνείδηση, διαπιστώθηκε επίσης η ύπαρξη 

στερεότυπων τύπων τοπίων και για άλλη μια φορά φάνηκαν οι υποκειμενικοί  παράγοντες 

που παίρνουν μέρος στην κρίση μιας οσμής, όπως το συναίσθημα, η εμπειρία, η ψυχολογικά 

κατάσταση, ο βαθμός προετοιμασίας, τα κοινωνικά στερεότυπα κ.α. 

Ένα άλλο συμπέρασμα που βγήκε μέσα από αυτή την ομάδα των πειραματισμών ήταν η 

ανάδειξη της ισχυρής παρουσίας του Λόγου και του Μύθου της κάθε πόλης. Η φήμη μιας 

πόλης προηγείται ακόμα και της ίδιας της εμπειρίας. Το μπουγαρίνι αποδόθηκε στη Ζάκυνθο 

από ανθρώπους που δεν την είχαν επισκεφθεί ποτέ. Το γεγονός ότι η πρώτη εντύπωση είναι 

καθοριστική στη διαμόρφωση της οσμητικής αντίληψης μιας πόλης, φανερώνουν το πλήθος 

των ψυχομετρικών μεγεθών που αναδείχθηκαν ότι παίζουν σημαντικό ρόλο. Η πρωτοτυπία, η 

αναγνωρισιμότητα, ο συμβολισμός, η μνήμη κ.α. είναι μερικά από αυτά. 

Μια άλλη σειρά πειραμάτων που έγιναν στην έρευνα πειραμάτων αφορά στην  

προσπάθεια αξιοποίησης των μέχρι στιγμής στοιχείων και συστημάτων που υπάρχουν, για τη 

δημιουργία συστήματος σημείωσης των οσμητικών ερεθισμάτων. Στην έρευνα που έγινε 

μέσω της σημειολογικής ανάλυσης, των έντυπων διαφημίσεων αρωμάτων, διαπιστώθηκε η 

πληθώρα μέσων και μεθοδολογιών που ακολουθούνται προκειμένου να ερμηνευθούν και να 

μεταφραστούν οι οσμητικές ποιότητες του κάθε αρώματος που προβάλλεται. Αποτέλεσμα 

αυτού του πειράματος ήταν ο εντοπισμός, μέσα από ένα συστηματικό και  μεθοδολογικό 

τρόπο, των διαφόρων συστημάτων, μορφημάτων, μέσων και τεχνικών,  που χρησιμοποιεί ο 

τομέας της έντυπης διαφήμισης των αρωμάτων προκειμένου να μεταφέρει και να αποδώσει 

την  συγκεκριμένη οσμητική εμπειρία κυρίως μέσα από οπτικά μορφήματα. Διαπιστώθηκε η 

χρήση μιας σειράς κωδίκων που με οπτικοποιημένο τον τρόπο αποδίδουν οσμητικές 

ποιότητες. Έτσι για παράδειγμα όταν σε μια έντυπη διαφήμιση χρησιμοποιείται ως 

χρωματικός κώδικας ένα ζεστό κόκκινο, αυτό προσδιορίζει την υφή και μορφή του 

αρώματος, ότι δηλ πρόκειται για ζεστό και φλογερό άρωμα, Μπορεί επίσης να προσδιορίζει 

την οσμητική πηγή, όπως το κίτρινο που παραπέμπει στο λεμόνι, μπορεί να προσδιορίζει το 

φύλο, όπως το ροζ για τα κορίτσια, ή να οδηγεί σε αρχέτυπους συνειρμούς, όπως το χρυσό 

που συνδέεται με την ανατολή κ.ο.κ. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τη χρήση για 

παράδειγμα κωδίκων ματιέρας, όπου λαμπερά, μεταξένια, απαλά ή τραχιά υλικά αποδίδουν 

μεταφορικά οσμητικές ποιότητες. 
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4. Η χαρτογράφηση 

Ο τρόπος απόδοσης όλων των ποιοτήτων ενός τόπου γίνεται μέσω της χαρτογράφησης. 

Μέσω αυτής μπορούν να καταγραφούν, ώστε τελικά να αξιολογηθούν στοιχεία που έχουν να 

κάνουν με τη κατανόηση, τη βίωση του χώρου ή τη συμπεριφορά του ατόμου μέσα σε αυτόν 

και σε σχέση με αυτόν. Είναι αδύνατο να μάθει κανείς πότε, που και με ποιο σκοπό κάποιος 

συνέλαβε πρώτος της ιδέα να χαράξει ένα σχέδιο για να εκφράσει την έννοια του χώρου, το 

εδώ σε σχέση με το εκεί. Έτσι και σήμερα παρουσιάζεται η ανάγκη ο άνθρωπος 

εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες που του δίνουν τα επιτεύγματά του, να μπορέσει να 

καταγράψει το χώρο έτσι που να μπορεί να αντιληφθεί όλες του τις διαστάσεις, με πολλούς 

τρόπους. Να δημιουργήσει δηλαδή, χάρτη. Ο άνθρωπος, ασκεί την επικοινωνιακή του 

συμπεριφορά με σημεία ή σύμβολα που χρησιμοποιούνται συμβατικά. Ο όρος συμβατικά, 

υπονοεί ότι τα σημεία ή τα σύμβολα, όταν χρησιμοποιούνται από ορισμένα άτομα έχουν τη 

δυνατότητα να γίνονται κατανοητά και να προκαλούν αντίστοιχες  αντιδράσεις από τους 

δέκτες της επικοινωνίας. 

               

Η ανάγκη αναπαράστασης χωρικών δεδομένων και η έμφυτη τάση του ανθρώπου για 

επικοινωνία με τους συνανθρώπους του, δημιούργησε ήδη από την παλαιολιθική εποχή τους 

πρώτους χάρτες. Ο άνθρωπος ξεκίνησε ζωγραφίζοντας σε σπήλαια, σχήματα σχετιζόμενα με 

την καθημερινή του ζωή. Οι πρώτοι χάρτες, εκτός της αποτύπωσης της θέσης του ανθρώπου 

μέσα στον κόσμο, αποτυπώνουν δοξασίες, πεποιθήσεις, συμβολισμούς, ιερές αξίες, ακόμα 

και όταν απεικονίζουν στοιχεία χωρικά και φυσικά. Τον 15
ο
 αιώνα από τους πρώτους χάρτες 

που είναι καθαρά αναπαραστατικοί και εμπειρικοί, περάσαμε στους καθαρά γεωγραφικούς σε 

αυτούς που η σύγχρονη τεχνολογία έδωσε τη δυνατότητα ανάκτησής τους.  Στόχος των 

χαρτών σήμερα είναι να επιτύχουν να φέρουν όσο πιο κοντά τον  «αναγνώστη» τους, στην 

πραγματική κατάσταση  του τόπου τη στιγμή που ήταν εκεί και κατέγραψε ο ερευνητής. Να 

μπορέσει δηλαδή να ζήσει και να αντιληφθεί με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια εμπειρία, όντας 

απομακρυσμένος, την πραγματική κατάσταση, του υπό διερεύνηση τόπου. Είναι φανερό 

πλέον, ότι η σύγχρονη χαρτογράφηση αφορά μια διερευνημένη διαδικασία που είναι 

δημιουργική και εξελισσόμενη. Αποτελεί εργαλείο όχι  μόνο καταγραφής και ανάλυσης αλλά 

και αποκάλυψης, αξιολόγησης και ερμηνείας στοιχείων όχι μόνο μιας αντικειμενικής αλλά 

και μιας υποκειμενικής πραγματικότητας.  

                

Οσμητικός χάρτης Άμστερνταμ, Kate Mc Lean, 2012 
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Frankfurt, Το αντιστοιχισμένο χρώμα για κάθε μυρωδιά της πόλης δημιουργεί το χρωματικό DNA μυρωδιά της 

κάθε πόλης 

Η σύγχρονη χαρτογραφία, αφορά όχι μόνο υλικά αλλά και άυλα στοιχεία του τόπου και 

δημιουργεί συνθήκες αντίληψης όχι μόνο της πρακτικής αλλά και της συναισθηματικής και 

ιδεολογικής εικόνας του και έρχονται να ανατρέψουν παραδοσιακά χαρακτηριστικά όπως η 

αναφορά σε γεωγραφικά στοιχεία και ο προσανατολισμός. Πως μπορεί να μετρήσει ο 

προσανατολισμός στους οσμητικούς για παράδειγμα χάρτες, όταν η οσμές δεν περιορίζονται, 

δεν είναι στατικές, διαχέονται παντού και προς όλες τις κατευθύνσεις. 

     

Οσμητικός χάρτης Σιγκαπούρης, Kate Mc Lean, 2012                               Νέα Υόρκη 

Συνήθως οι οσμές αποτυπώνονται με Νοητικούς ή αλλιώς mental χάρτες  που είναι αυτοί 

διερευνούν τον τρόπο αντίληψης του ανθρώπου και της συλλογής στοιχείων από το 

περιβάλλον του μέσω των αισθήσεων ή της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε σχέση με το 

περιβάλλον. 

Στους νοητικούς, ανήκουν οι Εννοιολογικοί χάρτες, οι οποίοι αφορούν μια αφαιρετική 

επεξεργασία και αναπαράσταση δεδομένων των τόπων με εναλλακτικά μέσα, όχι 

παραδοσιακά. Ο τόπος αντιμετωπίζεται ως ρευστός και δυναμικός, με συνεχή κίνηση. 

Εμπεριέχουν την υποκειμενική διάσταση και τη στιγμιαία αποτύπωση.  

Η προσέγγιση του τόπου με ψυχογραφικούς όρους ανήκει στην περίπτωση αυτή. Οι 

Αντιληπτικοί χάρτες που πρώτος ο Kevin Lynch αποτύπωσε τη δεκαετία του 1950, ανήκουν 

επίσης στην μεγάλη ενότητα των νοητικών χαρτών.  

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι Αισθητηριακοί που αφορούν την αποτύπωση των 

εντυπώσεων που αποκομίζει ο χρήστης ενός τόπου μέσω των 5 αισθήσεών του. Έτσι αυτοί 

μπορούν να διακριθούν σε οσμητικούς, ηχητικούς, αφής, γευστικούς. Οι χάρτες όρασης, ως 

πλέον διαδεδομένοι και κυρίαρχοι στον τρόπο έκφρασης δεν ανήκουν ουσιαστικά σε αυτή 

την κατηγορία. 
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5. Το χρώμα ως μέσο αποτύπωσης των οσμών 

Μέσα στην πορεία διερεύνησης των οσμών και στην αναζήτηση τρόπου σημείωσης και 

καταγραφής τους, διαπιστώθηκε πως τα χρώματα θα μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά 

προς αυτή την κατεύθυνση. Οι μυρωδιές παρουσιάζουν μεγάλες ιδιαιτερότητες ως προς την 

ανάλυση και την αποτύπωσή τους. Ωστόσο η χρωματολογία και ο τρόπος αντιμετώπισης των 

χρωμάτων μπορεί να δώσει κοινούς τόπους διερεύνησης με τις οσμές. Η πλούσια 

εκφραστικότητα των χρωμάτων καθώς και η έντονη ψυχολογική τους διάσταση είναι στοιχεία 

που συναντάμε και κατά τη διερεύνηση των οσμών. Η εσωτερικότητα, ο πλούτος του 

εσωτερικού τους περιεχομένου αλλά και τα συνειρμικά τους ερεθίσματα απαντούν επίσης 

στον τρόπο προσέγγισης και των δύο. Το χρώμα όπως και η μυρωδιά είναι μέσα άσκησης 

άμεσης επήρειας πάνω στην ψυχή, διεγείρουν τις αισθήσεις και έχουν συναισθηματικές και 

συμβολικές αξίες, ενώ είναι πολλοί και μεταβλητοί οι παράγοντες κρίσης τους.  

     

Two Canterbury, Kate Mc Lean, 2010 

Και τα δύο είναι μη στατικά ως προς την αντίληψή τους, είναι γνωστό άλλωστε το 

μετείκασμα των ματιών στη θέα 2 συμπληρωματικών χρωμάτων, ενώ έχουν μετρήσιμα κοινά 

φυσικά χαρακτηριστικά, όπως την αραίωση, τον τόνο, τη χροιά, τη μίξη κ.α. Υπάρχει ο 

χρωματικός κύκλος και άτυπος για τους αρωματοποιούς βάσει του οποίου σε μια σύνθεση 

γίνεται η επιλογή  προκειμένου  ο συνδυασμός να υπακούει όχι σε τυχαίες επιλογές αλλά 

μέσα από αντιθέσεις και αναλογίες να επιτυγχάνεται η αρμονία,. Μάλιστα όπως είδαμε 

προηγούμενα, υπάρχει προσωπικό άρωμα για τον καθένα ξεχωριστά που έχει να κάνει με τη 

φυσιογνωμία του και που το εκπέμπει ή το προτιμά, ανάλογη μελέτη από τον Ίττεν απέδειξε 

τη χρωματική ακτινοβολία των ανθρώπων που βρίσκει άμεση ανταπόκριση στην προτίμηση 

και το ταίριασμα. Επομένως αφού το χρώμα  έχει σημαντικές ιδιότητες που ταιριάζουν με 

αυτές της οσμής θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της προσπάθειας για τη σημείωση και 

καταγραφή τους. 
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6. Εν κατακλείδι 

Σήμερα διαπιστώνεται μια επιστροφή στον άνθρωπο, όσον αφορά τη χαρτογραφία. Ο 

χάρτης παύει να έχει μόνο γεωγραφική έννοια και γίνεται εκφραστής ιδεών, αντιλήψεων, 

αντιληπτικών δεδομένων, αισθητηριακών, αισθητικών, συναισθηματικών και ιδεολογικών 

εννοιών. Γίνεται διαδραστικός, από στατικός γίνεται μεταβαλλόμενος, από καταγραφικός 

γίνεται διερευνητικός. Η σύγχρονη πραγματικότητα δείχνει την ανάγκη για στροφή προς τον 

ίδιο τον άνθρωπο στις ανάγκες και την υπόστασή του. Μια στροφή προς την ανθρωπολογική 

προσέγγιση του χώρου, όπου εξετάζεται ο τρόπος που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τον 

τόπο του και ο τρόπος που συμπεριφέρεται σε αυτόν. Η σύγχρονη χαρτογραφία ξεφεύγει 

από την παραδοσιακή γεωγραφική έννοια και με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας 

γίνεται μια τεχνική επικοινωνίας που παρουσιάζει και οργανώνει με δημιουργικό τρόπο 

δεδομένα σε ένα ορατό και προσιτό επίπεδο. Οι χάρτες, συνήθως χωροποιούν και 

οπτικοποιούν τα ποικίλα αντιληπτικά δεδομένα, τα οσμητικά είναι μεταξύ αυτών και 

διαθέτουν το χαρτογραφημένο αυτό υλικό προς ανάλυση, διεύρυνση γνώσεων, κατανόηση 

και εκτίμηση του τόπου και των τοπίων του. 
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Περίληψη 

Στη σύγχρονη εποχή το τοπίο δέχεται πολλές πιέσεις λόγω των ανθρωπογενών 

δραστηριοτήτων, αλλά και της οικονομικής ανάπτυξης.  Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα την 

υποβάθμισή του, η οποία συνδέεται άμεσα με την ποιότητα της ζωής των κατοίκων. 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη χαρτογράφηση του τοπίου στην Ελλάδα και στον 

Ευρωπαϊκό χώρο και στα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί για την προστασία τους. 

Αρχικά η έρευνα εστιάζεται στην εννοιολογική θεώρηση του τοπίου και στις διαστάσεις που 

το συνθέτουν. Στη συνέχεια αναφέρεται στα φυσικά χαρακτηριστικά του τοπίου, στα 

κριτήρια για την οριοθέτηση του τοπίου, στο νομικό πλαίσιο που αφορά στο τοπίο και τέλος 

στα εργαλεία και στις μεθόδους για τη χαρτογράφησή του. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σήμερα έχουν καταγραφεί πολλές περιοχές που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα τοπία και αξιόλογο οικολογικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Παρόλα 

αυτά, υπάρχουν και περιοχές με αξιόλογα τοπία, οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί και χρήζουν 

άμεσης χαρτογράφησης. Επίσης, η έρευνα αποδεικνύει ότι τα γεωγραφικά συστήματα 

πληροφοριών, αποτελούν ένα δυναμικό εργαλείο για τη χαρτογράφηση του τοπίου και της 

χρονικής μεταβολής τους. 

Η συμμετοχή των πολιτών καθώς και των εξειδικευμένων επιστημόνων από όλους τους 

επιστημονικούς κλάδους κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη οριοθέτηση και προστασία 

του τοπίου. 

 

Λέξεις κλειδιά: 

Τοπίο, χαρτογράφηση τοπίου, εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). 

 

Abstract 

Nowadays, the landscape is under great pressure due to the human activities and the 

economic growth of the area. This results into its degradation, which is directly related to the 

quality of life of the inhabitants. 

This study refers to the mapping of the landscape in Greece and the European area and to 

the protection measures that have been taken into account to protect them. Initially the survey 

focuses on the conceptual view of the landscape and its dimensions. Then, it refers to the 

natural landscape features, to the criteria for landscape adjust, to legal context and finally to 

the tools and methods for mapping it. 

The results have shown the areas that have been recorded today, showing particular 

landscapes and significant ecological and cultural interest. However, there are also areas with 

remarkable landscapes that are not recorded and need direct mapping. The survey also proves 
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that geographic information systems are a powerful tool for mapping the landscape and their 

change through the time. 

 The participation of citizens and specialists of all scientific fields is necessary for better 

adjusting and protection of the landscape. 

 

Key words: 
Landscape, landscape mapping, Geographic Information Systems (GIS) applications. 

 

1. Εισαγωγή 

Στις μέρες μας έχει αναγνωριστεί η αξία του τοπίου, ως ένας σημαντικός παράγοντας της 

ποιότητας της ζωής του ανθρώπου, σε όλες τις περιοχές (αστικές, υπαίθριες, υποβαθμισμένες, 

εξαιρετικού φυσικού κάλλους καθώς και σε περιοχές χωρίς ιδιαιτερότητα). Δηλαδή, το τοπίο 

παίζει σημαντικό ρόλο στην ατομική και κοινωνική ευημερία, και αποτελεί ευνοϊκό πόρο για 

την οικονομική δραστηριότητα, του οποίου η προστασία και η διαχείρισή του μπορεί να 

συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας.  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, Τοπίο, είναι μια περιοχή η οποία 

γίνεται αντιληπτή από ανθρώπους, του οποίου ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δράσης 

και αλληλεπίδρασης των φυσικών ή και ανθρώπινων παραγόντων (Ν.3827/2010). 

Ανάλογα με την οπτική γωνία την οποία προσεγγίζεται η έννοια του τοπίου, υπάρχουν 

πολλοί ορισμοί. Κατά τους Forman και Cordon, τo τοπίο είναι ένα μωσαϊκό 

αλληλοεπιδρώντων οικοσυστημάτων (Forman & Cordon, 1986). Κατά τον Schama αυτό το 

οποίο ορίζει το τοπίο είναι η συμβολή του στην κοινωνική μνήμη και το μύθο (Schama, 

1995). 

  

2. Χαρτογράφηση τοπίου 

Η χαρτογράφηση του τοπίου αναφέρεται στη χαρτογράφηση των διαφορετικών 

διαστάσεων που το συνθέτουν (Landscape Value Mapping of Hong Kong, Technicat Report, 

2001): 

 Οπτική /αισθητική διάσταση (σκίτσα, φωτογραφίες, γραπτές αναφορές) 

 Φυσική οικολογική διάσταση (γεωλογία, τάξη εδάφους, τοπογραφία, 

ανάγλυφα, χλωρίδα, πανίδα, ενδιαιτήματα, υδρολογία κ.ά. 

 Πολιτική/ Οικονομική διάσταση (χαρτογράφηση της χρήσης γης, της 

δομημένης μορφής (αναλογία της χτισμένης /μή οικοδομημένης περιοχής, 

ύψος κτιρίου, εποχή κτηρίων κ.ά.). 

Εκτός από τις παραπάνω διαστάσεις, υπάρχει και μια άλλη διάσταση του τοπίου που 

αποτελεί χαρακτηριστικό του τοπίου, ο χαρακτήρας του τοπίου ή η αίσθηση του τοπίου. Στο 

Ηνωμένο Βασίλειο η έννοια του χαρακτήρα είναι αδιαχώριστη με τον όρο τοπίο. Ο όρος 

"τοπίο" δεν αναφέρεται μόνο στην οπτική εμφάνιση του τοπίου, αλλά στις ιδιότητες της 

μορφής και του χρώματος και ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο τα διαφορετικά συστατικά 

συναντούνται για να δημιουργήσουν διαφορετικά τοπία. Όλα αυτά τα συστατικά 

εμφανίζονται με ένα ξεχωριστό και σταθερό πρότυπο και οποία δίνουν το χαρακτήρα του 

τοπίου” (Countryside Commission, 1991). 
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Επομένως, για να χαρτογραφηθούν όλα τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το τοπίο 

(φυσικό, χερσαίο, αστικό ή παράκτιο) πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές διαστάσεις 

του τοπίου που αναφέρθηκαν πιο πάνω.  

Η ορθολογική χαρτογράφηση χαρακτήρων τοπίου είναι ότι συγκεκριμένοι συνδυασμοί 

φυσικών και πολιτισμικών παραγόντων που συμβαίνουν σε διαφορετικές περιοχές έχουν ως 

αποτέλεσμα παρόμοια τοπία. Η προσέγγιση βασίζεται σε μια σειρά από φυσικούς (π.χ. 

γεωμορφολογία, γεωλογία, έδαφος) και πολιτιστικούς παράγοντες (π.χ. χρήση γης, μοτίβο 

διακανονισμού) που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τη μεταβλητότητα του τοπίου σε 

διάφορες χωρικές κλίμακες, ανάλογα με το πεδίο έρευνας. (Vogiatzakis et all, 2004). 

Επομένως, κατά την χαρτογράφηση είναι απαραίτητο να γίνει επιλογή εκείνων των 

χαρακτηριστικών του τοπίου που είναι πολύτιμα. 

Πάνω στο θέμα αυτό υπάρχουν πολλές απόψεις, σχετικά με τα χαρακτηριστικά επιλογής 

του τοπίου. Όπως για παράδειγμα, η ανύψωση της γης, η ποικιλομορφία της χρήσης γης, η 

παρουσία ύδατος και ο βαθμός φυσικότητας αποτελούν χαρακτηριστικά που μπορούν να 

συνδεθούν με την αξία του τοπίου (Zube et all, 1995). 

Άλλοι ερευνητές όπως οι Kaplan et all, τονίζουν ότι η μορφή του εδάφους και η κάλυψη 

της γης έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην αξία του τοπίου (Kaplan et all, 1989). Οι Fabos 

et all, προτείνουν ότι η χρήση γης (ποικιλομορφία και συμβατότητα) και η κάλυψη των 

δένδρων είναι καθοριστικοί παράγοντες της αξίας του τοπίου (Fabos et all, 1979).  Οι Bush 

και Shafer αναγνωρίζουν ως καθοριστικούς παράγοντες στην ποιότητα του τοπίου, το νερό 

και τη βλάστηση (Bush and Shafer, 1975). Άλλοι συνδέουν την αξία του τοπίου με το 

σκελετό του τοπίου (παρουσία νερού), μικρά μόνιμα συστατικά (υφή επιφάνειας, 

ανθεκτικότητα), μεταβατικά στοιχεία (εποχιακές αλλαγές υφής χρώματος, μετακινήσεις 

νερού) (Landscape Value Mapping of Hong Kong, Technicat Report, 2001). 

Σημειώνεται ότι οι παράμετροι ταξινόμησης του τοπίου που έχουν επιλεγεί για 

χαρτογράφηση και ανάλυση, επηρεάζονται από το σκοπό και τον προσανατολισμό της 

οποιασδήποτε αξιολόγησης. Έτσι σε μελέτες του Ian McHarg οι παράμετροι που 

χρησιμοποιήθηκαν για το τοπίο είναι: Χρήση γης, γεωλογικά χαρακτηριστικά, φυσιογραφικά 

χαρακτηριστικά, κλίση, έδαφος, ιστορικά ορόσημα, βλάστηση, δάσος, οικολογικοί σύλλογοι, 

καταφύγια άγριας φύσης, υδρολογία, παλιρροϊκή κατακρήμνιση, ύδατα. Ενώ, για μελέτες για 

τη διαχείριση των λεκανών απορροής χρησιμοποιήθηκαν ως παράμετροι το υψόμετρο, ο 

σχηματισμός γης, τα οικολογικά χαρακτηριστικά, η χωρητικότητα γης, η γεωλογία 

επιφάνειας, ο τύπος εκμετάλλευσης, τα ξύλινα καλύμματα κ.ά. (Α McHarg, 1969). 

 

3. Εργαλεία χαρτογράφησης 

Για τη χαρτογράφηση του τοπίου χρησιμοποιούνται τα γεωγραφικά συστήματα 

πληροφοριών. Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών παρέχουν ήδη τεχνικές και ευκαιρίες 

για την εξερεύνηση διαφόρων πτυχών της διατήρησης του τοπίου (Aspinall, 2005). 

Για την ανάλυση του τοπίου χρησιμοποιούνται διάφορες μεθοδολογίες. Όπως, χρήση 

φυσιογραφικών δεδομένων από ισοϋψείς καμπύλες, γεωλογικά δεδομένα και πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά. Τα δεδομένα αντλούνται από τις διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες, 

αεροφωτογραφίες, ορθοφωτοχάρτες και τοπογραφικού χάρτες. Για την τυπολόγηση του 

τοπίου χρησιμοποιείται η μέθοδος της πολυπαραγοντικής ανάλυσης. 

Αρχικά γίνεται χαρτογράφηση των χρήσεων γης (ταξινόμηση). Η εικόνα 

(αεροφωτογραφία, δορυφορική εικόνα, τοπογραφικός χάρτης, ορθοφωτοχάρτης) 

κατηγοριοποιείται σε διάφορες τάξεις πχ. καλλιεργήσιμη γη, άγονη γη, δάσος, οικισμοί, νερό, 

είδη βλάστησης κ.ά. Με τη χρήση εικόνων σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα για την ίδια 
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συγκεκριμένη περιοχή, μπορούμε να παρατηρήσουμε το γεωγραφικό μετασχηματισμό μιας 

περιοχής και τις αλλαγές των χρήσεων γης. 

 

4. Χαρτογράφηση προστατευόμενων περιοχών σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό 

Επίπεδο 

Στην Ελλάδα, στις προστατευόμενες περιοχές φυσικού περιβάλλοντος περιλαμβάνονται οι 

εξής περιοχές: οι Εθνικοί Δρυμοί, τα αισθητικά Δάση, τα διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, τα 

καταφύγια άγριας ζωής, οι ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, τα εκτροφεία θηραμάτων, τα 

εθνικά πάρκα, οι προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί και τοπία, οι περιοχές 

οικοανάπτυξης, οι περιοχές προστασίας της φύσης, οι περιοχές απόλυτης προστασίας της 

φύσης (Ν. 1650/86), και τα προστατευόμενα δάση (Ν. Δ 86/1969). 

Σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο, στις προστατευόμενες περιοχές ανήκουν οι περιοχές 

του δικτύου Natura 2000, οι υγρότοποι διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ, 

τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς (πχ. Αντιχάσια Όρη-Μετέωρα, όρος Άθως), οι ειδικά 

προστατευόμενες περιοχές σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βαρκελώνης (Πρωτόκολλο 4) (Π.χ 

Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου), τα βιογενετικά αποθέματα (πχ. Κόλπος Λαγανά) και τα 

αποθέματα βιόσφαιρας (UNESCO) πχ. Εθνικός Δρυμός Ολύμπου, Εθνικός Δρυμός 

Σαμαριάς). 

Η βάση δεδομένων των εθνικώς προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας (Common 

Database on Designated Areas-CDDA) και τα σχετικά γεωγραφικά δεδομένα, υποβάλλονται 

κάθε δύο χρόνια στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία (https://filotis.itia.ntua.gr/) έχουν καταγραφεί 449 

Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ), έκτασης 6270 τ.χλμ, (4% της έκτασης της 

χώρας), 430 Βιότοποι (Corine) έκτασης 3495 τ.χλμ., και 206 πρόσθετοι βιότοποι συνολικής 

έκτασης 4378 τ.χλμ. 

Οι περιοχές που φιλοξενούν τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, είναι η περιοχή των 

Ιωαννίνων (16.93%) η περιοχή της Κέρκυρας (5.84%), η περιοχή των Χανίων (5,45%), των 

Κυκλάδων (5.06%), του Λασιθίου (4.86%), της Αττικής (4.67%), των Δωδεκανήσων (3.31%) 

και του Ηρακλείου (3.31%), της Αιτωλοακαρνανίας (2.92%), της Μαγνησίας (2.92%), της 

Κορινθίας, του Ρεθύμνου (2.33%), της Καβάλας (2.14%), της Σάμου (2.14%) και 

ακολουθούν οι υπόλοιπες περιοχές με μικρότερο ποσοστό. 

Στην περιοχή των Κυκλάδων, τη μεγαλύτερη έκταση Τοπίων Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους 

περιλαμβάνει η Ίος, και ακολουθεί η Μύκονος, η Σίφνος, η Θήρα (Σαντορίνη), η Σέριφος, η 

Σίκινος, η Ανάφη, η Κίμωλος και η Φολέγανδρος. Ακολουθούν τα υπόλοιπα νησιά με μικρά 

ποσοστά (Εικόνα 2). 

Ως Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους, μπορεί να χαρακτηριστεί μια παραλία, ή ένα 

δάσος, η ένας οικισμός (πχ. Άνω Σύρος), μια πόλη (Ερμούπολη) η ακόμη και περιοχές που 

μπορεί να έχουν και την έκταση ενός νησιού (Ίος). 

 

80



 

 
Εικόνα 1. Προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα. 

Κατά την καταγραφή των τοπίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που έχουν 

τεθεί. Για παράδειγμα, για τα Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους, ως κριτήρια για την 

οριοθέτηση και καθορισμό μέτρων προστασίας είναι: ένας τόπος που διακρίνεται για την 

αισθητική του αξία και παραμένει σε αξιόλογο βαθμό φυσικός, το μέγεθος του δεν υπερβαίνει 

τη δυνατότητα πεζοπορίας μιας μέρας, εκτός ειδικών εξαιρέσεων.  

Πολλές φορές, στα Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους περιλαμβάνονται και 

παραδοσιακοί οικισμοί (όπως για παράδειγμα ο παραδοσιακός οικισμός στην Άνω Σύρο), οι 

αρχαιολογικοί χώροι όπως για παράδειγμα η Αρχαία Ολυμπία ΦΕΚ 633/Β/08.07.1980), ή 

ιστορικοί τόποι όπως για παράδειγμα η πόλη της Ναυπάκτου, που έχει χαρακτηριστεί ως 

ιστορικός τόπος και Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΦΕΚ1486/Β/27.12.1973).  
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Κατά το χαρακτηρισμό ενός Τοπίου Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους μπορούν να επιλεγούν 

και άλλα κριτήρια, όπως αξιόλογοι γεωλογικοί σχηματισμοί, κορυφογραμμές, υψομετρικές 

διαφορές (Εικόνα 3), ή παραλίες εξαιρετικού φυσικού κάλλους (Εικόνα 4). 
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Εικόνα 2.  Αριθμός εκτάσεων (εκτάρια (Ha), Τοπίων Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους στην περιοχή των Κυκλάδων 

(Πηγή δεδομένων: https://filotis.itia.ntua.gr/)   

 
Εικόνα 3. Χαρακτηρισμός Τοπίου Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους στην περιοχή της Νήσου Ίου. (Επεξεργασία δική 

μας, Πηγή δεδομένων: Εργαστήριο Πολεοδομικής σύνθεσης ΕΜΠ). 
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Επίσης υπάρχουν και άλλα κριτήρια τα οποία μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία όπως, 

είναι η διαχρονικότητα, η επαφή με το φυσικό περιβάλλον, τα συναισθήματα που προκύπτουν 

από τοπία κ.ά. (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1999). 

   

 

Παραλία Καλάμου

Παραλία Αυλάκι του παππά

Παραλία Αγ. Θεοδότη

Παραλία Μυλοπότα

Λόφος Αγ. Ειρήνης

Η Χώρα από ψηλά

Παραλία Καλάμου

Παραλία Αυλάκι του παππά

Παραλία Αγ. Θεοδότη

Παραλία Μυλοπότα

Λόφος Αγ. Ειρήνης

Η Χώρα από ψηλά

 
Εικόνα 4. Παράκτια Τοπία στην περιοχή της Νήσου Ίου. (Επεξεργασία δική μας. Πηγή δεδομένων: Εργαστήριο 

Πολεοδομικής σύνθεσης ΕΜΠ). 

 

5. Συμπεράσματα 

Βάσει των παραπάνω, συμπερασματικά καταλήγουμε ότι η έννοια του τοπίου είναι 

σύνθετη και πολυδιάστατη. Το τοπίο αποτελεί αντικείμενο νομικής προστασίας και χρήζει 

συνεχούς προστασίας. Αποτελεί βασικό δείκτη για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και 

την εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Βάσει των χαρτογραφικών δεδομένων διαπιστώνεται ότι υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις 

μεταξύ των διαφορετικών περιοχών προστασίας, ενώ υπάρχουν νέες αχαρτογράφητες 

περιοχές οι οποίες δεν ανήκουν σε κανένα καθεστώς προστασίας. 

Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών αποτελούν ένα βασικό εργαλείο, για την 

καταγραφή των γεωγραφικών δεδομένων του τοπίου και τη διαχείρισή τους. Επίσης, μπορούν 

να αποτελέσουν ένα εργαλείο παρακολούθησης της διαχρονικής εξέλιξης του χώρου και 

κατεπέκταση του τοπίου. 

Για την καλύτερη διαχείριση του τοπίου απαιτείται εκπαίδευση επιστημόνων, ειδικών σε 

θέματα αξιολόγησης και διαχείρισης τοπίου, έτσι ώστε οι ανθρώπινες παρεμβάσεις να δένουν 

αρμονικά με την περιοχή που τις φιλοξενεί. 

Επίσης, απαιτείται η σύνταξη του δασικού κτηματολογίου για την προστασία του τοπίου 

από τις πυρκαγιές και τις οχλούσες δραστηριότητες. 

Η προστασία του τοπίου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις αστικές και περιφερειακές 

πολιτικές σχεδιασμού. 
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Μεγάλη σημασία έχει και η περιβαλλοντική εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης τοπίου. 

Έτσι, η ευαισθητοποίηση των κατοίκων σχετικά με την αξία του τοπίου, καθώς και ο ρόλος 

και οι παρεμβάσεις σε αυτά κρίνεται απαραίτητη. Σημειώνεται ότι δεν αρκεί μόνο η 

συμμετοχή των πολιτών, αλλά απαιτείται και συντονισμός των αρμόδιων φορέων που είναι 

υπεύθυνοι για την προστασία και τη διαχείριση του τοπίου. 
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

Επαμεινώνδας Τσίγκας  

ΕΤΕΠ ΕΜΠ, Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. ΕΜΠ, Εργαστήριο Χωρικού Σχεδιασμού και 

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ. 

email : etsigkas@central.ntua.gr 

 

Περίληψη 

Στο κείμενο παρουσιάζεται η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, ως 

ψηφιακό περιβάλλον δημιουργίας χαρτών απεικόνισης πολεοδομικών και χωροταξικών 

δεδομένων. Παρουσιάζονται συνοπτικά οι κλάδοι της χαρτογραφίας, και στη συνέχεια οι 

βασικές διαφορές μεταξύ των συστημάτων CAD και GIS, ως εργαλείων ψηφιακής 

χαρτογραφίας. Στη συνέχεια παρατίθενται οι γενικές αρχές των GIS. Τέλος παρουσιάζονται 

παραδείγματα χαρτογραφικής απεικόνισης πολεοδομικών και χωροταξικών δεδομένων. 

Λέξεις κλειδιά 

Χαρτογραφία, θεματική χαρτογραφία, GIS, CAD 

1. Η επιστήμη της Χαρτογραφίας 

Η χαρτογραφία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιστήμη της γεωγραφίας. Αποτελεί 

κλάδο της επιστήμης αυτής και περιλαμβάνει τις μελέτες, τις τεχνικές και το σύνολο όλων 

των διεργασιών για την σύνταξη και έκδοση χαρτών. Ουσιαστικά, πρόκειται για την 

προσπάθεια απεικόνισης ενός τμήματος της επιφάνειας της γης σε επίπεδο και σε 

σμίκρυνση, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους που ονομάζονται χαρτογραφικές 

προβολές.  

Η χαρτογραφία μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις κύριους κύριους κλάδους, ως ακολούθως:  

 Θεματική. Ασχολείται με την γραφική απεικόνιση και χαρτογραφική αναπαράσταση 

των φυσικών ή ανθρωπογενών φαινομένων που έχουν κατανομή στο χώρο. 

Οπτικοποιεί τα δεδομένα με στόχο την βέλτιστη αντίληψη του παρατηρητή του χάρτη 

και την ισορροπία μεταξύ πληροφορίας και μηνύματος. Αυτό επιτυγχάνεται με τη 

βοήθεια ποιοτικών ή ποσοτικών χαρακτηριστικών και μεγεθών (πχ. σχήματα, 

χρώματα, μέγεθος συμβόλων) 

 Αναλυτική. Ασχολείται με την επίλυση χαρτογραφικών προβλημάτων και 

μαθηματικών ερωτημάτων στο χώρο και / ή το χρόνο, με τη βοήθεια μαθηματικών και 

αναλυτικών μεθόδων. Σήμερα, η αναλυτική γεωγραφία εφαρμόζεται συχνότερα με τη 

βοήθεια των  Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών –ΣΓΠ / GIS, και περιλαμβάνει 

μαθηματικές μεθόδους όπως: μονοδιάστατη ή δισδιάστατη παρεμβολή, 

πολυκριτηριακή ανάλυση, αυτοσυχέτιση, αυτόματη επίλυση προβλημάτων 

αλληλουχίας ή αλληλοτομίας, χαρτομετρία γεωμετρικών μετασχηματισμών, 

πρόβλεψη κ.α. 
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 Ψηφιακή. Ασχολείται με την δημιουργία και έκδοση χαρτών σε ψηφιακό περιβάλλον 

(softcopy), πριν το τελικό προϊόν που μπορεί να είναι ένας εκτυπωμένος χάρτης 

(hardcopy). Ουσιαστικά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των ΣΓΠ και ταυτίζεται με 

το στάδιο της οπτικοποίησης  οποιουδήποτε κλάδου της χαρτογραφίας (θεματική ή 

αναλυτική). 

 
2. Γενικοί και Θεματικοί Χάρτες  

Ως χάρτης ορίζεται η οπτική απεικόνιση μιας περιοχής ή των σχέσεων μεταξύ των 

στοιχείων της ή άλλων υπό μελέτη σχέσεων. Με άλλα λόγια, αποτελεί μια αναπαράσταση 

του χώρου ή φαινομένων και σχέσεων που εκτυλίσσονται στο χώρο με την ευρύτερη έννοια 

(γη, ήπειρος, χώρα, πόλη, χωριό, γειτονιά, σχολείο, κτίριο, δωμάτιο, χωρική έκταση, 

αντικείμενο, τμήμα αντικειμένου, οντότητα κτλ). Πρόκειται λοιπόν για μια εικόνα  που είναι 

το τελικό προϊόν της χαρτογραφίας. Αυτή η εικόνα μπορεί να είναι επίπεδη, 

παραμορφωμένη, ελαττωμένη, απλοποιημένη και συμβολική.  

 Είναι επίπεδη και παραμορφωμένη διότι η μεταφορά του πραγματικού κόσμου 

(σφαίρα/γεωειδές) στο χαρτί ή τον υπολογιστή γίνεται συνήθως σε δύο διαστάσεις [χ,y]. 

Για την επίτευξη αυτής της μεταφοράς υπάρχουν πολλοί τρόποι που στηρίζονται στις 

αρχές τις γεωμετρίας και θα αναφερθούν παρακάτω.  

 Είναι ελαττωμένη διότι γίνεται υπό κλίμακα μεταφορά του πραγματικού κόσμου στο 

χαρτί ή τον υπολογιστή.  

 Είναι συμβολική διότι η αναπαράσταση/οπτικοποίηση των συμβάντων του πραγματικού 

κόσμου γίνεται μέσα από συμβατικά σύμβολα που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα 

(δεν είναι φωτογραφία). Ο χάρτης αποτελεί έργο ενός δημιουργού που δημιουργείται για 

ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Κάθε αλλαγή οδηγεί σε ένα νέο χάρτη και χρειάζεται 

επεξεργασία.  

 

Εικόνα 2.1 Παράδειγμα γενικού και γεωλογικού χάρτη 

Δύο σημαντικά θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε για την χαρτογραφία και τους χάρτες 

είναι οι χαρτογραφικές προβολές και η κλίμακα. 

Οι χαρτογραφικές προβολές είναι οι μέθοδοι απεικόνισης όλης ή τμήματος της 

επιφάνειας της γης στο επίπεδο που ονομάσαμε χάρτη. Το πραγματικό σχήμα της γης 

ονομάζεται γεωειδές μιας και δεν είναι μια απόλυτη σφαίρα όπως αναφέρουμε συχνά (κατά 

παραδοχή). Για την προσέγγιση του σχήματος της γης, την περιγραφή του και την προβολή 
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του στο επίπεδο, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν γεωμετρικές μέθοδοι γι’αυτό το λόγο 

υιοθετούνται μαθηματικές επιφάνειες αναφοράς. Αυτές οι επιφάνειες αναφοράς μπορεί να 

είναι η σφαίρα ή το σφαιροειδές (δηλ. το ελλειψοειδές εκ περιστροφής). 

Οι προβολές, ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους διακρίνονται σε: 

  Γνήσιες: όταν η κατασκευή τους βασίζεται σε γεωμετρική κατασκευή 

 Μη γνήσιες: όταν η κατασκευή τους βασίζεται σε μαθηματικές εξισώσεις. 

Οι προβολές αυτές (γνήσιες ή μη γνήσιες) κατασκευάζονται πάνω σε μία επιφάνεια 

προβολής. Ανάλογα με το είδος της επιφάνειας διακρίνονται σε: 

 Αζιμουθιακές: όταν η επιφάνεια προβολής είναι επίπεδο (σχ. 1) 

 Κυλινδρικές: όταν η επιφάνεια προβολής είναι το εσωτερικό τμήμα ενός κυλίδρου που 

περιβάλλει ή τέμνει τη γήϊνη σφαίρα (σχ. 2) και 

 Κωνικές: όταν η επιφάνεια προβολής είναι το εσωτερικό τμήμα ενός κώνου που 

περιβάλλει ή τέμνει τη γήϊνη σφαίρα (σχ. 3). 

 
Εικόνα 2.2. Χαρτογραφικές προβολές 

Κλίμακα Χάρτη, είναι ο λόγος (κλάσμα) ανάμεσα στις διαστάσεις του χάρτη και σε αυτές 

της πραγματικότητας. Τα όρια διαχωρισμού σε μικρή/μεγάλη κλίμακα, ποικίλουν αλλά 

συνήθως μιλάμε για 

 Μικρή κλίμακα (< 1:500.000) 

 Μεσαία κλίμακα (1:50.000 – 1:500.000) 

 Μεγάλη κλίμακα (> 1:50.000) 

Ένας χάρτης μπορεί να είναι 

 Χάρτης γενικής αναφοράς: αποδίδει τη γεωγραφική θέση οντοτήτων (π.χ., τοπογραφικός 

χάρτης)  

 Θεματικός χάρτης: αποδίδει ένα χωρικό πρότυπο ενός φαινομένου ή ενός 

χαρακτηριστικού (π.χ., χάρτης μέγιστης θερμοκρασίας ή χάρτης πυκνότητας πληθυσμού) 

και μπορεί να είναι 

 Χωροπληθής χάρτης  

 Χάρτης ροής  

 Χάρτης αναλογικών συμβόλων  

 Ισαριθμικός χάρτης  

 Χάρτης κουκίδων  

Οι θεματικοί χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για :  

 Παροχή ειδικών πληροφοριών για συγκεκριμένες θέσεις  

 Παροχή γενικών πληροφοριών για χωρικά πρότυπα  

 Σύγκριση χωρικών προτύπων από δύο ή περισσότερους χάρτες 
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Εικόνα 2.3. Παράδειγμα τοπογραφικού και θεματικού χάρτη 

3. Διαφορές CAD και GIS, ως χαρτογραφικά εργαλεία 

Ο όρος CAD (Computer-Aided Design) σχεδόν αποκλειστικά αναφέρεται στο λογισμικό 

(software) σχεδίασης. Αντίθετα, ο όρος GIS (Geographic/Geographical Information System) 

αναφέρεται κυρίως στο σύστημα συλλογής, επεξεργασίας, ενημέρωσης της γεωγραφικής 

πληροφορίας και δευτερευόντως  στο λογισμικό διαχείρισης του συστήματος. 

 Συνοπτική περιγραφή: 

 Τα GIS είναι υπολογιστικά συστήματα ικανά να συλλέγουν, αποθηκεύουν, αναλύουν και 

να απεικονίζουν γεωγραφική πληροφορία. 

 Το πλεονέκτημα των GIS οφείλεται στην ικανότητά τους να συνδυάζουν διαφορετικές 

πληροφορίες με όμοια γεωγραφική αναφορά και να βοηθούν στην αναγνώριση σχέσεων 

 Η απεικόνιση ενός αντικειμένου σχηματοποιεί (μοντέλο) την πληροφορία, που 

συνδέεται με το αντικείμενο. 

 Τα CAD χρησιμοποιούνται, για τη δημιουργία σχεδίων μεγάλης ακρίβειας, για την 

ανάδειξη κατασκευαστικών λεπτομερειών σε 2 αλλά κυρίως σε 3 διαστάσεις. 

 Συχνά συνδυάζονται με CAM (Computer-Aided Manufacturing) εξ’ ου και ο όρος 

CAD/CAM. 

 Το ίδιο το σχέδιο ενός CAD είναι η πληροφορία. 

Τα GIS & CAD έχουν παραπλήσιο περιεχόμενο αλλά διαφέρουν: 

1. Στη Θεμελιώδη φιλοσοφία: 

 για τα CAD ο κόσμος είναι κύβος (ο βορράς είναι «σχετικός») 

 για τα GIS ο κόσμος είναι σφαίρα (γεωειδές, ελλειψοειδές) 

2. Στις Βασικές εφαρμογές: 

 CAD: λεπτομερές κατασκευαστικό σχέδιο (μεγάλη κλίμακα) 

 GIS: αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου (μικρή κλίμακα) 
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3. Στο Περιβάλλον (διεπαφή) επεξεργασίας (editing): 

 τα CAD ειδικεύονται στην επεξεργασία 

 τα GIS προσπαθούν να μοιάσουν στα CAD 

4. Στη Δομή δεδομένων: 

 τα CAD στηρίζονται αποκλειστικά σε διανυσματικές (vector) δομές 

 τα GIS χρησιμοποιούν διανυσματικές, κυψελιδικές (raster) κ.α. 

5. Στις δυνατότητες Μοντελοποίησης: 

 τα CAD αναπαριστούν αντικείμενα της πραγματικότητας 

 τα GIS αναπαριστούν την ίδια την πραγματικότητα 

6. Στα Αντικείμενα (objects) που επεξεργάζονται: 

 τα CAD χρησιμοποιούν ως αντικείμενα: γραμμές, κύλους/τόξα, 

κείμενο, διαρθρωμένα σε επίπεδα (layers), σύνολα (blocks), 

διαστάσεις, τα οποία «αγνοούν» την ύπαρξη άλλων αντικειμένων 

ακόμα και όταν τέμνονται 

 τα αντικείμενα των GIS «γνωρίζουν» τη χωρική σχέση μεταξύ τους 

Η πρωταρχική και ουσιαστικότερη διαφορά μεταξύ CAD και GIS είναι η Τοπολογία 

 Η ύπαρξη ή ανυπαρξία τοπολογίας καθορίζει τις δυνατότητες χωρικής ανάλυσης. 

 Τα αντικείμενα σε περιβάλλον CAD δεν συσχετίζονται μεταξύ τους. 

 Η τοπολογία στα GIS συγκροτεί λογικά σύνολα αντικειμένων, με τα οποία 

μοντελοποιείται η πραγματικότητα. 

 Σε αντίθεση με τα CAD, στα GIS δεν δύνανται να συνυπάρξουν σημεία, γραμμές και 

πολύγωνα στο ίδιο επίπεδο πληροφορίας (layer). 

Τρία είναι τα είδη της τοπολογίας 

 Η τοπολογία κόμβου/σημείου επιτρέπει χωρική ανάλυση, όπως π.χ. εύρεση κοντινών 

μεταξύ τους αντικειμένων, μέσα σε συγκεκριμένο εύρος κλπ. 

 Η τοπολογία δικτύου επιτρέπει τον υπολογισμό βέλτιστων διαδρομών, φόρτου ροών,  

buffering κλπ. 

 Η τοπολογία πολυγώνου ενεργοποιεί τις χωρικές σχέσεις μεταξύ των πολυγωνικών 

αντικειμένων. 

 
Εικόνα 3.1 Είδη Τοπολογίας 
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Συμπερασματικά: 

1. Τα GIS είναι λογισμικό βάσεων δεδομένων, ενώ το CAD είναι λογισμικό 

σχεδίασης.  

2. Στο CAD οι γραμμές είναι το θέμα. 

3. Στο GIS οι γραμμές είναι μόνο η αναπαράσταση της πληροφορίας. 

 

Εικόνα 3.2. Βασικές διαφορές CAD-GIS 

 

4. Ορισμοί, ορολογία και γενικές αρχές των GIS  
 

Ένα GIS μπορεί να οριστεί ως 

 Ένα δυναμικό σύνολο εργαλείων για συλλογή, αποθήκευση, πρόσβαση, 

μετασχηματισμό και παρουσίαση χωρικών δεδομένων (Burrough,1986) 

 Ένα σύστημα με ανεπτυγμένες δυνατότητες γεωμοντελοποίησης 

(Koshkariov, Tikunov, Trofimov, 1989) 

 Ένα σύστημα βάσεων δεδομένων στο οποίο τα δεδομένα έχουν χωρική 

αναφορά, και επί των οποίων εφαρμόζονται διαδικασίες με στόχο την απάντηση ερωτημάτων 

που αφορούν τις χωρικές οντότητες της βάσης δεδομένων (Smith, 1987) 

Τα GIS επεξεργάζονται χωρικά αντικείμενα, τα οποία είναι καθορισμένες γεωγραφικές 

περιοχές με τις οποίες συσχετίζονται διαφορετικά είδη πληροφοριών και χωρίζονται σε  

• Σημεία 

• Γραμμές 

• Πολύγωνα 

Τα σημεία είναι χωρικά αντικείμενα χωρίς επιφάνεια και βασική τους ιδιότητα είναι η 

γεωδαιτική θέση τους (X,Y ή φ,λ) 

Οι γραμμές είναι χωρικά αντικείμενα που αποτελούνται από διαδοχικά σημεία, χωρίς 

πλάτος. Μερικές από τις ιδιότητές τους μπορεί να είναι 

• Πλάτος οδού 

• Είδος οδοστρώματος 

• Κυκλοφοριακή ικανότητα 

• Λεωφόρος, αρτηρία, συλλεκτήρια 

• Όνομα ποταμού, πλάτος, ροή, Ph  
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• Διοικητικά όρια (νομού, δήμου, κοινότητας) 

Τα πολύγωνα είναι κλειστές επιφάνειες και χωρίζονται σε 

 Απλά πολύγωνα (αδιαίρετες επιφάνειες π.χ. ένας ΟΤΑ),  

 σύνθετα πολύγωνα (διαιρεμένες επιφάνειες με διαφορετικά χαρακτηριστικά π.χ. 

διοικητική διαίρεση Ελλάδας σε ΟΤΑ) 

Πηγές δεδομένων ενός GIS είναι 

1. Οι επίγειες Μετρήσεις (Τοπογραφία) 

2. Η ψηφιοποίηση υπαρχόντων χαρτών (σπάνια χρησιμοποιείται πλέον) 

3. Η σάρωση υπαρχόντων χαρτών (Scanning) 

4. Έτοιμα για χρήση raster δεδομένα δορυφορικών εικόνων ή ορθοφωτοχαρτών 

 

5. Vector - raster τύποι δεδομένων 
 

Το διανυσματικό μοντέλο  δεδομένων είναι τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο σε ένα GIS. 

Τα χαρακτηριστικά του διανυσματικού μοντέλου είναι τα σημεία, οι γραμμές και τα 

πολύγωνα. Κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να συνδέεται με μία ή 

περισσότερες περιγραφικές ιδιότητες. Τα διανυσματικά δεδομένα είναι χωρικά πολύ ακριβή. 

Το διανυσματικό μοντέλο χωρικών δεδομένων (vector spatial model) είναι μια 

αναπαράσταση γεωγραφικών δεδομένων με τη χρήση αντικειμένων σημειακής, γραμμικής ή 

πολυγωνικής μορφής. Αυτός ο τρόπος αναπαράστασης είναι ιδιαίτερα αποδοτικός για την 

αποθήκευση δεδομένων τα οποία παρουσιάζουν διακριτά όρια, όπως είναι για παράδειγμα 

τα οικοδομικά τετράγωνα, τα όρια διοικητικών μονάδων (π.χ. OTA) ή το οδικό δίκτυο. 

Το raster μοντέλο δεδομένων είναι μια μορφή αποθήκευσης των χωρικών δεδομένων, η 

οποία χρησιμοποιεί ένα κανονικό πλέγμα κελιών (pixels) το οποίο καλύπτει μια γεωγραφική 

περιοχή. Τα περιγραφικά δεδομένα συλλέγονται για κάθε κελλί το μέγεθος του οποίου 

ποικίλλει και για παράδειγμα μπορεί να είναι π.χ. 30 επί 30 μέτρα. Έτσι όλη η περιοχή 

καλύπτεται από ένα σύνολο κελιών  κάθε ένα από τα οποία έχει μερικές τιμές ιδιοτήτων. Σε 

ένα τέτοιο σύστημα πλέγματος κελιών τα περιγραφικά δεδομένα έχουν περιορισμένη χρήση. 

Οι δορυφορικές εικόνες είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα  raster δεδομένων με μέγεθος 

κελιού αρκετά μικρό. Σε μια δορυφορική εικόνα κάθε κελί έχει μία τιμή. Με την χρήση των 

raster δεδομένων μπορούμε να αναπαραστήσουμε  καλύτερα (λεπτομερέστερα) την 

κατανομή της πυκνότητας του πληθυσμού στο χώρο – ανεξάρτητα από την κατανομή της 

ανά Δήμο.  

 Μειονέκτημα: απαιτούν μεγάλες χωρητικότητες σε αποθηκευτικά μέσα (σκληρούς 

δίσκους) και ισχυρούς επεξεργαστές.  

 

Εικόνα 5.1. Γήινη επιφάνεια -> vector -> raste μοντέλο δεδομένων 
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6. Παραδείγματα χαρτογραφικής απεικόνισης χωροταξικών και 

πολεοδομικών δεδομένων 

 

 

Χάρτης 6.1 Μεταβολή πληθυσμού 1991-2001 ανά Καλλικράτειο Δήμο. Χαρτογραφική απεικόνιση της μεταβολής 

πληθυσμού, ανά Καλλικράτειο Δήμο, για τα έτη α) 1991-2001, β) 2001-2011. 

 

 

Χάρτης 6.2  Απασχόληση ανά τομέα και Καλλικράτειο Δήμο, 2001. Χαρτογραφική απεικόνιση της τομεακής 

διάρθρωσης της απασχόλησης ανά Καλλικράτειο Δήμο για τα έτη α) 1991-2001, β) 2001-2011. 
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Χάρτης 6.3  Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αθηναίων 

 

 

 

Χάρτης 6.4  Εικονική πολεοδομική Πραγματικότητα. Κουντουριώτικα- Αθήνα 
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Χάρτης 6.5  Εικονική πολεοδομική Πραγματικότητα. Κουντουριώτικα- Αθήνα 
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Abstract 

Mapping is used in architecture and urban design as an essential tool to collect and 

represent data to be transformed into an explanatory and useful information. In the case of the 

remains of the Civil War in Beirut, the study is more complex as nothing is what it seems and 

the main components are often invisible to the eye at first sight. 

To be able to map the city war-remains, one has to resort to many different disciplines as 

history, politics, sociology and economics to begin understanding the complexity of this 

enterprise. 

Some extremely visible landmark damaged by the war persist in the skyline of the Beirut. 

But a general syndrome of urban amnesia has taken over the city and an incredible will to 

build and hide any visible scar of the war in the urbanscape, is more likely to be the reality of 

the place.  

Lebanon has had many conflicts over the past 40 years and the resolution of them have 

been different on the social, political and urban level each time. But the city continue to 

survive and we can map invisible layers of trauma, hope and obliviousness from the physical 

spaces around us.  

We try in this text to grasp the different component at our disposal to understand a paradox 

city and population. 

 
Keywords 

Mapping, visible, invisible, war, conflict, landmark, scars, memory, future, city, skyline, 

urbanscape, streetscape, peace. 

 
Introduction 

Lebanon is a very small country in the middle-east 10,452 km². It is nevertheless one of the 

most beautiful spots in the area. It is located on the edge of a desert zone, but having a 

fabulous topography of green mountains stepping into the Mediterranean Sea. The land been 

fertile, it was for a long time a reputed agricultural territory with an intense agrarian activity 

and therefore a large concentration of population. This population is composed from a big 

variety of beliefs and religions. Eighteen official religions are recognized in Lebanon and one 

of them being the right not to have a religion.  

It has a history of being one of the most democratic and free countries in the Arab world. 

It also had a long series of conquers throughout the centuries, Greek, Roman, Assyrian, 

Babylonian, Canaanite/ Phoenician till the Arabs, the Ottomans and the French in the last 

century and Syrians in the last decades. 

After its independence in 1943 till the seventies, Lebanon had quite a flourishing economy 

based essentially on a successful banking system and a booming touristic and service sector.  

It was considered then to be the “Swiss of the Middle-east” 
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1. The civil war 

Then came 1974. 

The civil war or what the Lebanese journalist Ghassan Tueni named “a war for the 

others”, struck the country and in particular the capital (Tueni’s statement refers rightfully 

to the fact that the civil war was a war fought by other nationalities on Lebanese land: 

Palestinians fleeing their country, Syrians that received the green light from Lebanese 

parties to enter the country and, last but not least, is the Israeli bombing and invasion of 

southern Lebanon) 

It had many facets and different periods according to the intervention of many foreign 

countries their interests at the time. 

The war ended in 1990 and the results reported were 150,000 people killed and another 

100,000 permanently handicapped by injuries. Approximately 900,000 people, representing 

one-fifth of the pre-war population, were displaced from their homes. Perhaps a quarter of a 

million emigrated permanently. 

Beirut witnessed a huge amount of battles during the different phases of the war. 

One of the most famous one is the Battle of the Hotels, in the fancy area that used to be Beirut 

hottest touristic point. 

The city was divided by the Green line, a demarcation frontier between East and West Beirut. 

This Front battle border was located in a big part in the downtown area or what is called 

nowadays the Beirut central district (BCD). 

This zone was heavily damaged and after the war its reconstruction was undertaken by a 

joint stock company called Solidere. A masterplan was developed to reestablish the 

infrastructure and public domain and a waterfront area was added to the existing sea edge. 

Many buildings in a critical status were destroyed during this process but a good chunk 

remained and was restored following a conservation plan. 

The rest of the city did not get as lucky to have a vision attached to its reconstruction, and 

began rebuilding obliterating any trace of the war, in quite a chaotic and unplanned way. 

The downtown was physically separated from the adjacent neighborhoods by a series a 

highways that did cut it physically and emotionally from the rest of the city. 

Even though the civil war has ended almost 25 years ago, some physical remains of the 

Lebanese civil war are still visible in the urbanscape of Beirut and most of the then in the 

central district or at its peripheries. The downtown has started the reconstruction process in 

1994 but has been slowed down by many political and economic crisis in the country and the 

region. The rest of the city is pursuing it search of profitability at any cost. So we are 

witnessing an uncontrolled increase of towers in urban villages with inadequate infrastructure 

attached. Among all this chaos buildings from before the war era still mix happily in the rising 

modernity and the decaying heritage. 

 

2. Mapping the visible 

Somehow the war signs has been diluted from the city skyline. But strangely enough some 

major buildings remain as war veterans in the urban-scape of Beirut. These highly visible 

landmarks of lasted twenty years after the conflict as guardians of the collective memory, 

watching over a city that is rising from ruins into a forest of concrete and glazing. Because of 

the abrupt end of the war with no real reconciliation, the Lebanese has adopted the amnesia as 

the best way to move on. And their city is the reflection of this post-war attitude.  

The importance even unintentional of these buildings is a duty of remembrance, reconciliation 

and transmission to the future generations going forward together. 

 

96



 

The Saint-Georges hotel 

St. Georges Hotel in Beirut is a landmark building. Parisian architect Auguste Perret came to Beirut 

to design the building with Antoine Tabet (a local architect). 

The building was severely damaged during the civil war. It is completely surrounded by the 

recent urbanization of towers and high-rises what is the Hotel district in Beirut central district 

Masterplan. 

Standing on the seafront next to the newly built Zaituni bay refusing categorically to 

integrate its surrounding neighbors (Solidere). Irony of the faith decided that the blast that 

killed Rafik Hariri (Lebanese prime minister and one of the creator and main shareholders of 

Solidere) in 2005 happened exactly in front of its entrance. The building was seriously 

damaged and a memorial with a bronze statue of the assassinated late prime minister was 

erected just in front to it. The hotel building is still unrestored and not used till now. The 

beach part of it is functioning all year round. A big slogan “STOP SOLIDERE” decorates 

proudly the main façade. It is turning it into a very powerful controversial landmark: from a 

landmark of Beirut golden age into a symbol of urban resistance. 

The interesting part of the story is that the owner of the saint-Georges is reclaiming so loud 

and clear the maritime property not to restore it to the public domain but to for himself as part 

of the hotel property. 

 

Burj el Murr 

Burj el Murr is an unfinished tower of 40 story high dominating the skyline of downtown 

Beirut. Its construction started in 1974 and by 1975, the start of the Lebanese civil war, 28 of 

its floors were built. Despite the unrest, the work continued until the whole structure was 

erected. 

The building was structurally daring relying on a hollow tube concrete structure with its 

facades as the load bearing walls braced by the core buildings shear walls. It managed to resist 

the weapons used on the battle-field and to continue to exist as an icon in the post war period.  

This high and thin concrete structure with no particular architectural or urban quality stands 

there guarding the edge of the downtown district. Inhabited by the army at ground level and 

by ghosts at skylevel. 

All the buildings around it are midrise structure, almost all restored or rebuilt at the end of the 

war. 

 

Holiday Inn 

The Holiday Inn Beirut is a ruined hotel in Beirut on Omar Daouk Street in the center of 

Minet el Hosn neighborhood. The hotel was constructed between 1971 and 1974 by Lebanese 

developer Abdal Mohsin Kattan and designed by French architect André Wogenscky, 

working with Lebanese architect Maurice Hindié. The 26-story hotel included a revolving 

restaurant on the top floor, a nightclub on the 25th floor, and 400 guest rooms. It was part of a 

mixed-use complex known as St. Charles City Center, including a cinema, offices, shops, 

restaurants, a supermarket. It was constructed on the site of the Hospital St Charles, which had 

been founded by the German religious order of Saint Charles Borromeo in 1908, but had 

moved to Baabda, north of Beirut, in 1963.  

The Holiday Inn opened in 1974, at the height of Beirut's economic boom, when the city was 

the glamorous tourist center of the Middle East. 
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The Holiday Inn operated normally for only a year before the civil war started in 1975. The 

hotel was a war zone beginning on October 25, 1975 in a months-long conflict known as 

the Battle of the Hotels. Over 25,000 combatants fought for control of a group of towering 

luxury hotels including the Holiday Inn and the adjacent Phoenicia Inter-Continental, 

resulting in over 1000 deaths and 2000 injuries. The hotel was seen as a heavily symbolic goal 

by both sides in the conflict, and fighting for it was fierce, finally ending on March 21, 1976.  

After the battle, the ruined hotel was stripped to its concrete skeleton by scavengers. It 

became a battleground again during the 1982 Lebanon War. Since then, the hotel has 

remained a gutted, bullet-riddled ruin, looming over the city. The ownership of the structure is 

split. The Lebanese company that owns half of it, “Compagnie Immobiliere Libanaise”, wants 

to renovate it and convert it to condos, while the Kuwaiti group that owns half of it wants to 

demolish it and construct a new tower on the site. As a result of the disagreement, it remains 

empty and untouched, decaying slowly. 

This massive statement of the seventies overlooks the new hotel district of Downtown with 

its structure highly damaged by the war and post-war abandon, statement of both a golden and 

dark era. Quite a powerful presence in the city. 

 

The Dome 

‘The Dome’ or ‘the Egg’ was planned as a cultural building: Movie Theater. 

It is part of the ‘Beirut City Center’, a multi-use complex was commissioned in 1965 to be 

designed by the Lebanese architect Joseph Philippe Karam (1923-1976). The programs was a 

mix of leisure activities space (shopping mall, cinema) along with office spaces. The complex 

is a set of buildings, which consists of two high towers and the egg-shaped shell protruding 

from a large column supported plinth. When the civil war started in 1975 the construction of 

the ‘Beirut City Center’ was still unfinished. Only one tower was built. The Egg and a large 

void for underground parking are the remains of the ‘Beirut City Center’ after many bombing 

and intentional or unintentional demolition through the years. The Egg, has shifted from being 

unobtrusive to an eye-catching Monolithic monument, homage to Brutalist architecture. 

The initial decision in the Solidere Masterplan was to destroy, but because of a popular 

fondness, many concepts and urban strategies have been considered for the site keeping the 

Egg, to name some Bernard Khoury and Christian de Portzamparc. Until recently it was used 

temporarily for art exhibitions and clubbing events. But now it is fenced of and inaccessible. 

Heritage activists protested against the further demolition of Beirut‘s built cultural heritage 

and the loss of it long-standing complex identity. A documentary by Lebanese artist Aimee 

Merheb called “Saving the Egg” demands respect using it as an example and emphasizes on 

its importance as a war-scarred building in the urban terrain more important than economical 

profit. 

Due to its breathtaking view onto Martyr square, and the very high constructible area 

allocated on it in the Masterplan. Greed and real state being what they are in Lebanon, it has 

very little chances of remaining. 

Although it is one of the essential component driving the conversation on the "To be or not 

to be" existence of urban war-scarred signs in the city. 

 

The Grand Theatre 

The Grand Theatre is an old theatre built in 1929 by Jaques Tabet, a poet and theater lover, 

the Grand Théâtre hosted throughout the years international performances and movie 

productions. It located in the heart of downtown Beirut, facing Maarad Street. 
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The Grand Theatre was designed by Youssef Aftimos and part of a commercial center that 

housed a hotel, rental apartments, offices and shops. The construction of the Grand Theatre on 

the corner of Emir Bashir and Syria streets blocked the original 1878 design of a major 

thoroughfare connecting the harbor to the Pine Forest at the city’s southern limit. The 

horseshoe-shaped auditorium of the theatre accommodated 630 seats with an orchestra, two 

balconies, and machinery for stage sets. A small electrically-operated steel dome slid on rails, 

allowing the roof to open for ventilation. A domed ceiling with decorated stained glass 

covered the lobby. The Grand Théâtre opened in 1929 with a French musical called ‘No, No, 

Nanette,’ adapted from a Broadway success. The theater later hosted the Comédie Française, 

the Ballet des Champs-Elysées, the Egyptian Ramses Group, and concerts by Abdel Wahab 

and Umm Koulthoum.  

The Grand Théâtre also screened international movie productions and catered for major 

literary and charity events. From the 1960s onwards, it operated solely as a movie theater. 

Post-war reconstruction of the mid-1990s restored the façade of the Grand Théâtre, adapting 

the building for contemporary use.  

The project of a hotel was designed at some point by Richard Rogers, but slowed down due 

to financial feasibility of it. 

 

Martyr square 

Martyr Square has a complex history echoed by the multitude of names given to it during 

different eras: Fakhreddine Gardens, Place des Canons, Sahat el Bourj. This square was 

once our ambassador to the world through postcards or photos showing it in the best or 

worst times. 

From a square in front of one the gates of the city walls to the core of the old town of 

Beirut, the square was Sahat Al Bourj, name kept until the breakout of the civil war in 1975. 

During the glory days before the war Martyrs ‘Square had developed into a civic space for a 

modern city. At the time it had all the ingredients needed to be a successful public area: 

streets, sidewalks, greenery, public transport, cultural and entertainment buildings. Then the 

civil war happened. Martyrs’ Square that was located on the demarcation line, was severely 

damaged. The buildings surrounding it were destroyed leaving a sad empty patch of 

desolation. Currently and because of so many historical interruptions in the political and 

governmental life of Lebanon and a lack of political priority, emptiness dominates this 

emblematic square. 

The “Solidere” master plan had a strong ambition to put Beirut on the world map as a 

global city. Martyrs’ Square was an essential part of this vast operation. The design wanted 

to emphasize the square and make it an example of grandeur and splendor. What better 

model to follow than the Champs-Elysées in Paris, France? Therefore the size of Martyrs’ 

Square was to be adjusted to match the famous French avenue. Moreover the plan required a 

consistent view to the sea. To achieve this aim the demolition of the iconic building Cinema 

Rivoli was seen to be necessary. 

New dimensions for new ambitions, the square was now 70 meters wide, 350 meters long 

and was only 650 meters away from the Mediterranean Sea which it faced directly. In this 

process the site had changed geometry, having been through different eras more of a square 

and then a rectangle, it was now longitudinal. Even wider and longer, the effect 

unfortunately did not tally with the magnificence that had been imagined. The comfortable 

former geometry was of the kind that makes public squares act as an urban saloon where 

people like to sit, walk and enjoy urban life. Instead, because of the improper geometry, this 

new shape made it seem and function as a corridor for vehicles. 
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Throughout its history Martyrs’ Square never had a religious building on it, the sp irit of 

the square was a civic and cultural one. Administrative buildings and three cinemas were the 

highlights of the place. One of the movie theatres was the emblematic City Center Dome or 

more commonly called “the Egg” by the Beirutis for its oval shape. The sacred buildings 

were diffused in the rest of the Downtown area. These mosques, churches and synagogues 

neighbored each other and were also successfully integrated into the urban fabric in scale 

and materials. The architecture of the sacred was not ostentatious but respectful of the other. 

This spirit was the same as the communal living that is essential and characteristic to the 

Middle East and in particular Lebanon, a country that even refers to itself in its constitution 

as “living together”. 

Today we can observe that the most prominent building on the square is a mosque. The 

Mohamad al-Amine mosque is huge, omnipresent and visible from all streets and 

surrounding neighborhoods. We can also notice the emergence of an even taller bell tower 

belonging to the adjacent church. The rise of competition between religions. 

The absence of a new general master plan to tie the whole city of Beirut together in the 

reconstruction allowed Solidere to treat its downtown like a “paradise in a box”. At which 

end, the company stripped the district of its environment and installed a series of highways 

all around the downtown area, isolating it from surrounding neighborhoods by this lack of 

pedestrian connectivity. The urban life of the square was particularly affected by that 

situation. 

The phasing strategy of Solidere did not help also the integration and connection with the 

adjacent neighborhoods. The reconstruction that started in the center of the downtown area 

enhanced the effect of an island surrounded by a desert and bordered by an uninviting road 

network. If the rebuilding process had started instead at the edges, it would have benefited 

from the proximity and dynamism of an existing and lively city. This would have meant 

starting at the southern edge linking Zaitunay bay to the Corniche and Ain-el-Mreisseh, and 

at the northern edge, where Martyrs’ Square connects downtown to Gemmayzeh and 

Achrafieh. Martyr square should have been one of the first component to be restored in 

downtown in order to offer an urban rebirth to the civic life and a reconciliation with the 

city.  

On 14 March 2005, one month after the death of the business tycoon and former prime 

minister Rafic Hariri, Martyrs’ Square witnessed an incredible spontaneous gathering of the 

Lebanese population. They kicked the Syrian regime out that day. It was called the Cedar 

Revolution. One million people carrying Lebanese flags assembled there: united. The 

25,000 square metres of urban void at the edge of downtown Beirut suddenly made full 

sense, for a while, like in the old times. The spontaneity of this gathering was a true sign 

and a true yell of hope that was produced by a population longing for a civic, democratic 

and independent political and urban life in Lebanon. It is true that for a long time we had 

obliterated even the thought of it. Soon again disappointment invaded the people’s hearts 

and again we observed a loss of interest in the political scene due to the pettiness of 

politicians and their sectarianism and greediness. The square still filled up with people from 

time to time, but only to bear witness to our divisions: different flags, different affiliations 

and different visions. After that, the burst of patriotic feeling was diluted by the hardness of 

daily life brought about by the permanent crisis that the country faced. Public life was 

unable to hang on to this vast space which seemed to have no defined edges and limits, and 

carried no identity or spirit.  

The square was back to its status as a no-man’s-land, a place where one passes through 

like a ghost. To Beirut, its heart was just another crossing point. 

In June 2004 Solidere launched an international design competition for Martyrs’ Square 
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grand axis. Antonis Noukakis & Partners Architects from Greece were the competition 

winners. In 2012, Renzo Piano Building Workshop, Paris, completed an urban design study 

for the same axis but up until now nothing concrete has been completed.  

This remains a frustration for Beirutis as the heart of their city is a wasted space. 

Martyrs’ Square has become a place they cannot relate to and therefore do not enjoy. The 

largest square in the city, absent, shapeless and acting more as a vehicular corridor than a 

buzzing urban salon as it was in the seventies should regain its importance in Beirut.  

A laboratory of urban identity designed by the citizens themselves as an intrinsically 

Lebanese space: generous, extroverted and fun. 

 

Beit Beirut 

Built by the Lebanese architect Youssef Afandi Aftimos in 1924 and then raised by two 

further floors by the architect Fouad Kozah in 1932, the neo-ottoman style building known as 

the "Yellow House" or the "Barakat Building" stands on the crossroad of Damascus Street and 

Independence Street. The ochre-coloured sandstone used for its construction gave it its name. 

The Yellow House comprises two bourgeois style houses, four-stories high plus a roof terrace. 

The central axis of the building is completely open to the sky. It leads to the main entrance 

and a front courtyard giving access to the staircases up to the properties and a passageway 

under the building that leads to the leafy rear courtyard. The facades of the two buildings are 

joined by raised columns, decorated with fine ironwork overlooking the city. 

Located on the former "green line", the Yellow House was a forward control post and sniper 

base during the civil war. In addition to its strategic location, its airy architecture with its 

transparency and varied shooting angles, was used for military purposes to control the 

surrounding area, known as the "Sodeco Crossroads". 

Due to the combination of domestic architecture and "war architecture", created by the 

snipers that occupied the building during the civil war, it was crucial to retain it as a major 

landmark in the city where trace of the war was efficiently removed. 

This strategical building at the edge of the Green line, highly damaged by the war, was saved 

from demolition by the civil society (particularly by Mona Hallak) and the commitment of the 

City of Beirut which led to an expropriation procedure granted on grounds of public interest 

in 2003. Under the terms of the expropriation decree, the Yellow House will be restored to 

accommodate a museum, a cultural and artistic meeting place, a facility for archiving research 

and studies on the city of Beirut throughout history, an urban planning office for the City of 

Beirut and an underground car-park. 

The project was initiated in 2008 following a cooperation agreement between the City of 

Beirut and the City of Paris. The architect commissioned to restore was Youssef Haidar. 

He decided to kept all its scars and fears in order to stands there as a testimony of an 

unfortunate period in Lebanon’s history. A living reminder of the damages of wars and 

violence and the miscommunication between brothers. 

This building had witnessed terrible events. And now it stand like a veteran with it prostheses 

leg and arm telling the story to the future generations. Not as lesson but as an urban morality, 

a duty. 

In October 2017, the artist Zena El Khalil made an art exhibition called “Sacred 

catastrophe: Healing Lebanon” talking intimately to the building and its traumatic past and to 

all what happened during the war. A peaceful and healing series of installations aimed to 

remember and forgive and go forward along with series of workshop and lectures that 

intended to open on this buried topic of the war and its scars. 
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3. Mapping the imagined 

The Landmark 

A project by Jean Nouvel in the downtown area. The site is overloaded by a built-up area 

appropriate for a high-rise zoning area, yet in the middle of a fine grain, mid-rise zone of old 

building and streetscape. 

Jean Nouvel response to this paradoxical building brief, was to create a massive tower and 

wrap it with a skin that reminds us of a façade after a battle has gone passed it. This invented 

way to insert back war where it happened and was erased is quite odd. Especially that 

oversized structure is rather inappropriate in a city that already is full of its own real scars and 

not really knowing how to comprehend them yet. 

The project stopped for other reasons, from a further past. Roman archeological remains 

appeared when they dag the basement. It prevented us from having deal from that rather dark 

vision of the Future. 

 

4. Mapping the disappeared 

On the other hand, signs of more recent events like the 2006 Israeli bombing in the 

southern suburbs of Beirut have totally disappeared from the whole territory while there are 

still reminiscence of the 25 years old Civil War still present in the rest of the city. 

It is true that the civil war extend for a longer period and involved much more regions, but 

the August 2006 bombing was quite intense and with heavier weapons, meaning quite hard 

core damages.  

 

The silent case of Dahieh 

During the 2006 July war, the southern suburbs of Beirut were severely bombed and 

destroyed by the Israeli army/ aviation. Whole areas were knock on their knees to the ground: 

Mostly residential with high density. As soon as the war ended, the political party in charge of 

these areas started a reconstruction campaign before the government was capable of 

organizing itself or any other official or unofficial organization for that matter. 

The masterplan was efficient and radical, the design repetitive and the construction fast. 

Before anyone had realized it, the south suburbs was back on its feet. No work on any form of 

memory, dialogue or consultation were visible. But everyone was back home, no matter how 

big was his trauma. 

The problematic of having erased this event from the national memory makes us 

vulnerable to not having understood or learnt the lesson. 

This traumatic period and its results could have been an opportunity to integrate this periphery 

inside the city and its community as a fully Lebanese nationals caring for their city and 

country with no external allegiance. 

But we seemed to have missed this chance and we continue to live in the city as different 

groups sharing the same geographical location. 

 

5. Mapping the invisible 

The Chaos of the city 

Beirut is a mess. No planning monitors the growth of the city and plans its way into the 

future. The Masterplan is inexistent and not even mentioned. 

The city is a patchwork of planned quarters where we are replacing heritage and human 

scale by towers and gigantism and totally unformal settlements results of the war era with no 
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authority on them. The basic infrastructure is totally insufficient for the demographic 

requirements and especially with the crisis of the two millions Syrian refuges that we are 

facing. 

The public domain is shrinking at the expenses of the quality of life of all the city 

inhabitants and their rights. Public spaces, public transport and affordable housing are surreal 

notions in a crowded suffocating reality. 

 

The isolation of the Downtown 

The Beirut central district or Beirut downtown or what is commonly called “Solidere” area 

is a heart of the city that was hijacked by a private company to reconstruct it. As we have 

mentioned earlier in the text, the 1,91 km² were to follow a masterplan that will allow Beirut 

to restore itself as a world capital and reestablish itself as a vibrant commercial, financial, 

administrative hub of the country and the Arab world. The initiator and leader of this 

enterprise and the main shareholder happened to be the prime minister at the time “Rafic 

Hariri”.  

To do so, this part of town, the heart of it really had to be cut out from the rest of the city. 

Poorer neighborhoods heavily destroyed by the war that will take much more time and energy 

to be back on their feet. A network of peripheral highways disconnected it from the 

surroundings.  

More than the physical aspect that aimed to disconnect downtown from Beirut was the plan 

to turn it into a highly touristic area mainly addressing a rich Arab clientele. Lebanese were 

barely part of this initiative, neither in its reconstruction: as only international architects were 

appointed to restore or rebuild inside the “Solidere”area, nor as inhabitants: as the prices of 

the real estate there were totally out of the local population. Therefore, the Lebanese people 

and more so the Beirutis turned their back to it, letting go of this part of town as an amputated 

limb of one’s body after a trauma.  

The city then entered in frenetic state of constructing everywhere. Combining small plots 

to be allowed to build towers on what it used to be mid-rise zones with village infrastructure. 

A forest of highrise buildings invades Beirut skyline. The streetscape became totally surreal, 

mixing old ancient houses to skyscrapers, neighborhood retail next to urban malls. All laid 

down on a network of very narrow streets with no sidewalk, no parking, no public transport, 

no public spaces, no views. The density and the urbanity everywhere in the city became 

intolerable, so did the quality of life. 

Meanwhile, Beirut central district that was planned to host quite a high urban density, due to 

many political, social and financial situation, build only 30% of its potential. A big amount of 

the public space therefore didn’t follow, and all the towers of the city were built were there 

were not planned to.  

 

East/ West Beirut 

The East Beirut canton was a Christian-dominated geopolitical region that existed in 

Lebanon from 1976 until its gradual erosion after the Taif Agreement and the end of the civil 

war. It was one of the wartime state-like territories, controlled by the Lebanese Forces (LF) 

militia, and was separated in the Lebanese capital, Beirut, from Muslim majority West Beirut 

by the Green Line, extending outside the capital northward to include the region 

of Keserwan up till the city of Byblos on the western coast and the northern part of Mount 

Lebanon to the northeast. It bordered the Zgharta region to the north, which was controlled by 

a rival Christian militia, the Marada Brigade.  
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East Beirut was a semi-independent region. It had its own security and legal apparatus, 

with the LF also providing the local population with subsidized services, including public 

transport, education and healthcare among others, even established “the National Treasury” to 

be able to tax the population. 60% of the country's industrial capacity was located in this 

canton.  

West Beirut is the largely coastal side of Beirut with, it was the major commercial, 

intellectual, and tourist center of the Arab world, before its transformation during the civil war 

by the Muslim militias into a lawless, militarized zone contested by confessional and 

ideological factions. Turf battles, terrorism, rampant street crime, and the lack of centralized 

authority made the area very dangerous for both local and foreigners. The Syrian 

troops stationed in Lebanon were quite present there, whereby mostly absent from East 

Beirut. 

Because no effort was done to reestablishing dialogue after the war. The war perception 

remained alive among the city inhabitants, even though both areas had transited into a form of 

post-war urban normality in the daily life. The terminology persist and the fear of the other 

too. 

 

The Green line 

The Green Line is the demarcation line between east and west Beirut during the Lebanese 

Civil War from 1975 to 1990. It separated the mainly Muslim factions in predominantly 

Muslim West Beirut from the predominantly Christian East Beirut controlled by the Lebanese 

Front. However, as the Civil War continued, it also came to separate Druze from Alawite, and 

Sunni from Shia. At the beginning of the Civil War, the division was not absolute as some 

Muslims lived east of the Green Line and some Christians lived in West Beirut but as the 

Civil War continued, each sector became more homogenous as minorities left the sector they 

were in. it was actually the hot line of combats at this period in History. 

The appellation adopted the greenery that grew in this uninhabited place. It was commonly 

referred to as the "Green Line", but also the "Demarcation Line". It was a very dangerous 

zone as it ended up being mined. It generally stretched from the North of Beirut to the South, 

and the primary street that followed the Green Line was Damascus Street. There was no 

formal line or continual security but it was common to see militia checkpoints that people 

crossing at particular points had to go through and snipers on top of buildings were common 

(one of the most famous one being the Barakat building or what is now Beit Beirut). Most of 

the buildings along the Green Line were severely damaged or destroyed during the war. One 

Lebanese observer affirmed that despite its improvisational and unplanned origins, the green 

line during this period of the war appeared “very clear on the ground: symmetrically ruined 

buildings; rubble on the streets; up-ended, mined or booby-trapped containers blocking every 

side road; sandbags at each windows”  

Since the end of conflict, the trace of the war got removed over the years from the urban 

terrain. Inside the Beirut central district and outside of it, where new real estate project or 

urban regeneration project took place.  

We have to not nevertheless that all the initiatives are private ones and the public do not 

have a global vision and even less an intervention that collaborate on make the city work as a 

whole providing for the different needs of her inhabitants whatever their conditions or means 

are. 

104

https://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_occupation_of_Lebanon
https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanese_Civil_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanese_Civil_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Muslim
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian
https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanese_Front
https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanese_Front


 

The social and mental barriers 

Even though the war ended in the early nineties, the reconciliation process never took 

place. The politicians got absorbed in the governmental life and it became impossible to judge 

or blame anyone and therefore to establish a form of truth or memory common to the 

Lebanese of the war. 

Remembering is a crucial progression towards forgiving and building a future together. 

Especially after a civil war. Especially that the Lebanese are so diverse in their religious and 

political affiliation. Making the future request the creation of a national identity. The concept 

of the citizenship along with his rights and duties to his city and his country help caring about 

the place we live in. It allows pointing at the commons and not the differences. It helps 

thinking and living the city as our city, our legacy to our children and the future. It helps 

respecting the heritage and our diversity and turn it into strength and not weakness. 

But nothing of that happened. We stopped the war and moved on. We started rebuilding 

and erasing all traces of conflict. We did not want any reminder of a dark era of our history. 

We did not notice on the way that this will make the unspoken, the unforgotten and the 

unacceptable to erupt again in the future. Therefore, the Lebanese still live the city as if it is 

still a war zone. Some place are still dangerous, inaccessible, belonging to others .Others 

being frequently people from different religion or more so from different branches of the same 

religion.  

People prefer to stay in their bubbles comfortably describing them as their territories. 

Beirut is cosmopolite like any capital but people are careful, paranoid and suspicious. And 

still now, some places are considered to be the playground of this or this branch of the 

different religions or political party and it is better to stay away. 
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Abstract 

This presentation will discuss ideas of multicultural landscape identity in contested areas, 

focusing on the chosen sites of Nicosia's Dead Zone and Mouttalos, an old Turkish Cypriot 

neighborhood of the city of Paphos. It will concentrate on the re-reading of these areas, 

through mapping as a research methodology, aiming to subvert the fixed images and expose 

the complex, invisible layers of information that exist. Through recording and interpretation, 

we attempt to reveal the contemporary and highlight the future identity of such highly 

contested areas, in order to re-develop incorporate and integrate the sites into the urban fabric 

and the life of the city. In these multicultural contested areas,  political unrest between the two 

communities and the current status quo, left a distinct physiognomy on the urban fabric. This 

is perceived as the base from where a potential re-development will be deriving from the 

creation of a more complex form of identity for memory and temporariness to establish a re-

reading of what is the future identity of such highly contested areas. 

 

Keywords 

multicultural landscape identity, contested areas, dead zone, mapping.  

1. Introduction 

This presentation will discuss ideas of multicultural landscape identity in contested areas, 

focusing on the chosen sites of Nicosia's Dead Zone and Mouttalos, an old Turkish Cypriot 

neighborhood of the city of Paphos. It will concentrate on the re-reading of these areas, 

through mapping as a research methodology, aiming to subvert the fixed images and expose 

the complex, invisible layers of information that exist. Through recording and interpretation, 

we attempt to reveal the contemporary and highlight the future identity of such highly 

contested areas, in order to re-develop incorporate and integrate the sites into the urban fabric 

and the life of the city. 

Findings and documentation presented are explored and based on the work of an 

International workshop took place on the site of Moutallos (46) and also related presentations 

in international conferences (47).  

                                                           
46

 The international student workshop took place in Mouttalos in February of 2015 with the participation of 

architectural students and academics from the University of Nicosia, the Lebanese American University, the 

Bezalel Academy of Arts and Design, Architecture Department and the National Technical University of Athens. 
47

 -"Adaptive Strategy _ Time Synergies _ Mouttalos case study", M. Hadjisoteriou, A. Petrou , 

E.Konstantinidou. 2nd International Conference on “Changing Cities: Spatial, morphological, formal and 

socioeconomic dimensions” (organized by the Depart. of Planning and Regional Development, School of 

Engineering, Univer. of Thessaly, Greece). Special session on"Multicultural region and city physiognomy: Cross 

border collaboration and contested identity” (22th -36th June 2015, Porto Heli, Peloponnese, Greece)  

-"Nicosia's "Dead Zone" as social and urban informality", E.Konstantinidou, M.Pasia. 3rd International 

Conference on “Changing Cities: Spatial, morphological, formal and socioeconomic dimensions” (organized by 
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2. How Mapping reveals the site 

Discussing some important terms for our subject, we observe that research methodologies 

use the process of mapping to expose the complex and often invisible layers of information 

that exist. Through the representational process, drawings reveal conditions, often suggesting 

contested boundaries and spaces which are acknowledged as sites of opportunity.    

In his article “The Agency of mapping, Speculation, Critique & Invention”, James Corner 

talks of the map as having the power to ‘Reformulate what already exists’. The ‘agency’ of 

the map, is that which exploits the research to identify, decode and create the potential of 

possibilities for the place. Mapping is understood, not as a process of representing 

geographies or ideas, but ‘effecting the way they are manipulated’. ‘…the unfolding agency of 

mapping may allow designers and planners not only to see certain possibilities in the 

complexity and contradiction of what already exists but also to actualize that potential.’(48) 

Mapping is often understood as a technique for representing predetermined entities, This 

conception of mapping as a tool to visualize spatial concepts  does not utilize the full potential 

that the map has to ‘reveal the specific qualities of the site’. 

Mapping has to be conceptualized not as a passive tool suitable for predetermined objects, 

but as an active mediating practice and form of thought. Mapping play a central role in 

architecture - not only in the critique and scientific examination of already existing 

architecture, but also in the conception and production of new architecture.  

 

3. The case of Cyprus  

Cyprus is situated on the edge of the eastern Mediterranean, at the meeting point of three 

Continents. The island, due to its geographical position, since late prehistory, became a place 

of blending Eastern and Western elements, a historical palimpsest. The history of the island 

includes multiple layers of different cultures and civilizations that left traces in the built 

environment and the urban fabric: Antiquity, Roman, Byzantine, Frankish, Venetian, 

Ottoman, British. In the history of the island, the acne succeeds the decline, the creation 

succeeds the disaster, while the history of conflicts and multicultural controversies 

(commercial, political and others) is repeated from the Middle Ages until today.  

Cyprus was declared, for the first time in its long history, an independent state in 1960. 

Self-determination, however, not only led to the homogeneity of the Cypriot population, but 

sparked the principle of separation of the two dominant communities. The Turkish invasion in 

1974, came to establish the previous social and territorial partition of Cyprus in the north-

south and Turkish-Greek section. The blow for the place, built and natural, and especially for 

human resources was enormous. The result of partition of the island was the creation of the 

"green line" and the displacement of about 30% of the total population of Cyprus, while 

Turkey occupied 37% of Cypriot territory.  

Following the Turkish invasion, the Green Line boundary is stabilizing and expanding 

across the island, separating Greek and Turkish Cypriots to the southern and northern parts of 

the island. This zone is controlled by UN forces and is now called by the Greek Cypriots as 

"Dead Zone". It extends from the coasts of Morphou to the west, up to the coasts of 

Famagusta, to the east, with a total length of 180km. and a varying width ranging from 0 to 7 

                                                                                                                                                                                      
the Depart. of Planning and Regional Development, School of Engineering, Univer. of Thessaly, Greece). 

Special session on "Social and Urban Informality: Migration, multinational and multicultural societies” (26th -

30th June 2017, Syros, Greece) 
48 
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km. A "gray" strip of land crossing cities, villages, plains and streets, ruining their unity and 

thus the unity of the island. 

Today, after 1974 war, the island includes a “divided” city (Nicosia), a “ghost” city 

(Famagusta) and lots of Turkish Cypriot enclaves and villages, looking for their lost or 

temporarily “suspended” identity.  

Following, we will focus on the cases of Nicosia, which is nowadays the only divided 

capital in the world, and also on the Turkish Cypriot enclave of Mouttalos. 

 

4. Mapping Nicosia's Dead Zone  

Subsequently, we will attempt to highlight the particular features of the buffer zone in 

Cyprus, especially in the Nicosia region, emphasizing on the concept of "informality" in the 

social and urban environment. Mapping reveals the ways that the presence of this zone refers 

to the identity of the place, characterized by the landscape and expressed spatially. These 

sovereign features of the site are directly related to its intercultural and transnational identity, 

composing the field on which discussions about the future of the city should be based. 

Nicosia has been the capital of Cyprus for more than ten centuries, incorporated into its 

physiognomy the different cultures, generating a city of particular historical, architectural, 

cultural and social character. As already mentioned, after the first inter-communal riots in the 

capital (1963), the so-called "green" line was drawn in Nicosia by the English, dividing the 

Greek Cypriots and the Turkish Cypriots into the sections on either side of the capital .  

In 1974, with the creation of the "dead" zone, the border was established, dividing the 

province of Nicosia and its historical center. Nicosia, apart from the material damages of 

bombing, lost important industrial areas, part of the suburbs and the International Airport. The 

center was ruined, the urban fabric split into two parts and until today remains the only 

divided capital in the world.  

 

    

Image 1. Mapping old Nicosia, st. C. Charalabous , NTUA      Image 2. Physical data, st. M. Pasia, NTUA 

 

In order to the unveil the elements that constitute the identity of the place, we proceeded to 

mapping the physical, spatial and human data as well as sensorial perceptual data. 

 

Physical data 

In the dead zone, time acts as a catalyst, imprint its marks in space. Degraded buildings, 

traces of buildings covered by vegetation, nature that has never ceased to grow. In this 

landscape of desolation and disintegration, nature is the overarching. Fluently and easily, 

nature occupies more and more ground, giving another dimension to the term "Green Line". 
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Trees, plants, shrubs, flowers, weeds, have flooded buildings and roads, often blocking 

access. Among them, rodents, reptiles and birds find the perfect shelter to grow safely. 

Some of the threatened endemic species of flora in Cyprus (such as the Cypriot tulip, 

Tulipa cypria, and the orchid Ophrys kotchyi) are found within the Dead Zone. There are the 

ideal conditions for the uninterrupted development of the natural environment, which has 

created a new ecosystem of high environmental value. 

The fact that before its deflection Pediaius River crossed the old town on the trace now 

occupied by the Dead Zone, is very interesting. Because of the river, the area was 

characterized by intense planting, which was overturned by its deflection and obstruction, and 

then by the dense construction. Today, more than 600 years later, nature seems to be claiming 

back its lost ground, creating again an intense axis field of green along the Dead Zone. 

The exact situation within the region remains unknown, but the damage to buildings and 

the domination of nature is clearly visible from afar. In a contradictory way, the natural 

environment, although intensifying the image of abandonment, is a sample of life in the area 

of dead zone, relaying signs of hope for this place. 

 

Human data 

Among dilapidated buildings and dense vegetation, this seemingly dead place also hosts a 

human presence. For half a century, United Nation soldiers from all over world, are trained in 

the area, exercising military control. UN soldiers placed in a "temporary" arrangement that 

has since become a regularity, essentially "inhabiting" the Dead Zone.   

By presenting their experiences in the area, they have created their own "place", a 

heterotopia. Having their own routine, their own rhythms, their own language and their own 

memories, based on symbolic objects, rituals, myths and local stories, have created  their own 

maps and place names. Roger's Pass, Spring Factory, Butterfly Court, Magic Mansion, Betty's 

Bridge... These and many other symbolic names have been attributed by UN soldiers to 

redefine space by concealing  each one's own story. 

Their presence in the two sections on both sides of the Dead Zone is noticeable by the 

elevated guardhouses every few meters, supervising the space, causing at the same time 

security and insecurity. 

 

 
Image 3,4. Pictures of the dead zone  

 

An interesting element is a "museum", which was set up by UN soldiers in an old 

abandoned shop. Initially, all the objects that were in the building at the time of its 

abandonment were recorded, and a detailed plan with their position was founded,  to restore 
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their previous layout. Former utilitarian objects, placed as museum exhibits in a dilapidated 

building. 

Despite the UN mandate, to maintain the status quo , time passes leaves its markings in 

space, creates historical consciousness and feeds memory. 

 

Spatial data 

__limits / borders 

The Dead Zone, as already mentioned, creates a limit/border to the city, since it violently 

cuts off the urban fabric, generating  an inactive region, in total contradiction to the intense 

activity that takes place outside. The way this limit is formed as well as the way the city itself 

shapes the boundary is very interesting.  

   
Image 5, 6. Spatial Data, student M. Pasia, NTUA  

The roads that crossed the historical center of Nicosia were violently interrupted by the 

placement of material barriers, which are sometimes accompanied by banning signs. Bricks, 

barrels, car tires, sacks, any "useless" object became "useful" as a material for their creation. 

Improvised constructions, crafted with loose materials and soil, are usually accompanied 

by wire mesh and warning signs that forbid access, prohibit taking photographs, informing 

about the "abode", all together forming a very strong barrier. Most roadblocks in the historic 

core of the capital are compact, preventing not only access but also visibility, interrupting any 

visual contact with what is beyond. 

At the same time, the "dead" buildings along area, the sealed doors and windows, form a 

different kind of barrier. By blocking access and generating irregularities  in the city's 

environment, the limits cannot go unnoticed by anyone who faces them.  

Sometimes, however, obstructions are determined by perforated materials, such as iron 

bars, barbed wire, or walls with openings and blinds, allowing visual communication with 

dead zone, even with the "other side" of the city. Through empty, small slots and holes, all 

"unintentional" and "blurry" openings cause the observer to a quick and careful "peep out". 

_ flows 

The Dead Zone, as we said earlier, stops violently all roads, ending the flow, so every city 

center tour ends up in a dead end, forced backwardness, causing an unintentional wandering 

that often ends in an unexpected interruption.  

Among the mutilated streets, the deadlocks, there are certain signs that abolish the imposed 

end and allow communication between the two parts of the city. From 2003 , three roadblocks 

have been opened in Nicosia, one of which is located in the old town on the pedestrian street 

of Ledra Street. The possibility of transit breaks the discontinuity imposed by years by the 

inaccessible dead zone, allowing flow through the boundary. 
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Image 7.  Flows, st, M. Pasia, NTUA   Image 8.  Picture of the dead zone 

 

A different kind of flow concerns the Pedieus River, which crosses Nicosia from South to 

North through the Dead Zone. This natural element, is not rebounded from the artificial 

boundaries of the Zone, turning itself to a limit at the point of intersection.  

Existing flows show that boundaries are not impenetrable, it is not their material nature that 

impose separation. Instead is the psychological concept, the one that structures them. We 

could say, according to Calame and Charleswood, that the Dead Zone as a place is a 

psychological boundary: something that always exists in one's mind. In other words, every 

Boulevard passes one's memory. " 

_Architectural heritage 

Nicosia's dead zone, within the walls, includes 238 buildings, 80% of which are 

monuments of great architectural or environmental value. Important churches, neoclassical 

schools and buildings, mansions, etc........The region is ranked on the list of seven endangered 

cultural monuments and landscapes in Europe, by Europa Nostra . The architectural heritage 

has been recorded and depicted within the framework of the ERSL, but it is still threatened, 

since at present it is not possible to implement a plan for its restoration. 

 

 

Image 9.  Architectural Evaluation of buildings in the buffer zone of Nicosia, ERSL     

Image 10.  Picture of the dead zone 

 

Long-term abandonment has been catastrophic for most buildings and, at the same time, in 

a contradictory way "beneficial", since they have been protected from the anarchic 

development that has swept away other areas of the city in recent years. Built environment is 

in a poor condition, bearing the signs of decline, both time and war.  
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If the observer looks beyond the wear, he will notice details in the buildings as cornice, 

adjectives, oblong windows, arched openings and capitals, details that betray their great 

architectural value. From the large openings, the rolled shutters and the rusty store 

inscriptions,  the commercial character of the area can be recognized, a sign that once the 

region was full of life, a field of gathering of the inhabitants. 

Through doors and windows , one can observe the interior of the buildings. Users of the 

area were violently fleeing, hoping that they would return very soon, and this is imprinted on 

the site as personal and other objects are scattered in space. Ιt has been more than four 

decades, no one has come back.. 

The area is in complete desolation, as the material proof of war, and time acts as a catalyst. 

Their signs have been imprinted on all buildings, most of which now consist only of half-

broken walls. Roofs have collapsed, windows are broken or absent, while the walls "decorate" 

cracks and holes of bullets. An urban landscape untouched and articulated with unexpected 

design techniques.  

Nevertheless, through this particular setting, the spirit of the place is very strongly 

projected. We could say that the whole of the fragments is a multiple evidence of the past of 

the place, distant and recent being not only an architectural heritage but also a reference for 

memory. The image of abandonment and disintegration within the dead zone is in a 

completely conflict relationship with the heavily active city develops around. 

 

5. Moutallos case ctudy 

The other study area of this presentation, Moutallos, is located in the coastal city of 

Paphos, SW of Cyprus. Mouttalos was a small Turkish Cypriot neighborhood, in the old 

centre of Paphos , sited on a high cliff edge in the upper area of the city.  

The area is characterized by open views down towards the harbor and creates a strong 

physical boundary, separating the neighborhood from the rest of the city.  

During the period of political unrest in 1963, the area became an enclave to the Turkish 

Cypriots, excluding any contact with the rest of the area. Following the Turkish invasion of 

1974, the residents left their homes, plots and workplaces, resettling in the North of Cyprus. 

Greek Cypriot refugees moved into the area. The presence of the Greek Cypriot refugees was 

and is still considered to be a temporary re-settlement. They do not officially own the land or 

buildings; therefore they are not permitted to make any permanent alterations or additions. 

The neighborhood, the buildings and the residents themselves exist in a state of uncertainty. 

The ambiguous political status of the area brings very particular set of administrative 

restrictions , the issue of ownership is the main difficulty that is faced by the occupants. Due 

to this issue the site has remained underdeveloped and under-resourced for decades. The 

residents were made up of the displaced Greek Cypriot population (coming from various areas 

of Cyprus) and today continue to be inhabited by low income residents. 

      

Image 11, 12.  Relationships around the edge of Mouttalos / the cliff edge, raised topography, UNIT 6, UNIC 
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The area has a number of decaying and abandoned buildings which are typically the old 

shops, school and small factories.  The restrictions that are imposed on the inhabitants of the 

neighborhood have created many difficulties but have also resulted in a very particular set of 

conditions that have created a strong presence of temporary structures and informal use and 

habitation of the site.  

 

International student workshop 

An international student workshop took place in Mouttalos in February of 2015 with the 

participation of architectural students and academics49 from the University of Nicosia, the 

Lebanese American University, the Bezalel Academy of Arts and Design, Architecture 

Department and the National Technical University of Athens. Students were asked to develop 

proposals of temporary interventions on the site. The interventions were intended to 

investigate multiple and complex relations of dependence and autonomy that exist between 

the temporary and permanent, from the programmatic proposals, through to the spatial 

possibilities. 

For this research the workshop acts as a tool for uncovering possibilities of site relations 

and occupation, setting the rules for how we intend to engage with the local community; it is 

seen as a ‘live’ project, a testing tool for the contemporary hybrid identity of the site. 

The narrative proposals and temporary interventions were developed based on the mapping 

findings of the Unit 650 students, of the University  of Nicosia, by raising questions that were 

incorporated into adaptations and proposals. 

The aim was to reveal the distinct identity of the site through its everyday characteristics. 

Mouttalos, is a site with multiple boundaries that inform each other. It became clear in the 

investigation that the political, cultural, physical and social characteristics could not become 

separate, therefore we detected four main sub-thematics addressed by different groups and 

developed in parallel: 

 the “Edge” [focusing on Social Edge, Physical edge, Front and Back edges, 

Political and conflict edge, Porous Edge, Projection and edge], 

 the “Points of Reference” [identifying Formal landmarks: Mosque/ plaza/ cinema/ 

market and Informal Points of Reference: Buildings & open spaces, Events and 

Activities, Streets and Networks, Courtyards & Water networks], 

 the “Memory” [such as issues of Layering, Signage, Vegetation, Residents Stories/ 

Interviews,  Memory and senses, New in Old] 

 the “Temporary and Permanent” [discussing about Ownership, Temporary 

Additions, property and people Exchange, 40 years of temporality]. 

For the purpose of this presentation, we will focus on some of these issues with detail in 

order to communicate the complexity and the urban potentials that derive from these 

overlapping identities. 

 

 

                                                           
49

 UNIC:  Maria Hadjisoteriou, Angela Kyriakou Petrou, Yiorgos Hadjichristou, Sevina Floridou 

LAU:    Jose Madrigal Pages,NTUA: Moraitis Costas, Neli Marda, Elena Konstantinidou 
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_Property and cultural exchange: a strong memory  

The displacement of population after the war of 1974, found the Turkish Cypriots moving 

out of their houses and going to live in the northern part of the island, while Greek Cypriots 

refugees were came to areas such as Mouttalos in order to find somewhere to live 

(temporarily). For several months, a ‘house exchange’ took place between the two 

communities, creating one of the strongest memories of the residents of Mouttalos from both 

communities [Fig.5]. It was a very quick and extremely emotional situation. Stories which 

were recounted by the locals, described very particular situations where some Turkish 

Cypriots signed a legal property exchange with Greek Cypriot refugees, a “temporal 

exchange” they called it, until a political solution was found; a status that characterizes the 

actual uncertain standing of the inhabitants for the last 40 years. 

Image 13,14,15. “house exchange” between the two communitie , UNIT 6 UNIC  

This strong memory unfolded a discussion on a possible reverse exchange, when a solution 

emerges. Through recording these stories, discussions about the ‘actual’ residents of the site 

followed, questioning the possibility both communities co-inhabiting? Ideas of shared land 

properties were raised, with possible higher density in order to accommodate double the 

population, with multicultural public spaces emerging; a challenging narrative to work with, 

where legal property and political rights are handled in an urban level. 

_Signage: revealed issues of memory, temporality and activity pattern.  

… Visiting the site for the 1st time, knowing so little about its present and past history, (a 

conscious act of the research methodology), a constantly repeated element was intriguing to 

the eye, the signage on site. Signs in Mouttalos, according to this survey, portray 

“remembrance” of the place of origin of the Greek Cypriot refugees as well as forgotten 

traditions of the Turkish Cypriot inhabitants. The layering of the signs was read as a mirror of 

the situation of Mouttalos, being a village where nothing can legally be changed.  Things after 

’74 begun to co-exist, adjust, take over one another or reverse. Instead of removing the layers 

of the past, people add another layer as a way of adjusting to their needs 

 
Image 16.  Signage photographic record, juxtaposing memory, no hierarchy, UNIT 6 UNIC 
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This study, undergoing a thorough photographic record of all kind of sign evidence and 

objects left behind, a detailed cataloguing was collected. Careful documentation of the 

weathering of the signage revealed information about the layering of activities, and a time line 

was constructed. Recording of vanished activities, co-existence of occupations, weathering of 

events, gave an inside of the history and decay of the commercial life of the settlement, and it 

identified areas and clusters of secondary and primary activities. [Fig. 6] 

This specific mapping survey, revealed a unique identity of Mouttalos that is not about 

erasing memory or prioritizing memory rather is about juxtaposing, side by side, parallel 

memories with equal importance without hierarchy.     

_Edges: Courtyards and network of open spaces  

Out of the investigation on the physical characteristics of the site, various studies focused 

on the different edge conditions. The idea of a more porous edge was documented through the 

detailed observation of alternative informal paths, of social interaction along the street edge 

and the contrasting quality of the back and front edge in a dense urban fabric. 

 
Image 17.  Porosity _ physical and social edge investigation, UNIT 6 UNIC 

The documentation of the alternative paths records a sub network that links main public 

spaces with the back loosely defined open spaces of the urban blocks.  This potential new soft 

network can be managed as a new connecting path between more formal public spaces and 

informal neighborhood scale shared public inserts. Furthermore they could act as linear street 

activity networks that create an uninterrupted pedestrian flow across the settlement, hosting 

formal and informal, permanent and temporary public activities.  

A very strong characteristic of the site was the high contrast between the dense urban 

fabric and the back central courtyard, a characteristic of the old settlement [Fig. 4].  Due to 

decay and demolition unexpected overlapping of the two contrasting conditions occurs along 

the previously strict street facade. The courtyards, as secluded areas of a family gathering, are 

now becoming an exposed green space to the streetscape, modifying in this way the urban 

qualities of the past and consequently allowing a more extroverted life to take place.  This 

new exposed layer along the street could host temporal events that can occur in this looser 

defined territory, questioning the static, unmodified boundary of a private courtyard, giving a 

new cultural landscape to Mouttalos.      

 

Innovative ideas that came out from the workshop 

Going through the narratives that were proposed by the students’ workshop, we can 

distinguish common outcomes that could be utilized as a guideline for uncovering possibilities 

for Mouttalos new sicking identity. Our aim is to identify the existing possibilities and by 

translating them they become active and gain their potential. 
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Image 18.  Exchange memory box / old school acts as a projection surface, UNIT 6 UNIC 

In the proposed narratives there was always a dialogue between the findings of the past 

with the opportunities of current conditions (either from physical or inhabitation pattern 

potentials). This hybrid condition of the past with the present was always present. Students 

reflected on the conflict issue from its social aspect by introducing urban mechanisms as a 

healing process for the new inhabitants in order to exchange personal memories, stories or 

even actual objects in an attempt to bridge their cultural or political differences and reach a 

common ground for the younger generation that will be hosted in the site. 

Parallel to this social concern, the physical discontinuity and decay of the urban fabric was 

addressed as well from all the groups, by inserting a new cultural path [Fig.9]. This path takes 

the role of a soft public network with an intention both to revitalize important memories of the 

past by reusing abandoned buildings and open spaces and by including current informal 

activities that were made visible in the mapping process. This soft mobility cultural path 

passes through points of Reference, formal and informal, through courtyards and smaller open 

spaces, physically connecting them into a new network of informal public spaces that can play 

a potential role in the regeneration of the “landscape identity” of the site. 

An interesting reflection on the proposed works was the need of all students to establish a 

new visual image to the site, by introducing a new architectural vocabulary that has a 

contrasting quality to the existing warned down image of Mouttalos. This new vocabulary was 

mainly addressed by a design intention of including the sensual experience to the passer by. 

This sensual approach is seen by us as a subconscious need of the students to handle the user 

outside its political sphere; using the senses as the common denominator between 

multicultural backgrounds, as the focus shifts on the human experience rather than the 

politically charged 

context.

 
Image 19.  New visual image for Mouttalos _ workshop investigation  
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6. Conclusion  

Μapping revealed the special characteristics of the chosen sites, and thus their present 

identity. As far as the Dead zone is concerned, discursive notions arise such as: limit, barrier, 

dead end, supervision, control, observation, fragment, also concepts such as flow, life and 

memory. Additions, alterations and the evidence of absence were the scars of time that 

defined the everyday reality of the site of Mouttalos. The significance of experiencing and 

drawing out these realities through the procedure of recording was the actual process of 

discovering new narratives of the sites.  

Consequently past and existing events were brought together in a new light and allowed to 

coexist.  However, it is the need to exploit the potential of these new readings that can move 

the research forward through creating a necessity to define a new architectural vocabulary. 

This new identity recognizes and helps to define the interdependence of the past and present.  

In these multicultural contested areas,  political unrest between the two communities and 

the current status quo, left a distinct physiognomy on the urban fabric. This is perceived as the 

base from where a potential re-development will be deriving from the creation of a more 

complex form of identity for memory and temporariness to establish a re-reading of what is 

the future identity of such highly contested areas. 
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Abstract 

The Department of Architecture at the University of Nicosia uses the ‘Mappings’ approach 

as the main way to introduce Architecture and several of its notions to its beginning students. 

The methodology of the first semester of the first-year architecture studio aims at engaging 

the students with the primary needs of human activities such as eating, resting, working, and 

socializing. Through these everyday human ritual scenographies, the student are brought into 

the realm of architecture through careful observations of their immediate environment. 

Reversing the notion of the architectural drawing as the abstraction of the space to be, the 

students are invited to explore sensory and corporeal ways of seeing. Through critical thinking 

they deconstruct the experienced space and present their observations in a series of abstract 

representations. The means of representation of ‘architectural observations’ varies; they 

oscillate from pure line drawings, to poems and essays, from model making and collages to 

videos. The purpose of creating a diverse and multifaceted set of mappings is to introduce the 

students to the multi-layered discipline of architecture and to recognise its premises as a ‘web’ 

of relationships and inter- relationships. Students are called on to discover the richness of 

Architecture beyond conventional methods of representation and investigate how to 

incorporate it into our everyday practice of the discipline. Thus, a series of interdisciplinary 

activities including dance workshops, lectures by anthropologists and artists, actual 

interventions in the city etc. enhance and expand the breadth of our curriculum.  

 
Keywords 

Ways of seeing, human ritual scenographies’, the super ‘Supper Haiku’, beyond the visible, 

nurturing curiosity, the urban glenti’, system of objects’ 

Introduction 

The course ‘Introduction to Architectural Design’ is the main course of the first 

semester of the first year at the Department of Architecture, University of Nicosia, Cyprus.  

For three consequent years 2014-2016, the course gained the theme ‘ways of seeing’ and was 

taught by Yiorgos Hadjichristou in collaboration with Margarita Danou and Natasa Christou 

with student assistance by Penelope Vazquez, Evdokia Demetriou, Afra Omidi and George 

Kartsakas. 

The studio developed a hands-on approach of experiencing architecture. Emphasis is given 

to the notion that knowledge is embedded into someone’s being by actual participation and 

through the drafting of ideas as inspiration. This is articulated in the premise of Juhani 

Pallasmaa’s book ‘The Thinking Hand’ (Pallasmaa, 2009). The corporeal and sensory 
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experience of the human within the built environment leading to the questioning of accepted 

values of architecture (Diller and Scoffidio, 1996) began in the 1920’s with the revolutionary 

architectural education of the Bauhaus (Grawe and wick, 2001), called to re-invigorate the 

architectural education which recently had been trapped in the enticing possibilities and 

alternatively the ‘trap’ of the digital era. 

The course is designed to introduce students to the notion of spatial interpretation through 

the exploration of a number of “ways of seeing” (Berger, 1972). These ways of seeing are 

orchestrated in that they culminate through the perception of the emerging city and the 

everyday life as a series of festivities (Lefebvre 2014) the central aim being the celebration of 

life. To widen the perspectives of what an urban realm may evolve into, the notion of the 

continuation of the Invisible Cities (Calvino 1978) was adopted in the structure of the 

educational process. 

Ways of experiencing, interrogating and thinking about architecture, are examined and 

contextualized.  

Throughout the course the students are encouraged: 

 to understand and interpret events/objects/places, looking beyond the visible and the 

obvious  

 to think analytically 

 to develop personal interpretation and confidence  

 to develop their critical capacity by challenging their existing preconceptions 

Inventiveness and imagination are cultivated through a series of short design projects, 

which tackle a range of scales and experiences and involve the construction of spatial or 

architectural interpretations of existing narratives found in literature, music, film and or 

paintings. 

Students are encouraged to explore continuities – disruptions - recesses, spatial and poetic 

structure, the feeling of a space hidden in an everyday event. This enables them to develop a 

personal way of perceiving the relationship between people, buildings and the environment, 

and of the need to relate buildings and the spaces between them to human needs and scale. 

The course aims at focusing at the personal interests of each student. 

1. Premises of the studio: 

First Year is seen as the arena where immersion into architecture takes place. Students are 

asked to look beyond the visible into the unseen. They are requested to understand and 

critically interpret objects/events/places and focus on their occasionally absurd qualities. 

Cultivating ideas, exploring imagination and nurturing curiosity facilitates the development of 

their Architectural language. Architecture is explored/ taught as a combination of designing, 

writing and arguing. 

The ‘event’ of eating 

During the first two years that the course was taught, the ‘event’ of eating was explored 

through an architectural ‘lens’.  The relationships between the human and the necessary 

objects needed to perform the ritual and tasks of eating, as well as the environment they were 

within was explored. The tables, chairs, utensils and other elements for eating were 

considered as a tabula rasa where human activities and events occur. Students were asked to 

go through the experience of eating and to tell their story through an architectural means. 

The students had to follow the ritual of an everyday eating event or to construct the theatrical 

qualities of the event of supper: they were asked to think of the chairs, plates, utensils and 

things that are consumed or vanish such as food and drink, but always to have in mind that the 
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participants should be the core of the new entities. Therefore they needed to deal in the 

constant relationship of the material and immaterial world. They were expected to discuss the 

order and the systematic arrangements of things (arranged dinner table) which may result end 

to the disorder and the unexpected (after the party-eating scene). 

‘A supper with me’ 

 

 

Image 2. ‘A supper with me’ by Alexina Y Larue. 2015 

The project ‘A supper with me’, explores the process of ‘eating alone’.  It aims at the 

relative understanding of theimmediate environment, with an emphasis on the human body 

and the various relationships created by the various activities of our body. These relationships 

introduce the students to the representations of physical elements and their translations into 

drawings, the understanding of scales, plans, elevations, materiality, and the relationship of 

material to the immaterial. Eating is a personal and often complex behavior which differs with 

every person. Students were asked to examine this often deemed ‘insignificant’ event and the 

environment it takes place in. 

Each student was asked to meticulously document the act of eating in its immediate 

environment following the following process: 

a) before placing herself/ himself in it 

b) as soon as she/he places herself/ himself in it 

c) during the various stages of the act of eating 

d) after herself/himself gets out of the scene 

The documentation was required to engage various means of representation, graphic tools 

and three-dimensional modeling. The student were asked to delve into notions of spatial and 

material relationships through a creative approach of the reciprocal effect between 'analysis' 

and 'synthesis'. 
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The initial documentation needed to be done initially from a series of pictures of 4 

sequences with at least 10 pictures for each sequence. It was required that the sequence of 

pictures be taken in stable camera position: 

 from above in order to generate a representational plan of the whole setting 

 from the side as a side elevation 

 from the front as the front elevation 

 from the back as the rear elevation 

 from various angles  

Student were then asked to start writing their thoughts, notions etc. in words, phrases, and 

small sentences. 

Student were asked to print their photos on 20X20 cm pieces of papers and number them in 

order to keep the sequence entact. 

On these prints the student began to explore their investigations by using various 

techniques and means. 

They were encouraged to use tracing paper and pencils/technical pens/inks/charcoal/water 

color/sticking or collaging other materials (‘unexpected materials’ were preferable) in order to 

emphasize significant observations: 

 Outlines of the main elements 

 Relationship of the mass of the major elements (the person, table, surrounding 

elements) or small elements (plates, glass, food, utensils etc.) or both  

 Relationship of the above with the immediate surrounding 

 Recognize the relationships of the mass and void 

 Trace the various axis of the elements of the place and of the body, identifying the 

variety of the bodily axis (hands, feet, body) and the axis of the senses’ (viewing, 

hearing, touching, smelling and tasting) 

 Find the various systems and orders that exist or do not exist or change or vanish Focus 

on the changes that take place during the act of eating 

 Find the relationships of the systems of things in relation to their temporality in the 

space 

 Trace the light conditions focusing on the atmospheres they create 

 Examine the traces of the various items, especially of the ones that move around or 

vanish 

 Recognize the textures, identify soft and hard materials, pay attention to the levels of 

transparency, trace the movements, map the visibilities, and document the forces of 

gravity 

 Discover other derivatives from the explorations, especially notions that do not stem 

from the actual act of eating 

Having studied the literal essence of the elements, students were then asked to be abstract 

in outlining the relationships. They were expected to deconstruct the above findings and 

reconstruct them in various ways. 

Through the various investigations students need to discuss and delve into various notions: 

 borders and porosities  

 flexibilities  

 flux situations  

 materiality and immateriality 

 atmospheres 

121



 

 in and out 

 closed and open spaces and the in-between 

 light and darkness 

 atmospheres and environments  

 traces and remains of activities and materials  

 rhythms and sequences 

 social and cultural topography 

 territories 

 order and disorder 

Furthermore, students were asked to zoom in at the same sequence on a particular area that 

interests them at least 5 times and rework the same process. In order to proceed successfully, 

they were asked to create a grid 4X4 cm on each photo and then just to select one of the 25 

squares created, enlarging it 5 times, and again print it on 20X20 cm. 

Having finished the above process students were asked to ‘deconstruct and reconstruct’ the 

‘ideal’ environment for the project ‘a supper with me’ by exploding the 2d images they had 

created so far into 3d structures. 

 

 
 
Image 3 ‘A supper with me and you’ by Elias Georgiou and Alexandros Kalogeropoulos. 2015 

Finally, the students was expected to proceed with constructing their own Haiku poem - the 

‘super-supper Haiku’ and a stop motion movie ‘super-supper script’. The following 

projects were aiming at engaging more people into the event of eating in order to enable the 

individual student to experience the changes of the environment in relationship to the human 

interaction and the social specificities. In the following projects, ‘A supper with me and you’ 

and ‘Not the last supper’, the same process was followed, allowing for additional complexities 

of the expected research. 
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Image 4. ‘Not the last supper’ by Lukas Stocker in collaboration with Antonis Peratikos, Savoula Papadaki and 

Ahmed El Dakroury. 2016 

Gradually this engagement with the event of eating was stretched out to the urban context 

where more complicated relationships were encouraged. The act of eating was expanded and 

integrated into new urban contexts where urban gardens and markets are merged, and new 

ways of living emerge in the project named ‘Urban glenti!’ 

 

 

Image 5. ‘The Urban Glenti’ by a,b Sande Masidza, c,d Lukas Stocker, e Savoula Papadaki, f, Aristidis Violaris, 

g, Yvonne Asiimwe , h. Myria Christodoulou. 2016 
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‘Invisible cities’ 

Students were then asked to read and analyze two texts from the ‘Invisible Cities’ by Italo 

Clavino, creating a series of 2d and 3d mappings. Through all the work that was produced the 

students were requested to continue scripting the ‘Invisible cities’ by adding their own 

chapters to Calvino’s book. 

 

2. Additional Mapping Exercises  

During the 4 major projects, parallel activities were held through which the students 

needed to add layers of mappings to their investigations: 

Workshop ‘stop motion video’ (with Poppy Aristidou) 

The workshop was another way of creating mapping through movement. Students used 

stills from all the process and all the parts of their work. 

Presentations by artists (Stefanos Karampampas and Katerina Attalidou) 

The presentations of the artists’ works served as a catalyst for expanding the means of the 

mapping techniques. 

Lecture ‘the situationist city’ (by Yiorgos Hadjichristou) 

The lecture served as an introduction to the re-reading of the city and re-scripting of the 

urban realm. 

Dance workshop (with Dara Milovanovic) 

The students experienced the space and the furniture in a variety of different 

unconventional ways through their bodies and senses and the technique of ‘dance’. They 

explored their relationship with a table, a chair, the floor, the wall, the steps and of course 

their interaction with the other students dealing with the notions of voids and masses, the 

rhythm and the chaos, the notion of time, the sequences and frozen moments etc. Students did 

a series of mappings that derived from the workshop and these would be used in their further 

projects. 

Workshop on Photoshop (with Penelope Vasquez) 

The workshop aimed at adding one more tool to the way the students mapped their 

experiences. 

Presentations of the 4
th

 and 5
th

 year projects (by Georgia Hadjimattheou and Alexia 

Tarkashi, Elena Stavrou and Christiana Karamalli) 

The presentations focused on showing the process of the beginning of the projects on 

mappings of the existing conditions and of the conclusion of the project by mapping and 

diagramming the end product. 

 

‘Aging…’ 

The assignment ‘AGING…’ introduced the students to the change of the status of the 

items. Students were asked to compose a situation where they arranged fruits and vegetables 

partly cast in gypsum. The students observed the changes of the organic substance of the 

items every day by documenting them with photos and proceeding with mappings of the 

changes and also the traces left behind. 
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‘Attendance of the reviews of the catalyst ‘printed spaces’ 

The catalyst dealt with the mapping of activities as an installation inspired by the work of 

the print maker Evgeneia Vasiloudes. 

‘Installation at the Sushila Nicosia 

     

     

Image 5. Sushila Installation by a, Myria Christodoulou and Panagiotis Andreou and b Aristeidis Violaris . 2016 

The students made an installation with the completion of the first three projects at the 

Sushila restaurant. They had to create a relationship of the main ideas with specific locations 

with the premises of the restaurant in a way that they challenge the existing conditions. 

‘Lecture on the Cyprus wedding of Vasos Argyrou’ (by the anthropologist sociologist 

Evi Eftychiou) 

The lecture (Argyrou 1996) aimed at directing the students’ understanding of a city of 

ephemeral urbanism. Students were requested to create mapping of the given site in relation to 

issues that derived from the lecture. 

‘Presentation of the Rio carnival’ (by Monica Roccio Neves) 

The presentation helped the student to understand how the city changes through the 

accommodating for the transformative annual events of ‘Carnival’. Emphasis is put on the 

mapping of the city through its conditions, everyday life and the festival period. 

‘Super- Supper Haiku’ 

Finally the students were expected to proceed with constructing their Haiku poem - the 

‘super-supper Haikus’ for every project, as a way of mapping. 

‘Super-Supper Script’ 

The students were requested to compose a stop motion movie ‘super-supper script’ 

including the above ingredients. 

‘Resting- Sleeping’, ‘Working- Acting’, ‘Not the last supper’, ‘the glenti’ 

The course of the year 2016 was further developed by engaging other everyday activities. 

Thus, the first two projects ‘Resting-Sleeping’ and ‘Working-Acting’ dealt with these 

essential human activities, for which students could explore their environment in relationship 

to their presence and interaction through a series of mappings. 
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3. Conclusions 

The ways of seeing is deemed as a vital architectural educational approach that can create 

original visionaries for the evolution of our built environment. The ‘glenti project’ and the 

series of diverse and interdisciplinary mappings established a starting point for things notions 

to be developed. There was an attempt to re-establish and re-focus the direction of the 

discipline of Architecture towards the human being. The festive milieu was intended to render 

the urban, everyday life of evolving current cities as an approach to penetrate the ‘flesh of 

architecture from a phenomenological point of perception. The projects invited the sensory 

and corporeal human experiences to re-establish a human centered architecture. The mapping 

exercises serve as a means to query conventions of the built environment.  The goal is to 

establish a critical and explorative path towards the production of spaces and living 

atmospheres, setting the students free from the umbilical cord of preconceived ideas and 

notions. 
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Περίληψη 

Η παρουσίαση αφορά ζητήματα χαρτογράφησης, αναδεικνύοντας τους πολλαπλούς και 

διαφορετικούς τρόπους καταγραφής και ανάλυσης των δημόσιων χώρων, με έμφαση στην 

αντιληπτική δομή του. Η οδός Αιόλου στο κέντρο της Αθήνας, αποτελεί το βασικό 

ερευνητικό μας πεδίο, επιχειρώντας να αναδείξουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της μέσω της 

χαρτογράφησης, που διερευνάται, ως διαδικασία αναγνώρισης των στοιχείων που 

συγκροτούν και αποδίδουν την ταυτότητα του τόπου και τα οποία στη συνέχεια θα 

τροφοδοτήσουν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Το πρώτο μέρος της παρουσίασης αφορά τη 

μελέτη για την Αιόλου που παρουσιάστηκε στα πλαίσια της Biennale dello Spazio Pubblico, 

στη Ρώμη το 2015
51

, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε, στα 

πλαίσια του μαθήματος Ειδικά Θέματα Περιβάλλοντος 7ου εξαμήνου με θέμα: "Υπαίθριοι 

χώροι στην πόλη"
52. 

 

Λέξεις κλειδιά 

χαρτογράφηση, ταυτότητα, μετάλλαξη, σχεδιασμός, αντιληπτική δομή, τόπος, οδός Αιόλου 

mapping, identity, mutation, design, perceptual structure, place, Aeolou street 

 

1. Ορισμοί  

Αρχικά θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε τους βασικούς όρους για την έρευνά μας, και να 

υποστηρίξουμε ότι, τα αισθητηριακά αντιληπτικά δεδομένα μαζί με την κοινωνικά και 

πολιτιστικά δεδομένα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την αναγνώριση ενός τόπου.  

Η ταυτότητα ενός τόπου είναι ένα παλίμψηστο χωρικών και κοινωνικών φαινομένων 

όπως εξελίσσονται και μετασχηματίζονται μέσα στο χρόνο. Η ταυτότητα 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 
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το πνευματικό περιεχόμενο του τόπου. Συγκροτείται δηλαδή από στοιχεία ποσοτικά αλλά και 

ποιοτικά, μετρήσιμα και μη μετρήσιμα, υλικά και αύλα. Αυτή η μοναδικότητα της ταυτότητας 

ενός τόπου, εκφράζεται μέσα από τη φυσιογνωμία του τόπου η οποία εμφανίζεται μέσα από 

τα χαρακτηριστικά του τοπίου του. Όπου τοπίο θεωρείται η συνολική και συλλογική 

αντίληψη, η πραγματική, συναισθηματική και ιδεολογική εικόνα που ο τόπος προσφέρει. 

Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, η έννοια της ταυτότητας ενός τόπου στοιχειοθετείται 

από τα φυσικά, χωρικά και ανθρώπινα δεδομένα του, αλλά και από αισθητικές ποιότητες, 

οπτικές, ακουστικές, οσφρητικές, απτικές.  

Πάνω από όλα, εκτός από τα χωρικά και κοινωνικά στοιχεία, ένας τόπος (όπως για 

παράδειγμα μια πόλη ή ένας δρόμος όπως η Αιόλου) αποτελεί έκφραση του χρόνου που 

γίνεται η πιο κρίσιμη και καθοριστική παράμετρος για τη μορφή και την ταυτότητα του. 

 

2. Το ζήτημα της χαρτογράφησης  

Το ζήτημα της χαρτογράφησης, σχετίζεται άμεσα με την αναγνώριση της ταυτότητας του 

τόπου και των στοιχείων που συγκροτούν τη φυσιογνωμία του, και μπορεί να διερευνηθεί με 

διαφορετικούς τρόπους και σε πολλαπλά επίπεδα.  

H χαρτογράφηση, όπως σημειώνει ο James Corner
 53

, δεν αποτελεί μόνο μια περιγραφική 

και μετρική πράξη, ένα εργαλείο καταγραφής, αναγνώρισης, κατανόησης, σχολιασμού, 

αναπαραγωγής, προβολής και απεικόνισης της αντικειμενικής πραγματικότητας.  

Είναι επίσης μια διαδικασία προσωπικής διερεύνησης που βασίζεται στην αναγνώριση του 

χώρου αλλά και ένα εργαλείο αποκάλυψης μιας «αντικειμενικής» πραγματικότητας, 

κρυμμένης ή αθέατης, ή ακόμη και διαγεγραμμένης (παρελθούσας), μια διαδικασία 

ανίχνευσης και αποκάλυψης υποκειμενικών ή αντικειμενικών πραγματικοτήτων, υλικών ή 

άυλων στοιχείων. Επίσης ως μια μέθοδος εντοπισμού, αποκάλυψης, υπαινιγμού, 

αφηρημένων, ανεικονικών, προσωπικών ιδεών ή και μέθοδος εντοπισμού των αναμνήσεων 

και της φαντασίας με βάση την απτή πραγματικότητα. Γενικότερα πρόκειται ένα εργαλείο 

χωρικής έκφρασης μιας «κοινής» οπτικής αντίληψης για το χώρο, που όμως εισάγει συχνά 

αφηγήσεις υποκειμενικές η και φανταστικές. 

Κυρίως η χαρτογράφηση, θα πρέπει να λειτουργεί ως διαδικασία αναγνώρισης των 

στοιχείων που συγκροτούν και αποδίδουν την ταυτότητα του τόπου και τα οποία στη 

συνέχεια θα τροφοδοτήσουν, θα «σηματοδοτήσουν», και θα λειτουργήσουν εν τέλει ως 

εργαλείο μετάβασης προς τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Να αποκαλύψει την «εσωτερική 

δομή» και την οργάνωση του χώρου, τα δομικά και φυσικά του στοιχεία και τη διαπλοκή τους 

με την ανθρώπινη εμπειρία.  

Η σύγχρονη χαρτογράφηση αφορά μια διερευνημένη διαδικασία που είναι δημιουργική, 

εξελισσόμενη ακόμα και διαδραστική, αφορά όχι μόνο υλικά αλλά και άυλα στοιχεία του 

τόπου και δημιουργεί συνθήκες αντίληψης όχι μόνο της πρακτικής αλλά και της 

συναισθηματικής και ιδεολογικής εικόνας του. Η σύγχρονη τεχνολογία και αντίληψη για τη 

χαρτογράφηση δίνουν απεριόριστες δυνατότητες έκφρασης και "αποτύπωσης" όλων των 

χωρικών δεδομένων με τρόπους δημιουργικούς,  που δεν μπαίνουν σε καλούπια και δεν έχουν 

κοινά χαρακτηριστικά. 
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 James Corner, “The Agency of Mapping: Speculation, Critique and Invention” quoted in Mappings 

(London:Reaktion Books, 1999) ed. Denis Cosgrove, pp 213-52. 
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3. Πεδίο έρευνας, οδός Αιόλου 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το παράδειγμα της οδού Αιόλου, σε μια προσπάθεια 

καταγραφής των κοινωνικό - χωρικών φαινομένων, με στόχο τη χαρτογράφηση. 

Το πρώτο μέρος της παρουσίασης αφορά τη μελέτη που έγινε προκειμένου να 

παρουσιαστεί στα πλαίσια της Biennale dello Spazio Pubblico, σε συμπόσιο και έκθεση με 

θέμα "MaPS. Mastering Public Space”, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη το 2015, από 

ομάδα διδασκόντων και σπουδαστών του ΕΜΠ
54

.  

  

Αφίσες της παρουσίασης "From Perceptive Maps to Cognitive Design" στην έκθεση. 

Η μελέτη επικεντρώνεται στα αντικειμενικά αλλά και υποκειμενικά στοιχεία του χώρου, 

στα υλικά και τα άυλα (φυσικά και ανθρωπογενή) καθώς και στις ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Στην προσέγγιση αυτή, η ανάλυση του χώρου, εμπεριέχει αισθητικές, 

ψυχολογικές και ιδεολογικές διαστάσεις, ενώ ο άνθρωπος και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται 

το χώρο διαμορφώνει την αντιληπτική δομή του. 

Το βασικό πεδίο της έρευνας, η οδός Αιόλου, βρίσκεται στην καρδιά του ιστορικού 

κέντρου της Αθήνας, και αποτελεί έναν από τους παλαιότερους και ίσως σημαντικότερους 

δρόμους της πόλης. Ο δρόμος πήρε το όνομά του Αίολου, του θεού των ανέμων στην 

ελληνική μυθολογία, ξεκινά από την καρδιά του κέντρου της παλιάς αγοράς της Αθήνας, του 

19ου αιώνα, και καταλήγει στη Ρωμαϊκή Αγορά, στην Πλάκα. Είναι ο παλαιότερος δρόμος 

στον σύγχρονο αστικό ιστό, που δημιουργήθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα, στο πλαίσιο του 

νέου σχεδίου πόλεως και έχει σημαντικές ιστορικές αναφορές, συνδέοντας αρχαία μνημεία 

και αξιοθέατα, όπως η Ρωμαϊκή Αγορά, η Αχαρνική Πύλη, ίχνη των αρχαίων δρόμων, τείχη 

και οχυρώσεις, σημαντικές εκκλησίες κλπ. Έχει επίσης σημαντικά νεοκλασικά κτίσματα, 

αλλά και σύγχρονα κτίρια, μερικά από τα οκτώ έως δέκα ορόφους, κυρίως στο βόρειο τμήμα. 

Ο δρόμος εφάπτεται επίσης με την Πλατεία Κοτζιά, μια από τις πιο κεντρικές πλατείες της 
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 Εισήγηση με θέμα: "From Perceptive Maps to Cognitive Design" (Βαλεντίνη Καρβουντζη, Ελενα 

Κωνσταντινίδου, Ματθαίος Παπαβασιλείου, Αρχοντούλα Βασιλαρά) 
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παλιάς πόλης της Αθήνας. Σήμερα, το μεγαλύτερο τμήμα της Αιόλου είναι πεζόδρομος, ενώ 

αποτελεί ένα από τους πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους της πόλης, 

συγκεντρώνοντας χρήσεις αναψυχής, διοικητικής δραστηριότητας και διάφορες αστικές 

λειτουργίες.  

         

Χρήσεις γης. Οδός Αιόλου       Η Αιόλου στο κέντρο της Αθήνας  

 

Η αναγνώριση της οδού Αιόλου, επιχειρήθηκε αρχικά στα πλαίσια τοπικού αλλά και 

υπερτοπικού επιπέδου, αφού αποτελεί σημαντικό τμήμα του Ιστορικού Τριγώνου αλλά και 

μέρος του Δήμου Αθηναίων. Έγινε καταγραφή της αξονικής κίνησης και της σχέσης με τον 

περιβάλλοντα αστικό ιστό, με έμφαση στη σχέση του δομημένου με τον αδόμητο χώρο καθώς 

και στη σχέση δημόσιων και ιδιωτικών ζωνών. Επίσης επιχειρήθηκε να καταγραφεί ο τρόπος 

με τον οποίο οι άνθρωποι κινούνται, στέκονται, αλληλεπιδρούν και τελικά ο τρόπος με τον 

οποίον μπορούν να εμβαθύνουν στο χώρο, μέσα από τις αισθήσεις τους. 

Η μελέτη σχετικά με τη σύνδεση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα περιελάμβανε έρευνα 

σχετικά με την κατάσταση των ορίων καθώς και το ζήτημα της διάχυσης  και επέκτασης τους. 

Στα πλαίσια αυτά έγινε συστηματική καταγραφή κατά τη διάρκεια της ημέρας αναφορικά με 

τη σχέση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου. 

Η επιτόπια εργασία έδειξε διαφορετική προσβασιμότητα στους δημόσιους χώρους, 

ανάλογα με τη λειτουργία και τη μορφή των ορίων τους. Η εικόνα αλλάζει ανάλογα με την 

ώρα της ημέρας, καθώς και η αντίληψη του χώρου με το σταδιακό άνοιγμα των 

καταστημάτων. Τα υπάρχοντα ή συμβατικά όρια, τα περιγράμματα του δημόσιου χώρου, 

διαστέλλονται, επεκτείνονται, κινούνται, διαχέονται. Ο δημόσιος χώρος επεκτείνεται προς το 

εσωτερικό του κτιρίου, ή αντίστροφα, ο περίβολος συρρικνώνεται για να παραλάβει το 

δημόσιο χώρο. Εισάγοντας τις παραμέτρους της χρήσης, της προσβασιμότητας και της 

ορατότητας, καθώς επίσης και τον ανθρώπινο παράγοντα, οι συμβατικές έννοιες των 

χαρτογραφημένων ορίων αλλάζουν. 

Ένα άλλο σημαντικό χωρικό στοιχείο που καταγράφηκε ήταν οι μεταβατικοί χώροι και η 

κατάληψη τους, κυρίως από αντικείμενα αλλά και την ανθρώπινη παρουσία, που τους 

μετασχηματίζουν και τους "μεταλλάσουν".  

Σχετικά με το ζήτημα των Ηχητικών και Οσμητικών τοπίων, η έρευνα εστίασε σε 

ζητήματα έντασης, έλξης και αποφυγής, καθώς και τους Ήχους και τη συγκέντρωση των 

ανθρώπων. Η καταγραφή αυτών των χαρακτηριστικών "οσμών" πραγματοποιήθηκε με 

"σάρωση" του δρόμου σε περιόδους δύο ωρών, από τις 8 π.μ. έως τις 10 μ.μ., ενώ η πηγή της 

οσμής ή του ήχου καταχωρήθηκε στον χάρτη με τα αντίστοιχα σημεία όποτε και όπου 

παρατηρούνται. Οι ήχοι και οι μυρωδιές της Αιόλου, ιδιαίτερα αναγνωρίσιμες, σηματοδοτούν 

και χαρακτηρίζουν θα λέγαμε τον τόπο. 

130



 

Ταυτόχρονα, καταγράφηκε η κίνηση και η στάση των ανθρώπων, προκειμένου να 

συσχετιστούν οι αισθητηριακές ιδιότητες με την ανθρώπινη χρήση του δρόμου. 

Οι οσμές σημειώνονται στο χωρικό μέρος όπου γίνονται αντιληπτές, με διαφορετικό 

χρώμα η κάθε μια, ενώ η ένταση αναφέρεται στην πηγή προέλευσης και η πυκνότητα του 

χρώματος στην απόσταση από την πηγή και τη δυνατότητα αντίληψης. Τα μέρη με δυσκολία 

στην αντίληψη της οσμής καταγράφονται από το ξεθωριασμένο χρώμα, τα ζεστά χρώματα 

αντικατοπτρίζουν τις ευχάριστες οσμές ενώ τα δροσερά χρώματα, τις δυσάρεστες.  

           
Οσμητικός χάρτης οδού-ΒΑΣΙΛΑΡΑ 

Οι ήχοι χαρακτηρίζονται από ομόκεντρους κύκλους, όπου το κέντρο αντικατοπτρίζει την 

πηγή προέλευσης. Η ακτίνα των κύκλων αντανακλά την αντίληψη της ακουστικής κλίμακας, 

ενώ ο αριθμός και η συχνότητα των κύκλων αντιπροσωπεύει τη συνέχεια ή τη συχνότητα 

εμφάνισης. Τα ζεστά χρώματα αντιπροσωπεύουν ευχάριστους ήχους, ενώ το κρύο χρώμα, 

τους δυσάρεστους.  

        
Ηχητικός χάρτης οδού-ΒΑΣΙΛΑΡΑ 

Η χαρτογράφηση των ήχων και των μυρωδιών, καταλήγει σε συμπεράσματα σχετικά με τις 

ποιότητες του χώρου, καθώς ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον τόπο περιλαμβάνει, όπως 

έχει ήδη αναφερθεί τα αισθητηριακά δεδομένα. Παρατηρήσαμε ότι ο ήχος δεν εκφράζεται 

μόνο στην έννοια της "ηχητικής ρύπανσης", η οποία στην περίπτωση της Αιόλου αναφέρεται 

σε ενοχλητικούς θορύβους οχημάτων, που συναντώνται κυρίως σε σταυροδρόμια με οδούς 

κυκλοφορίας. Υπάρχουν επίσης "καλοί" ήχοι, κυρίως ανθρωπογενείς (ανθρώπινες φωνές, 

μουσική κιθάρας κλπ.), που είναι αναγνωρίσιμες και ευχάριστες και συχνά αποτελούν μέρος 

της πολιτιστικής του ταυτότητας και αξίζουν τη διατήρηση και την αναγνώριση (όπως ο ήχος 

της λατέρνας, ενός παλιού παραδοσιακού οργάνου που ακούγεται συχνά στο δρόμο). Επίσης, 

οσμές, όπως το ψημένο κρέας σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου (περιοχή 

Μοναστηράκι), χαρακτηρίζει την περιοχή,  έτσι ώστε να αναγνωρίζεται ακόμη και όταν 

απομονώνεται η αίσθηση της όρασης.  

Σε επόμενη φάση, η ερεύνα για την Αιόλου συνεχίστηκε, στα πλαίσια του μαθήματος 

Ειδικά Θέματα Περιβάλλοντος 7ου εξαμήνου με θέμα: "Υπαίθριοι χώροι στην πόλη"
55.

  Τα 
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  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Υπαίθριοι Χώροι και Φύση στην Πόλη, 

Διδάσκοντες: Σ. Αυγερινού-Κολώνια, Καθ.ΕΜΠ, Α. Βασιλαρά, ΕΔΙΠ Δρ ΕΜΠ, Συμμετέχοντες 

προσκεκλημένοι: Ε. Κωνσταντινίδου, Επικ. καθ. ΕΜΠ, Β. Καρβουντζή, Επικ. καθ. ΕΜΠ, Ν. Πάγκας, Δρ  ΕΜΠ,   

Σ. Μαυρομάτη, υπ. Δρ  ΕΜΠ, Γ. Γκουμοπούλου, υπ. Δρ ΕΜΠ, Μ. Παπαϊωάννου, υπ. Δρ ΕΜΠ, ακαδημαϊκό 

έτος 2015-2017. 
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ζητούμενα της άσκησης περιελάμβαναν την καταγραφή  της οδού Αιόλου, ως υπαίθριου 

χώρου, με βάση τα ποιοτικά της, άυλα, μη μετρήσιμα χαρακτηριστικά. Στόχος της άσκησης 

ήταν η διερεύνηση μεθόδων αποτύπωσης των ποιοτικών στοιχείων μιας οδού με έντονη 

φυσιογνωμία, μεγάλη ιστορία και σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του ιστορικού κέντρου της 

Αθήνας. Η μεθοδολογία προσέγγισης του θέματος αφορούσε την ανάδειξη με υποκειμενικό 

και αντικειμενικό τρόπο, των στοιχείων που συγκροτούν τη φυσιογνωμία της οδού. Οι χάρτες 

που δημιουργήθηκαν,  δίδουν  στοιχεία για τον τρόπο που βιώνει κανείς το χώρο, 

αποτελώντας ένα πρόσθετο εργαλείο για την πολεοδομική καταγραφή και αξιολόγηση της 

οδού, με τελικό στόχο την ανάγνωση και αναγνώριση της αντιληπτικής δομής της και στη 

συνέχεια τη δυνατότητα παρέμβασης σε αυτή. Έτσι, οι σπουδαστές δημιούργησαν μια σειρά 

Νοητικών χαρτών της οδού Αιόλου, που διερευνούν τον τρόπο αντίληψης του ανθρώπου και 

της συλλογής στοιχείων από το περιβάλλον του μέσω των αισθήσεων ή της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς σε σχέση με το περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά, δημιουργήθηκαν και 

Εννοιολογικοί χάρτες, οι οποίοι αφορούν μια αφαιρετική επεξεργασία και αναπαράσταση 

δεδομένων των τόπων με εναλλακτικά μέσα. Ο τόπος αντιμετωπίζεται ως ρευστός και 

δυναμικός, με συνεχή κίνηση. Οι χάρτες εμπεριέχουν την υποκειμενική διάσταση και τη 

στιγμιαία αποτύπωση ενώ ο τόπος προσεγγίζεται με ψυχογραφικούς όρους.
56  

 

Οι σπουδαστές ακολουθώντας παραδείγματα, μεθοδολογίες και σχεδιαστικές αρχές, 

δημιούργησαν χάρτες  με το δικό τους τρόπο έκφρασης και αποτυπώνοντας  την προσωπική 

τους στιγμή ή  απασφαλίζοντας προσωπικές πραγματικότητες για το χώρο, όπως λέει και ο 

Perec, επαναπροσδιορίζοντας τελικά τη σχέση τους με ένα δρόμο τόσο οικείο. Θα λέγαμε πώς 

μέσω των χαρτών χωροποιήθηκαν και οπτικοποιήθηκαν τα ποικίλα αντιληπτικά δεδομένα. Οι  

Χαρτογραφικές Προσεγγίσεις αντιληπτικότητας57, αφορούν ποιότητες που έχουν να κάνουν 

με την αναγνώριση της Ψυχολογίας του Χώρου. Ένα από αυτά είναι η αναγνώριση του είδους 

της  ψυχολογικής ελευθερίας  που ένας χώρος επιτρέπει να εξασκηθεί από το χρήστη. 

Διακρίνουμε χώρους που επιτρέπουν την έκφραση απόλυτης ελευθερίας ή περιορισμένης 

κάτω από ορισμένες απαγορεύσεις ή όταν μόνο μια χρήση και ορισμένη συμπεριφορά είναι 

δυνατή. Στην συλλογική αντίληψη η έκφραση αυτής της ποιότητας  γίνεται πάλι με γραμμές, 

σημεία, επίπεδα, όγκους.  Σε αυτή την κατηγορία μπορεί να ενταχθεί και ο χάρτης 

κοινωνικοποίησης – απομόνωσης που εκφράζει τη δυνατότητα των διερχομένων της οδού να 

νιώσουν ότι έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους ή ότι μπορούν να απομονωθούν. 

Παρατηρήθηκε ότι οι χρήσεις είναι ο  κύριος παράγοντας που διαμορφώνει τις αντίστοιχες 

συνθήκες. Υπάρχει επίσης διαφοροποίηση ανάλογα με τη χρονική περίοδο. Η αντίθεση  

μέρας-νύχτας είναι χαρακτηριστική. Κριτήρια επεξεργασίας και αποτύπωσης των δεδομένων 

απετέλεσαν η ηλικία,  οι χώροι στάσης, ο φωτισμός της περιοχής, το αίσθημα ασφάλειας ή 

ανασφάλειας που δημιουργείται κατά περίπτωση. 

Συνθήκες ψυχολογικής ελευθερίας δημιουργούνται αντίστοιχα από τα κρινόμενα ως 

Επικίνδυνα ή ασφαλή σημεία.  Ο αντίστοιχος χάρτης δημιουργήθηκε για να καταγράψει τα 

σημεία που νιώθει κανείς ασφάλεια ή ανασφάλεια ανάλογα με τις πυκνότητες ανθρώπων, τη 

χρονική στιγμή (αν δηλ. ήταν μέρα ή νύχτα), ανάλογα του ωραρίου των καταστημάτων (αν 

                                                           
56 Οι αντιληπτικοί χάρτες που πρώτος ο Kevin Lynch αποτύπωσε τη δεκαετία του 1950, ανήκουν επίσης στην 

μεγάλη ενότητα των νοητικών χαρτών. Ο Kevin Lynch, πρότεινε την οπτικοποίηση του αστικού χώρου ως 

σύνθεση τυπολογιών, οι οποίες είναι πιο κοντά στον κατακερματισμένο τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε τους 

δικούς μας νοητικούς χάρτες. Προτείνει τη χρήση χαρτών  οδηγούμενους από βάσεις δεδομένων  για να 

κατανοήσουμε τη θέση μας μέσα σε ένα σύστημα σχέσεων. Μέσω 5 οντοτήτων, τα σημεία, τους κόμβους, τις 

διαδρομές, τις περιοχές και τα όρια, κατόρθωσε να αποτυπώσει τη  διαφορετική αντιληπτική ικανότητα του κάθε 

ατόμου σε ένα αφαιρετικό επίπεδο τέτοιο που να αποκτά αντικειμενικές διαστάσεις. Αργότερα ο Ιωσήφ 

Στεφάνου στις 5 αυτές οντότητες προσέθεσε τις κλίσεις και την κλίμακα, προσαρμόζοντας τη μέθοδο στην 

πραγματικότητα του ελληνικού χώρου. 
57

 όπως αποτυπώθηκαν από τον Ι. Στεφάνου, 
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δηλ. ήταν κλειστά ή τα ανοιχτά καταστήματα), ανάλογα του φωτισμού της οδού ή ανάλογα 

των  διασταυρώσεων με δρόμους. Παρατηρήθηκε τελικά πως η παρουσία του αυτοκινήτου 

δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας. Ανάλογα συνθήκες ψυχολογικής ελευθερίας μπορούν να 

δημιουργήσουν τα σημεία που κανείς νιώθει άνετα ή άβολα. Παρατηρήθηκε πως τα δέντρα με 

τη δημιουργία μικροκλίματος που προκαλούν, οι δρόμοι με μεγάλο πλάτος, τα ελεύθερα 

πεζοδρόμια, το είδος της χρήσης των παρόδιων καταστημάτων , η συγκεκριμένη χρονική 

περίοδος επιδρούν ανάλογα ψυχολογικά στους ανθρώπους-χρήστες. 

        

Κοινωνικοποίηση απομόνωση -        ΑΛΕΞΙΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ, ΚΥΠΡΑΙΟΣ       -  Επικίνδυνα –Ασφαλή σημεία 

Η διαφορά που παρουσιάζουν οι ψυχολογικές αποστάσεις των τόπων από τις τυπολογικές 

είναι ένα ακόμη σημείο που βοηθά στην κατανόηση των μηχανισμών αντίληψης και 

σχηματισμού της εικόνας ενός τόπου. Η ποικιλία των ερεθισμάτων, οι συχνές ή μη 

διασταυρώσεις, η κλίμακα των Οικοδ. Τετραγώνων, οι κοινωνικές διαφορές, τα οριακά 

σημεία ενός τόπου, αυξάνουν ή μειώνουν την απόσταση. 

Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, οι σπουδαστές προχώρησαν στη δημιουργία χαρτών που 

αποτυπώνουν τα εμπόδια και τα φράγματα της Αιόλου, που με φυσικό ή τεχνητό τρόπο 

δυσχεραίνει ή κάνει αδύνατη μια δραστηριότητα, κίνηση, όραση, οσμή, αφή, ακοή και 

μεγαλώνει την ψυχολογική απόσταση. Στην περίπτωση αυτής της μελέτης ως δραστηριότητα 

εννοείται η κίνηση του πεζού στην οδό και ως εμπόδια τα απτά αντικείμενα που υπάρχουν σε 

αυτή και εμποδίζουν την κυκλοφορία των πεζών. Ο τρόπος απεικόνισης αυτών των συνθηκών 

είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρων καθώς το μήκος του δρόμου διαιρείται σε ζώνες κίνησης πεζών. Η 

ζώνη κίνησης των πεζών συμβολίζεται με πλάτος 1μ. κάθε φορά το πλάτος του πεζόδρομου 

μειώνεται ανάλογα με τα εμπόδια που υπάρχουν σε αυτό. Το πλάτος των εμποδίων είναι 

προσεγγιστικό.  Τη παράμετρο των ψυχολογικών αποστάσεων ενισχύουν και οι παύσεις και 

συνέχειες της οδού. Οι διασταυρώσεις αποτελούν παύση της κίνησης  και πολλές φορές 

σηματοδοτεί και αλλαγή στην ταυτότητα της οδού. Ο ρυθμός με τον οποίο εμφανίζονται οι 

λειτουργίες αλλά και τα περάσματα από τη μία χωρική ενότητα στην άλλη αποτελούν 

στοιχεία παύσης και συνεχειών στο δρόμο. 

        

Χάρτης Εμποδίων-Φραγμάτων οδού -  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΜΙΧΟΣ-Παύσεις-Συνέχειες οδού. 

Η διερεύνηση της αντιληπτικής φωτοσκίασης είναι άλλος ένας μηχανισμός της 

αντίληψης της εικόνας του τόπου, τον οποίο επιχείρησαν να καταγράψουν οι σπουδαστές. 

Αφορά το βαθμό σύγχυσης που αποκτά ο χρήστης ενός χώρου. Σε κάθε τόπο  υπάρχουν 
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φωτεινές επιφάνειες, γραμμικά ή σημειακά στοιχεία που είναι προσιτά από πλευράς 

προσανατολισμού, ευανάγνωστα και αντιληπτά  χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και τα 

αντίστοιχα στοιχεία σκιερά, πολύπλοκα, δύσκολα στην ανάγνωση και τον προσανατολισμό, 

τα λαβυρινθώδη που εκφράζουν το σκοτεινό μέρος της εικόνας του τόπου. Στην Αιόλου η 

αρχιτεκτονική μορφολογία των κτιρίων, η πυκνή ή αραιή βλάστηση καθώς και ο ίδιος ο 

πολεοδομικός ιστός  έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Επιπροσθέτως η κίνηση ή η παρουσία των 

πεζών αλλά και των οχημάτων προσδιόρισε σε πολλά σημεία την αντιληπτική φωτοσκίαση. 

Τα κριτήρια επιλογής για τη δημιουργία αυτού του χάρτη ήταν απολύτως προσωπικά  και έχει 

να κάνει όχι μόνο με την προσωπική εκτίμηση του καθενός αλλά και με τη χρονική στιγμή 

της καταγραφής. Τα ίδια τα παιδιά πρότειναν, προκειμένου ο χάρτης αυτό να απεικονίζει μια 

πιο αντικειμενική διάσταση, να συγκεντρωθούν στοιχεία από περισσότερους, σε διαφορετικές 

ώρες και μέρες, να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια και τελικά όλα αυτά να συντεθούν. Όπως 

χαρακτηριστικά φαίνεται στο χάρτη ανάλογα με το επίπεδο αντιληπτικής φωτοσκίασης η 

οδός χωρίζεται σε διάφορα τμήματα. Στην αρχή και στο τέλος αυτής διακρίνονται οι πιο 

φωτεινές ζώνες καθώς από τη μία έχουμε την Ρωμαϊκή αγορά και από την άλλη την πλατεία 

Κοτζιά όπου οι ανοιχτοί αυτοί χώροι δίνουν την εντύπωση φωτεινής ζώνης. Φωτεινά επίσης 

απεικονίζονται και τα σημεία που έχουν χαρακτηριστικά αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως είναι η 

Εθνική Τράπεζα. 

Μια άλλη προσέγγιση της αντιληπτικής δομής του τόπου, αποτελούν  τα ψυχομετρικά 

μεγέθη, που καταγράφηκαν διαγραμματικά. Η πρωτοτυπία, η ποικιλία στοιχείων, η 

αναγνωρισιμότητα, η δύναμη επιβολής, ο βαθμός μεταφοράς η ικανότητα δημιουργίας 

έντονων εικόνων, ο βαθμός πληροφόρησης, ευαισθησία, κοινοτυπίας , ιδιοποίησης κ.λ.π είναι 

κάποια από τα μεγέθη που καταγράφηκαν (σε βαθμολογική κλίμακα). Στην Αιόλου 

καταγράφησαν τα σημεία παρουσίασης ψυχομετρικών μεγεθών με βάση αυτά που εκφράζουν 

ένταση, αυτά που εκφράζουν επιβλητικότητα και αναγνωρισιμότητα, τα σημεία που νιώθει 

κανείς έκπληξη, αυτά που παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό μεταδοτικότητας ή αυτά που 

δημιουργούν ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Και εδώ τα κριτήρια είναι υποκειμενικά. Για να 

μπορέσουν να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα ένας  τρόπος θα ήταν  να τοποθετηθούν 

από διάφορους συμμετέχοντες και παρατηρητές της πόλης συγκεκριμένα και 

προκαθορισμένα ψυχομετρικά μεγέθη στα διάφορα σημεία της οδού. 

                 

2 διαφορετικές προσεγγίσεις Χάρτη Αντιληπτικής  φωτοσκίασης,                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ, 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Μ. 

Ψυχομετρικά μεγέθη οδού-

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗΣ 
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Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι χάρτες που αποτυπώνουν συναισθήματα. Η πορεία 

κατά μήκος του πεζοδρόμου χαρακτηρίζεται από έντονες εναλλαγές. Μελετήθηκε η 

αντίδραση του ανθρώπου, συναισθηματικά σε συνάρτηση με το περιβάλλον που παράγεται  

στο δρόμο. Καταγράφοντας τα συναισθήματα που πιθανώς δημιουργούνται συμπεραίνει 

κανείς πως κατά γενική εικόνα είναι θετικά με κυρίαρχα αυτά του ενδιαφέροντος, της χαράς 

και της νοσταλγίας, περισσότερο στο νότιο τμήμα. Η ιστορικότητα του δρόμου αποτυπώνεται 

στην αρχιτεκτονική των κτιρίων του, καλύπτοντας χρονικά από την αρχαιότητα ως σήμερα, 

ώστε συνδυαστικά προκαλείται τόσο το ενδιαφέρον για το μακρινό παρελθόν όσο και η 

νοσταλγία για την Αθήνα των περασμένων αιώνων. Τα καταστήματα εστίασης προωθούν την 

κοινωνική συναναστροφή και συνοχή, γεγονός που καταγράφεται θετικά (ως χαρά). Στο 

βόρειο τμήμα της οδού, κοντά στην Ομόνοια τα συναισθήματα γίνονται αρνητικά 

(δυσαρέσκεια) λόγω των κάθετων δρόμων με μεγάλη και κάπως άναρχη κυκλοφορία 

αυτοκινήτων. 

Ένα άλλο σημείο στο οποίο δόθηκε έμφαση και σχετίζεται με την αντιληπτική δομή του 

χώρου, αφορά τους πυκνωτές. Κάθε τόπος και τοπίο έχει κάποιο πυκνωτή των συμβολισμών 

του,  κάποιο στοιχείο που επικεντρώνει το ενδιαφέρον, την αναγνωρισιμότητα και 

αναγνωσιμότητα του. Η οδός Αιόλου όπως καταγράφηκε και αποτυπώθηκε από τους 

σπουδαστές διαθέτει πλούσια ιστορία, σημαντικά ιστορικά γεγονότα που αποτυπώνονται στα 

χαρακτηριστικά της, τα σημαντικά μνημεία που είναι μάρτυρες όλης της εξέλιξής της, τα 

κτίρια, τις πλατείες, τους ναούς. Όλα αυτά δημιουργούν ισχυρούς πυκνωτές της ιδιαίτερης 

φυσιογνωμίας της οδού και αποτυπώνουν στοιχεία του λόγου και του μύθου της. 

    
Συναίσθημα-σχέση με χωρικά στοιχεία

- 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΜΙΧΟΣ

- Πυκνωτές 

Επίσης καταγράφηκαν τα αισθητηριακά δεδομένα που δημιουργεί ο τόπος, μέσα από  

χάρτες που αφορούν την καταγραφή των εντυπώσεων που αποκομίζει ο χρήστης μέσω των 5 

αισθήσεών του. Έτσι παρήχθησαν οσμητικοί, ηχητικοί, απτικοί αλλά και γευστικοί, όπως θα 

λέγαμε, χάρτες. Οι χάρτες όρασης, ως πλέον διαδεδομένοι και κυρίαρχοι στον τρόπο 

έκφρασης δεν ανήκουν ουσιαστικά σε αυτή την κατηγορία. 

Στην κατηγορία αυτή χαρτών ανήκει και η καταγραφή του δυσάρεστου ήχου, δλδ του 

θορύβου. Όπου θόρυβος δεν είναι απαραίτητα ο δυνατός ήχος αλλά ο ανεπιθύμητος ήχος. 

Ακόμα και εδώ το στοιχείο της υποκειμενικότητας είναι εμφανές. Για παράδειγμα ένα είδος 

μουσικής για κάποιον μπορεί να καταγράφεται ως θόρυβος. Με χρήση ηχόμετρου οι 

σπουδαστές κατέγραψαν κατά μήκος της Αιόλου την ένταση που ακούει ένας διερχόμενος 

κατά τη διάρκεια της μέρας. Το ηχόμετρο τοποθετήθηκε στο ύψος του αφτιού με ανοιχτό 

χρονοδιακόπτη και κατέγραψε την ένταση του θορύβου σε όλο το μήκος αυτής της 

διαδρομής. Στα σημεία στα οποία δεν μπορούσε να αποφευχθεί η στάση, η μέτρηση 

διακοπτόταν. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε συνολικά έξι φορές, από τις 8.00 το πρωί 
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μέχρι τις 20.00, ανά δύο ώρες. Το ηχόμετρο κατέγραψε  τις μετρήσεις αυτόματα σε αρχεία 

txt, οι οποίες μέσω του excel εκφράστηκαν με τη μορφή έξι διαγραμμάτων (ένα για κάθε 

δίωρο) . Για μία πιο ολοκληρωμένη μελέτη θα μπορούσε παράλληλα με την καταγραφή της 

έντασης να πραγματοποιηθεί και παράλληλη ηχογράφηση των ήχων. Αυτό βέβαια, απαιτεί 

εγγραφέα με ζεύγος πυκνωτικών μικροφώνων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή 

ευαισθησία και λεπτομέρεια, χωρίς παραμορφώσεις, κάτι που στην παρούσα φάση οι 

σπουδαστές δεν διέθεταν. Παρατηρώντας συνολικά τα διαγράμματα γίνεται κατανοητό ότι το 

σημείο που παρουσιάζεται η χαμηλότερη ένταση βρίσκεται στο ύψος του Ωρολογίου του 

Κυρρήστου, δεδομένου ότι στο σημείο αυτό υπάρχουν μόνο κατοικίες. Έπειτα, καθόλη τη 

διάρκεια της ημέρας παρουσιάζεται μία σημαντική αύξηση στο σημείο που βρίσκεται η οδός 

Ερμού. Αυτό οφείλεται, από τη μία, στο γεγονός ότι αυξάνεται η κυκλοφορία των ανθρώπων 

και από την άλλη στο ότι είναι το σημείο στο οποίο σταματά το πεζοδρομημένο τμήμα της 

Ερμού και αναμειγνύεται η  κυκλοφορία των πεζών με την κυκλοφορία των οχημάτων. Ένα 

άλλο τμήμα με χαμηλή ένταση είναι το τμήμα που βρίσκεται στο ύψος της οδού Κοτζιά. 

Αυτό οφείλεται στο άνοιγμα που δημιουργεί η πλατεία, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση των ανακλάσεων του ήχου στα κτήρια και κατ’ επέκταση τη μείωση της έντασής του. 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι η συνολική ένταση του ήχου παρουσιάζει υψηλές 

τιμές κυρίως λόγω της αυξημένης και παράνομης κυκλοφορίας των δικύκλων στον 

πεζόδρομο. 

          Χάρτης θορύβου-ΤΙΜΑΓΕΝΗ Α 

Τελικό αποτέλεσμα η συλλογή απεικονίσεων από τους σπουδαστές της οδού που 

βασίζεται σε πολυάριθμες ατομικές εμπειρίες, αναμνήσεις και υποκειμενικές εντυπώσεις, 

αυτό που  ονομάζεται αντιληπτική δομή του χώρου
 
και η δημιουργία αντιληπτικών χαρτών 

που μας ωθούν να επικαλύψουμε το στατικό τοπίο με τη ζωντανή δυναμική εμπειρία μας, τις 

εντυπώσεις και την προσωπική μας παρουσία. 

 

4. Συμπεράσματα 

H χαρτογράφηση, όπως έχουμε δει μέσα από την παρουσίαση, αφορά τις μεθόδους 

αναγνώρισης, καταγραφής, κατανόησης και ερμηνείας του χώρου και αναδεικνύει τα υλικά 

και άυλα στοιχεία που συγκροτούν την ταυτότητα του. Οι αναγνώσεις του χώρου, 

αποκαλύπτουν τις ειδικές συνθήκες και τα πολυσύνθετα και πολυδιάστατα χαρακτηριστικά 

του, τα οποία μετασχηματίζονται μέσα στο χρόνο.  

Μέσω της χαρτογράφησης και με πεδίο εφαρμογής την οδό Αιόλου, ανακαλύψαμε ένα 

πλήθος φαινομένων και αναγνωρίσαμε ένα χώρο που αλλάζει, εκτυλίσσεται, επεκτείνεται και 
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συστέλλεται καθημερινά ενώ εξακολουθεί να πάλλεται στην καρδιά της πόλης κατά τα 

χρόνια της κρίσης. 

Μέσα από την έρευνα, αναδύθηκε το θέμα της μετάλλαξης των χωρικών στοιχείων και 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ως μια σημαντική έννοια στη χαρτογράφηση σε σχέση 

πάντα με τη διαδικασία σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός δεν είναι μια στατική η μονοσήμαντη 

διαδικασία, θα πρέπει με κάθε τρόπο να ενσωματώνει τα μεταβλητά και πολυδιάστατα 

στοιχεία του χώρου, και να περιλαμβάνει τις ανθρώπινες ενέργειες και αλληλεπιδράσεις. Η 

χαρτογράφηση, ως βασικό εργαλείο ανάλυσης αλλά και σύνθεσης, εν τέλει, του χώρου θα 

πρέπει να λειτουργεί ως μέσον κατανόησης της πόλης και της κοινωνίας, που διαρκώς 

εξελίσσονται στο χρόνο.   

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι, η χαρτογράφηση είναι ένα κεντρικό 

ζήτημα για την αρχιτεκτονική - όχι μόνο ως επιστημονική καταγραφή ενός τόπου, αλλά και 

στο σχεδιασμό και την παραγωγή της νέας αρχιτεκτονικής. Η Χαρτογράφηση αποκαλύπτει 

την περιοχή, καθιστά το αόρατο - ορατό, προσδιορίζει το μοναδικό και ιδιαίτερο χαρακτήρα 

του χώρου, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του. Τα στοιχεία που επισημαίνονται μέσα από 

τη χαρτογράφηση είναι εκείνα που «οδηγούν» στο σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική 

δημιουργία, μέσα από μια δημιουργική και δυναμική διαδικασία. 

Έτσι η χαρτογράφηση είναι ένα βασικό εργαλείο για την επανερμηνεία, την 

ανασυγκρότηση και τη δημιουργία του χώρου και αποτελεί σημαντικό μέσο (και μέρος) στη 

διαδικασία του σχεδιασμού. 
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Περίληψη 

Η έρευνα ασχολείται με την κατανόηση του αστικού ιστού στο κέντρο μιας μεσογειακής 

πόλης όπως η Αθήνα, μέσα από την συντακτική ανάλυση της δομής και αντιληπτικής του 

οργάνωσης, εστιάζοντας στην διερεύνηση των ορίων του δημόσιου και  ιδιωτικού χώρου και 

εν τέλει επικεντρώνεται στην έννοια του "ενδιάμεσου" χώρου. Επιχειρείται η κατανόηση και 

καταγραφή τυπολογιών  μεγάλης σημασίας για την ερμηνεία των χωρικών συσχετισμών, που 

σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν αλλά και καθορίζονται από τις καθημερινές ανθρώπινες 

δραστηριότητες και συνευρέσεις. 

 

Λέξεις κλειδιά 
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1. Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με ζητήματα ανάλυσης και αναγνώρισης των χωρικών 

ποιοτήτων του κέντρου της πόλης, τα οποία είναι κρίσιμα στη διαδικασία του αρχιτεκτονικού 

και αστικού σχεδιασμού και αποτελεί μέρος μιας συνεχιζόμενης έρευνας που είχε ως μελέτη 

περίπτωσης την οδό Αιόλου.
58

 Τα στοιχεία και συμπεράσματα της έρευνας τροφοδοτούν τον 

εκπαιδευτικό πυρήνα των συνθετικών μαθημάτων που αφορούν στον αστικό σχεδιασμό. 

Επιπλέον τα δύο τελευταία χρόνια επιχειρήθηκε στα πλαίσια του ειδικού μαθήματος των 

Συνθέσεων του 9ου εξαμήνου
59

 η συστηματική εισαγωγή των φοιτητών στα εργαλεία της 

συντακτικής ανάλυσης του χώρου την πόλης, τα οποία αποτελούν εν μέρει τον μεθοδολογικό 

κορμό αυτής της έρευνας. 

Η εργασία εστιάζει κυρίως σε αυτά τα χαρακτηριστικά της Μεσογειακής πόλης που 

αφορούν στην ιδιαίτερη σχέση ιδιωτικού και δημόσιου, στο όριο και στην μετάβαση από το 
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εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα.  Ο μεταβατικός - ενδιάμεσος χώρος αποκτά 

ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς  αποτελεί το πεδίο που πλαισιώνει και καθορίζει τις ανθρώπινες 

συνευρέσεις και δραστηριότητες ατομικές ή συλλογικές, αυθόρμητες ή προγραμματισμένες.  

Θα χρησιμοποιήσουμε μια σειρά αναλυτικών εργαλείων, καθώς εφαρμόζονται τόσο στην 

ερευνητική όσο και στην εκπαιδευτική μας δραστηριότητα, έχοντας ως μελέτη περίπτωσης 

την οδό Αίολου. 

Η έρευνα επικεντρώνεται στη σημασία της αναγνώρισης και της κατανόησης ενός τόπου 

στο χωρικό και κοινωνικό του πλαίσιο. Επιπλέον στην περίπτωση αυτού του συγκεκριμένου 

δρόμου που φέρει σημαντικά χωρικά χαρακτηριστικά και μια ιστορία εδραιωμένη στη 

συλλογική μνήμη, προτείνουμε μεθόδους για την παρατήρηση και την ερμηνεία των 

στοιχείων του χώρου, που απορρέουν από το συντακτικό του αστικού ιστού αλλά και των 

χαρακτηριστικών των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Ειδικότερα αναδεικνύεται από την 

έρευνα η σημασία και ο ρόλος των μεταβατικών χώρων καθώς και η μετεξέλιξη και ο 

μετασχηματισμός τους. 

Για το λόγο αυτό, θα μπορούσε κανείς να εισαγάγει την έννοια του ενδιάμεσου με στόχο 

να διακρίνει τα κοινά χαρακτηριστικά των μεσογειακών αστικών τοπίων. Αυτή η ενδιάμεση 

κατάσταση καθορίζεται κυρίως από την ανοικτότητα και την ελαστικότητα των ορίων στο 

χρόνο. Τέλος υποστηρίζουμε ότι οι τρόποι που συσχετίζονται η δημόσια και ιδιωτική σφαίρα 

επηρεάζουν την καθημερινή ζωή τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο. 

 

2. Η έννοια του "ενδιάμεσου" 

Ο Σταύρος Σταυρίδης σχολιάζοντας το πορώδες του αστικού χώρου υποστηρίζει: «Αντί 

να σκεφτόμαστε τις κοινωνικές ταυτότητες ως οριοθετημένες περιοχές, μπορεί κανείς να τις 

θεωρήσει ως αλληλεξαρτώμενες και επικοινωνούσες περιοχές»
60

 Από την αρχαιότητα, οι 

μεσογειακές πόλεις παρουσιάζουν ειδικά χαρακτηριστικά, ως αποτέλεσμα ενός ήπιου 

κλίματος, που επιτρέπει την ανάπτυξη της υπαίθριας ζωής (ατομικές και συλλογικές 

αυθόρμητες καθημερινές δραστηριότητες). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εξέλιξη τύπων 

κτιρίων και αστικών τυπολογιών που επέτρεψαν την ανάπτυξη μιας χαλαρής και ρευστής 

σχέσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και μιας σειράς τυπολογιών μεταβατικών χώρων. 

Έτσι, η καθημερινότητα της πόλης πλαισιώνεται από ένα πλέγμα μεταβατικών χώρων, 

όπως «στοές», αίθρια, αυλές, σκάλες και περάσματα που επιτρέπουν τόσο τη διείσδυση του 

δημόσιου χώρου στο εσωτερικό όσο και την προγραμματισμένη ή απρογραμμάτιστη 

επέκταση του ιδιωτικού στον ανοιχτό δημόσιο χώρο. 

Το όριο του κτιρίου της παραδοσιακής μεσογειακής πόλης και εδώ στην Αθήνα 

χαρακτηρίζεται από ανοικτότητα και ελαστικότητα. Η εισαγωγή στην νέα ελληνική 

πρωτεύουσα μετά τα μέσα του 19ου αιώνα του νεοκλασικού ιδιώματος, ειδικά σε 

εμβληματικά δημόσια κτίρια, σταδιακά οδήγησε σε αλλαγή της εικόνας του παλιού κέντρου 

της πόλης με έμφαση στα σκληρά, αυστηρά και αδιαπέραστα όρια. 

Τα αρχιτεκτονικά κινήματα του 20ού αιώνα, όπως ο μοντερνισμός και οι σύγχρονες 

αρχιτεκτονικές τάσεις των τελευταίων δεκαετιών, με την εισαγωγή νέων υλικών και την 

αυξανόμενη χρήση του γυαλιού, έφεραν πολλές αλλαγές στην υλική έκφραση του κελύφους 

του κτιρίου, αλλά σε μεγάλο βαθμό το στοιχείο του ενδιάμεσου χώρου διατηρείται στις 

διάφορες μορφές του. 
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3. Η οδός Αιόλου 

Η οδός Αίολου αποτελεί τον παλαιότερο και ίσως, ακόμη και σήμερα, έναν από τους 

σημαντικότερους δρόμους της Αθήνας, ενώ υπήρξε ένας από τους κεντρικούς άξονες του 

πρώτου σχεδίου της σύγχρονης Αθήνας.
61

 Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα η περιοχή 

διατηρούσε χαρακτηριστικά υπαίθριας αγοράς με αναφορές στα παζάρια της ανατολής. Μετά 

την δεκαετία του '50 ο δρόμος φιλοξένησε σταδιακά ένα μωσαϊκό χρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων της κεντρικής διοίκησης, του λιανικού εμπορίου, των εργαστηρίων, 

των βιοτεχνιών, των υπηρεσιών και των ψυχαγωγικών χρήσεων. Προς το παρόν, το 

μεγαλύτερο μέρος της είναι πεζοδρομημένο και είναι ένας από τους πιο γνωστούς και 

πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους που συγκεντρώνει πολλές χρήσεις, όπως διοίκηση, 

υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο, υπαίθριες αγορές, δραστηριότητες αναψυχής και διάφορες 

αστικές λειτουργίες. 

Μέσα από μια σειρά κοινωνικοοικονομικών μετασχηματισμών στα τέλη του 20ού αιώνα, 

το κέντρο της Αθήνας, όπως και οι περισσότερες Μεσογειακές πόλεις, εγκαταλείφθηκε 

σταδιακά από το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του. Το πρότυπο της αστικής ανάπτυξης 

απέτυχε να αντιμετωπίσει τις αναδυόμενες ανάγκες για χωρικά αγαθά και ένα ανερχόμενο 

τρόπο ζωής, οδηγώντας το μεγαλύτερο μέρος των μεσαίων αστικών στρωμάτων στα 

προάστια. 

Τα τελευταία χρόνια εντάθηκε η μετατόπιση του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού, που 

προηγουμένως βρισκόταν στο κέντρο της πόλης, προς τα προάστια. Οι παλιοί κάτοικοι του 

κέντρου της πόλης έδωσαν τη θέση τους σε μετανάστες και πρόσφυγες που αναζητούσαν 

καταφύγιο σε φτηνά διαμερίσματα. Οι περισσότερες από τις κεντρικές χρήσεις (διοίκηση και 

υπηρεσίες) υποχώρησαν στα προάστια, αφήνοντας τα κενά τους κτίρια ως ένα γκρίζο σκηνικό 

- βουβό παρατηρητή μιας πόλης που αλλάζει δραματικά. Η εμβάθυνση της κρίσης που 

ξεκίνησε το 2008 οδήγησε πολλές μικρές επιχειρήσεις και καταστήματα λιανικής πώλησης 

στην εξαφάνιση, ενώ την θέση τους καταλαμβάνουν μεγάλα πολυκαταστήματα, αλυσίδες 

καταστημάτων από το εξωτερικό και κέντρα αναψυχής που εξυπηρετούν τους ξένους 

τουρίστες. Η σημασία της οδού Αίολου έγκειται στην ποικιλία παλαιών και νέων 

παρεμβάσεων και στην ποικιλία διαφόρων τύπων μεταβατικών χώρων. Αυτή η έρευνα 

στοχεύει να επισημάνει τις πιο χαρακτηριστικές τυπολογίες του "ενδιάμεσου" ως τον 

σημαντικότερο χώρο έκφρασης των ανθρώπινων επαφών. 

 

4. Η μεθοδολογία χαρτογράφησης 

Η έρευνα εκτυλίσσεται σε 3 σκέλη :  

1. Την συντακτική ανάλυση του χώρου ως μια αφαιρετική δομή (ως ένα σύστημα – μέρος 

ενός ευρύτερου συνόλου (global) και επίσης ως μια συγκρότηση επιμέρους χωρικών 

οντοτήτων (local).  Οι σημαντικές χωρικές παράμετροι στις οποίες εστιάζουμε είναι: α) η 

ενσωμάτωση (integration)
62

 β) η αντιληπτική δομή μέσα από την οπτική συνδεσιμότητα.  

2.Την έρευνα της πολυτυπίας του ορίου ανοικτού – κλειστού και του ενδιάμεσου χώρου, σε 

συνάρτηση με τον τρόπο και τον βαθμό οικειοποίησης του από τον άνθρωπο.  

3. Την μεταβολή της σχέσης εσωτερικού-εξωτερικού στην διάρκεια της ημέρας μέσα από 

την μελέτη των παραμέτρων της οπτικής συνδεσιμότητας-διαμπερότητας (visibility) και της 

διαπερατότητας (permeability). 
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 Από το 1833 αποτελεί μέρος του εμπορικού και πολιτιστικού κέντρου της σύγχρονης πόλης που φέρει 

σημαντικές ιστορικές αναφορές, συνδέοντας επίσης αρχαία μνημεία και τοποθεσίες, όπως η Ρωμαϊκή Αγορά, η 

Πύλη Αχαρνέων, ίχνη αρχαίων δρόμων, τοίχοι και οχυρώσεις, σημαντικές εκκλησίες κ.λ.π. 
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 Η Ενσωμάτωση αποτυπώνει την σχέση ενός στοιχείου του συνόλου με όλα τα υπόλοιπα. Στην συντακτική 

θεωρία υπάρχει η βαθμονόμηση  RRA η οποία κατατάσσει τα μέρη. 

140



 

4.1 Ανάλυση Χωρικής και Αντιληπτικής Δομής 

Πρωταρχικά η ανάλυση αποσκοπούσε στη διερεύνηση του τρόπου και του βαθμού 

ενσωμάτωσης της οδού Αίολου στο ευρύτερο αστικό περιβάλλον, ενώ στην συνέχεια 

επικεντρώθηκε στην ανάλυση της δομής του αστικού ιστού, χρησιμοποιώντας την 

συντακτική θεωρία.
63

 Μέσα από την τοπολογική ανάλυση του ιστού που απεικονίζεται ως 

ένα σύστημα από τις ελάχιστες δυνατές αξονικές γραμμές (axial map)
64

 αναδεικνύεται ότι σε 

ολόκληρο το Δήμο Αθηνών η Αιόλου είναι ο πιο ισχυρά ενσωματωμένος άξονας. (Βλ.Εικ. 1)  

Στη συνέχεια, η έρευνα επικεντρώθηκε στην ανάλυση των αξόνων των ορίων. Ο χάρτης  

απεικονίζει τις γραμμές που ορίζουν τα οικοδομικά τετράγωνα, οι μεταβατικές ζώνες (στοές, 

περάσματα) και γίνονται αντιληπτές στο επίπεδο του πεζού παρατηρητή. Το σύστημα 

αναπαράστασης ενσωματώνει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της αστικής οργάνωσης. Ο νέος 

αυτός χάρτης αφορά στον περιβάλλοντα αστικό ιστό της οδού Αιόλου και αποτελεί συνεπώς 

ένα ενδιάμεσο επίπεδο ανάλυσης. ( Βλ. Εικ. 2) 

 

 

 

 

 

      

Εικόνα 2              Εικόνα 3 

Υποστηρίζουμε ότι η γεωμετρική ανάλυση των οριακών αξόνων συμβάλλει στην 

αναγνώριση και κατανόηση της κλίμακας, στην αποσαφήνιση της ιεράρχησης των επιμέρους 

αστικών ενοτήτων σε ένα αναγνωρίσιμο σύνολο, προσδιορίζοντας το πεδίο των ανθρώπινων 

συνευρέσεων. Στην περιοχή του ιστορικού τριγώνου το τμήμα της Αιόλου μεταξύ 

Σοφοκλέους και Μιλτιάδου, καθώς και τμήματα των οδών Ευρυπίδου (που αποτελεί μέσα 

στο τρίγωνο το όριο μετάβασης από τον υλοποιημένο σχεδιασμένο κάνναβο στον παλιό 

οργανικό ιστό της πόλης), Πραξιτέλους, Αγίου Μάρκου και Βύσσης είναι μετά το ανατολικό 

όριο της Οδού Αθηνάς τα πλέον ισχυρά ενσωματωμένα τμήματα του συνόλου (οι πιο έντονες 

κόκκινες γραμμές βλ. εικ. 2), ενώ αναδεικνύονται 2 ενότητες ως πιο εσωστρεφείς και 

λιγότερο ενσωματωμένες: το εσωτερικό της περιοχής του Ψυρρή και η περιοχή που 

περιβάλλει την πλατεία Καρύτση (οι μπλε και μωβ γραμμές).  

 

 

 

 

 

Εικόνα 3      Eικόνα 4        Εικόνα 5 
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 Η συντακτική θεωρία (Space Syntax) αναπτύχθηκε στην Bartlett School of Architecture & Planning του 

University College του Λονδίνου. (Hillier B, Hanson J, 1984) 
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 Ο χάρτης αποτελείται από τις ελάχιστες και μακρύτερες αξονικές γραμμές που χρειάζονται για να περιγραφεί 

ένα χωρικό σύστημα. 
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Η διερεύνηση της αντιληπτικής δομής αφορά στην κατανόηση του χώρου μέσω της 

όρασης. Μέσα από επάλληλα διαγράμματα θεάσεων (isovists)
65

επιχειρείται η 

αναπαράσταση σε δισδιάστατη μορφή του οπτικού πεδίου (360°) ιδεατού παρατηρητή από 

επιλεγμένα σημεία του χώρου. Η δια-στρωματική μελέτη και ερμηνεία των οπτικών 

διαγραμμάτων συντελεί σημαντικά στην ανάδειξη των περιοχών με την μεγαλύτερη 

δυνατότητα εποπτείας του χώρου σε σχέση με άλλες, ή των πιο οπτικά απομονωμένων 

περιοχών. Στην εικόνα 3 δίνεται η αναπαράσταση των επάλληλων οπτικών διαγραμμάτων σε 

όλο το μήκος της Αιόλου με σημεία παρατήρησης τις διασταυρώσεις με τους εγκάρσιους 

δρόμους. Διαπιστώνεται ότι στο μεγαλύτερο τμήμα από την διασταύρωση με την οδό 

Σοφοκλέους (εικ.4) μέχρι την οδό Αθηναΐδος (εικ.5) ο όγκος της φύτευσης εμποδίζει τις 

μακρινές οπτικές φυγές.  Δημιουργείται δηλαδή μια χωρική ενότητα στο «ενδιάμεσο» μεταξύ 

της πλατείας Κοτζιά και του άξονα της Ερμού που αποτελείται από την ρευστή διαδοχή 

διακριτών και εσωστρεφών τόπων που ορίζονται από τους όγκους των ψηλών κτιρίων τις 

πυκνές μάζες των δένδρων, ενώ η οπτική σύνδεση με την βόρεια προέκταση της οδού 

Πατησίων και τις παρειές της Ακρόπολης προς τον νότο είναι ιδιαίτερα ισχνή. 

4.2 Χωρικές εν-σωματώσεις του «ενδιάμεσου» 

Επιχειρήθηκε η χαρτογράφηση των ενδιάμεσων χώρων κάθε είδους (εικ. 6). 

Αποτυπώθηκαν κατώφλια, στοές, περάσματα, εσοχές, προεξοχές, όχι μόνο μεταξύ των σαφώς 

οριοθετημένων ενοτήτων δημόσιου και ιδιωτικού χώρου, αλλά και εκείνες οι περιπτώσεις 

περιοχών που στον ανοικτό χώρο έχοντας δημόσια χρήση συγκροτούν διακριτούς 

οικειοποιήσιμους τόπους. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6  χαρτογράφηση των μεταβατικών χώρων 

 

 

 

 8-10 π.μ.                                                                                       10-12 π.μ. 

 

 

 

2-4 μ.μ.                                                                                         8-10 μ.μ. 

Εικόνες 7-10 χαρτογράφηση κίνησης-στάσης πεζών / αντικειμένων 
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 O L. Benedict στο άρθρο του “To take hold of space: isovists and isovist fields.” προκειμένου να περιγράψει 

αντικειμενικά την οπτική εμπειρία του χώρου, ορίζει ως isovist ένα οπτικό πολύγωνο από μια θέση 

παρατήρησης προς ένα τρισδιάστατο χώρο που αποτυπώνεται σε μια δισδιάστατη επιφάνεια.  
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Αυτό που μας ενδιέφερε ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι κινούνται, στέκονται 

και αλληλεπιδρούν στο εξωτερικό,  πόσο διεισδύουν στο εσωτερικό και πώς και πότε 

συναθροίζονται στο "ενδιάμεσο". Σε επόμενη φάση καταγράφηκαν συστηματικά  σε 7 

χρονικές περιόδους της ημέρας (ανά δύο ώρες από τις 8.00 το πρωί μέχρι τις 10.00 το βράδυ) 

οι ανθρώπινες παρουσίες και συνευρέσεις (κίνηση - στάση) αλλά και τα αντικείμενα που η 

παρουσία τους επιδρά σημαντικά στον χώρο και τέλος οι ροές των κινήσεων των πεζών. 

Προκειμένου να αξιολογήσουμε και να ερμηνεύσουμε το πλήθος των περιπτώσεων    

συγκροτήσαμε ένα τυπολόγιο εκδοχών αλληλεπίδρασης της δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας 

με τη χρήση διαγραμμάτων διαπερατότητας, ορατότητας και αλληλοεπικάλυψης τους στο 

επίπεδο του πεζού παρατηρητή. Διαχωρίσαμε τα όρια όσον αφορά την υλική υπόστασή τους 

(συμπαγή - διαφανή: τοίχοι, κολώνες, κιονοστοιχίες, στηθαία, γυάλινες επιφάνειες), την 

κατάσταση διαπερατότητας τους (ανοικτό - κλειστό) και την μετατρεψιμότητά τους (σταθερά 

- εφήμερα). 

4.3 Διαγράμματα ορατότητας - διαπερατότητας 

Εδώ είναι μερικά ενδεικτικά διαγράμματα από την έρευνα που δείχνουν: τις διαπερατές 

(προσιτές) περιοχές, καθώς και εκείνες που είναι διαμπερείς (ορατές) από ένα σημείο 

παρατήρησης τοποθετημένο μετωπικά στην όψη προς τον δρόμο και τελικά την επικάλυψή 

τους. 

 Συμπαγές όριο με απουσία ενδιάμεσου χώρου 

Ελάχιστη διαμπερότητα ≤ επικάλυψη < διαπερατότητα 

Η διείσδυση του βλέμματος στο εσωτερικό είναι 

σημαντικά ελεγχόμενη, από περιορισμένα ανοίγματα 

σε ψηλότερη στάθμη από το επίπεδο του πεζού, ενώ 

η πρόσβαση γίνεται από ένα σημείο και αυτό 

καθιστά πολύ πιο εφικτή την απομόνωση του 

εσωτερικού από τον δημόσιο χώρο. Αυτή η 

τυπολογία ανταποκρίνεται στα κτίρια που στεγάζουν 

δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, ενώ η 

παρουσία  του ελέγχου στην είσοδο δημιουργεί ένα 

σκληρό όριο στο επίπεδο του δρόμου που αποτρέπει 

τις συνθήκες για στάση και αυθόρμητες 

συνευρέσεις.                                                 

 Διάφανο όριο με απουσία ενδιάμεσου χώρου 

Μεγάλη  διαμπερότητα > επικάλυψη ≥ διαπερατότητα 

Η διαφάνεια δημιουργεί μια ψευδαίσθηση 

προσιτότητας στο εσωτερικό, ενώ στην 

πραγματικότητα η πρόσβαση γίνεται από ένα 

ελεγχόμενο σημείο. Η βιτρίνα αποκτά διαστάσεις 

χώρου λειτουργώντας περισσότερο ως μια σκηνή. Ο 

παρατηρητής-καταναλωτής αντιλαμβάνεται το 

έκθεμα – προϊόν, μέσα από ένα «σενάριο» που 

απευθύνεται σε μια μυημένη ματιά. Όπως λέει ο 

Collin Campbell «Ο σύγχρονος καταναλωτής θα 

επιθυμεί μια αφήγηση παρά ένα οικείο προϊόν, διότι 

αυτό του επιτρέπει να φαντάζεται  ότι η απόκτηση 

και χρήση του μπορεί να προσφέρει εμπειρίες που 

δεν έχει μέχρι στιγμής αντιμετωπίσει στην ζωή».
66
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 Campbell C., 1987, “The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism”Oxford, p.89. 
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 Διάφανο όριο με παρουσία ενδιάμεσου χώρου 

Μεγάλη διαμπερότητα > επικάλυψη ≥ διαπερατότητα 

Το διάφανο όριο αποτελεί την επιφάνεια 

προβολής της ταυτότητας του εσωτερικού. Ο 

ενδιάμεσος χώρος λειτουργεί ως προθάλαμος και 

ζώνη παρατήρησης για τον παρατηρητή – 

καταναλωτή προς το εσωτερικό, ενώ αποτελεί και 

μια «απόσταση ασφαλείας» από το περιπλανώμενο 

ετερόκλητο πλήθος. Οι συνευρέσεις εντοπίζονται σε 

δύο διαφορετικούς κόσμους, εκείνες που 

προκύπτουν τυχαία στο περιθώριο του δρόμου και 

εκείνες που συμβαίνουν στο εσωτερικό από τους 

επισκέπτες που μοιράζονται την «εμπειρία» της 

ταυτότητας του χώρου. 

 Διάφανο όριο με διείσδυση ενδιάμεσου χώρου 

Μεγάλη διαμπερότητα > επικάλυψη ≥ διαπερατότητα 

Η βαθιά διείσδυση του δημόσιου προς στον 

ιδιωτικό χώρο επιτελείται από την επιμήκυνση των 

βιτρινών που συγκροτούν τα διάφανα όριά του 

μεταβατικού χώρου που προκύπτει  και επιτρέπουν 

την μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη των προϊόντων. Ο 

ενδιάμεσος χώρος φαινομενικά λειτουργεί ως 

επέκταση του δρόμου, ενώ περισσότερο αποτελεί το 

πέρασμα στο εσωτερικό, προσελκύοντας τον 

παρατηρητή βαθιά μέσα του. Μέσα στον ενδιάμεσο 

χώρο ο επισκέπτης, αποτραβηγμένος από την κίνηση 

του δρόμου, εκτός από παρατηρητής αποτελεί ο 

ίδιος το «έκθεμα» των αντικειμένων που τον 

περιβάλλουν.  

 Ανοικτό όριο με απουσία ενδιάμεσου χώρου 

Πλήρης διαμπερότητα = διαπερατότητα = επικάλυψη 

Το ανοικτό όριο επιτρέπει την πλήρη σύνδεση 

του ιδιωτικού με τον δημόσιο χώρο), ο οποίος 

εισχωρεί βαθιά στο εσωτερικό, που τείνει να 

αποτελεί την φυσική του προέκταση, επιτρέποντας 

πλήρη προσβασιμότητα και οπτική σύνδεση.  

Η απουσία του ενδιάμεσου χώρου (βλέπε εικόνα 11)  

μεταφέρει τις δραστηριότητες και συνευρέσεις στο 

εσωτερικό, που το είδος και η διάρκειά τους 

καθορίζεται από την λειτουργία και την χρήση του 

χώρου. Ενίοτε η ανάγκη υπαίθριας εκτόνωσης 

οδηγεί στην «οικειοποίηση» του δημόσιου χώρου 

μέσω κινητού ή αυθαίρετου σταθερού εξοπλισμού 

που εξαπλώνεται κυρίως στις παρειές του κτισμένου 

ως ένα «παράρτημα» του ιδιωτικού. Αυτό επιδρά 

σημαντικά στα όρια αλλά και στην εικόνα του 

δρόμου που μεταβάλλεται έντονα μέσα στην 

διάρκεια της ημέρας.    Εικόνα 11 
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 Ανοικτό όριο με παρουσία ενδιάμεσου χώρου 

Μεγάλη διαμπερότητα ≤ διαπερατότητα ≥ επικάλυψη 

Ο ενδιάμεσος χώρος όντας ισχυρά συνδεδεμένος 

με  το ιδιωτικό και το δημόσιο, αποκτά ιδιαίτερη 

βαρύτητά προσελκύοντας ποικιλόμορφες 

ανθρώπινες δραστηριότητες και επαφές. Λειτουργεί 

ως φίλτρο και προέκταση του δημόσιου για την 

κίνηση των πεζών αλλά και ενίοτε ως χώρος στάσης, 

ενώ συχνά αποτελεί χώρο επέκτασης του ιδιωτικού, 

που  χρησιμοποιεί τον ενδιάμεσο χώρο για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων, ή στοίβαξη εμπορευμάτων, 

απομεινάρι των μαγαζιών κι εργαστηρίων του 

παρελθόντος, με έντονες  αναφορές στις 

«ανατολίτικες αγορές».  

 Κλειστό όριο με παρουσία ενδιάμεσου χώρου 

Μεγάλη διαμπερότητα = διαπερατότητα = επικάλυψη 

Ο ενδιάμεσος χώρος μεταξύ του δημόσιου και 

ενός κλειστού και εγκαταλειμένου κτιρίου (βλέπε 

Εικόνα 12), αν και θεσμικά είναι μέρος του  

ιδιωτικού χώρου, λειτουργεί ως μια εσοχή του 

δρόμου, όντας ανοικτός και διαθέσιμος στον 

οποιονδήποτε. Λόγω της έλλειψης φροντίδας και της 

ανεξέλεγκτης χρήσης ο χώρος φέρει τα σημάδια της 

φθοράς του χρόνου, ενώ συχνά αποτελεί το 

προσωρινό καταφύγιο αστέγων. 

 

 

 

 

Εικόνα 12                                         Εικόνα 13 Εικόνα 14 

 Η περίκλειση του ιδιωτικού μέσα στο δημόσιο 

διαμπερότητα = διαπερατότητα = επικάλυψη 

Η επέκταση του ιδιωτικού χώρου στον δημόσιο 

πραγματοποιείται μέσω της ανοργάνωτης και 

αυθόρμητης διάχυσης αντικειμένων και εξοπλισμού, 

(εικ. 13-14), ή μέσω της οριοθέτησης του χώρου με 

προσωρινές ή μόνιμες  εγκαταστάσεις. Στην πρώτη 

περίπτωση, ο χώρος λόγω του χαλαρού ελέγχου 

μπορεί να προσελκύει γύρω του ετερόκλητες 

συναθροίσεις ατόμων ή ομάδων, ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση οι επαφές ελέγχονται σε μεγαλύτερο 

βαθμό αφού είναι χωρικά οριοθετημένες, 

στρέφοντας τα νώτα τους στον δρόμο. 

Μέσα από την αξιολόγηση και ερμηνεία των διαγραμμάτων μπορεί κανείς να συμπεράνει 

ότι η διαπερατότητα και η διαμπερότητα ταυτίζονται στην περίπτωση που το όριο μεταξύ 
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δημόσιου και ιδιωτικού χώρου είναι ανοικτό και ο έλεγχος της πρόσβασης είναι χαλαρός. Η 

αναλογία πλήρων και κενών στο όριο  του χώρου επιδρά σημαντικά στην σχέση 

δημόσιου και ιδιωτικού και καθορίζει τη λειτουργία του ενδιάμεσου χώρου ως αναπόσπαστου 

μέρους και των δύο περιοχών. Στην περίπτωση της διαφάνειας η διαμπερότητα κυριαρχεί, 

ενώ η προσβασιμότητα φιλτράρεται και όπως ο Jan Gehl υποστηρίζει ότι "οι οπτικές 

ευκαιρίες είναι μια άλλη σημαντική απαίτηση για «στενές επαφές». Είναι επιθυμητό να 

μπορούμε να βλέπουμε έξω από τα κτίρια - και κατά προτίμηση μέσα σε αυτά - έτσι ώστε οι 

δραστηριότητες εντός και εκτός του δημόσιου χώρου να συνδέονται οπτικά και έτσι να 

εμπλουτίζουν και να εμπλέκονται μεταξύ τους »
 67

   

Αλλά παρόλο που φαίνεται ότι η ύπαρξη διαφάνειας ανοίγει το εσωτερικό στο βλέμμα του 

περαστικού, δημιουργώντας μια αίσθηση οπτικής ολοκλήρωσης, δεν εξασφαλίζει απαραίτητα 

τη δημιουργία συνθηκών για άμεση και αυθόρμητη επαφή. 

Περαιτέρω, η μελέτη μας επικεντρώθηκε στη διερεύνηση της μετάλλαξης της σχέσης 

μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού σχετικά με τη μετάλλαξη δραστηριοτήτων και χρήσεων. Αυτό 

αποκάλυψε ενδιαφέροντα μοτίβα (patterns) διαστολής και συρρίκνωσης του χώρου που οι 

άνθρωποι αντιλαμβάνονται. 

4.4 Μεταβολές του ορίου  – Μετασχηματισμοί  του «εν-διάμεσου» 

Τα διαγράμματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω απεικόνισαν με αντικειμενικό και 

αφαιρετικό τρόπο τη σχέση μεταξύ κλειστού και ανοικτού χώρου σε σχέση με την 

προσβασιμότητα και τη διαπερατότητα. Αλλά παρουσιάζουν μια στατική πτυχή της 

υπόστασης του χώρου. Κατά τη διάρκεια της ημέρας οι σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού 

συνεχώς μεταβάλλονται από τις πρωινές ώρες μέχρι το βράδυ. Μέσα από την παρατήρηση  

εντοπίσαμε τους πιο διακριτούς μετασχηματισμούς  των ορίων κατά τη διάρκεια της ημέρας 

(ανοικτό – κλειστό/ διάφανο - συμπαγές κ.λ.π)  σε χρονικά διαστήματα ανά 2 ώρες/  από τις 

7.00 π.μ. έως τις 10 μ.μ. (Βλέπε εικόνα 15). 

Όταν υπάρχει οπτική σύνδεση και πρόσβαση μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας, τότε 

έχουμε ένα διευρυνόμενο αντιληπτικό χώρο, ενώ ο ενδιάμεσος χώρος σ’ αυτήν την 

περίπτωση  αποτελεί ταυτόχρονα επέκταση των δύο, αποτελώντας το πεδίο για στάση και  

πιθανή επαφή για άτομα και ομάδες. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15.  Δια-στρωματικό  διάγραμμα μεταβολής των ορίων στην διάρκεια μιας τυπικής μέρας 

Ανακαλύψαμε επίσης ότι όταν διακόπτεται η διαπερατότητα και η προσβασιμότητα (όταν 

κλείνουν οι χώροι και κατεβαίνουν τα ρολά των εμπορικών καταστημάτων), δεν παύει η 

κατοίκηση του ενδιάμεσου χώρου, ο οποίος αποτελεί το καταφύγιο για άτομα και ομάδες, 

που σημαίνει ότι, ακόμη και αν δεν υπάρχει ζωντανή η χρήση του κτιρίου, ο ενδιάμεσος 
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 Jan Gehl, Lotte Johansen Kaefer and Solvejg Reigstad, Close encounters with buildings Published in URBAN 

DESIGN International (2006) 11, 29–47. doi:10.1057 / palgrave.udi. 9000162 [available online at: 
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χώρος αποκτά έναν διαφορετικό αλλά σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της πόλης. Όπως έχει 

επισημάνει η Λίλα Λεοντίδου για την Αθήνα "[...] είναι παραδοσιακά ανομοιογενής και 

πορώδης - ένα παλίμψηστο όπου οι χρήσεις και οι δραστηριότητες, καθώς και οι χώροι των 

κοινωνικών ομάδων και των τάξεων, αλληλοδιεισδύουν  μεταξύ τους [...]"
68

 

4.5  Χαρτογραφώντας από το μέρος στο σύνολο 

Στόχος μας ήταν να χαρτογραφήσουμε σε μια εν-διάμεση κλίμακα, ανάμεσα στην κλίμακα 

του ιστού του Ιστορικού Τριγώνου της Αθήνας και στην μικροκλίμακα του άξονα της 

Αιόλου, τις σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού και τον ρόλο των ενδιάμεσων χώρων. Με την 

βοήθεια ψηφιακών αναλυτικών και αναπαραστατικών εργαλείων διερευνήσαμε τις 

παραμέτρους της διαπερατότητας (permeability) και διαμπερότητας (visibility) και της 

αλληλεπικάλυψής τους (overlap), προκειμένου να επισημάνουμε τις χωρικές συνέχειες και 

ασυνέχειες στο επίπεδο του πεζού παρατηρητή και τελικά να εντοπίσουμε τις πιο 

ενσωματωμένες και τις πιο αποκομμένες περιοχές στον ιστό . Στα πλαίσια του ειδικού κατ’ 

επιλογή μαθήματος του 9ου εξαμήνου της Σχολής Αρχιτεκτόνων για την κατανόηση της 

πόλης χρησιμοποιούμε αυτά τα συγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία. 

Θεωρώντας ότι η διαφάνεια διευρύνει το πεδίο εποπτείας του πεζού παρατηρητή, 

διερευνήσαμε τους μετασχηματισμούς των διαγραμμάτων ορατότητας με ειδικό πρωτότυπο 

λογισμικό που στηρίζεται στην συντακτική θεωρία των Hillier & Hanson.
69

  Εξελίσσοντας 

μια τεχνική μετασχηματισμού που στην δισδιάστατη οριζοντιογραφική αναπαράσταση του 

χώρου εισάγει έναν μικρο-κάνναβο επιτρέποντας την δυνατότητα της ψηφιακής ανάλυσης 

του χώρου. Η κάτοψη αναλυόμενη ως ένα σύστημα μικρών στοιχείων (megapixels) μπορεί να 

βαθμονομηθεί ως ένα συντακτικό σύστημα.
70

 

Τα παρακάτω γραφήματα αφορούν στην χαρτογράφηση μερικών από τα παραδείγματα 

που μελετήθηκαν, δείχνοντας την πιθανολογική σημασία των πεδίων οπτικής συνδεσιμότητας  

(visibility) που επικαλύπτονται με ένα διάγραμμα συντακτικής διαπερατότητας 

(permeability). Η εικόνα 16 αφορά στην χαρτογράφηση της βαθμονομημένης διαπερατότητας 

του συνόλου των σημείων (megapixels) που αντιστοιχούν στην πλατεία Κοτζιά, η οποία 

αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο επιβλητικό αστικό κενό επάνω στον άξονα της Αιόλου. Η 

εικόνα 16 απεικονίζει την βαθμονομημένη χαρτογράφηση των πεδίων προσβασιμότητας,   

ορατότητας της πλατείας  και  την αλληλεπικάλυψή τους. 

 

 

 

 

Εικόνα 16  συντακτική ανάλυση: αριστερά ανάλυση διαπερατότητας, μέσον διαμπερότητας, δεξιά επικάλυψη 

Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι μέσα από την σύγκριση των χαρτών επικάλυψης 

με τις καταγεγραμμένες ροές της κίνησης πεζών, διαπιστώνεται μια ισχυρή συσχέτιση των 

πιο ενσωματωμένων σημείων της πλατείας και των κινήσεων που την διαπερνούν διαγώνια. 

Παρακάτω (βλέπε εικ. 17) παρατίθεται χαρτογράφηση της βαθμονόμησης διαπερατότητας/ 

διαμπερότητας και της επικάλυψής τους σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της οδού Αιόλου κατά 
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τις μεσημεριανές και βραδινές ώρες. Όπως αναμενόταν, σε ένα σύστημα - ψηφιδωτό που 

αναλύει μια στενή ζώνη (δρόμος - καταστήματα) χωρίς τον περιβάλλοντα αστικό ιστό, ο 

πυρήνας ενσωμάτωσης βρίσκεται σε όλες τις περιπτώσεις στο γεωμετρικό κέντρο. Αλλά 

παρόλα αυτά μπορεί κανείς να βρει πολύ ενδιαφέρουσες και σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

διαγραμμάτων και στις δύο χρονικές περιόδους. 

Αν φανταστεί κανείς και αναλύσει τον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο σαν ένα σύστημα δύο 

ζωνών που τροφοδοτεί η μία την άλλη, φαίνεται μια σαφής "διαστολή" του αντιληπτικού 

χώρου κατά τις μεσημεριανές ώρες, αφού οι περισσότεροι χώροι είναι ανοικτοί και 

λειτουργούν, ενώ αργά το βράδυ παρ’ ότι ένα μεγάλο μέρος του εσωτερικού χώρου 

παραμένει ορατό, καθώς πολλά από τα κλειστά καταστήματα διατηρούν τις προθήκες τους 

φωτισμένες επιτελείται στο σύνολο μια αντιληπτική «συρρίκνωση». 

Παρατηρώντας το διάγραμμα επικάλυψης διαπερατότητας - ορατότητας, μπορεί κανείς να 

εντοπίσει μια μετατόπιση του πυρήνα των πλέον ενσωματωμένων σημείων προς την περιοχή 

της Αγίας Ειρήνης, που αποτελεί πόλο αναψυχής, με μπαρ και χώρους εστίασης μέχρι αργά 

την νύχτα. Γενικότερα φαίνεται ισχυρή η συνολική συσχέτιση των χαρτογραφήσεων της 

επικάλυψης (διαπερατότητας ορατότητας) της περιοχής της Αίολου με την 

χαρτογράφηση της κίνησης και στάσης των πεζών. Ειδικότερα η στατική παρουσία 

ανθρώπων και ομάδων εντοπίζεται στους ενδιάμεσους χώρους, ιδιαίτερα σε εκείνους 

που υπάρχει μεγάλος βαθμός διαμπερότητας, και προσβασιμότητας ενώ παράλληλα 

υπάρχει σχέση ενσωμάτωσης με την δομή του ευρύτερου ιστού (σύστημα αξόνων των ορίων 

του χώρου). 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

Εικόνα 17 :  διαπερατότητα άνω αριστερά 10-14 μ.μ       - άνω δεξιά 20-22 μ.μ./ διαμπερότητα μεσαίο  αριστερά 

10-14 μ.μ. - μεσαίο  δεξιά 20-22 μ.μ./ επικάλυψη κάτω αριστερά 10-14 μ.μ.          – κάτω δεξιά  20-22 μ.μ. 

Το αντίστροφο συμβαίνει το βράδυ, όταν δηλαδή κατά μήκος των πιο ενσωματωμένων 

αξόνων, απουσιάζει η διαπερατότητα και η ορατότητα, οι περισσότεροι από τους ενδιάμεσους 

χώρους καταλαμβάνονται από άστεγους αλλά και περιθωριοποιημένες ομάδες. Αντίθετα, 

ανεξάρτητα από το βαθμό ενσωμάτωσης των ορίων, όταν διασφαλίζονται τόσο η ορατότητα 

όσο και τη διαπερατότητα του ορίου (με χρήσεις αναψυχής),  αυξάνεται σημαντικά η 

παρουσία ατόμων και ομάδων ενώ πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες για επαφές και 

συνευρέσεις. Καταλήγοντας θεωρούμε ότι οι χωρικές διαρθρώσεις, εκείνες που έχουν 

προνομιακή οπτική σύνδεση με το ευρύτερο περιβάλλον τους, επιδρούν πολύ σημαντικά 

στη διαμόρφωση των συνθηκών που ευνοούν την ανθρώπινη παρουσία και 

αλληλεπίδραση. 
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5.  Συμπεράσματα 

Η αποκωδικοποίηση και ερμηνεία των χαρακτηριστικών της πόλης είναι μια σημαντική 

διαδικασία στην αρχιτεκτονική δημιουργία και εκπαίδευση, ενώ προϋποθέτει την κατανόηση 

από το σύνολο στο μέρος και αντίστροφα.  Η έρευνά μας βασίστηκε σε μια δια-στρωματική 

μεθοδολογία με στόχο τον εντοπισμό και την κατανόηση των χαρακτηριστικών του αστικού 

χώρου που είναι σταθερά, αλλά και εκείνων που υπόκεινται σε συνεχείς μετασχηματισμούς 

(αργούς ή γρήγορους) . Επιπλέον η εργασία επικεντρώθηκε  στις χωρικές παραμέτρους σε 

συσχετισμό με τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής στον δημόσιο χώρο της πόλης της 

Αθήνας  μέσα από την μελέτη περίπτωσης της οδού Αίολου. 

Ειδικότερα αυτή η εργασία επιχείρησε να διερευνήσει τις διαφορετικές τυπολογίες του 

ορίου μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού,  καθώς και τις εκδοχές του ενδιάμεσου χώρου. Είναι 

σαφές ότι το εύρος, η δυνατότητα των προσβάσεων στο εσωτερικό, η αναλογία των 

ανοιγμάτων και η υλικότητα του κτιριακού κελύφους, επιδρά όχι μόνο στην αρχιτεκτονική 

ταυτότητα του κτισμένου, αλλά καθορίζει σημαντικά την διαμπερότητα και την 

διαπερατότητα από και προς τον δημόσιο χώρο, συμβάλλοντας στην διεύρυνση ή στην 

συρρίκνωση του αντιληπτικού πεδίου, από το επίπεδο του πεζού παρατηρητή. Οι μεταβατικοί 

χώροι αποκτούν διαφορετικούς ρόλους κατά τη διάρκεια της ημέρας ανάλογα με τις χρήσεις 

και αποτελούν ένα καθοριστικό συστατικό της καθημερινής ζωής της πόλης, δημιουργώντας 

τις συνθήκες για τις συνευρέσεις ατόμων και ομάδων. Όπως ο J. Gehl ισχυρίζεται "... ακριβώς 

αυτές οι άκρες και οι μεταβατικές ζώνες μεταξύ των κτιρίων και των αστικών χώρων γίνονται 

το φυσικό μέρος για τη μεγάλη ποικιλία δυνητικών δραστηριοτήτων που συνδέουν τις 

λειτουργίες μέσα στο κτίριο με τη ζωή του δρόμου εν γένει: Αναψυχή, παιχνίδι, στάση, 

εκθέσεις, εμπόριο, τράπεζες, διαλείμματα για κάπνισμα κ.ο.κ. Όσο πιο ακανόνιστη είναι η 

όψη, τόσο περισσότερο προσκαλεί και υποστηρίζει δραστηριότητες". 

Φαίνεται τελικά ότι η υπόσταση του ενδιάμεσου χώρου καθορίζεται περισσότερο από 

το όριο δημόσιου - ιδιωτικού. Τα ανοικτά όρια συντελούν στις συνθήκες των τυχαίων 

και αυθόρμητων δράσεων, ενώ η διαφάνεια περισσότερο λειτουργεί ως προβολή του 

εσωτερικού στον πεζό - καταναλωτή απομακρύνοντας εντέλει τους δύο κόσμους. Τέλος ο 

χρόνος και οι αλλαγές των χρήσεων μέσα στην ημέρα ορίζουν την ταυτότητα του 

ενδιάμεσου που άλλοτε παραμένει έρημος και άλλοτε κατακλύζεται από ανθρώπους και 

αντικείμενα. 
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Περίληψη 

Η ουσιωδέστερη διαπίστωση, σε σχέση με το μεθοδολογικό θέμα της διδακτικής του 

τοπιακού σχεδιασμού σε άτομα αρχιτεκτονικής συνθετικής παιδείας, συνδέεται με την 

παρατήρηση πως κοινές τάσεις συγκρότησης συνθετικών σχημάτων μπορεί να διατρέχουν 

ποικιλία συνθετικών εφαρμογών, την κτηριακή αρχιτεκτονική για παράδειγμα, όπως και την 

αρχιτεκτονική τοπίου. Μπορούν, με την έννοια αυτή, να παραπέμπουν σε διαφορετικές 

κλίμακες προσέγγισης, τόσο αφιστάμενες σε πρώτη θεώρηση, όπως εκείνες που αναφέρονται 

στη γεωγραφική κλίμακα χαρτογράφησης αφ’ ενός και στην κλίμακα σύνθεσης και 

σχεδιασμού του επίπλου και του αντικείμενου καθημερινής χρήσης αφ’ ετέρου. Με 

ακριβέστερη διάθεση διερεύνησης θα συμπληρώσουμε πως όσο αφαιρετικότερη είναι η 

‘διατύπωση’ του σχήματος, όσο αφαιρετικότερη είναι η σύνοψη των τυπικών του 

χαρακτηριστικών, τόσο αυτά μπορούν να παραπέμπουν σε γενικότερες, ουσιώδεις συνθετικές 

συσχετίσεις. Τόσο περισσότερο επομένως μπορούν να θεραπεύουν περισσότερες περιοχές και 

κλίμακες σύνθεσης και σχεδιασμού. 

Στη διερεύνηση που ακολουθεί, εκκινώντας από την αναφορά στη μεγάλη κλίμακα 

σχηματισμού που εμφανίζει η χαρτογράφηση, θα επιχειρήσουμε να τη συσχετίσουμε σε 

διαφορετικές ιστορικές περιόδους με άλλες συνθετικές περιοχές και κλίμακες, επιμένοντας 

πως σε κοινό χρονικό και πολιτισμικό πλαίσιο μπορεί να χαρακτηρίζονται, όλες, από κοινά 

στοιχεία επιστημικού και επιστημολογικού προσδιορισμού. Από κοινά στοιχεία 

προσδιορισμού δηλαδή, στο πλαίσιο των γενικών πολιτισμικών συνθηκών οι οποίες 

καθορίζουν τη γνώση σε μια ιστορική περίοδο ή στο πλαίσιο της ειδικότερης συγκρότησης 

των επιστημών. 
 

Λέξεις Κλειδιά 

Επιστημολογικός προσδιορισμός της σύνθεσης, επιστημικές αναφορές της σύνθεσης, 

χαρτογράφηση, mapping, συσχετισμός διαφορετικών συνθετικών περιοχών, συσχετισμός 

διαφορετικών κλιμάκων σύνθεσης, δομική οργάνωση. 
 

Εισαγωγικός συνοπτικός σχολιασμός 

Στις διερευνήσεις μας των προηγούμενων χρόνων, η προσπάθεια επικεντρώνεται στη 

θεματική του τοπίου, τοπίου έξω από τις πόλεις ή τοπίου αστικού, παραμένοντας όμως σε 

κλίμακες προσέγγισης οι οποίες διαθέτουν την αμεσότητα συγκεκριμένων χωρικών 

αναφορών. Παραμένοντας επομένως σε κλίμακες οι οποίες μπορεί να συσχετιστούν με τη 

συνθετική κλίμακα του αντικειμένου-κτηρίου ή εκτεταμένων έστω κτηριακών 

συγκροτήσεων. 

Ο όρος ‘σχηματισμός’ ή ‘σχηματοποίηση’, όπως εφαρμόστηκε στον χώρο της 

φιλοσοφικής γνωσιολογίας ή της ψυχολογίας της γνώσης, υποδεικνύει εντούτοις ένα πεδίο 

αναφορών πολύ ευρύτερο. Μπορεί να αναφέρεται στο πεδίο νοητικών διεργασιών γενικά, 

είτε αυτές διατυπώνονται με την εποπτεία εικονιστικών παραστάσεων είτε όχι… Ώστε ο όρος 
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‘σχήμα’ μπορεί να αναφέρεται γενικά σε μια νοητική συγκρότηση, σε ένα θεώρημα ή έναν 

φυσικό νόμο ή, γιατί όχι, σε έναν κοινωνικό νόμο – θέσμιση, σε μια επιταγή κοινωνικού 

ήθους, προορισμένη να αντιμετωπίσει με συνεκτικό, δομικό τρόπο την εξωτερική 

πραγματικότητα, ‘αφαιρώντας’ τα επουσιώδη, για τη διατύπωσή της σχηματικής 

συγκρότησης, χαρακτηριστικά της. Αλλά αυτό το γενικότερο ‘σχήμα συλλογισμού’ μπορεί να 

εξειδικεύεται σε ένα ειδικότερο ‘σχήμα μορφής’
71

, στη συνηθέστερη δηλαδή για τον 

σχεδιασμό παραγωγή νοητικά επεξεργασμένων παραστάσεων, όπως τα γεωμετρικά σχήματα, 

οι σκαριφηματικές διατυπώσεις ή τα παράγωγα της σχεδιαστικής-συνθετικής πρακτικής που 

αντιστοιχούν στον χωρικό σχεδιασμό ή τον σχεδιασμό αντικειμένων κάθε κλίμακας. Σε αυτόν 

τον εκτεταμένο κατάλογο ‘μορφικών σχημάτων’ δε θα διστάσουμε να περιλάβουμε και 

εικαστικές παραστάσεις κάθε είδους, θεωρώντας πως χαρακτηρίζονται και αυτές από 

αφαιρετικές διεργασίες σχηματισμού. Η ουσιωδέστερη διαπίστωση εντούτοις, σε σχέση με το 

μεθοδολογικό θέμα διδασκαλίας που μας αφορά, τη διδακτική δηλαδή του τοπιακού 

σχεδιασμού σε άτομα αρχιτεκτονικής συνθετικής παιδείας, συνδέεται με την παρατήρηση πως 

κοινές τάσεις συγκρότησης συνθετικών σχημάτων μπορεί να διατρέχουν ποικιλία συνθετικών 

εφαρμογών, την κτηριακή αρχιτεκτονική για παράδειγμα, όπως και την αρχιτεκτονική του 

τοπίου. Μπορούν άλλωστε, με την έννοια αυτή, να παραπέμπουν και σε διαφορετικές 

κλίμακες προσέγγισης, τόσο ανομοιογενείς και ξένες μεταξύ τους, σε πρώτη θεώρηση, όπως 

εκείνες που αναφέρονται στη γεωγραφική κλίμακα χαρτογράφησης αφ’ ενός και στην 

κλίμακα της σύνθεσης και του σχεδιασμού του επίπλου και του αντικείμενου καθημερινής 

χρήσης αφ’ ετέρου. 

Εκκινώντας, στη διερεύνηση που ακολουθεί, από την αναφορά στη μεγάλη κλίμακα 

σχηματισμού που εμφανίζει η χαρτογράφηση, θα επιχειρήσουμε να τη συσχετίσουμε σε 

διαφορετικές ιστορικές περιόδους με άλλες συνθετικές περιοχές και κλίμακες, επιμένοντας 

πως σε κοινό χρονικό και πολιτισμικό πλαίσιο μπορεί να χαρακτηρίζονται, όλες, από κοινά 

στοιχεία επιστημικού και επιστημολογικού προσδιορισμού. Από κοινά στοιχεία 

προσδιορισμού δηλαδή, στο πλαίσιο των γενικών πολιτισμικών συνθηκών οι οποίες 

καθορίζουν τη γνώση σε μια ιστορική περίοδο ή στο πλαίσιο της ειδικότερης συγκρότησης 

των επιστημών. Μπορούμε τότε να ελπίζουμε σε ένα κοινό συνθετικό ήθος, ικανό να 

συσχετίσει, αυτό επίσης θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε παραδειγματικά, σε μια και 

την αυτή προσέγγιση, διαφορετικά επάλληλα, συνεργαζόμενα ‘επίπεδα’, διαφορετικές 

αλληλοσυμπληρούμενες συνθετικές περιοχές και διαφορετικές αλληλοσυμπληρούμενες 

κλίμακες προσέγγισης. Μπορούμε δηλαδή να οδηγηθούμε με μια συνεχή πορεία από τη 

γεωγραφική απεικόνιση έως την τοπιακή σύνθεση, σε διαφορετικές κλίμακες και στην 

αρχιτεκτονική κτηριακή σύνθεση ή τον αστικό σχεδιασμό. 

Για την περίοδο ειδικά που διανύουμε, ο συσχετισμός των μικρότερων κλιμάκων, αυτών 

που αναφέρονται στο κτήριο-αντικείμενο, στον εσωτερικό κτηριακό χώρο ή στο έπιπλο και 

στο αντικείμενο καθημερινής χρήσης, με τη μεγαλύτερη τοπιακή έκταση, αστική ή εξωαστική 

και με την ευρύτερη γεωγραφική επικράτεια, αποκτά την ιδιαίτερη σημασία μιας ενιαίας 

πρόσληψης, βασισμένες σε αναλογίες νοητικής σύλληψης, σύνθεσης και σχεδιασμού. 

Θεωρητικές προσεγγίσεις της περιόδου που διανύουμε, θα μιλήσουν για τη «διάβρωση του 

αντικειμένου από τον χρόνο» και τις σχέσεις ανάμεσα στην αντίληψη του μεταβαλλόμενου 

‘υποβάθρου-subjectile’ και στην αντίληψη του μεταβαλλόμενου όγκου του ‘αντικειμένου-

objectile’ (Cache 1993). Αυτό που θα απασχολήσει ιδιαίτερα το κείμενο που ακολουθεί είναι 

η ανάδυση, από το γεωγραφικό υπόβαθρο, του τοπιακού σχεδιασμού και της συσχετισμένης 

με αυτόν αστικής και κτηριακής σύνθεσης. Επίσης της χαρτογραφικής παρουσίασης σχέσεων 

κοινωνικού χαρακτηρισμού και κατοίκησης του τόπου. 

                                                           
71 Τόσο η πρώτη περιγραφή, ‘σχήμα συλλογισμού’, όσο και η δεύτερη, ‘σχήμα μορφής’, παραπέμπουν στο 

λήμμα ‘σχήμα’ των Liddell και Scott (τμ. Δ, 273). 
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Ήθη Σχημάτων: Από τη γεωγραφική χαρτογράφηση, έως και τον 

σχεδιασμό αντικειμένου 

Η βασική μας μεθοδολογική παρατήρηση εκκινεί από την αρχιτεκτονική συνθετική 

διεργασία και εντοπίζει σε αυτήν χαρακτηριστικά σημαντικά, προκειμένου να περιγράψει την 

παραγωγή νοητικών δομών και τη συγκρότηση της γνώσης γενικά. Πρόκειται για 

χαρακτηριστικά με τα οποία, στην περίπτωση της αρχιτεκτονικής, μπορούμε να 

περιγράψουμε είτε την παρέμβαση στον φυσικό κόσμο με όρους που μεταφέρονται από την 

κτηριακή αρχιτεκτονική στην αρχιτεκτονική του τοπίου, είτε τη σχηματοποίηση φυσικών 

προτύπων και την ένταξή τους στις ανθρωπογενείς παραστάσεις και στα ανθρωπογενή 

τεχνήματα. 

Με την προηγούμενη διευρυμένη έννοια της αρχιτεκτονικής, μπορούμε να 

υποστηρίξουμε τον συσχετισμό της σύνθεσης του τοπίου, με την αρχιτεκτονική σύνθεση. 

Υπονοούμε όχι περιορισμένα τον συσχετισμό με τον κτηριακό σχεδιασμό, αλλά με 

διαδικασίες συνθετικές, για τις οποίες η κτηριακή αναφορά αποτέλεσε πρότυπο, σε μεγάλο 

τμήμα της ιστορίας, προσφέροντας στην επιστημονική σκέψη, στην τεχνική 

δραστηριότητα και στην κοινωνική εποπτεία χαρακτηριστικές υποδείξεις εφαρμογής, 

συνθετικής και σχεδιαστικής εφαρμογής, λογικο-μαθηματικών δομών. 

Ώστε η σύγχρονη αύξηση του ενδιαφέροντος για μαθηματικά παραδείγματα, όπως η 

τοπολογία, για τα οποία το εδαφικό τοπιακό υπόβαθρο αποτέλεσε την πλησιέστερη εποπτική 

αναφορά και ο συσχετισμός τους επιπλέον με τις δυνατότητες ηλεκτρονικής επεξεργασίας, 

ήταν αναμενόμενο να μεταφέρει τον αναπροσανατολισμό της σύνθεσης, γενικά, από το 

κτηριακό αντικείμενο στην τοπιακή συνέχεια. Η μετατόπιση αυτή δεν ενισχύει μόνο το κύρος 

του τοπιακού σχεδιασμού, δεν επαναπροσδιορίζει μόνο το σύγχρονο ενδιαφέρον για τη 

χαρτογράφηση, συσχετισμένη με συνθετικές πρακτικές, αλλά φθάνει να διεκδικήσει τη 

συσχέτιση τόσο με την κτηριακή σύνθεση όσο και τη σύνθεση επίπλων και άλλων 

αντικειμένων καθημερινής χρήσης, προσφέροντας σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ενιαίο ήθος 

προσέγγισης. 

H σχηματοποίηση των συνθετικών μορφών, οι επιστημονικές της αναφορές 

και οι ευρύτερες πολιτισμικές της συσχετίσεις 

Γίνεται έτσι φανερή η τελική σημασία μιας πρόσφατης σχετικά διατύπωσης, για τη 

σύνθεση και τον σχεδιασμό, η οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτές τις πρακτικές 

συνολικά, ξεκινώντας από τη γεωγραφική παράσταση του τόπου και φθάνοντας έως τη 

σύνθεση και τον σχεδιασμό του χρηστικού αντικειμένου. Πρόκειται για την αντιμετώπιση του 

Bernard Cache, στο βιβλίο του Earth Moves, the Furnishing of Territories ή Terre – Meuble 

(1993 – 1985). Σε όλες αυτές τις κλίμακες αντίληψης, ερμηνείας, παράστασης του τόπου και 

των στοιχείων του, σε όλες τις κλίμακες σύνθεσης και σχεδιασμού τις οποίες συμβατικά 

θεωρούμε ως μεταξύ τους απομακρυσμένες, από την άποψη του θεματικού τους 

ενδιαφέροντος, μπορεί, ισχυρίζεται ο σύγχρονός μας σχολιαστής, να υπάρξει συνάφεια 

συνθετικής στάσης, καθορισμένη από τα γενικότερα συγκείμενα της περιόδου που διανύουμε. 

Αναφερόμαστε τότε στις ειδικότερες επιρροές των επιστημών και της τεχνικής, στη σχετική 

με αυτές αφαιρετική σχηματοποίηση που μπορούν να προσφέρουν τα μέσα σχεδιασμού, αλλά 

και σε γενικότερες πολιτισμικές, ακόμη και πολιτικές, ας επιμείνουμε, επιρροές. 

Αναφερόμαστε δηλαδή σε επιρροές από ειδικότερες επιστημονικές και τεχνικές κατευθύνσεις 

και ειδικότερους όρους παράστασης, όπως και από γενικότερες επιστημικές – πολιτισμικές 

τάσεις που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονή μας περίοδο. 

Ο Immanuel Kant περιέγραψε ‘τον σχηματισμό’, τη συγκρότηση δηλαδή αφαιρετικών 

προσλήψεων της πραγματικότητας, συσχετισμένο με τη συγκρότηση του Καθαρού Λόγου και 
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χαρακτήρισε το εκφραστικό του εικαστικό αντίστοιχο, το σχέδιο, ως θεμελιώδες υπόστρωμα 

για κάθε τέχνη. Δεν υπέδειξε εντούτοις την εξάρτησή τους από το ευρύτερο πολιτισμικό 

πλαίσιο των κοινωνιών. Μπορούμε βέβαια να περιγράψουμε τα ήθη των κοινωνιών, τον 

‘πρακτικό’ λόγο, διατυπωμένο με κανονιστικούς όρους, με κανόνες που αντιστοιχούν σε 

διεργασίες σχηματισμού, που υποδεικνύουν ‘σχήματα συμπεριφοράς’. Πόσο όμως 

συμμετέχουν, στα σχήματα αυτά, συγκεκριμένες πολιτιστικές και πολιτικές συγκυρίες; 

Αξίζει τότε να σχολιάσουμε, συσχετισμένο πιθανότατα με απόπειρες χαρτογράφησης, το 

ενδιαφέρον της σύγχρονης σκέψης για τις άτυπες συνθήκες κοινωνικής έκφρασης και 

κατοίκησης. Ενδιαφέρον που εκδηλώνεται γενικά, στο πλαίσιο εναλλακτικών εξωθεσμικών 

προτάσεων αλλά και θεσμικών προσεγγίσεων, στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής, αλλά και 

της αρχιτεκτονικής και της αστικής σύνθεσης. Ο όρος ‘άτυπος’ όμως, ‘informal – informel’, 

παραπέμπει, αν αποκολλήσουμε τα συστατικά ετυμολογικά στοιχεία των λατινογενών όρων, 

στην αποδιοργάνωση της συγκροτημένης μορφής, στην από-δόμησή της, σε μια κατάργηση 

των όρων σχηματισμού. Παραπέμπει ακόμη στην εκτεταμένη πολιτισμική, πολιτιστική και 

πολιτική αναγνώριση πως η πιθανότατα κανονιστικού, ελεγκτικού προσδιορισμού δεν μπορεί 

να υπάρξει, παρά μόνο ως ασταθής συνθήκη. Όχι ως βέβαιος για τον εαυτό του σχηματισμός, 

αλλά ως σειρά διαρκών, ασταθών σχηματοποιήσεων.
72

 Σε κάθε περίπτωση, τα καταστατικά 

ερωτήματα της διερεύνησής μας μπορούν μάλλον να διατυπωθούν με σαφήνεια. Υπάρχει ένα 

γενικό επιστημικό, πολιτισμικό πεδίο, στο πλαίσιο του οποίου ορίζονται οι συγκροτημένες με 

λογική συνέπεια επιστημονικές τάσεις, καθορισμένες όμως ταυτόχρονα από εξωλογικά προ-

σχήματα, από γενικότερες πιέσεις κοινωνικού και πολιτικού ήθους, οι οποίες αναπτύσσονται 

πλάι στην ελέγχουσα επιστημονική συνείδηση, σε συσχετισμό με τη λογικά ελεγχόμενη 

σχηματοποίηση; Αυτά τα προ-σχήματα διατηρούν την εξωεπιστημονική επιρροή τους και στο 

εσωτερικό επιστημονικών δομικών οργανώσεων; Μπορούμε να τα συσχετίσουμε επιπλέον με 

παράγοντες που διαμορφώνουν τις κυρίαρχες συνθετικές τάσεις στις πρακτικές που μας 

αφορούν; Σε κάθε περίπτωση μένει να εξετάσουμε αν το κοινό επιστημικό και επιστημονικό 

πεδίο που διατρέχει την κοινωνική εμπειρία συσπειρώνει, σε συγκεκριμένες περιόδους, τις 

συνθετικές προσεγγίσεις που μας αφορούν, σε πολλές περιοχές ενδιαφέροντος και σε πολλές 

κλίμακες αναφοράς, γύρω από κοινά χαρακτηριστικά με ύφος και ήθος κοινό, σχολιάζοντας 

ειδικότερα τη χωρική περιγραφή, στις περιόδους αυτές, σε επίπεδο χαρτογράφησης. 

Προς μια επιστημική και επιστημολογική διερεύνηση της σύνθεσης και του 

σχεδιασμού; 

Οι ιστορικές περίοδοι αντιστοιχούν λιγότερο σε εικονιστικά δομημένες παραστάσεις και 

περισσότερο στην πολλαπλή εμπλοκή, στο συμπίλημα κάποιων λαϊκών υφάνσεων της χώρας 

μας.
73

 Σε κάθε περίπτωση όμως, έστω και αν υποδεικνύουμε διαταραχές των κυρίαρχων 

προτύπων μιας περιόδου, εμπλοκές τους με στοιχεία που προέρχονται από περιόδους 

προηγούμενες ή διεισδύουν σε περιόδους επόμενες, μπορούμε συχνά να επισημάνουμε 

‘σώματα’ κυρίαρχων εκφραστικών προσεγγίσεων, χαρακτηριστικών για χρονικά διαστήματα 

που εμφανίζουν ιστορική ιδιαιτερότητα. Σε αυτό το κύριο εκφραστικό υπόβαθρο επιθυμούμε 

να επιμείνουμε, έστω και αν εντοπίζουμε διαταραχές. Ακόμη εμφατικότερα, επιθυμούμε να 

                                                           
72 Η Θεωρία των Καταστροφών περιγράφει ανάλογες συνθήκες ασυνέχειας Συνιστά εντούτοις, η ίδια, ένα 

‘συνεχές’ θεωρητικό σχήμα, προορισμένο να εντάξει τη θεματική της σε μια ευρύτερη ακολουθία θεωρητικών 

θεμάτων της μαθηματικής σκέψης. Αυτό το ‘τέχνασμα’, αυτόν τον ‘δόλο’ της λογικής σκέψης, που επιχειρεί  να 

εντάξει στη θεματολογία της και αυτό ακόμη το θέμα της καταστροφής, θα το παραλληλίσουμε με την 

προσπάθεια της κοινωνικά προσανατολισμένης σκέψης, να περιγράψει τις ‘άτυπες’ κοινωνικές συνθήκες. 

Προκειμένου να τις παρατηρήσει, εξασφαλίζοντας τη θεωρητική της εγκυρότητα μόνο ή προκειμένου να 

οδηγηθεί σε έναν τελικό έλεγχο της κοινωνικής αστάθειας.  
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 Αυτών που περιγράφονται με τον όρο ‘κουρελού’. 
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επισημάνουμε πως το κύριο εκφραστικό υπόβαθρο μιας ιστορικής περιόδου μπορεί να 

συσχετιστεί με πολλά σημαντικά χαρακτηριστικά του πολιτισμού της. Μπορεί να συσχετιστεί 

με τα κυρίαρχα ιδεολογήματα της, με το υπόβαθρο των επιστημονικών γνώσεων της, με τις 

κατασκευαστικές πρακτικές, τις τέχνες, με την οικονομική ή πολιτική της φυσιογνωμία. Αν 

επιμείνουμε στα θέματα που μας αφορούν, τα σημαντικά χαρακτηριστικά μιας περιόδου 

μπορούν να συσχετιστούν με τη σύνθεση και τον σχεδιασμό, αρχιτεκτονικό, αστικό, τοπιακό 

ή αντικειμένων. Μπορούμε τότε να απαιτήσουμε μια επιστημική διερεύνηση και μια 

επιστημολογία της σύνθεσης και του σχεδιασμού επικεντρωμένη, στην περίπτωση της δικής 

μας θεματικής, στη σύνθεση και τον σχεδιασμό του τοπίου. 

Από τη ‘χωρογραφία’ του 17ου αιώνα έως και το σύγχρονο mapping 

Ας επαναλάβουμε αναλυτικότερα τη θέση που μόλις προηγούμενα περιγράψαμε. 

Μπορούμε να διατυπώσουμε μια επιστημολογία της σύνθεσης και του σχεδιασμού, 

συσχετισμένη με άλλα ουσιώδη πολιτισμικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά μιας περιόδου, 

με τα επιστημικά της χαρακτηριστικά. Μπορούμε να θεωρήσουμε πως τα χαρακτηριστικά 

αυτά είναι ικανά να ορίσουν πολλές περιοχές και κλίμακες σχεδιασμού και σύνθεσης, 

σχηματισμού και σχηματοποίησης της πραγματικότητας. Τότε πόσο σημαντική είναι, για τη 

διάγνωση και τον ορισμό του συνολικότερου αυτού εκφραστικού πλαισίου μιας περιόδου η 

συσχέτισή της με τη θεώρηση, τη σύνθεση και τον σχεδιασμό, με τον ‘σχηματισμό’ του 

τοπίου; 

Θα απαντήσουμε ξεκινώντας την περιήγησή μας από τη μεγαλύτερη δυνατή κλίμακα, 

αυτήν της χαρτογράφησης ενός τόπου, σωστότερα ενός τοπίου, καθώς η χαρτογραφική 

ερμηνεία συσχετίζει άμεσα το υπόβαθρο του τόπου στον οποίο αναφέρεται με τον πολιτισμό 

που τον χαρτογραφεί. Τον καθιστά επομένως τοπίο, του αποδίδει αφαιρετικό ‘σχήμα’, σχήμα 

ερμηνείας προορισμένο να ενισχύσει και να προβάλει τα χαρακτηριστικά εκείνα που 

εμφανίζονται κάθε φορά ως σημαντικότερα, για πολλαπλές πιθανές εφαρμογές. Αποτελεί 

επομένως η χαρτογράφηση διεργασία σχηματισμού και δομικής οργάνωσης χαρακτηριστικών 

του τόπου και, με την έννοια αυτή, συνιστά ήδη σύνθεση και σχεδιασμό, παρά την απόστασή 

της από τις συνήθεις κλίμακες κατασκευαστικών προσεγγίσεων. Συνιστά σύνθεση, καθώς 

προχωρά στην νοητική συγκρότηση του αντικειμένου της και συνιστά επιπλέον σχεδιασμό, 

καθώς σκοπός της δεν είναι μόνο η νοητική συγκρότηση, αλλά επιπλέον η απόδοση της 

συγκρότησης αυτής με όρους παράστασης. 

Θα προχωρήσουμε, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται η χαρτογράφηση με 

άλλα χαρακτηριστικά των κοινωνιών και των εκφραστικών πρακτικών τους, σε προηγούμενες 

ιστορικές περιόδους και θα καταλήξουμε στην περίοδο που διανύουμε, συσχετίζοντάς την με 

άλλες πρακτικές σύνθεσης και σχεδιασμού. Επιχειρώντας να περιγράψουμε για παράδειγμα 

τη συσχέτισή της με την περιγραφή της ‘άτυπης’ κατοίκησης του τόπου, της μη μορφικά 

σταθερής ή συγκροτημένης. Επίσης επιχειρώντας να  περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο 

συνθήκες τοπιακής σύνθεσης, αλλά και αστικής σύνθεσης και κτηριακής σύνθεσης, πιθανόν 

και σύνθεσης αντικειμένου αναδύονται ή επιστρέφουν σε μια γεωγραφική κλίμακα. 

Η ανάδυση της νεότερης χαρτογραφικής τέχνης, η οικονομική και πολιτική 

φυσιογνωμία των κοινωνιών και οι τέχνες του τοπίου 

Είναι γνωστό πως ο χρυσός αιώνας ανάδυσης της θεώρησης και ερμηνείας του τοπίου, η 

περίοδος εμφάνισης και αυτού ακόμη του όρου ‘τοπίο’, αντιστοιχεί στον 17
ο
 αιώνα και στην 

ανάπτυξη σε Ολλανδικό έδαφος της ζωγραφικής τοπιογραφίας, παράλληλα με την ανάπτυξη 
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της πρώτης, δημοκρατικά συγκροτημένης, Ολλανδικής κοινωνίας.
74

 Ο όρος ‘τοπίο’, 

‘landschap’, χρησιμοποιείται τότε, για πρώτη φορά στη Δυτική ιστορία, προκειμένου να 

δηλώσει  τη ζωγραφική απεικόνιση του τόπου, τη ζωγραφική του παράσταση η οποία 

επιχειρεί να τον αναπαραστήσει, αυτήν την εποχή, ως αντικειμενική εξωτερική 

πραγματικότητα. Αλλά την ίδια περίοδο φαίνεται να γνωρίζει επίσης εξαιρετική άνθηση και η 

χαρτογράφηση, συσχετισμένη με τη ζωγραφική, όπως και με τις γενικότερες συνθήκες 

συγκρότησης του πολιτισμού αυτής της περιόδου. 

Αν όμως ζωγραφική και χαρτογράφηση μπορούν να συσχετιστούν, έστω και μόνο για την 

παλαιότερη αυτή περίοδο, τότε μπορούμε αφετηριακά να στραφούμε προς τη χαρτογράφηση, 

θέτοντας ερωτήματα ανάλογα με αυτά που αφορούν τη ζωγραφική παράσταση του τοπίου. 

Ερωτήματα που αφορούν ίσως και κάθε άλλη πρακτική παραγωγής παραστάσεων, όπως 

αυτήν που μας αφορά ιδιαίτερα, τη σύνθεση δηλαδή και τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής 

τοπίου. Μπορούμε να ισχυριστούμε για τη χαρτογράφηση, όπως και για κάθε άλλη παραγωγή 

παραστάσεων πως, όσο και αν το θέλει, δεν ταυτίζεται με την εξωτερική πραγματικότητα, 

παρά πως η κύρια ‘πραγματικότητα’ την οποία πράγματι διαθέτει, είναι αυτή της 

παράστασης;
75

 Πως αποτελεί ερμηνεία, ‘δομική’ ερμηνεία, ‘κατασκευή’ της 

πραγματικότητας; Πως ακόμη και όταν ισχυρίζεται πως απευθύνεται στην πραγματικότητα, 

την παριστά μέσω διεργασιών αφαίρεσης και επομένως,… 

…καθώς παράγει αναγκαστικά αφαιρετικές παραστάσεις, χειρίζεται διεργασίες 

‘σχηματισμού’, ‘σχηματοποίησης’, όπως αυτές στις οποίες επανειλημμένα αναφερόμαστε; 

Η παράσταση του τοπίου και η χαρτογράφηση, κατά τον 17
ο
 αιώνα, ως 

τέχνες ακριβούς καταγραφής 

Ας προσεγγίσουμε τώρα τις προηγούμενες πρακτικές παραγωγής παραστάσεων, 

συσχετίζοντάς τις με το ευρύτερο πεδίο του πολιτισμού, μέσα στο οποίο παράγονται. Οι 

συνθήκες που τις καθορίζουν μπορεί να είναι πολιτικές-οικονομικές και επιστημονικές 

ταυτόχρονα.  

Ο 17
ος 

αιώνας είναι, το υπαινιχθήκαμε ήδη, ο χρυσός αιώνας ανάπτυξης στην Ολλανδία 

μιας πρωτοπόρου αστικής τάξης που αποκτά πολιτική και οικονομική ισχύ και αυξημένα 

ποσοστά ιδιοκτησίας γης. Πολλοί νέοι ιδιοκτήτες εντός και εκτός πόλεων, στα αστικά κέντρα 

αλλά και στην αγροτική περιοχή, θα απαιτήσουν με τρόπο περίπου φωτογραφικό
76

 την 

εμβληματική καταγραφή
77

 της γης που κατέχουν. Το αποτέλεσμα είναι ένα νέο είδος 

ζωγραφικής απεικόνισης, με κεντρικό θέμα την παρουσίαση του τοπίου. Αυτή η ζωγραφική 

τοπιογραφία θα κατονομαστεί με τον όρο ‘τοπίο - landschap’, όρο ο οποίος αργότερα, αυτός 

και οι αντίστοιχοι του στις Ευρωπαϊκές γλώσσες, θα περιγράψει επίσης και τις τοπιακές 

διαμορφώσεις, την ‘αρχιτεκτονική τοπίου – landscape architecture’ και στη συνέχεια τη 

συνολική σχέση πολιτισμού και τόπου, δηλαδή το ‘πολιτισμικό τοπίο – cultural landscape’. 

Αλλά η προηγούμενη εικαστική προσέγγιση θα συσχετιστεί επίσης με απαιτήσεις 

σαφέστερης καταγραφής, συναφείς με το προτεσταντικό ήθος αυστηρότητας και ακρίβειας. 

Για τις ιδιοκτησίες της νέας πολυπληθούς Ολλανδικής αστικής τάξης, ιδιοκτησίες μικρές 

συγκριτικά με το ανεξέλεγκτο εμβαδό της φεουδαρχικής κυριαρχίας, η ακρίβεια της μέτρησής 

τους και η αποτύπωση των σχέσεων ανάμεσα σε αυτές και στα γειτονικά κτήματα ήταν 
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 Κοινωνίας με αστική πολιτική και οικονομική κατεύθυνση που διαθέτει ήδη εκλογικό σύστημα επιλογής των 

κυβερνητών της. 
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 Πρβλ. το γνωστό κείμενο του Jacques Derrida, La vérité en peinture (1978). 
76

 Παράβαλε την εισαγωγή, κατά την περίοδο αυτή, της τεχνικής της camera obscura, πρόδρομου της 

φωτογραφικής τεχνικής, ως μέσου συσχετισμένου με τη ζωγραφική αναπαράσταση (Alpers 1983). 
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Πρβλ. τον τίτλο του προηγούμενου βιβλίου της Svetlana Alpers, The Art of describing. Dutch Art in the 

Seventeenth Century. 
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βέβαια κρισιμότατη. Αναπτύχθηκε έτσι η χαρτογραφική αποτύπωση, πρακτική αλληλέγγυα 

σε πολλές περιπτώσεις, το υπαινιχθήκαμε ήδη, με τη ζωγραφική απεικόνιση, αλλά και η 

συναφής με την χαρτογραφική ακρίβεια τοπογραφική αποτύπωση. Στον αποκαλυπτικό 

πίνακα του Johannes Vermeer Η τέχνη της Ζωγραφικής, η δαφνοστεφανωμένη τέχνη της 

ζωγραφικής παρουσιάζεται με φόντο έναν χάρτη-tapisserie. Χάρτη που συνοδεύεται, στην 

περιμετρική του ζώνη απεικόνισης, με παραστάσεις-βινιέτες αντίστοιχες με τις φωτογραφίες 

που θα μπορούσαν να συνοδεύουν έναν σημερινό χάρτη. Ανάλογη εμπλοκή ζωγραφικής και 

χαρτογράφησης θα συναντήσουμε και σε πραγματικές χαρτογραφικές αποδόσεις ή, για να 

χρησιμοποιήσουμε έναν όρο της εποχής, σε αποδόσεις ‘χωρογραφίας’, από τον εκλατινισμένο 

ελληνικής ετυμολογίας όρο ‘chorografia’.
78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ε.1.: Jan Micker, Amsterdam, 1652. Πίνακας ή χάρτης; -και- Ε.2.: Johannes Vermeer, ‘Η τέχνη της 

Ζωγραφικής’, 1665-1668 (λεπτομέρεια). Πίνακας γνωστός και ως ‘Η αλληγορία της Ζωγραφικής’ ή ως 

‘Ζωγράφος στο Εργαστήριο’. 

Οι προηγούμενες συσχετίσεις δεν είναι παράδοξες. Ολλανδική ζωγραφική και 

χαρτογράφηση συνδέονται ως προς τις κοινές καταγραφικές τους προθέσεις. ‘A descriptive 

Art’, μια τέχνη περιγραφής, επιθυμεί να είναι η Ολλανδική ζωγραφική της περιόδου, 

σύμφωνη με τον αναδυόμενο διαπιστωτικό εμπειρισμό της αστικής τάξης. Τέχνη σαφούς 

περιγραφής-καταγραφής είναι και η χαρτογραφία της περιόδου, επιμένοντας στο ήθος της 

ακριβούς μέτρησης. Θα θυμηθούμε ακόμη πως την περίοδο αυτή εμφανίζεται το σημαντικό 

κείμενο ηθικής φιλοσοφίας του Baruch Spinoza, Ethica ordine geometrico demonstrata, 

Ηθική αποδεδειγμένη με τρόπο γεωμετρικό (2009), κείμενο στην αναφορά του οποίου διαρκώς 

επανερχόμαστε, προκειμένου να δηλώσουμε παραδειγματικά την ευρύτερη επιστημική, 

πολιτισμική σημασία των επιστημονικών προσεγγίσεων.
79

 

Σύγχρονες προσεγγίσεις. Χαρτογραφώντας το μεταβαλλόμενο 

Αναφερθήκαμε μόλις σε ένα κείμενο που παραπέμπει στην ευκλείδεια σταθερότητα, 

συσχετίζοντάς την με τη συγκρότηση του ορθολογισμού και ορίζοντάς την ως πρότυπο 

ελέγχου των κοινωνικών ηθών, ως ‘μέτρο’ των ηθών κατά το πρότυπο του μέτρου των 

                                                           
78

Με τον όρο ‘χωρογραφία–chorografia’, ο Petrus Apianus δηλώνει, στο έργο του Cosmographia που εκδίδεται 

στο Παρίσι το 1551, την συγκέντρωση λεπτομερέστερων εικονιστικών παραστάσεων για την περιγραφή των 

τόπων, που σκοπό έχουν να συμπληρώσουν την ‘γεωγραφία –geografia’, τη γενικότερη δηλαδή καταγραφή τους 

σε χάρτες. Πρβλ. Alpers, σποράδην στο προηγούμενο και ιδιαίτερα σελ. 167, όπου παραθέτει χαρακτική 

παράσταση από το έργο του Apianus. Σύμφωνα με αυτήν ότι συνεισφέρει η αναφορά στα επιμέρους 

χαρακτηριστικά ενός προσώπου και η καταγραφή τους, σε σχέση με τη συνολική του εικόνα, συνεισφέρουν οι 

λεπτομερέστερες σχεδιαστικές ή ζωγραφικές απόψεις ενός τοπίου σε σχέση με τον συνολικό χάρτη του τόπου. 
79

Πρβλ. Σχετικά κείμενα αναφοράς (Μωραΐτης 2012 και Moraitis 2015). 
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γεωμετρικών διαστάσεων.
80

 Τούτη η απαίτηση σταθερότητας, η απαίτηση ελέγχου, “et ainsi 

nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature” δήλωνε ο René Descartes,
81

 δεν θα 

αποβληθεί ποτέ απόλυτα από το επιστημικό, επιστημονικό, πολιτικό ή πολιτισμικό ήθος του 

Δυτικού κόσμου. Θα συσχετιστεί εντούτοις σταδιακά με την ακριβώς αντιθετική διάθεση, με 

το ενδιαφέρον για το μεταβαλλόμενο, το ακαθόριστο, το ασαφές, με το απροσδιόριστο. 

Η διελκυστίνδα ανάμεσα στις δυο τάσεις περιγράφει την περιπέτεια του νεωτερικού 

κόσμου, καθώς σταδιακά μετακινείται από την ελπίδα για σταθερότητα των πολιτικών 

δεδομένων προς τη βεβαιότητα της διαρκούς μεταβολής τους, στο εσωτερικό των υποθετικά 

κυρίαρχων κρατών και, ακόμη περισσότερο, προς τη βεβαιότητα διαρκoύς ανατροπής του 

γεωπολιτικού χάρτη που σήμερα ακόμη αρνείται να καθοριστεί. Να μια πρώτη παραδοχή. 

Επίσης περιγράφει τη νεωτερική περιπέτεια, καθώς επιστημονικά μετακινείται, σταδιακά, 

από την περιγραφή των σταθερών βιολογικών ειδών προς τη διαπίστωση των διαρκών τους 

μορφογενέσεων, από παγιωμένες μορφές προς μορφές χρονικά ασταθείς. Να μια δεύτερη 

διαδικασία χαρτογράφησης αλλαγών, από επιστήμονες όπως ο D’Arcy Thompson (1999). Αν 

οι εικονιστικές τέχνες, αν οι εκφραστικοί τρόποι ξεκινούν από μια στατική κεντροθετημένη 

όραση, από το κεντρικό σημείο της αναγεννησιακής προοπτικής ή τον κεντρικό οπτικό 

έλεγχο των Meninas, ο William Turner θα λατρέψει τους στροβιλισμούς. Το Ολλανδικό De 

Stijl, η Νίκη Boogie Woogie και οι Ρώσοι κονστρουκτιβιστές θα προλογίσουν τη γεωμετρική, 

δυνάμει κινητή αστάθεια, τη μελλοντική ανάπτυξη μιας Νέας αστικής Βαβυλώνας. Εντούτοις 

η πληρέστερη εκδοχή αυτής της χρονούμενης σαρωτικής συνθήκης εκκολάπτεται στις ημέρες 

μας, στον τοπολογικό ερεθισμό και την παραμετρική ανησυχία. 

Στο κείμενό του για τη συσχέτισή της γεωγραφικής έκτασης με το αντικείμενο ή για το 

‘δυνάμει’ αντικείμενο,
82

 κείμενο στο οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί, ο Bernard Cache επιχειρεί 

να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο αυτό το τελευταίο, το αντικείμενο, διαχέεται σε ένα πεδίο 

τιμών. Στο κείμενο αυτό, στο οποίο μια από τις καταληκτικές διατυπώσεις περιγράφει τη 

γεωγραφία ως «δώρο» που «μπορεί να αποτελεί το μόνο μας περιούσιο δεδομένο» (1995: 

152) διαπιστώνουμε μια επίμονη προσπάθεια διάβρωσης της κλειστότητας του αντικειμένου. 

Η χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης της παραγωγής, τόσο στο επίπεδο της 

σχεδιαστικής σύλληψης όσο και στο επίπεδο της κατασκευής, επισημαίνει ο Cache, επιτρέπει 

να μεταβάλουμε κατά βούληση τα χαρακτηριστικά των παραγόμενων, αντικαθιστώντας τη 

λογική της εν σειρά παραγωγής πανομοιότυπων προϊόντων, από οικογένειες αντικειμένων 

που κάποιες ιδιότητές τους ποικίλουν στην έκταση ενός φάσματος διαφοροποίησης. Ώστε 

σημαντική δεν είναι τότε η καθήλωση της ταυτότητας, αλλά η διακύμανση των 

ιδιαιτεροτήτων της σε ένα κοινό πεδίο ανάδυσή τους. Μπαίνουμε στον πειρασμό να 

συγκρίνουμε αυτό το ‘τοπίο’ δυνητικών μεταβολών, με έναν πραγματικό υλικό τόπο, από τον 

οποίο διαφορετικά στελέχη ενός συγκεκριμένου φυτικού είδους εκφύονται. Κάθε ένα τους 

είναι διαφοροποιημένο, προσφέροντας μια ιδιαίτερη εκδοχή κάποιων βασικών 

χαρακτηριστικών, αλλά όλα μαζί αναπτύσσονται στο ευρύτερο πεδίο της διακύμανσης των 

χαρακτηριστικών τους, στο κοινό ‘τοπίο’ διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών αυτών. 

Τότε όμως ο όρος ‘τοπίο’ δεν περιγράφει αναγκαστικά, όπως στους συνήθεις ορισμούς μας 

έναν υλικό τόπο, συσχετισμένο με την κοινωνική, πολιτισμική του αντίληψη, ερμηνεία, 

παράσταση ή διαμόρφωση. Περιγράφει με πολύ ουσιαστικότερο τρόπο τον χωρικό 

                                                           
80 «Η Ηθική (του Spinoza)», σημειώνει ο Roland Caillois, «αποτελεί την κατοχή του συστήματος, την έκφραση 

της σύνεσης». Πρβλ. εισαγωγή στη γαλλ. μτφρ. της Ethica (Spinoza 1980: 9). 
81

Σε ελληνική μετάφραση «και έτσι να γίνουμε ωσάν κύριοι και κάτοχοι της φύσης». Γνωστή, χαρακτηριστική 

ρήση του από τον Περί Μεθόδου Λόγον (1996: 84).  
82

 Αναφερόμαστε στο βιβλίο του Earth Moves: The Furnishing of Territories (1995). Εξηγούμε αυτόν τον 

χαρακτηρισμό, του ‘δυνάμει’ αντικειμένου αμέσως στη συνέχεια, σχολιάζοντας τη δυνατότητα διακύμανσης των 

χαρακτηριστικών του που καταργούν την κλειστότητα των χαρακτηριστικών του, προς όφελος μιας μεταβολής 

ποιοτήτων. 
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σχηματισμό, τη χωρική σχηματοποίηση η οποία καθιστά όλα τα προηγούμενα δυνατά. 

Περιγράφει δηλαδή την προβολή νοητικών σχημάτων σε μια πλησιέστερη ή απώτερη 

χωρική εποπτεία και τη συσχέτισή τους με την εποπτεία αυτή. Στο προηγούμενο 

παράδειγμά μας, του φυσικού τόπου από τον οποίο εκφύεται μια οικογένεια ομοειδών φυτών, 

θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τη διασπορά των επιμέρους ‘φυτών - αντικειμένων’ σε έναν 

χάρτη της πραγματικής προσφερόμενης έκτασης. Θα μπορούσαμε όμως να περιγράψουμε 

επίσης τη διασπορά τιμών που χαρακτηρίζουν τις μεταβαλλόμενες ιδιότητές τους, 

αποδίδοντάς τους μια εποπτική εικόνα πεδίου η οποία αντιστοιχεί στις τιμές αυτές. Αν ο 

γεωγραφικός χάρτης συνιστά την περισσότερο αποστασιοποιημένη, την περισσότερο 

αφαιρετική, λόγω κλίμακας, ανάλογη εποπτεία που μπορεί να αντιστοιχεί στο υλικό φυτικό 

όσο και στο νοητικό αφαιρετικό ανάλογο, τότε θα μπορούσαμε να περιγράψουμε την 

απεικόνιση του πεδίου διασποράς αυτών υλικών ποιοτήτων όσο και των τιμών-ποιοτήτων, 

χρησιμοποιώντας επίσης τον όρο ‘χαρτογράφηση’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός ως απόρροια της τοπολογικής ερμηνείας του εδαφικού αναγλύφου. Επάνω - Ε.3.: 

Αφίσα Συμποσίου με θέμα ανάλογο (Texas Tech University-2012) και Ε.4.: Parametric Diagrams (Masterplan 

Competition, Appur, India - Zaha Hadid Architects, 2008). Κάτω – Ε.5. Συμβατικότερη μετάβαση από το 

γεωγραφικό εδαφικό ανάγλυφο στην τοπιακή σύνθεση (‘Το Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη’, διπλωματική εργασία των 

Α. Κυρατζή και Ι. Ρουσογιαννάκη στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, υπεύθυνοι διδάσκοντες Ν. Μάρδα 

και Κ. Μωραΐτης – Οκτώβριος 2016). 

 

 

Η διασπορά των τιμών της διαφοράς ύψους από το επίπεδο της θάλασσας, σε μια περιοχή, 

μπορεί να αποδώσει έναν χάρτη υψομετρικών καμπυλών ο οποίος χωρίς να αναπαριστά 

φωτογραφικά τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, αντιστοιχεί σε μια ‘εικόνα’ ισόμορφη 

προς το φυσικό έδαφος αναφοράς. Η παρέμβαση, με αρχιτεκτονικούς όρους, στο πεδίο 

αναφοράς αυτών των γεωγραφικών τιμών σήμαινε πάντοτε την παρέμβαση στο υπόβαθρο του 
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φυσικού εδάφους, την προσαρμογή σε αυτό ή την αλλοίωσή του και, πριν από αυτήν, τη 

σχηματική παρέμβαση της σύνθεσης και του σχεδιασμού στο προϋπάρχον σχήμα της 

τοπογραφίας. Έως πρόσφατα βέβαια, η σχεδιαστική παρέμβαση στην τοπογραφία του πεδίου 

σήμαινε την παραγωγή σχημάτων ευκλείδειας τάξης, προσαρμοσμένων στη σχεδίαση με 

χάρακα και διαβήτη. Η ηλεκτρονική σχεδίαση αντίθετα επέτρεψε τον πειραματισμό με μια 

ποικιλία μορφών, οι οποίες πείθουν πως η στερεομετρία της αρχιτεκτονικής παρέμβασης 

μπορεί να ακολουθήσει την ποικιλότητα του εδάφους, εμφανίζοντας τον αρχιτεκτονικό και 

αστικό σχεδιασμό ως γενετική εξέλιξη του φυσικού τοπίου. 

Μια προσέγγιση ανάλογη με την προηγούμενη θέτουν υπ’ όψιν μας, σχετικά πρόσφατα, οι 

Zaha Hadid Architects, εξετάζοντας τη δυνατότητα προσαρμογής του αστικού σχεδιασμού σε 

μια ευέλικτη φυσική γεωμετρία. Σχολιάζοντας το γενικό σχέδιο συμμετοχής τους στον 

διαγωνισμό για την πόλη Appur, στην Ινδία το 2008, σημειώνουν πως «ένας ασυνήθιστος 

βαθμός αισθητικής συνοχής και ενότητας επιτυγχάνεται, όταν επιτρέπουμε στις επιφάνειες 

των δωμάτων να ενωθούν, δημιουργώντας μια ελαφρά επιφανειακή διαμόρφωση /…/ το 

καμπυλόσχημο μορφικό υπόδειγμα μπορεί (τότε) να απορροφήσει και να εναρμονίσει όλες 

τις αποκλίνουσες κατευθύνσεις του περιβάλλοντος. Ευκολία προσαρμογής χωρίς χάος. Αυτό 

είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης μιας ‘φυσικής’ γεωμετρίας, αντί για μια αυστηρή 

πλατωνική (ευκλείδεια) γεωμετρία. Αυτή η προτεινόμενη φυσική μορφολογία εντούτοις, δεν 

είναι λιγότερο συνεπής σε κανόνες και συνεκτική από το πλατωνικό σύστημα. (Επιπλέον) η 

ιδέα ενός τεχνητού τοπίου δεν εμφανίζεται στο επίπεδο της συνολικής αστικής μορφής μόνο. 

(Έτσι) δεν είναι μόνο οι μεγα-μορφές, αλλά επίσης κάποια μικρο-περιβάλλοντα που μπορούν 

να ευνοηθούν από αυτήν την αναλογία του αστικού σχεδιασμού προς το (φυσικό) τοπίο». 

Ώστε η χαρτογράφηση φαίνεται ικανή να περιγράψει ένα πεδίο τιμών μεταβολής, 

περισσότερο από την κλειστότητα των συμβατικών σχεδιασμάτων μεμονωμένων 

αντικειμένων. Με την ίδια έννοια παρέχει ‘εικόνες’ μάλλον, θα σχολίαζε ο Cache, παρά 

‘αναπαραστάσεις’. Μπορεί να εικονοποιήσει αυτό για το οποίο δε διαθέτουμε σαφή εποπτεία, 

είτε λόγω μεγέθους είτε λόγω της χωρικής ακαθοριστίας του είτε εξαιτίας του μετα-

σχηματισμού των τιμών, της διαρκούς μεταβολής του σχήματος. Αλλά με τον τρόπο αυτό δεν 

‘ανά’-παριστά, δεν κατοπτρίζει μια εξωτερική συνθήκη ∙ εικονοποιεί μάλλον και παριστά την 

ερμηνεία της. 

Σύγχρονες προσεγγίσεις. Χαρτογραφική σχηματοποίηση κοινωνικών 

σχέσεων και σχεδιαστική απόδοση του ‘άτυπου’ και ασαφούς 

Επιμένοντας στην προηγούμενη τελευταία πρόταση, θα τονίσουμε πως στο πλαίσιο αυτό, 

η χαρτογράφηση γοητεύεται από την ακαθοριστία, επιχειρεί να περιγράψει το μη απτό, 

διακινδυνεύοντας αυτήν την ίδια την ασάφεια. Αυτό ακριβώς είναι εκείνο μας φοβίζει στην 

εισαγωγή του mapping, περισσότερο ίσως από τη χρήση του όρου ως λέξη του συρμού. Η 

αφαιρετική του ασάφεια δηλαδή, συχνά συγκαλυμμένη συχνά από την αισθητική, γραφιστική 

διατύπωση. Τι μπορεί, ας αναρωτηθούμε, να αντικαταστήσει τη συμπαγή υλικότητα; 

Ας προβάλουμε, μετά την πρώτη άκριτη άρνηση μια θετικότερη προσέγγιση, 

συσχετισμένη με την πρόσφατη ερευνητική εμπειρία πανεπιστημιακών εργαστηρίων,
83

 σε δυο 

ευρωπαϊκές πόλεις. Το πρώτο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο γερμανικό Dortmund, πόλη 

της ευρύτερης βιομηχανικής περιοχής της Ruhr. Το δεύτερο στον ελληνικό δήμο Αχαρνών, 

μεγαλύτερο σε έκταση δήμο της μητροπολιτικής περιοχής της πρωτεύουσας, γνωστό για τη 

συγκρουσιακή ποικιλία του πληθυσμού του. Ο κοινός προσανατολισμός των δύο 

εργαστηρίων περιγράφεται από τον κοινό τους τίτλο ‘Informal Urbanism’ που μπορεί να 

                                                           
83

 Με τη συμμετοχή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ και του Τεχνικού Πανεπιστήμιου ΤU 

Dortmund. 
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μεταφραστεί ως ‘Άτυπη Πολεοδομία’, διατηρώντας όμως, στο εσωτερικό του πρώτου όρου 

τον ετυμολογικό συσχετισμό με την μορφή, μορφή όμως η οποία χάνει την εγκυρότητά της, 

καθίσταται ασαφής χωρίς δυνατότητα σταθερού ελέγχου και έγκυρης πρόβλεψης. 

Αναφερόμαστε σε περιπτώσεις αστικών πληθυσμιακών ομάδων που δεν ενσωματώνονται στο 

κυρίαρχο σύστημα διοικητικών κανόνων, ούτε ταυτίζονται με τα κυρίαρχα πολιτιστικά και 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά, διατηρώντας συχνότατα μια συγκρουσιακή προς αυτά 

ταυτότητα. Ένας από τους τρόπους για να αποδοθούν στα χαρακτηριστικά αυτά είναι η 

χωρική προβολή τους, με όρους χαρτογραφικής παρουσίασης. Μπορούμε βέβαια να 

αποδώσουμε έτσι με σχετική συνέπεια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως διαφορές 

πολιτισμικών ομάδων που κατοικούν διαφορετικά κοινωνικά κελύφη, αλλά πως μπορούμε να 

αποδώσουμε με σαφήνεια την κατανομή της παραβατικότητας; Ο Charles Booth στους 

γνωστούς χάρτες της φτώχειας, περιγράφει κάτι ανάλογο για το Λονδίνο του μέσου του 19
ου

 

αιώνα, αλλά προφανώς η σαφήνεια των χρωματικών ενδείξεων δε μπορεί παρά να είναι 

παραπειστική… τα όρια της περιγραφής του δεν είναι παρά μια υποθετική παγίωση 

συνθηκών που μεταβάλλονται συνέχεια. Εντούτοις το τελικό αποτέλεσμα κατορθώνει να μας 

μεταφέρει ένα αίσθημα συγκριτικής έκτασης του προβλήματος. Το άτυπο, αυτό που 

διαφεύγει τους επιβεβλημένους κανόνες, αυτό που δεν περιέχεται κατά την υπόδειξη του 

αγγλικού όρου σε συγκροτημένες, ελεγχόμενες μορφές, επιχειρεί να αποκτήσει μια, 

αμφισβητήσιμη έστω, μορφή εποπτείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Απομόνωση ανάμεσα στις επιμέρους γειτονιές και δυνατότητα σύνδεσης. Εικόνες Ε.6. και Ε.7. αντίστοιχα. 

Διαπανεπιστημιακό εργαστήριο στις Αχαρνές με τη συμμετοχή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ και του 

ΤU Dortmund, 2016.  

 

Ανάλογες με το προηγούμενο παράδειγμα, παρά την ακόμη μεγαλύτερη έλλειψη σαφούς 

πληροφόρησης, είναι και οι χαρτογραφικές προσεγγίσεις στο διαπανεπιστημιακό εργαστήριο 

για τις Αχαρνές. Η γεωγραφική κατανομή των διαφορών στα χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού, όπως και περιοχή ανάπτυξης νέων προτεινόμενων δράσεων, όπως της 

συλλογικής αστικής καλλιέργειας δεν ήταν με ακρίβεια προσδιορισμένες από τους ερευνητές. 

Η αποτύπωσή τους όμως σε χάρτες διασποράς, έστω και με σχετική ασάφεια, αποδίδει 

κάποιους πρώτους, γενικότερους συσχετισμούς, απαραίτητους για την ωρίμανση σαφέστερων 

προσεγγίσεων και διατυπώσεων μικρότερης, ακριβέστερης κατασκευαστικής κλίμακας. 
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Κάποιες εντούτοις προτάσεις θα απέρριπταν την σταθερή, στατική διατύπωση, όπως για 

παράδειγμα η πρόταση για την παιδαγωγική υποστήριξη στις συνοικίες μεταναστών στο 

Dortmund, που επελέγει να στεγαστεί σε ένα κινούμενο όχημα. Το ανάπτυγμα της δράσης 

της, το ανάπτυγμα των μετακινήσεων της θα απαιτούσε μάλλον την περιγραφή σε έναν χάρτη 

καταγραφής των πιθανότερων διαδρομών, ‘πιθανότερων’ καθώς η ολοκληρωμένη επιλογή θα 

προτιμούσε να μην αποβεί τελεσίδικη. 
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Περίληψη 

Το κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζει τις χαρτογραφήσεις ως νοητικό και βιωματικό 

εργαλείο στην ανάγνωση και κατανόηση του αστικού τοπίου. Συγκεκριμένα, αναλύεται η 

μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στο μάθημα του αστικού σχεδιασμού του 9ου εξαμήνου στη 

Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατά το χειμερινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και αφορούσε την περιοχή του Ελαιώνα νότια της Ιεράς Οδού. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προσωπικές υποκειμενικές χαρτογραφήσεις των φοιτητών οι 

οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του μαθήματος καθώς και όσες προέκυψαν στο πλαίσιο δυο 

εργαστηριών που πραγματοποιήθηκαν εντός της περιοχής μελέτης. Οι χαρτογραφήσεις αυτές 

δεν καταγράφουν απλώς την υπάρχουσα αστική πραγματικότητα, αλλά εισάγουν προσωπικές 

ερμηνείες σε σχέση με το πρόγραμμα, τη χρήση και τις χωρικές ιδιότητες και διευκολύνουν 

τη δημιουργική σκέψη τόσο σε οπτικό όσο και σε εννοιολογικό επίπεδο.  

 

Λέξεις κλειδιά 
ενσώματη και νοητική χαρτογράφηση, αστικό τοπίο, αστικός σχεδιασμός 

 

1. Προσέγγιση στην εκπαιδευτική μεθοδολογία  

Η λειτουργία ενός μαθήματος αστικού σχεδιασμού θέτει πάντα ερωτήσεις σχετικά με το 

πρόγραμμα και τη μέθοδο διδασκαλίας. Ειδικά αν το μάθημα περιλαμβάνει όχι μόνο την 

αστική κλίμακα, αλλά και μικρότερες κλίμακες σχεδιασμού δημόσιου χώρου και κτιρίων. 

Ένας γραμμικός τρόπος διδασκαλίας που τονίζει την νόηση έναντι της οπτικής αντίληψης θα 

αποδεχόταν ότι ο αστικός σχεδιασμός θα έπρεπε να προχωρήσει από τις μεγαλύτερες 

αφηρημένες κλίμακες σχεδιασμού σε μικρότερες σε πιο λεπτομερείς επεξεργασίες. Με τον 

ίδιο τρόπο η ανάγνωσης του αστικού τοπίου θα βασιζότανε σε αναλυτικούς 

«αντικειμενικούς» πολεοδομικούς χάρτες χρήσεων γης, καταγραφών ποιότητας κελυφών, 

πυκνότητας αστικού ιστού κλπ.    

Ένα κυκλικό μοντέλο γνωσιολογικής ανάπτυξης αναγνωρίζει την διαδραστικότητα και την 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στα στάδια ανάπτυξης (Vygotsky, 1934). Ωστόσο, η δημιουργική 

σκέψη είναι πολύ πιο περίπλοκη. Αφορά την ελεύθερη συσχέτιση και την αλληλεπίδραση 

μεταξύ οπτικών και νοητικών τρόπων σκέψης. Το ερώτημα που τίθεται στη διδασκαλία της 

αστικής τοπιακής σύνθεσης είναι πώς μπορεί κάποιος να προτείνει ένα δημιουργικό 

πειραματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι φοιτητές να μπορούν να βρουν τη δική τους 

πορεία έκφρασης σε όλα τα επίπεδα και τις κλίμακες σχεδιασμού μέσω της αλληλεπίδρασης 

του οπτικού και του νοητικού επιπέδου;  

Το συγκεκριμένο μάθημα κινήθηκε με έμφαση στη διαδικασία σχεδιασμού και όχι στην 

απλή μεταφορά περιεχομένου. Οι φοιτητές προσέγγισαν το σχεδιασμό μέσα από μία 

εκπαιδευτική μεθοδολογία έρευνας όπου συστράτευσαν κάθε δυνατό εργαλείο ανάγνωσης ή 

αναπαράστασης. Η συλλογή πολλαπλών καταγραφών και των αντίστοιχων αναπαραστάσεών 

162



 

τους αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία μιας ενιαίας δεξαμενής πληροφοριών η οποία με 

τη σειρά της ήταν ανοιχτή προς ερμηνεία -και άρα σε δημιουργία γνώσης- σε όλους. Αυτή η 

προσέγγιση καθιστούσε επίσης αντιληπτό ότι δεν υπήρχε μία μόνο σωστή απάντηση/γνώση, 

αλλά πολλές γνώσεις. (Hatleskog, 2017). 

Η αποδοχή της έννοιας των πολλαπλών γνώσεων αναγνωρίζει επίσης ότι στην ήδη 

υπάρχουσα γνώση κάθε φοιτητή κάθε νέα πληροφορία ευθυγραμμίζεται με τη γνώση που ήδη 

υπάρχει και είτε την εμβαθύνει είτε προκαλεί τον επαναπροσδιορισμό της (McClean & 

Hourigan, 2013). Η γνώση σε αυτό το πλαίσιο προκύπτει μέσα από τους συσχετισμούς που 

πραγματοποιεί το κάθε υποκείμενο και ως εκ τούτου είναι απολύτως εξαρτημένη από την 

προσωπικότητα του μελετητή, τις προσωπικές του προτιμήσεις και τη σχεδιαστική πρόθεσή 

του (Goldschmidt, 2005). H διερευνητική μέθοδος του μαθήματος βασίζεται στη 

διαφορετικότητα των εκπαιδευόμενων υποκειμένων και την επιδιώκει προκαλώντας τους 

φοιτητές να διαδράσουν με τις συνθήκες που θέτει και άρα να συγκροτήσουν ένα ερώτημα ή 

ένα σχεδιαστικό πρόβλημα, αλλά και μία θέση.  

Στην συνθετική διαδικασία, όλα τα στάδια επεξεργασίας λειτουργούν τόσο σε οπτικό όσο 

και σε νοητικό επίπεδο, ενώ ο σχεδιασμός δεν αναπτύσσεται με συστηματικό γραμμικό 

τρόπο, αλλά με έναν πολυσύνθετο τρόπο, όπου όλα τα στάδια σχετίζονται ταυτόχρονα και 

είναι ανεξάρτητα την ίδια στιγμή (Marda, 1997). Οι τυπικές αποφάσεις, η λεπτομερής σκέψη, 

οι αποφάσεις σχετικά με την ουσία του έργου, οι αναγνώσεις του αστικού τοπίου, ακόμη και 

οι μη χωρικές και αρχιτεκτονικές πτυχές, συμμετέχουν με διάφορους τρόπους στη 

διαμόρφωση της τελικής πρότασης ανεξάρτητα από το περιεχόμενο και την κλίμακα της. Η 

ανάγνωση του αστικού τοπίου μπορεί να περιλαμβάνει προσωπικές εμπειρικές παρατηρήσεις 

που αφορούν όχι μόνο το χώρο και τη χρήση αλλά και τη μνήμη, την κίνηση, τα όρια του 

πραγματικού και του πνευματικού, τις αισθήσεις. 

 

2.  Περιοχή μελέτης: Ελαιώνας 

Ως περιοχή μελέτης του μαθήματος τέθηκε η περιοχή του Ελαιώνα. Ο Ελαιώνας εκτείνεται 

σε μια περιοχή 900 στρεμμάτων περίπου και σε μία απόσταση δύο χιλιομέτρων από την 

Ακρόπολη. Οφείλει το όνομά του στην αρχαιότητα αφού αποτελούσε τον ιερό αρχαίο 

ελαιώνα της πόλης των Αθηνών. Ο Ελαιώνας βρίσκεται σε μια διαρκή μεταβολή (Φωτάκης, 

2013) κι αυτό τον έχει φέρει στο επίκεντρο της προσοχής και άλλων σχολών της Ευρώπης 

που πραγματοποιούν τακτικά συναντήσεις/workshop στην περιοχή και την επιλέγουν ως 

αντικείμενο μελέτης για τα δικά τους εργαστήρια αστικού σχεδιασμού.
84

 Αυτός ο 

μεταβατικός χαρακτήρας της περιοχής έδωσε την ευκαιρία στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας για πολύπλευρες και πολυδιάστατες χαρτογραφήσεις.  

 

3.  Χρήσεις-Χωρικές Ποιότητες 

Ο Ελαιώνας χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μικρών βιομηχανιών, εγκαταλελειμμένων 

αστικών κενών και θραυσμάτων φυσικού τοπίου. Η απουσία υποδομής και ρυμοτομίας 

οδηγεί σε ένα πολύ χαοτικό και εσωστρεφές αστικό τοπίο που επιτρέπει περιθωριοποιημένες 

συμπεριφορές. Ο Ελαιώνας παρά την νευραλγική του σχέση με το μητροπολιτικό κέντρο, 

παραμένει εντελώς αποκομμένος και απροσπέλαστος από τις γύρω αστικές περιοχές σε 

τοπικό επίπεδο. Είναι «αχαρτογράφητος» από πολλούς κατοίκους της Αθήνας αφού 

οριοθετείται από ισχυρά «αστικά τείχη» περιμετρικά που την περιχαρακώνουν(οδικοί άξονες-

                                                           
84

 Τα Πανεπιστήμια που επισκέφτηκαν τον Ελαιώνα και συνεργάστηκαν με το 9ο εξάμηνο ήταν από το 

Technical University of Munich (TUM) και από το École nationale supérieure d'architecture Paris Malaquais 

(ENSA) τον Νοέμβριο του 2016 
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γραμμές του ΟΣΕ). Δεν υπάρχουν εγκάρσιες κινήσεις παρά μόνο ένας η Αγίας Άννης –

Μαρκόνι η οποία τη συνδέει την οδό Πέτρου Ράλλη με την Λεωφόρο Αθηνών.  

Το δημόσιο βλέμμα δεν εισχωρεί στο εσωτερικό της περιοχής. Αιτία αποτελεί το μεγάλο 

μέγεθος των παρόδιων ιδιοκτησιών και το μικρό αντιληπτικό βάθος που παρέχουν οι κάθετοι 

δρόμοι λόγω της τεθλασμένης τους χάραξης. Αυτοί οι δρόμοι είναι μικρού μήκους με 

αδιευκρίνιστο νομικό καθεστώς. Η οπτική εσωστρέφεια και ο αποκλεισμός του δημοσίου 

βλέμματος  αφήνει την περιοχή άγνωστη προς τους πολίτες. Το γεγονός αυτό συντείνει στην 

υποβάθμιση της και ευνοεί άτυπες συμπεριφορές. Αυτό επιτείνεται από την ερήμωση της 

περιοχής την νύχτα (Μάρδα, 2013).  

Στην περιοχή του Ελαιώνα συγκεντρώνονται ετερόκλητες λειτουργίες, με υπερισχύουσα 

τη βιομηχανική και βιοτεχνική-μεταποιητική δραστηριότητα μικρής και μεγάλης κλίμακας, 

σε συνδυασμό με λειτουργίες αποθήκευσης και μεταφοράς υλικών και προϊόντων. Οι 

κυρίαρχες αυτές χρήσεις, που ευνοούνται από τη διέλευση και συνάντηση στην περιοχή 

μεγάλων αστικών και υπεραστικών οδικών αξόνων, συνυπάρχουν με άλλες υπερτοπικές 

χρήσεις (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, αμαξοστάσια, στρατόπεδα, εμπόριο, υπηρεσίες), αλλά και 

με τοπικές χρήσεις κατοικίας, λιανικού εμπορίου και μικρών επιχειρήσεων προς τα όρια 

Κεραμεικού και Αιγάλεω (Άτλας του Ελαιώνα Αττικής, 2012). 

Στον Ελαιώνα, τα κτήρια είναι μεγάλης κλίμακας και είναι ελεύθερα τοποθετημένα μέσα 

στα οικοδομικά τετράγωνα με πολύ υπαίθριο χώρο. Έτσι, δεν συγκροτούν μια οργανωμένη 

χωρική συνέχεια. Η χωροθέτησή τους φαίνεται να ακολουθεί μάλλον μια λογική 

συσσωμάτωσης και διασποράς, που προκύπτει από επάλληλες αλληλεπιθέσεις και γεμίσματα 

κενών. Οι πολλαπλές αυθαίρετες προσθήκες εντείνουν την αίσθηση του κτισμένου παρά την 

φαινομενικά αραιή δόμηση.  

Σημαντική εφήμερη χρήση για τον Ελαιώνα αποτελεί το παζάρι που οργανώνεται από το 

Σωματείο Ρακοσυλλεκτών "Ο Ερμής" και το οποίο πραγματοποιείται συνήθως κάθε Κυριακή 

κατόπιν συνεννόησης με το Δήμο Αθηναίων. Η λογική του παζαριού και εν γένει της δράσης 

των ρακοσυλλεκτών ενισχύει το χαρακτήρα του Ελαιώνα ως κέντρου ανακύκλωσης, είτε 

βιομηχανικά είτε καταναλωτικά, πρώτων υλών και αντικειμένων. 

Στην περιοχή που ορίζεται από το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ και την οδό Πολυκάρπου 

εγκαταστάθηκαν πρόσφατα σχεδόν δύο χιλιάδες Σύριοι πρόσφυγες που ζουν προσωρινά εκεί 

σε οργανωμένο στρατόπεδο υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Στο άμεσο μέλλον ο 

Ελαιώνας καλείται να φιλοξενήσει το μουσουλμανικό τέμενος σε ιδιοκτησία του Πολεμικού 

Ναυτικού έκταση 42 περίπου στρεμμάτων, ενώ παράλληλα έχει δρομολογηθεί και η 

κατασκευή νέου Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΣΥΛ) πάνω από το 

αμαξοστάσιο της Αττικό μετρό.  

 

4. Οι χαρτογραφήσεις ως μεθοδολογία σχεδιασμού 

Η ιδέα της χαρτογράφησης σαν ένα σύνθετο εργαλείο σχεδιασμού εισήχθη από τον 

Bernard Tschumi, στην ΑΑ στα τέλη της δεκαετίας του '70 όταν αποφάσισε "να 

εκμεταλλευτεί την πόλη," όπως ο ίδιος υποστηρίζει, "για πολιτικούς και πολιτιστικούς 

σκοπούς" διερευνώντας αν η αρχιτεκτονική μπορεί να προσφέρει απόλαυση (Tschumi, 2003). 

Η διαδικασία αυτή περιγράφεται μέσω του συγγράμματός του "Manhattan Transcripts." 

(1994) Συνεπαρμένος από τους καταστασιαστές (situationists) εστίασε στην ιδέα ότι κάποιος 

μπορεί να χαρτογραφήσει μία ενέργεια με έναν εργαλειακό τρόπο. Στα transcripts o Tschumi 

επιχείρησε να οπτικοποιήσει τις ιδέες του καταγράφοντας την αρχιτεκτονική και την αστική 

πραγματικότητα με την βοήθεια κινηματογραφικών τεχνικών. "Ο αρχικός σκοπός της 

τριμερούς μορφής συμβολισμού (γεγονότα, στιγμές, διαστήματα) ήταν να εισαγάγει την τάξη 

της εμπειρίας, την τάξη του χρόνου, -μελέτες, διαστήματα, ακολουθίες - για όλους όσους 
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αναπόφευκτα παρεμβαίνουν στην πραγματικότητα της πόλης" (Tschumi, 1996). Τα 

transcripts προσπαθούν να προσφέρουν μια διαφορετική ανάγνωση της αρχιτεκτονικής στην 

οποία ο χώρος, η κίνηση και τα γεγονότα είναι ξεχωριστά, αλλά υπάρχουν σε μια νέα σχέση 

μεταξύ τους εντός του αστικού πλαισίου. Αποτελούν πρώτα και κύρια μια συσκευή με ρητό 

σκοπό να μεταγράφει τα πράγματα που συνήθως απομακρύνονται από τη συμβατική 

αρχιτεκτονική αναπαράσταση. Επομένως, οι φωτογραφίες χρησιμοποιούνται για τη δράση, τα 

διαγράμματα δείχνουν την κίνηση των κύριων χαρακτήρων και τα σχέδια τα τμήματα που 

περιγράφουν το χώρο. Τα γεγονότα στα «transcripts» παρουσιάζονται με τη χρήση πλαισίων 

και ακολουθιών, δύο κινηματογραφικών αναπαραστατικών συσκευών, το καθένα με δική του 

δομή και τους δικούς του εσωτερικούς κανόνες.   

Η σημειογραφία (notation) είναι η διαδικασία ή η μέθοδος της απεικόνισης αριθμών, 

ποσοτήτων, κινήσεων και γεγονότων με τη βοήθεια της φωτογραφίας. Οι έννοιες της 

σημειογραφίας και της χαρτογράφησης εμφανίζονται με συστηματικότερο τρόπο ως εργαλείο 

σχεδιασμού στη διδασκαλία της αρχιτεκτονικής κατά τη δεκαετία του '90 στις 

Αγγλοσαξονικές Σχολές ως μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού με τη χρήση ποικίλων 

διαφορετικών τεχνικών π.χ. κολάζ υπέρθεσης (layering) και καταγραφής κινήσεων, 

διαφορετικών γεγονότων κλπ. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η παραπάνω ιδέα 

ανθίζει, σε μια περίοδο όπου αφενός η χρήση του διαδικτύου προσφέρει εύκολη επικοινωνία, 

ροή πληροφοριών, εύκολη εξερεύνηση και οπτική φαντασία, αφετέρου τα προγράμματα 

σχεδιασμού ηλεκτρονικών υπολογιστών προσφέρουν νέες τεχνικές οπτικών αναπαραστάσεων 

όπως το κολάζ την  υπέρθεση, ψηφιακά διαγράμματα και  3d μοντέλα (The Irwin S. Chanin 

School of Architecture of Cooper Union, 1988). 

Παράλληλα, καινούργιες τεχνικές αναπτύσσονται όσο αφορά την καταγραφή ενός τόπου.  

Οι χαρτογραφήσεις αναθεωρούνται, κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται με διαφορετικό 

τρόπο από το παρελθόν και χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλομορφία. Μεγάλο μέρος της 

νέας έρευνας γύρω από τη χαρτογράφηση εμφανίζεται ως ένας κρίσιμος διάλογος μεταξύ 

πρακτικής και θεωρίας (Dodge et al., 2011). Οι νέες τεχνικές χαρτογράφησης 

αναδιατυπώνουν τις αστικές, τοπικές και αρχιτεκτονικές αναγνώσεις και ερμηνείες 

δημιουργώντας δυναμικά περιβάλλοντα. Κάτω από αυτή τη σφαίρα οι χάρτες δεν διεκδικούν 

απλώς το ρόλο της υποκειμενικότητας, αλλά της ερμηνείας. Γίνονται έτσι εργαλεία 

δημιουργικής διερεύνησης στη διάθεση των σχεδιαστών, των καλλιτεχνών και των 

αρχιτεκτόνων. Η ανάγνωση του τόπου μπορεί να περιλαμβάνει προσωπικές εμπειρικές 

παρατηρήσεις που αφορούν όχι μόνο το χώρο και τη χρήση και τη μνήμη, την κίνηση, τα όρια 

του πραγματικού και του πνευματικού. 

Στον αστικό σχεδιασμό, οι χάρτες υποστηρίζουν διάφορα στάδια της διαδικασίας 

σχεδιασμού, τα οποία περιλαμβάνουν ταχεία και αποτελεσματική αποθήκευση και ανάκτηση 

πληροφοριών, διάφορα είδη απεικόνισης που ενημερώνουν την έρευνα και την ανάλυση, 

καθώς και τον ίδιο τον σχεδιασμό, καθώς και διαφορετικές στρατηγικές επικοινωνίας. Σε 

αυτό το πλαίσιο, οι χάρτες έχουν γίνει πιο περίπλοκοι και δυναμικοί στην παρουσίασή τους, 

συμπεριλαμβανομένων των αναφορών, των γραφημάτων, των φωτογραφιών, των 

σημειώσεων κ.λπ. 

Σ' ένα δημιουργικό εργαστήριο αστικού σχεδιασμού που βασίζεται εκτός από την 

τεχνολογία και στις οπτικές τεχνικές αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό είναι η 

υποκειμενική προσωπική ανάγνωση του χάρτη του αστικού τοπίου. Μέσα από μια σύγχρονη 

ματιά στην  ανάγνωση του τόπου αυτή μπορεί να περιλαμβάνει προσωπικές εμπειρικές 

παρατηρήσεις που αφορούν όχι μόνο το χώρο και τη χρήση, αλλά και τη μνήμη, την κίνηση, 

τα όρια του πραγματικού και του πνευματικού, τις αισθήσεις κ.α. 

Στο μάθημα του αστικού σχεδιασμού του 9ου εξαμήνου στη Σχολή Αρχιτεκτόνων οι 

χαρτογραφήσεις και οι ερμηνείες του τόπου μέσω αυτών αποτέλεσαν το βασικό 
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μεθοδολογικό εργαλείο στην διαδικασία σχεδιασμού. Οι φοιτητές ερμήνευσαν το τόπο 

χρησιμοποιώντας «υποκειμενικές» χαρτογραφήσεις αστικών και χωρικών συνθηκών. Αυτές 

καθόρισαν και προγραμματικά, αλλά και χωρικά τον τρόπο επέμβασης στην περιοχή. 

Βοήθησαν δηλαδή τους φοιτητές να συγκροτήσουν τόσο το σχεδιαστικό ερώτημα όσο και τη 

στρατηγική υλοποίησης του προγράμματός τους.   

Μέσα από τις προσωπικές τους χαρτογραφήσεις κάθε ομάδα σπουδαστών προχωρά προς 

την υλοποίηση ενός διαφορετικού προγράμματος στην περιοχή, κυρίως με χρήσεις κατοικίας 

π.χ. επανεγκατάστασης προσφύγων σε συνδυασμό με προγράμματα αυτοαπασχόλησης. Έτσι, 

οι αναγνώσεις χαρτών και οι προτάσεις σχεδιασμού αλληλοσυνδέονται σε μια διαλεκτική 

σχέση σε όλα τα στάδια του έργου.  Οποιοσδήποτε τύπος χωρικής ή αστικής πληροφορίας με 

τη μορφή χαρτογράφησης μπορεί να εισαχθεί σε οποιαδήποτε στιγμή της συνθετικής 

διαδικασίας, κατάσταση που φαίνεται να ενισχύει την πρωτοτυπία της σκέψης. Θα 

ακολουθήσει η παρουσίαση χαρτογραφήσεων που έγιναν στο πλαίσιο του 9
ου

 εξαμήνου στον 

Ελαιώνα.  

 

4.1 Αναλυτικές-Νοητικές Προσεγγίσεις 

Οι νοητικές ή αναλυτικές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν τα γενικότερα χαρακτηριστικά του 

τόπου. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν πολύπλοκες διαλεκτικές σχέσεις ανάμεσα στο παρελθόν 

και το παρόν, την εγκατάλειψη και την παραβατικότητα, τα υλικά και άυλα, ισχυρά και 

αδύναμα όρια, την ιδιοκτησία και κατοχή, κατανοώντας τις απαραίτητες συνθήκες που 

επιτρέπουν τη συνύπαρξη αυτών των στοιχείων.  

Εικ. 01: Χάρτες ορίων 

Σε αυτό το επίπεδο οι καταγραφές μπορεί να είναι οπτικές ή και λεκτικές ή και υβριδικοί 

σχηματισμοί των δύο. Ο Rudolf Arnheim δίνει στην οπτική σκέψη τη σημασία της σε σχέση 

με τη λεκτική σκέψη, αναγνωρίζοντας ότι είναι δύο διαφορετικά είδη σκέψης: "η οπτική 

σκέψη" διατείνεται ο Arnheim "είναι πιο διαισθητική, διδακτική και πιο σχετική με το 

σύνολο, με την έννοια ότι το όλο γίνεται κατανοητό πριν αναλυθούν τα μέρη σε αντίθεση με 

τη λεκτική σκέψη που φαίνεται πιο αναλυτική και ρητή και προϋποθέτει ανάλυση" (1969). 

Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου η προσέγγιση παραμένει αποκλειστικά λεκτική με τη 

μορφή συνεντεύξεων ή καταγραφής εντυπώσεων με τη μορφή ημερολογίου.  

Νοητικές καταγραφές αποτελούν η ανάγνωση των στρωμάτων της ιστορίας, της εξέλιξης 

του φυσικού τοπίου, των οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
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αλλά και των καθημερινών ιστοριών των κατοίκων και του τρόπου ζωής τους. Σε αυτό το 

πλαίσιο, οι σπουδαστές διερευνούν τις αστικές και χωρικές παρελθούσες και παρούσες 

συνθήκες στην περιοχή, όπως τα φυσικά όρια (π.χ. ψηλοί αδιαφανείς φράκτες, 

συρματοπλέγματα κλπ.), τη ροή της κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών, τις συνθήκες 

εγκατάλειψης (π.χ. τα σκουπίδια στην οδό Πολυκάρπου μετά το παζάρι) και την υλικότητα 

των δομημένων στοιχείων του Ελαιώνα (βλέπε εικόνα 01).  

Η επιλογή της πληροφορίας προς χαρτογράφηση και η αναπαραστατική μέθοδος που 

χρησιμοποιείται αποτελούν το πρώτο βήμα αναγνώρισης της υποκειμενικότητας της 

αντίληψης και της αναπαράστασής της καθώς οι ομάδες συγκεντρώνουν και αναλύουν αυτό 

το πρωτογενές υλικό. Ακόμα και η ίδια αφορμή χαρτογράφησης οδηγεί τόσο ποιοτικά όσο 

και εκφραστικά τις ομάδες σε εντελώς διαφορετικές νοητικές κατευθύνσεις. Έτσι, η απλή 

καταγραφή του κτηριακού όγκου της περιοχής επί παραδείγματι, αναλύεται αναλόγως βάσει: 

α, των χρήσεων, β. των τυπολογιών, γ. του είδους της ιδιοκτησίας (δημόσιο, ιδιωτικό), δ. της 

σχέσης του κτισμένου με τους ελεύθερους χώρους, ε. την ποιότητα των κατασκευών και την 

υλικότητά τους κ.ο.κ (βλέπε εικόνα 02).  

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το πόσο πλησιάζει ή απομακρύνεται το μάτι του 

παρατηρητή από την περιοχή όπως επίσης και το είδος των σχεδίων που χρησιμοποιεί για την 

αναπαράσταση. Κάποιες ομάδες επιλέγουν να εξετάσουν τα ευρήματά τους μακροσκοπικά, 

συσχετίζοντας τον Ελαιώνα με την ευρύτερη περιοχή ενώ άλλοι, εστιάζουν από την αρχή σε 

ένα συγκεκριμένο τμήμα του. Σε αυτή την ανάλυση, κυριαρχούν σχέδια κατόψεων 

ενισχυμένα με επισημάνσεις τύπου pictograms ή χρωματισμένα ανάλογα με το τί θέλει η 

ομάδα να αναδείξει, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η καταγραφή μπορεί να γίνει μέσω 

της απομόνωσης τύπων ή της τρισδιάστατης απεικόνισης με σκίτσα ή 3d.  

Εικ 02: Χάρτες χρήσεων και τυπολογίες κτηρίων βάσει των χρήσεων που φιλοξενούν 

 

4.2 Βιωματικές_Ενσώματες Προσεγγίσεις 

Οι βιωματικές αναγνώσεις πραγματοποιήθηκαν μέσα στην περιοχή του Ελαιώνα στην 

αρχή του εξαμήνου σε συνεργασία με καλλιτέχνες. Ο κύριος στόχος πίσω από την οργάνωσή 

τους ήταν να ερεθίσουν τη δημιουργικότητα των φοιτητών ώστε να αμφισβητήσουν τις 

προκαταλήψεις τους ως προς την περιοχή. Μέσα από μια σειρά από απρόσμενες 

δραστηριότητες που περιελάμβαναν τη συμμετοχή όλων των αισθήσεων, οι σπουδαστές 

έρχονται σε επαφή με την πιο ρευστή πλευρά του αστικού τοπίου, αυτή που είναι ασταθής και 

ασαφής και δεν μπορεί εύκολα να εξηγηθεί ή να καταχωρηθεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. 
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Οι σπουδαστές μαθαίνουν να παρατηρούν αυτά τα κβαντικά -όπως τα ονομάζει ο Heinz von 

Foerster-, αντικείμενα (quantum objects) και να διαδρούν με αυτά με έναν τρόπο που τα 

καθιστά αναγνωρίσιμα και αναγνώσιμα μέσα από την διαρκή και επαναλαμβανόμενη 

παρατήρηση. Τα αντικείμενα αποκτούν τη στερεότητά τους συμμετέχοντας σε αυτή τη 

διάδραση, γίνονται αμφίβια μεταξύ του συμβολικού και του φαντασιακού νοητικού κόσμου 

και του πολύπλοκου κόσμου της προσωπικής εμπειρίας. (Kauffman, 2003). Στα εργαστήρια 

που πραγματοποιήθηκαν in-situ υπήρξαν πολλά τέτοια παραδείγματα αντικειμένων που 

πέρασαν από την πλήρη αδιαφορία/ανυπαρξία στο επίκεντρο της διερεύνησης των φοιτητών 

και που η διαρκής διάδραση με αυτά μέσω της παρατήρησης ή της σωματικής διάδρασης 

προκάλεσε την παραγωγή ερωτημάτων ως προς τον Ελαιώνα προσανατολίζοντας την έρευνα 

σε ολοένα και περισσότερο αφανείς περιοχές (βλέπε εικόνα 03).  

Εικ. 03: Περιοχή εργαστηρίου 01 

Σε αυτά τα βιωματικά εργαστήρια η σωματικότητα αποτέλεσε το βασικότερο εργαλείο για 

τη διερεύνηση του χώρου στα πρότυπα του Merleau Ponty που θέτει το σώμα ως όχημα της 

ύπαρξης στον κόσμο μέσω της δυνατότητας για κίνηση. Το υποκείμενο συμμετέχει στο 

γεγονός του χώρου ως "πρόσκληση σε κίνηση" μέσα από τη διάδραση των αισθήσεών του και 

συνεισφέρει σε αυτό σε ένα χωρικό επίπεδο. (Merleau Ponty, 1962)  

Απλοί περίπατοι ή περισσότερο συντονισμένες ασκήσεις ενέπλεξαν τους συμμετέχοντες σε 

μια διαδικασία διαρκούς αναπροσαρμογής τη φυσικής θέσης τους και της αισθητηριακής 

αντίληψής τους βάσει των ερεθισμάτων που δέχονταν και των μεταξύ τους συσχετισμών.  "Η 

πράξη του περιπάτου είναι για το αστικό σύστημα ότι είναι η ομιλία για τη γλώσσα και στην 

πιο στοιχειώδη της μορφή έχει μια τριπλή αναγγελτική λειτουργία," λέει ο Michel de Certeau, 

"είναι μια διαδικασία οικειοποίησης του τοπογραφικού συστήματος από την πλευρά του 

πεζού, είναι μια χωρική αντίδραση στον τόπο και υπονοεί σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικές 

θέσεις με τη μορφή κινήσεων" (1984). "Το περπάτημα είναι η πλησιέστερη εμπρόθετη πράξη 

στους απρόθυμους ρυθμούς του σώματος όπως η αναπνοή και ο χτύπος της καρδιάς' 

ισχυρίζεται η Rebecca Solnit, "ενώ συνδέει τους ατομικούς μικρόκοσμους με το δημόσιο 

μακρόκοσμο." (2000) 

Οι σχεδιασμένοι περίπατοι στόχευσαν στη συλλογή αισθητηριακών δεδομένων από όλες 

τις αισθήσεις και στη συγκρότηση οπτικών και απτικών, οσμητικών ή γευστικών τοπίων και 

ηχοτοπίων με σκοπό την ανάδειξη των κρυφών ή ακόμα και των φαντασιακών αστικών 

τοπίων του Ελαιώνα. Στην κατεύθυνση αυτή, παραδείγματα από καλλιτεχνικές προσπάθειες 

σαν αυτήν της Christina Kubisch και τα Electrical Walks
85

 αποτέλεσαν τη βάση γι αυτούς 

τους πειραματισμούς. Η Kubisch προσπάθησε να αναδείξει της ποιότητες ήχων που 

εκπέμπονται από κάμερες και συσκευές σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δεν είναι 

ανθρωπίνως αισθητά. Σε μία σειρά περιπάτων που οργάνωσε μεταξύ 2004 και 2013 παρείχε 

στους συμμετέχοντες ένα ειδικό σετ ακουστικών που καθιστούσε αυτούς τους ήχους 

αντιληπτούς από το ανθρώπινο αυτί. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν έτσι να παρακολουθήσουν 

τις κρυφές μελωδίες των εκπομπών των συσκευών αυτών μέσα στο αστικό τοπίο και να 
                                                           
85 
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συγκροτήσουν τις δικές τους ηχητικές διαδρομές που προέκυπταν από την αυθόρμητη κίνησή 

τους και τις επιλογές κατεύθυνσης που λάμβαναν μέσα στην πόλη. 

Η καταγραφή του ήχου στη διάρκεια αυτών των περιπάτων πραγματοποιήθηκε και με την 

απευθείας αισθητηριακή καταγραφή τους μέσω της ακοής, αλλά και μέσω της σωματικής ή 

νοητικής επίδραση αυτών των ήχων στο κάθε υποκείμενο. Για τον εικαστικό καλλιτέχνη 

Bernhard Leitner, τα ακουστικά ερεθίσματα δεν λαμβάνονται μόνο από τα αυτιά, αλλά από 

όλο το σώμα που λειτουργεί ως μέσο ακρόασης. Στο έργο του Pulsating Silence
86

 (2007) ο 

Leitner τοποθετεί παράλληλα δύο μεγάλα μεταλλικά φύλλα, στην εξωτερική πλευρά των 

οποίων τοποθετεί ένα μεγάφωνο. Με δύο διαφορετικές συχνότητες 74 και 85 hertz 

αντίστοιχα, δημιουργεί έναν παλμό στα μεταλλικά φύλλα, τα πάνελ ξεκινούν να πάλλονται ο 

ήχος τους όμως δεν είναι αντιληπτός παρά μόνο στον θεατή που στέκεται ανάμεσα στα φύλλα 

με τη μορφή μιας δόνησης.  

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το υποκείμενο έρχεται σε επαφή με ένα αφανές ηχητικό 

τοπίο το οποίο όμως αντιλαμβάνεται μέσω του σώματος: στην πρώτη περίπτωση  μέσω της 

σωματικότητας και του ρυθμού του βαδίσματος και στη δεύτερη μέσω της δόνησης, όπου ο 

ήχος πλέον μεταφέρεται όχι ως ηχητικό σήμα, αλλά ως ενέργεια. Αυτές τις ποιότητες -μεταξύ 

άλλων- επιχείρησαν να διερευνήσουν οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο μάθημα στα δύο 

in-situ εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν στον Ελαιώνα για να ενεργοποιήσουν τους 

φοιτητές όχι μόνο νοητικά, αλλά και σωματικά. Η πρόθεση ήταν η συγκέντρωση 

αισθητηριακών δεδομένων από όλες τις αισθήσεις, αλλά και η απελευθέρωση του σώματος 

μέσα από μια εξωσυμβατική κινησιολογία που επέτρεπε την εισροή αυτών των δεδομένων 

και αντιστρόφως, καθοδηγούνταν από αυτήν. 

 

4.2.1 Εργαστήριο 01 

Την πρώτη άσκηση σχεδίασε και υλοποίησε ένας συνεργάτης του μαθήματος, ο Νίκος 

Κουρνιάτης, με τη διπλή ιδιότητα του αρχιτέκτονα και του ηθοποιού, βασιζόμενος στη 

μεθοδολογία του Ρώσου σκηνοθέτη Anatoly Vasiliev. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε 

στην περιοχή μεταξύ των οδών Πολυκάρπου, Πευκών, και Λελούδα που αποτελεί ένα 

χαρακτηριστικό αμαλγαματικό τοπίο του Ελαιώνα αφού περιλαμβάνει βιομηχανικές μονάδες, 

εγκαταλελειμμένα σπίτια, ένα μικρό αλσύλλιο με φιστικιές και τους χαρακτηριστικούς 

ψηλούς μαντρότοιχους. Το τοπίο διανθίζεται περαιτέρω από διάσπαρτους λαχανόκηπους, 

αυτοσχέδια κοτέτσια και αδέσποτα σκυλιά και έχει ένα χαρακτήρα απειλητικό ως προς τον 

περαστικό.  

Ο στόχος της άσκησης ήταν να συνδεθούν οι φοιτητές με τον τόπο, αλλά και μεταξύ τους 

ως ομάδα μέσα από τη σωματικότητα της κίνησης: μια σειρά εναλλασσόμενων δράσεων 

καθοδηγεί τους φοιτητές είτε ως σμήνος είτε ως μονάδες στο χώρο και προκαλεί το σώμα 

τους να αντιδράσει στα ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα είτε αυτά προέρχονται από τα μέλη 

της ομάδας είτε από το ίδιο το τοπίο.  

Εικ. 04: Γραμμικός περίπατος και οδηγίες 

                                                           
86

 http://www.bernhardleitner.at/works 

169



 

Η άσκηση διακρίνεται σε τρία στάδια: στο πρώτο μέρος ζητείται από τους φοιτητές που 

συμμετέχουν να κινηθούν στο χώρο σε μία γραμμή έχοντας στο νου τους ένα συγκεκριμένο 

σημείο του χώρου που τους αφορά. Οι φοιτητές βαδίζουν στο ρυθμό που κινείται αυτός που 

ηγείται της ομάδας προσπαθώντας να διατηρήσουν τις μεταξύ τους αποστάσεις σταθερές. Η 

διαδρομή έτσι ορίζεται από τις επιλογές του κάθε αρχηγού της ενώ ο βαθμός δυσκολίας της 

επηρεάζει τη συγκατάθεση του σμήνους. Υπάρχουν φορές που η ομάδα διασπάται αρνούμενη 

να ακολουθήσει τον προπομπό, αλλά και άλλες όπου η ομάδα παρεισφρέει σε περισσότερο 

επικίνδυνες ή αχαρτογράφητες περιοχές ακριβώς επειδή η αριθμητική της υπεροχή διαλύει 

τους δισταγμούς και τις ατομικές αντιστάσεις (βλέπε εικόνα 04).  

Σε επόμενη φάση, ζητείται από τους φοιτητές να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους, μετά 

από την κίνησή τους στο χώρο, σε σχέση με το σημείο που είχαν αρχικά επιλέξει. Τους 

ζητείται να αποκοπούν από το σμήνος και να κατευθυνθούν στο σημείο αυτό και να το 

παρατηρήσουν καλύτερα. Μια σειρά ερωτήσεων εκ μέρους του συντονιστή τους προτρέπει 

να συλλογιστούν αν έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο συσχετίζονται με το 

επιλεγμένο χωρικό σημείο και πώς αντιλαμβάνονται τη χωρική σχέση τους με τους 

υπόλοιπους από τη νέα τους θέση. Στο σημείο αυτό, οι φοιτητές καλούνται να 

πραγματοποιήσουν μια σειρά δράσεων: από την απλή καταγραφή των σκέψεών τους σε χαρτί 

μέχρι μια μικρή κινησιολογική χορογραφία σχετική με το τοπίο και τα ερεθίσματα που τους 

προκαλούν (βλέπε εικόνα 05). 

 Εικ. 05: Αποτύπωση δράσεων εργαστηρίου από φοιτητές 

Στην τελευταία φάση της άσκησης, οι φοιτητές συγκεντρώνονται ξανά, συνωστίζονται σε 

έναν σφιχτό σχηματισμό προσπαθώντας με την υποστήριξη της υπόλοιπης ομάδας να 

προσεγγίσουν το προεπιλεγμένο χωρικό σημείο τους με κλειστά τα μάτια από μία απόσταση 

επτά βημάτων. Οι φοιτητές μπορούν να δοκιμάσουν ξανά και ξανά μέχρις ότου καταφέρουν 

να κινηθούν ακριβώς προς το στοιχείο που έχουν επιλέξει επαναλαμβάνοντας μια "θεατρική 

παρτιτούρα," μια υπαγορευμένη δηλαδή κίνηση, προς το δικό τους όμως σημείο 

ενδιαφέροντος.  

Η άσκηση εξοικειώνει τους σπουδαστές με τις ιδιαιτερότητες και την πολυπλοκότητα του 

αστικού περιβάλλοντος του Ελαιώνα και με τον απειλητικό του χαρακτήρα το οποίο 

καλούνται να αποκρυπτογραφήσουν και  αργότερα να σχεδιάσουν. Στις ατομικές δράσεις της 

άσκησης οι φοιτητές αναμετρώνται με τα ερεθίσματα που λαμβάνουν από το περιβάλλον και 

με τη σχέση τους με αυτό. Τα μέρη της άσκησης με ομαδικό χαρακτήρα, από την άλλη 

πλευρά, ενισχύουν την αντίληψη του Άλλου, την αμοιβαία συνύπαρξη με μια άγνωστη 

σχετικά ομάδα και την επίδρασή της στην ανάγνωση του τόπου. Η άσκηση βοήθησε να 

αναπτυχθεί ένας κώδικας σε περιβάλλον grasshopper ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

προκειμένου να διαπιστωθεί το κατά πόσο οι επιλογές του/της εκάστοτε αρχηγού του 

σμήνους εξαρτιόταν από τα κυρίαρχα γι αυτόν/αυτήν ερεθίσματα και τα χωρικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής της άσκησης. Επίσης, ο ίδιος κώδικας μπορεί να 

παρακολουθήσει αν οι πόλοι έλξης μεταξύ των σπουδαστών συμπίπτουν ή αν διαφέρουν τόσο 

σε είδος όσο και σε ένταση.  
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4.2.2 Εργαστήριο 02  

Το δεύτερο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Urban Emptiness 

Network
87

, ένα δίκτυο αρχιτεκτόνων και καλλιτεχνών που δραστηριοποιείται σε Αθήνα, 

Βρυξέλλες και Εδιμβούργο με στόχο την ανάδειξη των πραγματικών και των κρυφών 

αστικών τοπίων και την εξερεύνηση των διαφορετικών συνθηκών εξοικείωσης με αυτά.  

Ένας Βέλγος καλλιτέχνης που ειδικεύεται σε ηχητικές εικαστικές εγκαταστάσεις, ο Geert 

Vermeire, εισήγαγε τους φοιτητές στην έννοια των ηχοτοπίων και τους παρότρυνε να 

καταγράψουν τα ηχητικά σήματα του Ελαιώνα ακολουθώντας ατομικές δικές τους διαδρομές. 

Τα ηχοτοπία συγκροτήθηκαν από ακουστικούς περιπάτους, ως διαδρομές με συγκέντρωση 

στην ακοή τόσο στους εξωτερικούς ήχους όσο και σε αυτούς που παράγονται από τα ίδια τα 

υποκείμενα καθώς περπατούν καθώς μπορεί κι αυτά να αποτελέσουν ένα σημαντικό κομμάτι 

της ηχητικής εμπειρίας (Schaffer, 1993).  

Οι φοιτητές χρησιμοποιώντας τα κινητά τους κατέγραψαν ήχους και σε επόμενο στάδιο 

μετέφεραν τα αρχεία των ηχογραφήσεών τους στους υπολογιστές τους χρησιμοποιώντας την 

ψηφιακή πλατφόρμα echoes.xyz. Εκτός από το να ανεβάσουν τους ήχους οι φοιτητές 

μπορούσαν να σηματοδοτήσουν ψηφιακά τη συγκεκριμένη διαδρομή που ακολούθησαν σε 

έναν χάρτη ανοιχτό σε όλους του χρήστες της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα αυτή έχει την 

ιδιαιτερότητα ότι δίνει τη δυνατότητα σε όσους είναι εγγεγραμμένοι να την εγκαταστήσουν 

και ως εφαρμογή στα κινητά τους προκειμένου να μπορέσουν, επισκεπτόμενοι ξανά την 

περιοχή, να ακούσουν τους ήχους όλων των χρηστών/μελών που ηχογράφησαν σε αυτήν, 

καθώς επίσης να παρακολουθήσουν τη δεδομένη πορεία στην οποία έγινε η ηχογράφηση.  

Επειδή ο χάρτης αυτός ήταν ανοιχτός σε όλους, όλοι οι φοιτητές που συμμετείχαν στο 

εργαστήριο μπορούσαν κατεβάζοντας την εφαρμογή να αφουγκραστούν τις ακροάσεις των 

υπολοίπων και να συγκρίνουν τις εντυπώσεις τους τόσο με το χώρο μέσα στον οποίο 

καταγράφηκαν οι ήχοι όσο και με τις δικές τους ηχητικές εντυπώσεις από το τοπίο του 

Ελαιώνα.  

Η δυνατότητα συνύπαρξης όλων των ηχογραφήσεων σε ένα μόνο μέσο και η παράλληλη 

χωροθέτηση των διαδρομών στο χάρτη δημιούργησαν ένα πολυσυλλεκτικό αρχείο ήχων που 

ανέδειξε τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον Ελαιώνα, αλλά και τις διαφορετικές 

ποιότητες και τις διακυμάνσεις των εντάσεων των ήχων αυτών ανάλογα με την ώρα της 

ημέρας ή την ημέρα της εβδομάδας. "Η ακουστική γεωγραφία," λέει ο Paul Rodaway, "είναι 

χωρο-χρονική γεωγραφία, μια δυναμική γεωγραφία γεγονότων και όχι εικόνων, δράσεων και 

όχι σκηνών" (2014).   

Αυτές οι πολλαπλές ηχητικές αναγνώσεις ενίσχυσαν το ρόλο του ήχου στη συγκρότηση 

της αντίληψης του αστικού χώρου ενώ σταδιακά οδήγησαν σε μια σειρά αναπαραστάσεων 

που συνέδεσε τους ήχους με άλλα στοιχεία. Έτσι, οι φοιτητές εκτός από τη χρήση της 

πλατφόρμας και την άμεση μεταφορά των ήχων, χαρτογράφησαν δημιουργικά τα ηχοτοπία, 

είτε μέσω κολάζ, είτε με διαγράμματα, είτε ακόμα και με μακέτες ερμηνεύοντας μέσα από τις 

αναπαραστάσεις τους τον αντίκτυπο των ήχων στους ίδιους. (βλέπε εικόνα 06) 
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Εικ. 06: Αριστερά: διάγραμμα διαφορετικών ποιοτήτων ήχων κατά τη διάρκεια της ημέρας, Μέση: φωτογραφικό 

κολάζ που διαβάζεται παράλληλα με τον συνοδευτικό ήχο όπως αποτυπώνεται στο σχετικό διάγραμμα, Δεξιά: 

μακέτα ανάδειξης της έντασης των ήχων μεταξύ των οδών Πολυκάρπου, Αγ. Άννης και Ορφέως.  

Ο Juhani Pallasmaa μέσα από το "κούρδισμα του αυτιού" (tuning of the ear) προσπαθεί να 

εγκαθιδρύσει μια αρχιτεκτονική ευαισθησία που αναγνωρίζει τη σχέση όλων των αισθήσεων 

προωθώντας τη δυναμική ότι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός να μπορεί να υποστηρίξει όχι 

μόνο οπτικές, αλλά και ακουστικές και απτικές μορφές εμπειρίας. (2012) Οι μεταβαλλόμενες 

χωρικότητες -προϊόν της σύγχρονης αντίληψης για την ακουστική εμπειρία- καταργούν το 

χώρο ως μονάδα προς όφελος μιας περισσότερο πλουραλιστικής αντίληψης όπου ο δυϊσμός 

του παρατηρητή και του παρατηρούμενου διαλύονται (Barns, 2013).  

 

5. Συμπεράσματα 

Οι γενικές επίσημες αποφάσεις, οι αναγνώσεις του αστικού τοπίου, η λεπτομερής σκέψη, 

οι εμβαθύνσεις, ακόμη και οι μη αρχιτεκτονικές πτυχές αλληλεπιδρούν και συμμετέχουν με 

διάφορους τρόπους στη διαμόρφωση του σχεδιαστικού προϊόντος. Τα νοήματα που 

αναπτύσσονται κατά την χαρτογράφηση και  παράλληλα το βίωμα του αστικού τοπίου μέσα 

από τη ενσώματη εμπειρία περικλείουν ήδη πτυχές σχεδιασμού. Αυτό προσφέρεται στους 

φοιτητές, όχι μόνο ως ένας τρόπος σκέψης, αλλά ως ένας τρόπος μεθοδολογικής 

προσέγγισης. Η εισαγωγή της χαρτογράφησης στην ανάγνωση της αστικής κλίμακας 

επιτρέπει στους φοιτητές  να στοιχειοθετήσουνε τις πρώτες ερμηνείες τους χρησιμοποιώντας 

μια προσωπική, εκφραστική, υποκειμενική μορφή γραφής.  

Η χαρτογράφηση περιλαμβάνει αισθητικά και εννοιολογικά στοιχεία που εισάγουν 

προγραμματικά και χωρικά ζητήματα στην υπό μελέτη περιοχή από το πρώτο στάδιο. Στο 

πλαίσιο αυτό θεωρείται ως εργαλείο σχεδιασμού όπου μέσω της αναπαράστασης και της 

απεικόνισης προσφέρει δυνατότητες παρέμβασης, νέες μορφές πρακτικής και νέες ευκαιρίες 

για καινοτομία.  
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Περίληψη 

Θα συζητηθεί η εξελικτική διαδρομή του χάρτη πόλης σε 500 χρόνια, δηλαδή από την 

Αναγέννηση μέχρι τα μέσα του 20
ου

 αιώνα και την ‘υποκειμενική στροφή’. Όπως θα φανεί, η 

διαδρομή ακολουθεί σπειροειδή πορεία, καθώς ο χάρτης πόλης καταλήγει σήμερα να 

ενσωματώνει και να επαναπροσδιορίζει παλαιότερους χαρακτήρες, όπως ο συμβολικός, ο 

υποκειμενικός, ο αντιληπτικός. Πιο αναλυτικά, μέχρι τον 15
ο
 αιώνα η χαρτογραφική 

αναπαράσταση καθοδηγείται από αφηγήματα που αλλοιώνουν τις διαστάσεις του χάρτη και η 

πραγματικότητα συγχωνεύεται με την αντίληψη, την φαντασία, τον μύθο. Στα αναγεννησιακά 

incunabula ο χάρτης σχεδιάζεται ως πανόραμα και ‘πορτρέτο’ της πόλης από επιλεγμένα 

σημεία θέασης και στοχεύει στην ανάδειξη της ιδιαιτερότητας της πόλης. Τον 16
ο 

αιώνα με 

τις εξελίξεις στα μαθηματικά και τη γεωμετρία ο χάρτης πόλης αλλάζει χαρακτήρα: Υιοθετεί 

κατακόρυφη προβολή, γίνεται αφαιρετικός, αντικειμενικός και ακριβής, καταγράφοντας την 

πόλη σύμφωνα με μετρήσεις και υποτιμώντας την σημασία της αντίληψης και του σημείου 

θέασης. Με το ίδιο σκεπτικό, στα μέσα του 19
ου

 αιώνα ο χάρτης εξειδικεύεται και 

εμφανίζεται ο πολεοδομικός χάρτης πόλης, που εστιάζει στην ανάλυση φαινομένων της 

πόλης. Από το 1950 και έπειτα ο πολεοδομικός χάρτης επηρεάζεται αφενός από την ταχεία 

εξέλιξη των τεχνικών αναπαράστασης και των GIS, αφετέρου από τη στροφή των επιστημών 

του χώρου προς την διερεύνηση του τόπου και της ιστορίας, που επαναφέρουν την 

βιωματική, ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Ο αντιληπτικός χαρακτήρας του πολεοδομικού 

χάρτη έκτοτε θα αναπτυχθεί και θα συσχετιστεί με την επανάσταση της πληροφορίας, μέχρι 

που στα τέλη του 20
ο
 αιώνα, θα προσδιοριστεί πλέον ως το κριτικό προϊόν της ζύμωσης 

αντικειμενικών και υποκειμενικών προσεγγίσεων.  

Λέξεις κλειδιά 

incunabula, mental mapping, psychogeography, critical cartography – νοητική 

χαρτογράφηση, ψυχογεωγραφία, κριτική χαρτογραφία 

 

Η προϊστορία του χάρτη της πόλης 

Ο όρος χαρτογραφία είναι σύνθετος, αποτελούμενος από την λέξη χάρτης και τη λέξη 

γραφή που ετυμολογικά προέρχονται από την ινδοευρωπαϊκή ρίζα gher ή gerbh που σημαίνει 

χαράσσω. Η γραφή προσδιορίζει την ενέργεια, ενώ ο χάρτης το αποτέλεσμα. Χαρτογραφία 

(cartography) ονομάζεται: α) ο σχεδιασμός και παραγωγή χαρτών από άτομα ή οργανισμούς, 

β) η επιστημονική διερεύνηση τεχνολογιών χαρτογράφησης και της αποτελεσματικότητάς 

τους ως εργαλεία επικοινωνίας και γ) η λόγια πραγμάτευση του κοινωνικού ρόλου και των 

επιπτώσεων του χάρτη. Αν και η παραγωγή χαρτών αποτελεί αρχαία τέχνη, ο όρος 

καθιερώνεται πολύ αργότερα, τον 19
ο
 αιώνα από τον Πορτογάλο λόγιο Manuel Francisco de 
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Barros e Sousa, ως ιστορική διερεύνηση των πρώιμων χαρτών (1839). Έκτοτε ο όρος 

χρησιμοποιείται με τις προαναφερόμενες τρεις σημασίες. Η χαρτογραφία περιγράφει τόσο 

την διαδικασία της καταγραφής γεωγραφικών δεδομένων του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος, όσο και την κατασκευή χαρτών ως φιλοτεχνήματα (Gregory, et al, 2009). Η 

χαρτογραφία που το αντικείμενό της είναι η πόλη, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 

ποικίλων χαρτών που συνοπτικά διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τους γενικούς χάρτες 

πόλης με σκοπιμότητα τον προσανατολισμό, και τους ειδικούς, θεματικούς, ή πολεοδομικούς 

χάρτες, που αναπαριστούν εξειδικευμένα αστικά φαινόμενα. Η παρούσα διερεύνηση 

εστιάζεται στο δεύτερο είδος. Ο πολεοδομικός χάρτης αναπτύχθηκε τους τελευταίους δύο 

αιώνες μέσα από τροποποίηση και εξειδίκευση του γενικού χάρτη. Ο δε γενικός χάρτης πόλης 

εμφανίζεται τον 16
ο
 αιώνα, ενώ πριν από την εποχή εκείνη, οι ‘χάρτες’ αποτελούσαν 

περισσότερο ζωγραφικές τοπιογραφίες της πόλης. 

Πριν την Αναγέννηση λοιπόν οι ‘χάρτες πόλης’ δεν είναι στην ουσία χάρτες με την 

ισχύουσα έννοια, αλλά αποτελούν υποκειμενικές αφηγήσεις που αναφέρονται στον χώρο. 

Έχουν ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον, καθώς περιγράφουν την πόλη με βάση τον τρόπο 

αντίληψης και όχι τα αντικειμενικά του χαρακτηριστικά. Ας δούμε κάποια παραδείγματα: 

Ένας από τους πρώτους ‘χάρτες πόλης’ είναι το αιγυπτιακό ιερογλυφικό Σχέδιο της πόλης 

(εικόνα 1). Ο κύκλος και ο σταυρός αντανακλούν τον αρχαϊκό τρόπο σκέψης που 

αντιλαμβάνεται την πόλη ως imago mundi. Το σχήμα αυτό έχει διαχρονική αξία. 

Προσδιορίζει την αρχέτυπη γεωμετρία της πόλης που επαναλαμβάνεται σε ποικίλες 

σχεδιαστικές ή χαρτογραφικές της αναπαραστάσεις. Ο πετρογλυφικός χάρτης Bedolina (2400 

π.Χ.) (εικόνα 2) που βρέθηκε σε σπήλαιο της βόρειας Ιταλίας απεικονίζει την περιοχή δράσης 

και εξερευνήσεων πρωτόγονων κατοίκων, τις περιοχές αγροτικής δραστηριότητας, της 

περιοχές κατοικίας και τους δρόμους. Ο χάρτης, που έχει έντονα δικτυακό χαρακτήρα (Craig, 

2007), περιλαμβάνει 109 σύμβολα που απεικονίζουν ανθρώπους, ζώα, κατοικίες, 

θρησκευτικά σύμβολα, κ.ά. (Beltran, 1972). Στον Μεσαίωνα ο χάρτης αποκτά ζωγραφικό 

χαρακτήρα και  λειτουργεί ως αφήγημα, άλλοτε αληθινό, άλλοτε φανταστικό, με αναφορά 

στη θρησκεία, στις πολεμικές κατακτήσεις, στις εμπορικές διαδρομές, κ.ά. Αποτελεί 

επιφάνεια καταγραφής πολυποίκιλων πολιτιστικών στοιχείων σε υποτυπωδώς σταθερό 

σύστημα προβολής, τοπίο συμβόλων και εμβλημάτων, τοπολογικό χώρο, στον οποίο η 

κλίμακα απουσιάζει και οι διαστάσεις των αντικειμένων υπαγορεύονται από την 

υποκειμενική τους σπουδαιότητα και τους σκοπούς της  κάθε αφήγησης. Έτσι, στους 

μεσαιωνικούς χάρτες τύπου Τ–Ο (εικόνα 3) η Ιερουσαλήμ τοποθετείται πάντα στο κέντρο του 

κύκλου, αναπαράγοντας την αντίληψη της ιδανικής πόλης ως imago mundi. Στους παραπάνω 

‘χάρτες’ κοινά χαρακτηριστικά είναι η αφαίρεση, η σχηματοποίηση και η τοπολογία, ενώ η 

υπό κλίμακα απεικόνιση του χώρου απουσιάζει. Όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω, από τα 

μέσα του 20
ου

 αιώνα με την ανάπτυξη της αντιληπτικής προσέγγισης στην χαρτογράφηση οι 

προϊστορικοί και μεσαιωνικοί χάρτες έρχονται στο προσκήνιο και συγκρίνονται με τους 

νοητικούς. 

Η χαρτογραφία στην Αναγέννηση, το Μπαρόκ, τον Νεοκλασικισμό 

Στην Αναγέννηση ο χάρτης γνωρίζει άνθηση. Προστίθενται στοιχεία από την φιλοσοφία, 

την ηθική, την αισθητική (Van der Krogt, 2009). Συνδέεται με καλλιτέχνες, ζωγράφους, 

χαράκτες και αρχιτέκτονες, με την ιστοριογραφία και την γεωγραφία. Από τα μέσα του 15ου 

αιώνα εμφανίζονται τα incunabula, άλμπουμ με φύλλα από φλοιό ξύλου που περιέχουν 

χαρακτικούς χάρτες πόλεων (De Simone, et al, 2004). Εκδίδονται το Peregrinatio in Terram 

Sanctam (Ιερουσαλήμ) του Erhard Reuwich (1486) (εικόνα 4) και το Χρονικό της 

Νυρεμβέργης, (1493) (εικόνα 5) που γίνεται πασίγνωστο και κυκλοφορεί σε χιλιάδες 

αντίτυπα. Στο άλμπουμ ίδια ή παρόμοια χαρακτικά συχνά χρησιμοποιούνται ως συνοδευτικές 

εικόνες πολλών διαφορετικών πόλεων (Gombrich, 1995), που δείχνει ότι ο χάρτης έχει 
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συμβολικό χαρακτήρα, δηλαδή σηματοδοτεί την ‘πόλη’ ως τόπο γενικά και δεν παρέχει 

πληροφορίες για την διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης πόλης. Το 1572 εμφανίζεται ο πρώτος 

γεωγραφικός άτλαντας των τότε γνωστών πόλεων Civitates Orbis Terrarum που γίνεται πολύ 

δημοφιλής, λόγω της παραστατικότητας και της επικοινωνιακότητάς του με το ευρύ κοινό 

(εικόνα 6). 

Η κυρίαρχη άποψη του αναγεννησιακού χάρτη πόλης δεν είναι η ορθή κατακόρυφη 

προβολή, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στους σύγχρονους χάρτες, αλλά πολλές 

διαφορετικές απόψεις με συνήθη την θέα της πόλης από μακριά και ψηλά που αναφέρεται με 

όρους ως πορτραίτο, πανόραμα, θέση μάχης, κ.ά. (εικόνα 7) Σύμφωνα με τον Gregg, τέσσερεις 

είναι οι απόψεις που χρησιμοποιούνται περισσότερο: α) το πλάνο που αντιστοιχεί στην 

κάτοψη, β) η θέα από ψηλά (bird’s eye), γ) το πανοραμικό προοπτικό από υψηλό σημείο και 

δ) η όψη ή προφίλ που δείχνει την αρχιτεκτονική των κτιρίων με στοιχεία βάθους. Από τις 

τέσσερεις αυτές απόψεις μόνο η κάτοψη διατηρεί γεωμετρική πιστότητα. Χρησιμοποιούνται 

επίσης: ε) η άποψη θέσης μάχης (battle view) με διατεταγμένα συνήθως τα στρατεύματα ή τα 

πλοία μπροστά που υιοθετεί πανοραμική προοπτική άποψη, στ) η άποψη πτήσης πουλιού 

καθώς αυτό μετακινείται (bird flight view) και ζ) το τοπίο (landscape) που αποτυπώνει την 

πόλη από απόσταση με εστίαση στο φυσικό τοπίο. Από τον πειραματισμό των χαρτογράφων 

με πολλές διαφορετικές απόψεις της πόλης, συμπεραίνουμε ότι η αποτύπωση του χώρου 

αντιμετωπίζεται πλέον με περισσότερο ερευνητική και πειραματική διάθεση και 

εγκαταλείπεται ο συντηρητισμός της χαρτογραφικής αναπαράστασης του Μεσαίωνα, όπου οι 

χαρτογράφοι αναπαριστούν τις πόλεις με βάση κάποια πολύ συγκεκριμένα πρότυπα, τα οποία 

δεν αμφισβητούν (Gregg, 2009) (Van der Krogt, 2009).  

Οι υπεύθυνοι για την αναπαράσταση των πόλεων ταξιδεύουν και αναπαριστούν τις πόλεις 

με οποιαδήποτε προσφερόμενη για την καλή αντίληψη του χώρου μέθοδο. Η ακρίβεια των 

αναπαραστάσεων εξαρτάται από τον δημιουργό κάθε μιας από αυτές και από τον βαθμό 

πολυπλοκότητας της εικονιζόμενης πόλης. Συνήθως για την κατασκευή ενός χάρτη πόλης ο 

καλλιτέχνης μετακινείται μεταξύ διαφορετικών σημείων θέασης και συμπληρώνει από μια 

νέα θέση ότι δεν φαίνεται από την πρώτη. Η τεχνική παραγωγής χαρτών πόλεων φαίνεται ότι 

αποτελεί συνδυασμό σκίτσων που τοποθετούνται σε ένα πρόχειρο πλάνο γενικής διάταξης, 

ώστε να ανταποκρίνεται το πορτραίτο στην πραγματικότητα του αναπαριστώμενου χώρου. 

Σημαντικό ρόλο στην αναπαράσταση διαδραματίζουν τα τοπόσημα, τα οποία τοποθετούνταν 

με την μέγιστη ακρίβεια στον χώρο (ανάλογα με το πλάνο), ενώ τα κενά γύρω τους 

γεμίζονταν με άλλα στοιχεία πόλης. Αυτή η τακτική αναπαράστασης που συνδυάζει 

αφαίρεση και παραστατικότητα ανάλογα με την υποκειμενική σημασία του εικονιζόμενου και 

όχι με βάση αντικειμενικά κριτήρια, προσδίδει στον χάρτη αντιληπτικό χαρακτήρα. Αυτό δεν 

σημαίνει όμως ότι η αλήθεια της αναπαράστασης δεν είναι σημαντική στην Αναγέννηση, 

απλώς οι προδιαγραφές της χαρτογραφίας είναι αρκετά διαφορετικές από τις σύγχρονες με 

βασικό κριτήριο την αναγνωρισιμότητα, έτσι κάποια στοιχεία είναι πολύ παραστατικά, ενώ 

μεγάλο μέρος της αναπαράστασης είναι συμβολικό και αφαιρετικό (Gregg, 2009: 14-26). 

Από τα μέσα του 17ου αιώνα, που οι εξελίξεις στην γεωμετρία και τις τεχνικές χάραξης 

επιτρέπουν την αποτύπωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του χώρου, η χαρτογραφία 

της πόλης γίνεται ακριβής και αντικειμενική. Χρησιμοποιείται η κατακόρυφη προβολή, ο 

χώρος αποτυπώνεται αφαιρετικά και το χρώμα χρησιμοποιείται για να συμβολίσει τις χρήσεις 

γης. Προστίθενται παραρτήματα που αποτυπώνουν σημαντικά αρχιτεκτονικά κτίρια, 

εμβλήματα και διακοσμητικά στοιχεία. Το έμβλημα αποτελεί σύμβολο εγκαθίδρυσης και 

επισφράγισης της εξουσίας στον χώρο, ένα στοιχείο που συνυφαίνεται με τον χαρακτήρα του 

χάρτη μέχρι τα μέσα του 20
ου

 αιώνα (εικόνα 8). Συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά του 

χάρτη πόλης την περίοδο αυτή είναι η υψηλή αισθητική, ο εκσυγχρονισμός με την εισαγωγή 

επιστημονικής τεχνογνωσίας, η αντικειμενική αποτύπωση του χώρου, η αφαίρεση και η 

πύκνωση της πληροφορίας. Έτσι ο χάρτης σταδιακά καθίσταται αντικείμενο επιστημονικής 
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τεκμηρίωσης του χώρου (Boyer, 1994, σσ. 206-210), η χαρτογράφηση γίνεται επιστημονική 

διαδικασία, και η παραγωγή των χαρτών ανατίθεται σε εξειδικευμένες χαρτογραφικές 

εταιρίες, όπως ο Οργανισμός για την Εξάπλωση Χρήσιμης Γνώσης (S.D.U.K.) που εκδίδει 

χάρτες για το κοινό της εργατικής και μεσαίας τάξης της Βρετανίας (εικόνα 9). 

 

Οι απαρχές της πολεοδομικής χαρτογραφίας: 18
ος

 και 19
ος

 αιώνας 

Κατά τον 18
ο
 και 19

ο
 αιώνα δημιουργούνται ορισμένοι χάρτες, που προοικονομούν την 

ανάπτυξη της πολεοδομικής χαρτογραφίας όπως οι τέσσερεις χάρτες που θα συζητήσουμε 

στην συνέχεια: α) ο χάρτης του Nolli (1748), β) ο χάρτης χολέρας του Soho (1854), γ) ο 

υγειονομικός χάρτης της Νέας Υόρκης (1865) και δ) ο χάρτης φτώχειας του Λονδίνου των 

Booths (1898). 

Τον 18
ο
 αιώνα εμφανίζεται ένας από τους πρώτους χάρτες στην ιστορία με χαρακτήρα 

πολεοδομικό
88

. Πρόκειται για τον χάρτη που δημιούργησε ο αρχιτέκτονας Giambattista Nolli, 

ο οποίος αποτυπώνει τις αρχαιότητες στην Ρώμη (1748) (εικόνα 10). Ο χάρτης είναι 

εξαιρετικά λεπτομερής και αναπαριστά πέρα από το σύνηθες για την εποχή (οικοδομικά 

πολύγωνα και οδικό δίκτυο), όλα τα αρχαία κτίρια και ερείπια της Ρώμης, την τοιχοποιία τους 

και τον εσωτερικό (υπαίθριο, λόγω της ερείπωσης) χώρο τους. Αποτυπώνεται με μαύρο ότι 

είναι κλειστό, άβατο, κτισμένο και με λευκό ότι είναι ανοιχτό, προσβάσιμο, υπαίθριο και 

άκτιστο. Ο χάρτης αποκαλύπτει δεδομένα για τον χώρο που δεν έχουν απεικονιστεί μέχρι 

τότε, όπως η προσβασιμότητα του δημόσιου χώρου, η ροή των ανθρώπων, οι συνέχειες και 

ασυνέχειες των χώρων, η σχέση στεγασμένου και υπαίθριου χώρου, κ.ά. Με άλλα λόγια, 

εισάγει μια νέα διάσταση στην παρατήρηση και αποτύπωση του χώρου της πόλης που 

αντικαθιστά την πρότερη, κάποιες φορές απλουστευμένη αντίληψη για τον αστικό ιστό (ως 

δίπολο οικοδομικού πολυγώνου και δρόμου) με μια πιο πολύπλοκη και εμπεριστατωμένη 

αντίληψη που επεκτείνει τις δυνατότητες μελέτης και ανάλυσης της πόλης σε πολλές 

κατευθύνσεις. Για τον λόγο αυτό ο χάρτης του Nolli θεωρείται πρωτοπόρος χάρτης και 

θεμέλιο της πολεοδομικής χαρτογραφίας.  

Τον 19
ο
 αιώνα η βιομηχανική επανάσταση πλέον έχει αρχίσει να αφήνει έντονα 

αποτυπώματα στην πόλη με την εμφάνιση της αστυφιλίας και την απότομη μεγέθυνση των 

πόλεων. Τα ολοένα και αυξανόμενα προβλήματα όπως η υπερβολική πυκνότητα, οι άθλιες 

συνθήκες των κατοικιών, η έλλειψη υγειονομικών εγκαταστάσεων, η φτώχεια, κ.ά. 

δημιουργούν την ανάγκη καταγραφής των σχετικών προβλημάτων για την μελέτη και 

αντιμετώπισή τους. Έτσι προκύπτουν χάρτες που αναπαριστούν κοινωνικά δεδομένα της 

πόλης. Ο χάρτης του γιατρού John Snow απεικονίζει τα περιστατικά χολέρας στο Soho του 

Λονδίνου (1854) (εικόνα 11). Τα περιστατικά συμβολίζονται με μικρές γραμμές που 

ομαδοποιούνται δείχνοντας παραστατικά την χωρική εγγύτητα των περιστατικών με τις πηγές 

ύδρευσης της πόλης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της χαρτογραφίας εισάγεται ένα δεύτερο 

επίπεδο, το οποίο απεικονίζει μια μεταβλητή με σκοπό να μελετηθεί η σχέση της με τον χώρο 

(Demaj & Field, 2013). Παράλληλα δημιουργούνται οι πρώτοι χάρτες που χρησιμοποιούν 

χρωματικούς κώδικες για την σήμανση κοινωνικών δεδομένων του χώρου, όπως για 

παράδειγμα, ο χάρτης της 4
ης

 πτέρυγας της Νέας Υόρκης που αποτυπώνει για κάθε κτίριο ανά 

όροφο και κατοικία, συνθήκες διαβίωσης, πυκνότητας κατοίκησης, επιδημίες και ελλείψεις 

στις υγειονομικές εγκαταστάσεις (εικόνα 12). Ο χάρτης αποτελεί το έναυσμα για την ίδρυση 

                                                           
88

Ο χαρακτηρισμός ‘πολεοδομικός’ αποδόθηκε πολύ αργότερα στον χάρτη του Nolli, όταν αναπτύχθηκε ο 

πολεοδομικός χάρτης ιδιαίτερα μετά τα μέσα του 20ου αιώνα. Έκτοτε δημιουργούνται πολεοδομικοί χάρτες 

εμπνευσμένοι από το πρότυπο του Nolli. Συγκεκριμένα, η τεχνική αναπαράστασης του Nolli εφαρμόζεται σε 

κάθε πόλη ή τμήμα αυτής και μέσω της αποτύπωσης των κτισμένων και αδόμητων χώρων, αποκαλύπτει 

δυναμικές αξιοποίησης του χώρου. 
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του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Υγείας, που η δράση του είναι πρωτοφανής, ριζική και 

εμπνέει την ίδρυση παρόμοιων οργανισμών σε άλλες πόλεις. Εξίσου σημαντικός είναι ο 

χάρτης φτώχειας του Λονδίνου (1898–9) που προέκυψε από την καταγραφή της φτώχειας στις 

κεντρικές συνοικίες του Λονδίνου και αργότερα συμπεριέλαβε όλο το Λονδίνο με την 

χρηματοδότηση του φιλάνθρωπου Charles Booth. Ο χάρτης αντικατοπτρίζει το βάθος της 

κοινωνικής ανισότητας. Με μαύρο και μπλε σκούρο αναπαρίστανται τα χαμηλά κοινωνικά 

στρώματα, ενώ με κίτρινο και κόκκινο η μεσαία και η αστική τάξη (Demaj & Field, 2013) 

(εικόνα 13). 

Οι παραπάνω τέσσερεις χάρτες διαμορφώνουν με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, το 

πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται αργότερα η πολεοδομική χαρτογράφηση: ο Nolli επισημαίνει 

την ανάγκη να δούμε τον χάρτη ως ένα τοπίο συμβόλων που λειτουργεί ως μέσο για την 

αποκάλυψη των κρυφών ιδιοτήτων του χώρου. Ο χάρτης του Soho πρωτοτυπεί στα μέσα 

σημείωσης των πολεοδομικών δεδομένων και ανοίγει τον δρόμο στην έρευνα κατάλληλων 

τρόπων αναπαράστασης για κάθε πολεοδομικό φαινόμενο. Οι χάρτες της Νέας Υόρκης και 

του Λονδίνου υπενθυμίζουν ότι πέρα από την υλικότητα της αρχιτεκτονικής, η πόλη αποτελεί 

ένα δοχείο ανθρώπινης ζωής, όπου οι συνθήκες διαβίωσης δύσκολα περιγράφονται μέσα από 

απεικονίσεις κενών και πλήρων, δομημένου και αδόμητου χώρου. 

 

Ο πολεοδομικός χάρτης ως εργαλείο ανάλυσης έως το 1950 

Στα τέλη του 19
ου

 αιώνα, ο πολεοδομικός χάρτης καθίσταται βασικό εργαλείο της 

πολεοδομικής ανάλυσης και συνδέεται με τον σχεδιασμό. Ένας από τους πρωτοπόρους στην 

εξέλιξη αυτή είναι ο βιολόγος Patrick Geddes που προβληματίζεται από την ανεξέλεγκτη 

ανάπτυξη της πόλης και την οικιστική εξάπλωση σε φυσικές περιοχές. Ο Geddes προτείνει 

την πολεοδομική ανάλυση και χαρτογράφηση ως ουσιώδη εργαλεία ελέγχου των αστικών 

προβλημάτων (Geddes, 1915). Το 1892 προτείνει την χρήση ενός επιστημονικού συστήματος 

χαρτογράφησης πολεοδομικών δεδομένων που αποτελείται από ένα παρατηρητήριο, (ένα 

πύργο που στην κορυφή είναι εξοπλισμένος με μια περιστρεφόμενη camera obscura και 

διάφορα άλλα όργανα μέτρησης που καταγράφουν πανοραμικά τον χώρο της πόλης). Το 

παρατηρητήριο περιλαμβάνει επίσης ένα εργαστήριο δημιουργίας χαρτών. Οι εγκαταστάσεις 

του Geddes στο Εδιμβούργο αποτελούν την βάση για την εκπόνηση των πρώτων 

πολεοδομικών μελετών. Η εργασία του έχει μεγάλη απήχηση και σταδιακά καθιερώνεται η 

πολεοδομική ανάλυση: το 1909 θεσμοθετείται επίσημα στην Αγγλία ( Town and Country 

Planning Act), και αργότερα ιδρύονται πανεπιστημιακά τμήματα πολεοδομικής ανάλυσης σε 

Αγγλία και Αμερική (Boyer, 1994). Η πολεοδομική χαρτογράφηση χρησιμοποιείται έκτοτε 

συστηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 20
ου

 αιώνα. Οι μέθοδοι και τεχνικές διαρκώς 

αλλάζουν και εξελίσσονται, ώσπου κατασταλάζουν και διαμορφώνουν ένα κάπως σταθερό 

πλαίσιο αρκετά αργότερα, κατά την εποχή της κοινωνικής και πολεοδομικής μεταρρύθμισης 

που ακολουθεί το μοντέρνο κίνημα στα μέσα του 20
ου

 αιώνα (Fainstein, 2015). 

Κατά την διάρκεια του πρώτου μισού του 20
ου

 αιώνα παράγεται ένα πλήθος χαρτών, που 

περιλαμβάνει χάρτες χρήσεων γης και χάρτες ανάλυσης, όπως ο χάρτης ζωνών για το Μόναχο 

και ο χάρτης επέκτασης του Amsterdam (εικόνα 14). Οι χάρτες πολεοδομικής ανάλυσης 

ποικίλουν, τόσο στο είδος των δεδομένων που καταγράφουν, όσο και στους τρόπους 

αναπαράστασης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά την εισαγωγή πρωτότυπων τρόπων 

αναπαράστασης πολεοδομικών δεδομένων που επηρεάζουν την περαιτέρω ανάπτυξη της 

χαρτογραφίας παρουσιάζουν οι τρεις χάρτες του Λονδίνου που θα συζητήσουμε στην 

συνέχεια: α) ο χάρτης κοινωνικής και λειτουργικής ανάλυσης των Forshaw & Abercrombie 

(1943), β) ο χάρτης των οδικών αρτηριών (1943) και γ) ο χάρτης του metro του Harry Beck 

(1933). 
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Ο χάρτης κοινωνικής και λειτουργικής ανάλυσης της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής 

του Λονδίνου ή bubble diagram, αποτελεί μέρος του ρυθμιστικού σχεδίου του 1943 (εικόνα 

15). Ο χάρτης αντιμετωπίζει την περιοχή ως ένα υψηλής οργάνωσης αλληλοεπιδρών σύστημα 

κοινοτήτων και εστιάζεται στις σχέσεις μεταξύ τους, την οριοθέτηση και την συνδεσιμότητα. 

Στόχος είναι η ανάδειξη της ταυτότητας των κοινοτήτων και ο σχεδιασμός τους ως 

ανεξάρτητες οντότητες με τις δικές τους υποδομές. Η πρωτοποριακή εικαστική γλώσσα που 

υιοθετείται, με οργανικές μορφές που μοιάζουν με ζωντανά κύτταρα, εκφράζει τον τρόπο που 

λειτουργεί μια πόλη κατ' αντιστοιχία με έναν ζωντανό οργανισμό που αποτελείται από 

όργανα που το καθένα εκτελεί μια διαφορετική λειτουργία και που συνεργαζόμενο με τα 

άλλα συντελούν στην εξέλιξη της ζωής. Η χρήση των καμπυλόσχημων μορφών επιδιώκει να 

επισημάνει περιοχές με ασαφή όρια, τάσεις ανταγωνισμού και επιβίωσης, χρησιμοποιώντας 

την παρομοίωση των φουσκαλών (bubbles) που η μια παρασύρει την άλλη και της μετατρέπει 

το σχήμα σε μια προσπάθεια να καταλάβει το χώρο της. Στον χάρτη παρατηρείται 

μεγαλύτερη ελευθερία στην αναπαράσταση των φαινομένων από τους μέχρι τότε 

πολεοδομικούς χάρτες, που οι χρωματικοί και γραμμικοί κώδικες αναπαριστούν φαινόμενα 

με γραφική ακρίβεια κλίμακα. Δημιουργείται έτσι στον θεατή μια αίσθηση αβεβαιότητας και 

τονίζεται το γεγονός ότι σε μια πόλη τίποτε δεν είναι απόλυτα αντικειμενικό, δεδομένο, 

σταθερό, γνωστό, εμφανές και αναμενόμενο. Από το ίδιο ρυθμιστικό σχέδιοπροέρχεται ο 

συγκοινωνιακός χάρτης περιγραφής και ρύθμισης της κυκλοφορίας ΜΜΜ και αυτοκινήτων 

(εικόνα 16). Ο χάρτης αναδεικνύει την δικτυακή λειτουργία της πόλης. Ο χάρτης αναπαριστά 

έναν μη συμπαγή και μη συνεχή χώρο, ένα χώρο που αντί να ορίζεται μέσω των καρτεσιανών 

συντεταγμένων και των πραγματικών, μετρήσιμων αποστάσεων, τώρα περιγράφεται μέσω 

της πυκνότητας των συνδέσεών του. Η εικαστική εικόνα που παρουσιάζει ένας τέτοιος 

χάρτης διαφέρει: η γραμμή είναι εδώ το κύριο εκφραστικό μέσο (η μορφή) με ποικιλία 

σήμανσης, χρώματος, είδους, πάχους, κ.ο.κ., ενώ το επίπεδο, το τοπογραφικό, τα κτίρια της 

πόλης αποτελούν το υπόβαθρο (φόντο) του χάρτη.  

Ο χάρτης του δικτύου υπόγειας συγκοινωνίας (metro) του Λονδίνου (εικόνα 17) είναι 

τοπολογικός, έχει δηλαδή υποστεί παραμόρφωση κλίμακας και προσανατολισμού. Διατηρεί 

μόνο τα εντελώς απαραίτητα στοιχεία, (σχετικές θέσεις μεταξύ σημείων και στροφές), με 

σκοπό τη μεγιστοποίηση της λειτουργικότητάς του που επιτυγχάνεται με την αφαίρεση, την 

σχηματοποίηση και την ανάδειξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών, που αυξάνουν την 

αναγνωσιμότητα
89

. Ο χάρτης δημιουργήθηκε το 1931 από τον μηχανικό Harry Beck. Έγινε 

γρήγορα δημοφιλής και άλλες πόλεις υιοθέτησαν τον ίδιο τρόπο αναπαράστασης για τα 

δίκτυα των ΜΜΜ τους. Ο Beck συνειδητοποίησε ότι, καθώς ο σιδηρόδρομος είναι υπόγειος, 

η φυσική θέση των σταθμών, οι αποστάσεις και οι γωνίες στροφής δεν είναι τόσο σημαντικά, 

όσο η θέση των κόμβων μεταβίβασης στις γραμμές και οι συνδέσεις τους. Προκειμένου να 

διαχειριστεί με ευανάγνωστο τρόπο στην πολυπλοκότητα του δικτύου υπόγειας 

συγκοινωνίας, ο χάρτης έγινε με χρήση δύο συστημάτων αξόνων, 90
ο
 και 45

ο
 (διαγώνια) και 

οι γραμμές αναπαραστάθηκαν με διαφορετικά χρώματα. Το μόνο στοιχείο που παρέμεινε από 

την φυσική τοπογραφία της πόλης είναι το ποτάμι. Σημαντικό γνώρισμα του χάρτη είναι η 

μεγέθυνση των αποστάσεων στο κέντρο και η προοδευτική συρρίκνωση στην περιφέρεια της 

πόλης. Ο συγκεκριμένος τρόπος αναπαράστασης ονομάζεται προβολή ματιού ψαριού και 

χρησιμοποιείται σε πολλούς χάρτες πόλης όπου οι κεντρικές λειτουργίες είναι περισσότερο 

συμπυκνωμένες και χρειάζεται περισσότερος χώρος για την αναπαράστασή τους (Demaj & 

Field, 2013). 

                                                           
89

 Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι ο τοπολογικός χάρτης δεν είναι εφεύρεση του 20
ου

 αιώνα, καθώς τόσο οι 

πρωτόγονοι όσο και οι χάρτες του Μεσαίωνα εμφανίζουν τοπολογικά χαρακτηριστικά. Στους μεσαιωνικούς 

χάρτης συγκεκριμένα, η γενέτειρα του χαρτογράφου απεικονίζεται υπερβολικά μεγαλύτερη στο μέγεθος, με 

μεγαλύτερη ακρίβεια και λεπτομέρεια από άλλες πόλεις (Kress & Leeuwen, 2012, σσ. 168-70), και στους χάρτες 

τύπου Τ-Ο οι σημαντικότερες από θρησκευτική άποψη πόλεις τοποθετούνται κεντρικά. 
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Συνεπώς στο πρώτο μισό του 20
ου

 αιώνα διαμορφώνεται ο αντικειμενικός και εργαλειακός 

χαρακτήρας του πολεοδομικού χάρτη που λειτουργεί άλλοτε ως μέσο για τον σχεδιασμό, 

άλλοτε ως ένα αυτόνομο εργαλείο σημείωσης, κατανόησης, πλοήγησης, κ.ο.κ. στον χώρο. 

Ωστόσο, αν και από την βάση της η πολεοδομική χαρτογράφηση στηρίζεται στον θετικισμό 

και την ακρίβεια της αναπαράστασης, δεν περιορίζεται στην αντικειμενικότητα, αλλά 

εξερευνά τρόπους αναπαράστασης που εμπεριέχουν τα στοιχεία της αντίληψης και της 

υποκειμενικότητας. Όπως θα δούμε στην συνέχεια, η πολεοδομική χαρτογράφηση αργότερα 

να ενσωματώνει αρκετά στοιχεία υποκειμενικότητας και κυρίως στρέφεται γύρω στον τρόπο 

που το άτομο αντιλαμβάνεται και περιγράφει τον χώρο. 

 

Κύριες προσεγγίσεις πολεοδομικής χαρτογράφησης: υποκειμενική στροφή 

 Στη δεκαετία του ’50 στις επιστήμες του χώρου παρατηρείται η υποκειμενική στροφή, 

δηλαδή στροφή από τις αναλυτικές και φυσιοκρατικές προς τις περισσότερο 

ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις και συμπερίληψή στοιχείων από φιλοσοφικά ρεύματα, όπως 

η φαινομενολογία και ο υπαρξισμός. Αναδύεται η έννοια του τόπου που αντιδιαστέλεται με 

τον χώρο: Ενώ ο χώρος είναι αχανής και άπειρος, πεδίο, υπόβαθρο, διάσταση αυθύπαρκτη, 

αφηρημένη, γεωμετρική, ο τόπος είναι εδώ, συγκεκριμένος, έχει οντότητα, σηματοδοτεί δε 

ένα ορισμένο τμήμα του χώρου, μια τοποθεσία που εμβαπτίζεται στο άυλο περιβάλλον 

συναισθημάτων και νοημάτων. Ο τόπος ιεραρχεί τον χώρο και έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, 

του αποδίδεται ταυτότητα, φυσιογνωμία, χαρακτήρας, ατμόσφαιρα, κ.ο.κ. Ο τόπος ορίζεται 

ποικιλοτρόπως: «συγκεκριμένο σημείο στην επιφάνεια της γης, μια αναγνωρίσιμη θέση για μια 

κατάσταση διαποτισμένη από ανθρώπινες αξίες» (Mayhew, 1997), «συγχωνεύσεις ανθρώπινης 

και φυσικής τάξης […] σημαντικά κέντρα των άμεσων εμπειριών μας από τον κόσμο» (Relph, 

1976), «‘ολικό’ φαινόμενο, που δεν μπορούμε να το περιορίσουμε σε καμία από τις επιμέρους 

ιδιότητές του, […] χωρίς να μας διαφύγει η συγκεκριμένη φύση του» (Norberg Schulz, 2009:9).  

Σε αυτό το πλαίσιο που ο χώρος ιεραρχείται σε τόπους και μη τόπους, ετεροτοπίες, 

ενδιάμεσους, απρόσωπους χώρους, κ.λπ., χώρους δηλαδή που αντικατοπτρίζουν την 

αντίληψη, τις αισθήσεις, τις ατομικές ιδιαιτερότητες, αναπτύσσονται νέες προσεγγίσεις 

χαρτογράφησης της πόλης οι οποίες υιοθετούν διεπιστημονικές θεωρίες, τεχνικές, και 

στοιχεία από τον χώρο της τέχνης. Έτσι προκύπτουν ‘παράξενοι’ χάρτες που περιγράφουν με 

πρωτοτυπία, οξύτητα και αμεσότητα τα υλικά και τα άυλα φαινόμενα που χαρακτηρίζουν την 

πόλη. Ο σύγχρονος χαρτογράφος δεν είναι ο επιστήμων, ο κυβερνητικός φορέας, η 

χαρτογραφική εταιρία, αλλά ο απλός άνθρωπος, που ενσαρκώνει, για παράδειγμα, ο 

λογοτεχνικός τύπος του αστικού περιηγητή flâneur που περιέγραψαν ο Baudelaire και έπειτα 

ο Benjamin με φόντο το μοντέρνο Παρίσι. Ο flâneur είναι το ελεύθερα κινούμενο άτομο που 

περιπλανιέται άσκοπα στην πόλη, που δεν εξαρτάται ούτε επηρεάζεται από οργανισμούς. Η 

πράξη της αποδεσμεύεται από το κράτος, την εξουσία, την κυριαρχία και την τεχνογνωσία 

των χαρτογραφικών εταιριών, (χαρακτηριστικά που διατηρούσε για αιώνες ανάπτυξής του), 

και αναδεικνύεται ως ανεξάρτητο και ελεύθερο συμβάσεων μέσο καταγραφής της 

καθημερινότητας και του βιώματος του απλού ανθρώπου. Η δε πόλη αναπαρίσταται με τον 

τρόπο που γίνεται αντιληπτή από τον μέσο άνθρωπο και όχι σύμφωνα με τις επιταγές της 

εκάστοτε εξουσίας. Σε αυτή τη νέα θεώρηση αναπτύσσονται παράλληλα ποικίλες 

προσεγγίσεις, οι οποίες έρχονται να διαμορφώσουν στα τέλη του 20
ου

 αιώνα το πλαίσιο της 

κριτικής χαρτογραφίας. Οι κυριότερες προσεγγίσεις είναι: α) η ψυχογεωγραφία που εισήγαγε 

ο Debord, β) η νοητική χαρτογράφηση του Lynch, γ) η πολιτισμική και σημειωτική 

χαρτογράφηση των Ventury, Scott Brown και Izenour, δ) η σειριακή οπτική του Cullen και ε) 

η ακουστική οικολογία του Schafer. To θεωρητικό πλαίσιο που συνόδεψε την υποκειμενική 

στροφή στη χαρτογράφηση διαμορφώθηκε από πλείστα άλλα ‘εμβληματικά’ κείμενα, όπως 

ενδεικτικά αναφέρουμε, τα έργα των Merleau–Ponti (1962), Wood (1992), Corner (1999), 

Pallasmaa (2005), κ.ά.  
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Η ψυχογεωγραφία αποτελεί χαρτογράφηση που ριζώνει στις αναρχικής ιδεολογίας 

πρακτικές ορισμένων, καλλιτεχνικών κυρίως, ομάδων του αναρχικού χώρου της 

Πρωτοπορίας, όπως των Λετριστών και των Pop Art καλλιτεχνών, που την δεκαετία του ‘50 

σχημάτισαν το κίνημα των καταστασιακών και αργότερα των καταστασιακών διεθνών (SI, 

situationist international). Το 1957 ο ιδρυτής τους Guy Debord παρουσιάζει έναν παράξενο 

χάρτη του Παρισιού: η Γυμνή Πόλη (1957) (εικόνα 18) αποτελείται από 19 ασπρόμαυρα 

τμήματα του χάρτη που τοποθετούνται σε ένα λευκό υπόβαθρο και ενώνονται με κόκκινα 

βέλη. Τα τμήματα περιγράφονται ως ‘περιστρεφόμενες βάσεις’ (turntables) και αντιστοιχούν 

σε διαφορετικές ενότητες 'ατμόσφαιρας'. Τα βέλη υποδεικνύουν πιθανές διαδρομές 

μετάβασης ενός flâneur από την μια ενότητα στην άλλη. Οι περιστρεφόμενες βάσεις 

κινούνται τυχαία και τον επηρεάζουν στην επιλογή της επόμενης διαδρομής, ή τον εισάγουν 

αυθόρμητα σε μια νέα κατάσταση με νέες επιλογές και πιθανότητες. Λειτουργώντας με 

παρόμοιο τρόπο όπως οι χάρτες δικτύου, οι χάρτες των καταστασιακών αναπαριστούν την 

πόλη όχι ως μια συνέχεια αποτελούμενη από κτίρια σε οικοδομικά τετράγωνα και δρόμους, 

αλλά αντίθετα ως μια πόλη που αποδομείται σε νησίδες (κομμάτια χάρτη), καθεμία με την 

δική της συναισθηματική ατμόσφαιρα και μορφολογική, ιδεολογική, πολιτιστική,  κ.λπ. 

ταυτότητα, που πλέουν σε ένα κενό και συνδέονται μέσω πολυσύχναστων και δημοφιλών 

διαδρομών. Το δίκτυο αναπαριστά εδώ πέρα από τις προσβάσεις στον χώρο, το πώς το άτομο 

αντιλαμβάνεται, νιώθει ως εκ τούτου συμπεριφέρεται και κινείται μέσα στην πόλη. Οι χάρτες 

των καταστασιακών ονομάζονται από τα μέλη του κινήματος ψυχογεωγραφικοί. Η 

ψυχογεωγραφία ορίζεται από τον Debord ως «σπουδή των συγκεκριμένων νόμων και 

επιδράσεων του γεωγραφικού περιβάλλοντος, που είναι οργανωμένα συνειδητά ή όχι, στα 

συναισθήματα και την συμπεριφορά των ατόμων» (Debord, 1955). Οι ψυχογεωγραφικοί 

χάρτες αντιδρούν και αμφισβητούν την συμβατική πολεοδομική χαρτογράφηση και 

αποτελούν αντικείμενα ολιστικής έκφρασης άυλων ιδεών και φαινομένων που συνδέονται με 

την πόλη. Η αυτόματη γραφή, η αφηρημένη έκφραση, η ασάφεια, οι λέξεις, τα βέλη, τα 

παράξενα σύμβολα, η χρήση καλλιτεχνικών μέσων, η έκφραση παιχνιδιού και το τυχαίο 

αποτελούν τα βασικά εργαλεία του flâneur – χαρτογράφου.  

Η νοητική χαρτογράφηση βασίζεται στην διαπίστωση ότι το άτομο χρησιμοποιεί ένα είδος 

νοητικού μηχανισμού αφαίρεσης που προσαρμόζει τα οπτικά ερεθίσματα από το περιβάλλον 

στην πληροφορία που χρειάζεται ώστε να επιβιώσει και να καλύψει τις ψυχο-νοητικές 

ανάγκες του (Gibson, 1979).  Στη βάση αυτού του μηχανισμού κατασκευάζει νοητικά 

διαγράμματα ή 'χάρτες', τα οποία χρησιμοποιεί για την εξοικείωσή του με το περιβάλλον. Την 

δεκαετία του ’40 ο  Tolman διεξήγε πειράματα εξερεύνησης του χώρου και έπειτα ανάκλησης 

στοιχείων του μέσω μνήμης με ποντίκια. Εμπνεόμενος από την έρευνα του για τα αρχέτυπα 

προσανατολισμού στον χώρο, ο πολεοδόμος Kevin Lynch 15 χρόνια μετά, επιλέγει τυχαία 

άτομα με σκοπό την εξεύρεση των στοιχείων του αστικού χώρου που εμφανίζονται με 

μεγαλύτερη συχνότητα και έμφαση στους νοητικούς χάρτες τους. Οι χάρτες που παρήγαγαν 

οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα πράγματι επιβεβαίωσαν ότι ο χώρος γίνεται αντιληπτός στη 

βάση συγκεκριμένων δομικών στοιχείων ή μορφημάτων: τα μονοπάτια (paths), τα όρια 

(edges), οι περιοχές (districts), οι κόμβοι (nodes) και τα τοπόσημα (landmarks) (εικόνα 19). 

Πολλοί ερευνητές συνέχισαν το έργο του Lynch, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουμε την 

συνδρομή του καθηγητή Ιωσήφ Στεφάνου στην Ελλάδα που ανέπτυξε την αντιληπτική δομή 

του τόπου (1995), ένα σύστημα ανάγνωσης του χώρου που βασίζεται σε 7 μορφήματα
90

. Ο 

νοητικός χάρτης δημιουργείται αρχικά στο νου του ατόμου, είναι συνεπώς ένας απόλυτα 

προσωπικός χάρτης. Όπως και ο ψυχογεωγραφικός, έχει κι ετούτος χαρακτήρα δικτύου, στο 

ότι απεικονίζει σημεία και περιοχές ενδιαφέροντος που συνδέονται με διαδρομές που τα 

                                                           
90

 Ο Στεφάνου προσθέτει στα 5 μορφήματα του Lynch τις κλίσεις και την κλίμακα, που παρατηρούνται ιδιαίτερα 

έντονα στην Ελλάδα, λόγω του ποικιλόμορφου ανάγλυφου και της μείξης των κατασκευαστικών τυπολογιών. 
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ενώνουν, ή διαχωριστικά όρια. Εκφράζεται με ποικιλία μέσων  αφαιρετικών και 

παραστατικών, λέξεις, εικόνες, σύμβολα, και, όπως και ο ψυχογεωγραφικός χάρτης, 

αποτυπώνει ένα μέρος του υποσυνειδήτου του δημιουργού του. Ο χώρος αναπαρίσταται 

παραμορφωμένος, καθώς το άτομο αναπαριστά αυτό που αντιλαμβάνεται ή που θυμάται ή 

που ιεραρχεί ως σημαντικό.  

Η χαρτογράφηση των των Venturi, Scott Brown και Izenour (εικόνα 20) αφορά στις 

πολιτιστικές και ιδεολογικές συνιστώσες της φυσιογνωμίας του αστικού τοπίου. Η λωρίδα 

(strip), δηλαδή η διαδρομή στο πίσω μέρος της πόλης, είναι το αντικείμενο της 

χαρτογράφησης στο Las Vegas που διεξήγε μια ομάδα δεκατριών φοιτητών της 

αρχιτεκτονικής του πανεπιστημίου Yale. Η εργασία εξερευνά την πολιτιστική φυσιογνωμία 

της πόλης εστιάζοντας σε στοιχεία πέραν του επίσημου αρχιτεκτονικού διακόσμου της, που 

παραδοσιακά περιορίζεται σε στοιχεία μορφολογίας των όψεων σε διάφορα ιστορικά στιλ. 

Σύμφωνα με την προσέγγιση των Venturi και της ομάδας του, στην διαμόρφωση της 

φυσιογνωμίας συμμετέχουν εξάλλου η αστική επίπλωση, οι ευτελείς κατασκευές, οι πινακίδες 

και τα σήματα, τα στοιχεία δηλαδή που τραβούν την προσοχή, που συνθέτουν το αστικό 

τοπίο της πόλης και που δομούν το αφήγημα μιας συνήθους διαδρομής στην πόλη (Venturi, et 

al, 1972). Οι ερευνητές έτσι αποκαλύπτουν ότι στα όρια της πόλης, δίπλα στους 

αυτοκινητόδρομους, στην αθέατη ‘πίσω πλευρά’ το αφήγημα της πόλης διαφέρει από το 

κέντρο. Εδώ η προσεγμένη αρχιτεκτονική υποκαθίσταται από πρόχειρες κατασκευές, όψεις 

κτιρίων αποθήκευσης, σταθμούς καυσίμων, ανάμεσα σε άκτιστα οικόπεδα. Η λόγια 

αισθητική υποσκελίζεται από την αισθητική της ποικιλομορφίας, την λαϊκή κουλτούρα την 

πολύ-πολιτισμικότητα που αντανακλάται σε παράταιρα στοιχεία με ποικίλες συμβολικές 

υποδηλώσεις, όπως διαφημιστικές ταμπέλες, σήματα και κατασκευές με κραυγαλέες μορφές 

σε διάφορες κλίμακες, αποκαλύπτοντας την εικόνα της καθημερινότητας και εκπροσωπώντας 

το απλό άτομο, το τυχαίο και ανεπιτήδευτο. Τα στοιχεία αυτά χαρτογραφούνται και 

αποτυπώνονται σε φωτογραφίες, διαγράμματα και τυπολογικούς πίνακες. Στο πολύμορφο 

αυτό τοπίο οι εντυπώσεις είναι πιο ισχυρές από τις νόρμες και αυτό που υπερισχύει είναι ότι 

μπορεί να τραβήξει την προσοχή, να φανεί περισσότερο. Το μέγεθος, το χρώμα, η θέση στο 

συνολικό τοπίο του κάθε στοιχείου, είναι αυτό που του προσδίδει σημασία και 

σημαντικότητα. 

Σειριακή οπτική ονομάζεται η χαρτογραφική προσέγγιση που ανέπτυξε ο πολεοδόμος 

Gordon Cullen, ένα από τα ιδρυτικά μέλη του κινήματος Townscape και συγγραφέας του 

ομώνυμου βιβλίου (1961). Το κίνημα τονίζει την αξία του τόπου, της φύσης, της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και επιδιώκει να αναδείξει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε τόπου μέσω της 

ιστορικής συντήρησης. Ο Cullen στο έργο του παρομοιάζει την πόλη με θέατρο, στο οποίο 

όλα τα στοιχεία του αστικού περιβάλλοντος, υλικά και άυλα, συσχετίζονται και 

αλληλοεπιδρούν ώστε να προκαλέσουν στον θεατή συγκινήσεις και ταυτίσεις, να του 

δημιουργήσουν τελικά ένα δυνατό βίωμα (Cullen, 1961). Μέσα από μια διαδοχή σκίτσων που 

αποτυπώνουν στιγμιότυπα διαδρομών στην πόλη καταγράφονται οι αλλαγές στο τοπίο και 

επιτυγχάνεται η κωδικοποίηση μιας διαδρομής. Τα στιγμιότυπα περιγράφονται με έννοιες 

όπως ‘άνοιγμα’, ‘περίκλειστο’, ‘συμμετρικό’, ‘πλαισίωση’. Η προσέγγιση του Cullen σίγουρα 

έχει επηρεαστεί από την Gestalt που περιγράφει τον τρόπο αντίληψης του περιβάλλοντος 

μέσω απλοποίησης και αναγωγής μιας ποικιλίας ερεθισμάτων σε βασικά σχήματα και 

διατάξεις. Η σειριακή οπτική (serial vision) περιγράφει τον τρόπο που το άτομο 

αντιλαμβάνεται την πόλη καθώς κινείται μέσα σε αυτή ‘κινηματογραφικά’, δηλαδή μέσα από 

διαδοχικές εικόνες που συνδέονται στον χρόνο και όχι μέσα από στατικά τοπία 

αποσπασματικών εικόνων. Χαρακτηριστικά ο Cullen γράφει ότι το αστικό τοπίο 

‘ξεδιπλώνεται’ στο θεατή (townscape unfolds). Η προσέγγιση της σειριακής οπτικής 

προσθέτει ορισμένα σημαντικά στοιχεία στην χαρτογράφηση της πόλης, όπως: α) έμφαση στο 

βιωματικό στοιχείο, μέσα από την καταγραφή του πώς αντιλαμβάνεται και βιώνει ο 
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περιπατητής τον χώρο γύρω του με τις αισθήσεις του, β) αναφορά στην κίνηση, τον χρόνο και 

την αφηγηματικότητα της αντίληψης του αστικού τοπίου που αντιτίθεται στην πρότερα 

κυρίαρχη προσέγγιση εποπτείας του χώρου, δηλαδή του βλέμματος από ψηλά και της 

γεωμετρίας της κάτοψης, γ) συνολική αντίληψη του περιβάλλοντος (art of the Ensemble).  

Η ακουστική οικολογία αποτελεί προσέγγιση που ανέπτυξε ο ερευνητής Raymond M. 

Schafer που μαζί με άλλους σχεδίασαν ένα διεθνές πρόγραμμα καταγραφής ήχων του 

περιβάλλοντος, το World Soundscape Project, με σκοπό να διερευνήσουν λύσεις για ένα 

οικολογικά ισορροπημένο ηχοτοπίο (Wasterkamp, 1991). Η πρώτη οργανωμένη καταγραφή 

ήχων γίνεται στο Vancouver, ονομάζεται The Vancouver Soundscape, και παρουσιάζεται το 

1973. Ο χάρτης Isobel map of Stanley Park, Vancouver, B.C. παρουσιάζει τις ηχητικές 

ισομετρικές καμπύλες που προκύπτουν από μετρήσεις σε διάφορα σημεία μιας διαδρομής σε 

συγκεκριμένες σταθερές συνθήκες (μέρα, ώρα, θερμοκρασία, κ.ά.) (εικόνα 21). Έκτοτε 

άρχισαν να δημιουργούνται από διάφορες άλλες ομάδες ερευνητών χάρτες ήχων 

(soundmaps), ακουστικά περιβάλλοντα (sonic environments), ηχοτοπία (soundscapes) και 

ηχητικοί περίπατοι (soundwalks), που συλλέγουν και αναπαριστούν ηχητικά δεδομένα με 

αναφορά σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Οι ήχοι καταγράφονται σε τοποθεσίες, διαδρομές, 

εκτάσεις ή κτίρια, όπως για παράδειγμα, σε έναν σταθμό τραίνου, μια περιπατητική διαδρομή 

που περιλαμβάνει δρόμους της πόλης και της εξοχής, μια συνοικία, ένα ογκώδες κτίριο, κ.ά. 

(Truax, 1978). Με παρόμοιο σκεπτικό, άρχισαν να εμφανίζονται μελέτες και χαρτογραφήσεις 

και των άλλων αισθήσεων, όπως η όσφρηση, η αφή, η γεύση και σταδιακά εδραιώθηκε το 

ερευνητικό πεδίο της πολυαισθητηριακής χαρτογράφησης. Οι σύγχρονες εκδοχές 

πολυαισθητηριακών χαρτών προσανατολίζονται όμως κυρίως στην υποκειμενική αντίληψη 

για τις αισθήσεις, παρά σε καταγραφές μετρήσεων με συσκευές, όπως οι προηγούμενοι. Τα 

κριτήρια κατηγοριοποίησης των αισθήσεων είναι ποικίλα, αφορούν το είδος, την ένταση, τη 

συχνότητα, την προέλευση, την αισθητική, κ.ά. 

 

Συμπεράσματα: η κριτική χαρτογραφία 

Στα τέλη του 20
ου

 αιώνα και σε άμεση συσχέτιση με τις προαναφερόμενες εξελίξεις, 

συγκροτείται η ταυτότητα της κριτικής χαρτογραφίας, όπου πλέον χαρτογραφείται ο 

οντολογικός χαρακτήρας της κοινωνικής πραγματικότητας, η πραγματικότητα των 

αισθήσεων, των βιωμάτων, των εμπειριών. Δεν απορρίπτονται τα ποσοτικά δεδομένα και τα 

στατιστικά μοντέλα. Αντιθέτως συνδυάζεται η επεξήγηση με την ερμηνεία, μέσα από την 

συμπερίληψη στοιχείων της ιστορίας, του πολιτισμού, των κοινωνικών δομών, της 

ανθρώπινης δράσης και αλληλεπίδρασης. Η κριτική χαρτογραφία απευθύνεται σε μια 

πολεοδομική πραγματικότητα που είναι πολύπλοκη, ετερογενής, αποτελούμενη από στρώσεις 

και αλληλεξαρτώμενες διαδικασίες (Archer, et al, 2016). Ως δύο αλληλένδετες σκοπιμότητες 

της κριτικής χαρτογραφίας προσδιορίζονται ο τρόπος επικοινωνίας με τον θεατή και η 

ποιότητα των δεδομένων, communication & visualization (MacEachren & Taylor, 1994). Οι 

κύριες προσεγγίσεις ‘αντιληπτικού τύπου’ χαρτογράφησης που εμπεριέχονται στην κριτική 

χαρτογραφία είναι: α) υποκειμενική που αφηγείται προσωπικές ιστορίες και αποκαλύπτει τον 

τρόπο σκέψης κάθε ατόμου, β) δημιουργική που αποτελεί πολύσημη αναπαράσταση του 

χώρου που ενίοτε χειρίζεται ψηφιακή, έξυπνη τεχνολογία και εστιάζεται στην καταγραφή 

δεδομένων με πρωτότυπο τρόπο, γ) συμμετοχική που περιλαμβάνει πρακτικές συλλογής 

δεδομένων με την συμμετοχή του κοινού, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, κλπ., δ) 

πολυαισθητηριακή που καταγράφει το εξω–οπτικό τοπίο της πόλης και ε) νεο-γεωγραφία που 

μελετά την παραγωγή χαρτών από το ευρύ κοινό με χρήση ψηφιακής και έξυπνης 

τεχνολογίας με κίνητρο το χόμπι και με ερασιτεχνικό τρόπο. Η κριτική χαρτογραφία 

εμφανίζεται διευρυμένη και πολύπτυχη σε βαθμό που πλέον εγείρεται το ερώτημα του τι 

αποτελεί εντέλει χάρτη και ποια είναι τα όρια της χαρτογράφησης.  
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Περίληψη   

Σε μια περίοδο κρίσης και κριτικής θεσμών και πολιτικών, στο πλαίσιο του 

επιχειρούμενου “εκσυγχρονισμού” στην Ελλάδα η διάσταση του “χώρου” στη διαδικασία της 

“ανάπτυξης” υπονομεύεται. Γνωστικά πεδία, έτσι, του “χωρικού σχεδιασμού” απειλούνται, 

ενώ τα υψηλά ποσοστά ανεργίας επιστημόνων σε σχετικές κατευθύνσεις και η εντεινόμενη 

τάση φυγής στο εξωτερικό εισάγουν νέα ζητήματα σε συζητήσεις που ανοίγουν ξανά με 

αντικείμενο την παι-δεία, τον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά 

δικαιώματα και τις εργασια-κές σχέσεις. Σ’ αυτές τις συνθήκες, οι σχολές σχεδιασμού των 

πανεπιστημίων καλούνται να τα υπερασπιστούν και να κατοχυρώσουν τα επαγγελματικά 

δικαιώματα των αποφοίτων τους, διεκδικώντας ταυτόχρονα την συμμετοχή τους στη 

διαδικασία “χωρικής ανάπτυξης”. Το ερώ-τημα είναι : τι και πώς διδάσκουμε. Τίθεται έτσι 

θέμα μεθοδολογίας έρευνας και σχεδιασμού. Με εισροή τις σπουδαστικές συμβολές και την 

συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές με αντικείμενο το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και 

το κοινωνικό έργο της Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., επιδιώκεται συμβολή στον διάλογο 

για τη διδακτική του “χωρικού σχεδιασμού” θέτοντας ως ερώτημα : αν η “χαρτογράφηση” 

μπορεί, και υπό ποιες προϋποθέσεις, να λειτουρ-γήσει ως μέσο μελέτης, κατανόησης, 

σχεδιασμού του “χώρου”. Πιλοτικά επιλέγεται το “αττικό τοπίο”, εστιάζοντας σε τρεις ειδικές 

κατηγορίες “χώρου” _ το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, το αστικό παράκτιο μέτωπο του 

Σαρωνικού και την πεδιάδα των Μεσογείων. Ιδιαίτεροι “τόποι” οι οποίοι αξιοποιούνται ως 

“εργαστήρια” μάθησης, κατανόησης, πειραματισμού σε θέματα “αστικού τοπίου”, αφού τα 

εγχειρήματα (ανα)σχεδιασμού ή μη σχεδιασμού τους έχουν μετα-σχηματίσει, εξαφανίσει, ή 

δημιουργήσει νέες “εικόνες” στο εσωτερικό τους, επηρεάζοντας και τις μεταξύ τους σχέσεις.  
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Λέξεις κλειδιά  

διδακτική χωρικού σχεδιασμού, αρχιτεκτονική παιδεία, χωρική ανάπτυξη, αττικό τοπίο, 

ιστορικό κέντρο Αθήνας , παράκτιο μέτωπο Σαρωνικού, Μεσόγεια  

 

1. Εισαγωγή  

Σ’ ένα πλαίσιο ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών / συγκυριών για την Ελλάδα, σε μια εποχή 

έντονης πολύπλευρης κρίσης, όπου η ρύθμιση και οργάνωση του “χώρου” γίνεται αντιληπτή 

περισσότερο με όρους οικονομικής μεγέθυνσης και λιγότερο αειφορίας, προστασίας, δικαιο-

σύνης και ισότητας, επιδιώκεται συμβολή στην συζήτηση για τη διδακτική του “χωρικού σχε-

διασμού”. Αφορμή ενασχόλησης με το αντικείμενο αποτέλεσαν ο εορτασμός των 100 χρόνων 

διαρκούς λειτουργίας της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π. στο κέντρο της Αθήνας, και το 

Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο Βιώσιμης Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Παράδοσης που πραγμα-

τοποιήθηκε για έβδομη συνεχή χρονιά στην Άνω Σύρο με θέμα συζήτησης : χαρτογράφηση 

τοπίου : φυσικές και πολιτισμικές ποιότητες”. Έναυσμα για έρευνα και προβληματισμό αποτέ-

λεσαν οι ερευνητικές εργασίες των σπουδαστών και σπουδαστριών της Σχολής Αρχιτεκτόνων 
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του Ε.Μ.Π. στα μαθήματα πολεοδομίας και χωροταξίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο, και η εμπειρία συμμετοχής σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της ίδιας Σχολής με 

θέμα το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό έργο της, κυρίως μετά το 2014. 

Χωρίς αμφιβολία, σε μια περίοδο κρίσης και κριτικής θεσμών και πολιτικών, όπου ο επι-

χειρούμενος “εκσυγχρονισμός” στη χώρα μας εξακολουθεί μέσα από ενέργειες μεθοδικά ορ-

γανωμένης απαξίωσης της διάστασης του “χώρου”, υπονομεύοντας κεκτημένα που για χρό-

νια προβάλλονταν ως προϋπόθεση ποιότητας ζωής, οι σχολές σχεδιασμού των πανεπιστημίων 

καλούνται να υπερασπιστούν τα γνωστικά πεδία τους και να κατοχυρώσουν τα επαγγελματικά 

δικαιώματα των αποφοίτων τους, διεκδικώντας παράλληλα συμμετοχή τους στη διαδικασία 

“χωρικής ανάπτυξης”. Το ερώτημα είναι : τι και πώς διδάσκουμε, ώστε να διασφαλίζεται η 

διαχείριση και ο σχεδιασμός των “τόπων”, προστατεύοντας την ιστορία και τη φυσιογνωμία 

τους, επιτρέποντας την ενσωμάτωσή τους στον ευρύτερο “χώρο” με περιβαλλοντικούς όρους 

διαμορφώνοντας παράλληλα προϋποθέσεις ενδυνάμωσης των τοπικών κοινωνιών. Τίθεται έτσι 

θέμα μεθοδολογίας έρευνας και σχεδιασμού.  

Αναγνωρίζοντας ότι, η “χαρτογράφηση” αποτελεί έναν από τους κύριους “μηχανισμούς” 

ανάλυσης του “χώρου” και εκτίμησης των “χωρικών φαινομένων”, διερευνάται: αν μπορεί - 

και υπό ποιες προϋποθέσεις - να συμβάλλει στη διαδικασία του “χωρικού σχεδιασμού” και της 

“αρχιτεκτονικής σύνθεσης”, επιτρέποντας και στην πράξη καταρχήν την κατανόηση της δυνα-

μικής και της φυσιογνωμίας των “τόπων”, και ευθύς αμέσως την αξιοποίησή τους ως κύριων 

“συνθετικών αρχών” αφενός μεν στη διατύπωση σεναρίων παρέμβασης και στην επιλογή της 

πρότασης, αφετέρου δε στη διαδικασία ενσωμάτωσης του προτεινόμενου “αρχιτεκτονικού έρ-

γου” στο ευρύτερο περιβάλλον. Πώς όμως διασφαλίζονται τα παραπάνω και περιορίζονται οι 

πιθανότητες υποκειμενικής θεώρησης και αξιολόγησης;   

Για την προσέγγιση του θέματος, επιλέγεται πιλοτικά η περίπτωση του “αττικού τοπίου”. 

Ένα “αστικό τοπίο” που συνδυάζει ειδικές “κατηγορίες χώρου”, όπου συναντά κανείς πλήθος 

ζητημάτων δικτύωσης, προστασίας, συνύπαρξης και ασυμβατότητας σε οικιστικές περιοχές ή 

σε τμήματά του με συγκέντρωση φυσικών και πολιτιστικών διαθεσίμων. Αντικείμενο μελέτης 

τρεις ειδικές κατηγορίες “χώρου”, μοναδικού ενδιαφέροντος, οι οποίες, για ποικίλους λόγους, 

βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Πρόκειται για : το ιστορικό κέντρο Αθήνας, το 

αστικό παράκτιο μέτωπο Σαρωνικού και τα Μεσόγεια. “Τόποι” που, λόγω των ιδιαιτεροτήτων 

και της πολυσυνθετότητάς τους, αλλά και της πολλαπλότητας των μεταξύ τους συσχετισμών, 

αξιοποιούνται ως “εργαστήρια” μάθησης, κατανόησης, πειραματισμού σε θέματα “αστικού 

τοπίου”, αφού τα εγχειρήματα (ανα)σχεδιασμού ή μη σχεδιασμού τους έχουν μετασχηματί-

σει, εξαφανίσει, ή δημιουργήσει νέες “εικόνες” στο εσωτερικό τους, επηρεάζοντας το είδος 

και τα επίπεδα αλληλεπίδρασής τους.   

Στόχος του άρθρου ο εντοπισμός αδυναμιών σε επίπεδο μεθοδολογικής προσέγγισης των 

“χωρικών προβλημάτων” και ανάδειξη κινδύνων στη χρήση της “χαρτογράφησης” ως μέσου 

μελέτης του “χώρου” αφενός, και η ανάδειξη ζητημάτων προς αντιμετώπιση για βέλτιστη 

αξιοποίηση των “εργαλείων έρευνας” στη διαδικασία του “χωρικού σχεδιασμού”. Οι σκέψεις 

και οι προβληματισμοί που διατυπώνονται σκοπό έχουν την επαναφορά του θέματος της με-

θοδολογίας έρευνας και σχεδιασμού του “χώρου” στο επίκεντρο του επιστημονικού διαλόγου, 

και την επανεξέταση του ρόλου της “χαρτογράφησης” σ’ αυτήν σε μια εποχή “οικονομίας της 

γνώσης”, όπου στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. έχουν ανοίξει και ξανασυζητούνται : α) 

η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο και η σχέση του με τις 

μεταπτυχιακές σπουδές, β) ο ρόλος της έρευνας στην εκπαιδευτική διαδικασία, γ) η σημασία 

διατήρησης της ακαδημαϊκής λειτουργίας στο ιστορικό συγκρότημα της Πατησίων ως προϋπό-

θεση ενίσχυσης της κοινωνικής προσφοράς του Ε.Μ.Π. και ενσωμάτωσής του στην πόλη. Σ’ 

αυτό το σημείο υπογραμμίζονται τα δυο ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Σχολής που 

φαίνεται να έχουν συμβάλλει καταλυτικά στην προσέγγιση των “χωρικών προβλημάτων”. Το 
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πρώτο αφορά την ενσωμάτωση του πολεοδομικού, χωροταξικού, περιβαλλοντικού σχεδιασμού 

στην αρχιτεκτονική παιδεία [αντίληψη ευρύτερου χώρου παρέμβασης], ενώ το δεύτερο έχει να 

κάνει με την υπεράσπιση της κεντρικότητας της θέσης της Σχολής στην πόλη ως αναγκαία και 

ικανή συνθήκη κατανόησης των πραγματικών προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο.  

Σ’ ΄αυτή τη βάση, το άρθρο ξεκινά ορίζοντας το πλαίσιο των νέων συνθηκών και τάσεων 

που έχει σηματοδοτήσει πλήθος χωρο-λειτουργικών μετασχηματισμών και την ανάδυση νέων 

“οικιστικών δομών” σε όλα τα γεωγραφικά επίπεδα, με πολλαπλές, συχνά διαφοροποιημένες 

κατά περίπτωση, αλλά και στον χρόνο, επιπτώσεις στην φυσιογνωμία και στη δυναμική των 

“τόπων”. Επιπτώσεις με καταλυτικό ρόλο στη διαδικασία αναμόρφωσης ή κατάργησης υφι-

στάμενων “τοπίων” και στη δημιουργία νέων, που επιβάλλουν την αλλαγή στη θεώρηση των 

“χωρικών προβλημάτων”. Στη συνέχεια, επισημαίνεται το εντεινόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον 

για τον “αστικό χώρο”, και παρουσιάζονται το πλαίσιο των νέων δεδομένων και τάσεων που 

συνδέεται με τη διαδικασία “αστικής ανάπτυξης”, και την συγκρότηση “αστικών τοπίων”. Α-

κολουθεί η παρουσίαση των βασικών εννοιών που σχετίζονται με το θέμα, επικεντρώνοντας 

στις επιδράσεις που μπορούν να έχουν οι συσχετισμοί τους στο φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον. Αμέσως μετά, γίνεται αναφορά στην Ελλάδα και παρουσιάζονται τα αίτια του μη 

αποτελεσματικού “σχεδιασμού”, διατυπώνεται η ανάγκη αλλαγής θεώρησης και προσδιορι-

σμού μεθοδολογίας προσέγγισης των “χωρικών θεμάτων” ενώ παράλληλα υπογραμμίζεται ο 

ρόλος της ακαδημαϊκής / επιστημονικής κοινότητας στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και 

παιδεία των πολιτών. Στη συνέχεια, επισημαίνεται η σημασία των πεδίων χωρικής ανάπτυξης 

και σχεδιασμού στη διδακτική των σχολών σχεδιασμού και - με αφορμή τις ποικίλες οπτικές 

θεώρησης των σπουδαστικών εργασιών και τις χαρτογραφικές προσεγγίσεις με πεδίο αναφοράς 

την “αττική γη” - παρουσιάζεται η λογική που πρέπει να διέπει τις “διαδρομές αναζήτησης” 

ώστε ο “χωρικός σχεδιασμός” να λειτουργεί ως “δυναμική αναλυτικο-συνθετική” διαδικασία 

σε πραγματικές συνθήκες. Το άρθρο ολοκληρώνεται με την κατάθεση σκέψεων προς την κα-

τάκτηση μιας νέας μεθοδολογίας έρευνας και σχεδιασμού με έμφαση στην διεπιστημονικότητα 

και στην αναζήτηση χαρτογραφικών απεικονίσεων όπου θα διασφαλίζεται ταυτόχρονη μελέ-

τη και αξιολόγηση των “χωρο-λειτουργικών” και “αισθητηριακών” δεδομένων στην πράξη.  

Η συγγραφή του άρθρου έχει βασισθεί σε επιστημονικά άρθρα της γράφουσας, κεφάλαια 

του διδακτορικού και της μεταδιδακτορικής έρευνας της, και κείμενά της ως μέλους και ειση-

γήτριας σε επιτροπές και ομάδες εργασίας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Κατα-

λυτικό ρόλο έπαιξαν οι συζητήσεις στο πλαίσιο των μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυ-

χιακό επίπεδο με τους σπουδαστές και σπουδάστριες της Σχολής και τα πορίσματα των εργα-

σιών τους αλλά κυρίως τις αδυναμίες που ανέδειξαν.  

Ευχαριστίες προς τους σπουδαστές και σπουδάστριες για τις δημιουργικές “διαδρομές α-

ναζήτησης” και στον εμπνευστή των σεμιναρίων του Ινστιτούτου Σύρου Ομότιμο Καθηγητή, κ. 

Ιωσήφ Στεφάνου και τους διοργανωτές τους για την προσφορά ενός “κοινού τόπου επαφής και 

ανταλλαγής σκέψεων”.   

 

2. Ο “σχεδιασμός” στην “ανάπτυξη” του “χώρου” και η επίδρασή του στην 

συγκρότηση “αστικών τοπίων” _ Η συζήτηση στη συγκυρία της κρίσης  

Σε περιόδους ύφεσης, όπου οι ανάγκες και τα αιτήματα των πολιτών αλλάζουν θέτοντας 

νέες προτεραιότητες σε πολιτικό επίπεδο, πυροδοτούνται ενέργειες επαναπροσδιορισμού του 

ρόλου του “σχεδιασμού” στην αναπτυξιακή διαδικασία σε διεθνές επίπεδο. Στην Ελλάδα, στη 

διάρκεια της πρόσφατης κυρίως πενταετίας σε εξέλιξη βρίσκονται προσπάθειες εκσυγχρονι-

σμού του συστήματος σχεδιασμού, προγραμματισμού και διοίκησης. Εντούτοις, ιστορικά το 

θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση του ελληνικού χώρου εξακολουθεί να εμφανίζει ανάγκες ε-

παναπροσδιορισμού, εμπλουτισμού, εξειδίκευσης και συσχέτισή του με το ισχύον διοικητικό 
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σύστημα. Γεγονός είναι ότι τα τελευταία χρόνια εξακολουθούν να πλήττονται ανεπανόρθωτα 

τα φυσικά / πολιτιστικά διαθέσιμα και να απαξιώνεται περαιτέρω η διάσταση του “χώρου”, 

ως συνέπεια της αποσπασματικής προσέγγισης της δομής του, ανεξάρτητα από τις ανάγκες, 

τα αιτήματα και τα οράματα τοπικών κοινωνιών. Σημαντικό θέμα παραμένει η συνεχής απο-

δυνάμωση της κοινωνικής συμμετοχής, ενώ αγνοούνται κεκτημένα κοινωνικών και ακαδημαϊ-

κών διεκδικήσεων και διευρύνονται τα ελλείμματα σε θέματα παραγωγικής βάσης και πρα-

κτικών του αναπτυξιακού λόγου. Αναδεικνύεται, έτσι, μια σειρά ανοικτών ζητημάτων που α-

φορούν κυρίως τη διάρθρωση του “χώρου”, την “εικόνα” των “τόπων”, τις συνιστώσες και 

τις πολλαπλές διαστάσεις του “σχεδιασμού”, τα επίπεδα κατάρτισης, έγκρισης, τροποποίησης 

των διατάξεων και των μέσων υλοποίησής τους, τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία και τους 

όρους συμμετοχής τους, την ποιότητα διαβούλευσης. Ζητήματα τα οποία καθορίζουν εν τέλει 

τις δυνατότητες / προοπτικές “χωρικής ανάπτυξης” στα ποικίλα επίπεδα / κατηγορίες χώρου.  

Αναμφίβολα, τα νέα δεδομένα και τάσεις απαιτούν πολιτικές και πρακτικές “σχεδιασμού” 

με έμφαση στις κοινωνικο-οικονομικές διεργασίες στο πλαίσιο πολυμεταβλητής προσέγγισης 

των “χωρικών θεμάτων” ενταγμένης στη δυναμική μεταλλαγών σε όλες τα γεωγραφικές επί-

πεδα, εστιάζοντας σε τοπικές ιδιαιτερότητες και ενθαρρύνοντας συνέργιες και δικτυώσεις με 

καταβολές από την κοινωνική και οικονομική βάση. Σ’ αυτές τις συνθήκες - όπου ζητούμενο 

παραμένει η διασφάλιση “χωρικής συνοχής”, η άμβλυνση των ανισοτήτων και η ενδυνάμωση 

της κοινωνικής συμμετοχής - με δεδομένη τη δυναμική του ελληνικού χώρου και τις σύγχρο-

νες αντιλήψεις για τον “σχεδιασμό” σε ευρωπαϊκό / διεθνές επίπεδο, έντονος είναι ο προβλη-

ματισμός για τον ρόλο του “σχεδιασμού” στην “χωρική ανάπτυξη” και την επίδραση του στη 

φυσιογνωμία των “τόπων” μέσα από τον μετασχηματισμό, την αλλοίωση και την κατάργηση 

υφιστάμενων “τοπίων”, ή την ανάδυση νέων, συχνά σε αντίθεση με την ιστορία και μνήμη 

του “τόπου”. Προβληματισμός που εντείνεται σε συνθήκες κρίσης, σε εποχές δηλαδή όπου οι 

αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο συχνά λαμβάνονται χωρίς ουσιαστική διαβούλευση.  

 

3. Ο “αστικός χώρος” στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος στο 

πλαίσιο των νέων συνθηκών και συγκυριών _ Νέα δεδομένα και τάσεις ...   

Στη διάρκεια της πρόσφατης κυρίως εικοσαετίας εξελίσσεται ένα νέο πλαίσιο συνθηκών 

και τάσεων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο με πολλαπλές, συχνά διαφοροποιημένες κατά 

περίπτωση, και στο χρόνο, επιπτώσεις σε τόπους και σε κοινωνίες. Κυρίαρχα χαρακτηριστικά 

του : α) το παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον “δικτυακής οργάνωσης”, β) η διαρκώς 

εντεινόμενη κινητικότητα πληθυσμών σε συνδυασμό με την εμφάνιση νέων ροών ανθρώπων, 

αγαθών, κεφαλαίου, γ) η συγκρότηση ισχυρών “κέντρων” λήψης απόφασης, συγκέντρωσης 

υπηρεσιών και εργασίας διεθνούς εμβέλειας. Σ’ αυτές τις συνθήκες, οι “χωρικές πολώσεις” 

εντείνονται, οι ανισότητες ενισχύονται, ενώ οι περιβαλλοντικές [και όχι μόνο] επιπτώσεις της 

“κλιματικής αλλαγής” είναι ορατές σε όλα τα χωρικά επίπεδα, ενώ η διαφοροποίηση των ανα-

γκών, αιτημάτων και προτεραιοτήτων επιβάλλει αλλαγή στη αντίληψη ρύθμιση / οργάνωσης 

του “χώρου”. Το ερώτημα : “ανάπτυξη για ποιον, πού και με τι όρους” επανέρχεται
91

.       

Χωρίς αμφιβολία ότι, σ’ αυτό το πλαίσιο των νέων συνθηκών και τάσεων, ξεχωριστό εν-

διαφέρον αποκτούν θεματικές όπως : α) η “οικιστική ανάπτυξη”, β) ο σχεδιασμός ειδικών 

κατηγοριών χώρου, γ) η διαχείριση και οργάνωση των νέων “αστικών δομών” και η ρύθμιση 

της “αστικής διάχυσης / συγκέντρωσης”, δ) η οργάνωση “συνεργασιών” και η συγκρότηση 

“δικτύων πόλεων”, ε) η “εταιρική σχέση πόλης-υπαίθρου”, στ) η “ευρύτερη κλίμακα”, ζ) ο 

“περιβαλλοντικός σχεδιασμός”, η) ο “συμμετοχικός σχεδιασμός” και οι νέες “δομές διακυβέρ-

νησης”. Την ίδια στιγμή, η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού, παραγωγής, υποδομών και υπη-
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ρεσιών στις πόλεις ενισχύουν το ενδιαφέρον για τον “αστικό χώρο” με την πολλαπλότητα και 

την πολυπλοκότητα των “χωρικών προβλημάτων” που συναντώνται στα ποικίλα “αστικά 

τοπία” του να θέτουν νέους όρους, περιορισμούς, και προτεραιότητες “σχεδιασμού”.  

Όμως, τι είναι “τοπίο” και πώς σχετίζεται με τον “χώρο” και τον “τόπο”; Γιατί απα-

σχολεί και πώς μελετάται και αξιολογείται στη διαδικασία του “σχεδιασμού”;  

 

4. Βασικές έννοιες και συσχετισμοί _ παιχνίδια αντίληψης ή εντυπώσεων;  

Σ’ αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα 

με το υπό διερεύνηση θέμα, δηλαδή την “αντίληψη του χώρου” και τη μεθοδολογία έρευνας / 

χαρτογράφησης των “εικόνων” του. Πρόκειται για τις έννοιες του “χώρου”, του “τόπου”, 

του “τοπίου” .Έννοιες σε άρρηκτη σχέση με εκείνες της “ανάπτυξης” και του “σχεδιασμού”. 

Στην παρούσα φάση στόχος δεν είναι η απόδοση ενός κοινά αποδεκτού ορισμού για κάθε μια 

από αυτές. Κάτι τέτοιο, εξάλλου, θα ήταν αδύνατο, αφού τα όρια και το περιεχόμενό τους δεν 

γίνονται αντιληπτά με τον ίδιο τρόπο από διαφορετικές κοινωνίες στον χρόνο, ή κι εντός της 

ίδιας εποχής, λόγω των ποικίλων αντιλήψεων και των συχνά αντικρουόμενων συμφερόντων. 

Στόχος είναι η ανάδειξη της πολλαπλότητας και πολυπλοκότητας των μεταξύ τους σχέσεων 

και συσχετισμών και η αναζήτηση τρόπων διαχείρισής τους, αφού μπορούν να επηρεάσουν 

τον μετασχηματισμό του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, επιδρώντας καταλυτικά 

στη φυσιογνωμία και στη δυναμική τους Γι αυτό, η παρουσίασή τους επιχειρείται στη βάση 

συνδυασμένης θεώρησής τους μέσα από ένα “παζλ εννοιολογικών συσχετισμών” από όπου 

αναδεικνύονται “πτυχές” σχέσεων αλληλεπίδρασης με επίδραση στην παραγωγή του δομημέ-

νου περιβάλλοντος και στη συγκρότηση “εικόνων” στην αντίληψη των κοινωνιών [Εικ. 1].  

 

Εικόνα 1 :Παζλ εννοιολογικών συσχετισμών Εικόνα 2 :η πόλη με τα μάτια ενός παιδιού 

  
Γιώτα Θεοδωρά_ Ιούνιος, 2017 Προσωπικό αρχείο Γ.Θ. _2015 

“χώρος” _ “τόπος” : στη βιβλιογραφία συναντώνται ποικίλα είδη “χώρου”, ανάλογα με 

τα γνωστικά πεδία μελέτης του και τα κριτήρια προσέγγισής του [όπως : φυσικός, ιστορικός, 

δομημένος, διοικητικός, οικονομικός]. Ένας “χώρος” όμως γίνεται “τόπος” μέσα από τα 

συναισθήματα που γεννά. Έχει σημασία έτσι η μνήμη, ο λόγος, ο μύθος. Ο “χώρος” μετατρέ-

πεται στην ανθρώπινη συνείδηση σε “τόπο” μέσα από την αντίληψη των ιδιαιτεροτήτων της 

φυσιογνωμίας και της μοναδικότητα της ταυτότητας του, και τις δυνατότητες που παρέχει 

στον χρήστη να τον οικειοποιηθεί και να τον νιώσει ως προέκτασή του, ως δημιούργημα της 

προσωπικότητάς του. Κρίσιμο ρόλο παίζουν η ιστορία, η παράδοση, η φυσική / πολιτιστική 

κληρονομιά [υλική / άυλη]. Γι αυτό η “χωρική μελέτη” πρέπει να επιχειρείται με τρόπο ώστε 

ο “σχεδιασμός” να επιχειρείται με όρους, όχι αυστηρά τεχνικούς, αλλά έντονα κοινωνικο-

οικονομικούς, πολιτιστικούς περιβαλλοντικούς. Γιατί ο “χώρος” είναι οι άνθρωποί του, οι 
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ανάγκες, τα αιτήματα και τα οράματά τους. Οι χρήστες και οι χρονικότητές τους αποτελούν τις 

βασικές σταθερές που τον καθιστούν “τόπο”
92

. Αναδύονται, έτσι, μέσα από την ανθρώπινη 

συνείδηση, “τόποι” ανάπτυξης ή υπανάπτυξης, “τόποι” όμορφοι, “τόποι” ιστορίας, μνήμης, 

“τόποι” πόνου ή και ντροπής με τον κατάλογο να μην σταματά [Εικ. 3, 4, 5].  

“τοπίο” : η “εικόνα” ενός “τόπου” : λέγοντας “εικόνα” θεωρούμε την εικόνα σε ένα 

επίπεδο ευρύτερο από το καθαρά οπτικό
93

. Αναφερόμαστε στην “εικόνα” ενός “τόπου” που 

αφορά όλες τις αισθήσεις Κι όχι μόνον, αλλά και στα ποικίλα συναισθήματα που προσφέρει 

καθώς και στη γνώμη που δημιουργούμε και συνθέτει τελικά την “εικόνα” ενός “τόπου” ως 

“τοπίο” [αισθήματα, γνώση, συναισθήματα]. Η μορφοποίηση του “χώρου” έχει δυναμικό 

χαρακτήρα, εξαιτίας των μετασχηματισμών που συντελούνται στον χρόνο ως αποτέλεσμα 

των εκάστοτε επιλογών [πολιτικών, κοινωνιών κ.ά.]. Γι αυτό η “εικόνα” ενός “τόπου” δεν 

είναι στατική _ έχει δυναμική. Επίσης, δε γίνεται αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο από όλους. Στη 

διαμόρφωσή της ρόλο παίζει ο “χρόνος” [εποχή], η κουλτούρα και η παιδεία του πληθυσμού, 

οι ιδιαιτερότητες των ομάδων πληθυσμού. Τίθεται έτσι έντονα το θέμα παιδείας, ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίηση των κοινωνιών σε θέματα προστασίας / διαχείριση της “φυσιογνωμίας” 

των “τόπων”.  

Εικόνα 3 : Ιστορικό Κέντρο Αθήνας  Εικόνα 4 : Τρύγος_ Πεδιάδα Μεσογείων 

  
διαδίκτυο _ κρίση paliaathine.com 

η “αντίληψη” του “τόπου” : στη θεωρία και πράξη συναντώνται ποικίλες “οπτικές αντί-

ληψης και απόδοσης” των χαρακτηριστικών και της χωρο-λειτουργικής δυναμικής των “τό-

πων”. Γι αυτό ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση της βαθύτερης εκείνης σχέ-

σης κάθε ατόμου και την ιδιαίτερη αντίληψη που αυτό σχηματίζει για έναν “χώρο” ώστε να 

τον νιώσει “τόπο”. Ακόμα κι αν διαφωνήσουμε στη λογική ή μεθοδολογία που προτείνουν, 

θα συμφωνήσουμε ότι η “αντίληψη” του “τόπου” είναι μια δυναμική “αναλυτικο-συνθετική” 

διαδικασία μελέτης / εκτίμησης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, που γίνεται σε φάσεις, 

και απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση για επιτυχή μελέτη των “χωρικών θεμάτων”. Μέσα 

από τις ποικίλες “οπτικές αντίληψης” του “χώρου” αναδύονται διαφορετικές “εικόνες” από 

όπου προκύπτουν ποικίλα “τοπία”. Υπάρχουν, για παράδειγμα, “εικόνες” ... που βλέπουμε ... 

που δε βλέπουμε ή δε μπορούμε να δούμε [αλλά υπάρχουν], ... που υπήρξαν, αλλά χάθηκαν 

[μνήμη], ... που μας μεταφέρονται με τον λόγο, τον μύθο, .... που νιώθουμε [αισθήσεις _ 

συναισθήματα], ... που ονειρευόμαστε, ... που σχεδιάζουμε, ... ή ακόμα που επιδιώκουμε να 

προβάλλουμε [Εικ. 6, 7, 8, 9]. Μέσα από αυτές τις “εικόνες”, ανάλογα με τα κυρίαρχα χα-

ρακτηριστικά τους ή τα ενδιαφέροντα και τους στόχους μας, αναδύονται “τοπία” υπαρκτά 

[χωρικά / τομεακά : αστικά, μεταφορών, τουρισμού, υπηρεσιών αναψυχής, ελεύθερου χρόνου, 

κ.ά.] ακόμα και φανταστικά [Εικ. 2, 5]. 
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Εικόνα 5 : Ελληνικό _ μελλοντική εικόνα  Εικόνα 6 : τοπίο μεταφορών 

 
 

Elliniko_athensmagazine_2017 attiki_odos_ www.imerisia.gr 

διδακτική “χωρικού σχεδιασμού” _ “ερευνητική και σχεδιαστική μεθοδολογία” _ 

“χαρτογράφηση” : Τελικά πόσο εύκολο είναι να κάνουμε τον “χώρο” “τόπο” , ή μήπως δεν 

είναι δική μας δουλεία; Και γιατί να είναι, αφού σχεδόν πάντα πέφτουμε στο ίδιο σφάλμα : να 

αδιαφορούμε για τα ιδιαίτερα στοιχεία και τη μοναδικότητά των τόπων και να επιμένουμε 

να σχεδιάζουμε για τους ανθρώπους τους, χωρίς εκείνους. Εκεί, όσοι ασχολούμαστε με τον 

σχεδιασμό έχουμε μερίδιο ευθύνη κι εκεί είναι που δυσκολεύουμε το έργο των σπουδαστών /-

τριών. Ευτυχώς, όμως, στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι εκείνοι που μας θυμίζουν 

ότι δεν σχεδιάζουμε στο “κενό”. Είναι εκείνοι που εισάγουν κρίσιμα θέματα, επιδιώκουν την 

άμεση εμπλοκή με πραγματικά προβλήματα σε πραγματικό χρόνο και δε φοβούνται να εκτε-

θούν ή να κάνουν λάθος. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες αξιέπαινες για να συγκεντρώσουν 

πληροφορίες από το “πεδίο”, να επικοινωνήσουν τα πορίσματα της έρευνάς τους και να συ-

ζητήσουν με τους πολίτες τις σκέψεις τους. Οργανώνουν εκθέσεις, επιχειρούν συναντήσεις με 

τοπικούς φορείς, δομούν “θεματολόγια” και αναζητούν την άποψη των πολιτών. 

Ας δούμε, από τη διδακτική της πολεοδομίας και χωροταξίας στη Αρχιτεκτονική Σχολή του 

Ε.Μ.Π., τι συμβαίνει στην πράξη. Συγκεκριμένα, πώς οι αναπτυξιακές και σχεδιαστικές επιλο-

γές μπορούν, μέσα από χωρο-λειτουργικούς μετασχηματισμούς, να επηρεάσουν την “εικόνα” 

των “τόπων” και να διαμορφώσουν “νέα τοπία” στην “αττική γη”. Προηγείται αναφορά στα 

αίτια της αναποτελεσματικότητας του “σχεδιασμού” στη χώρα, ώστε να ορισθεί το ευρύτερο 

πλαίσιο συνθηκών όπου διαπιστώνεται η ανάγκη αλλαγή θεώρησης των “χωρικών θεμάτων” 

και προσδιορισμού κατάλληλης μεθοδολογίας έρευνας και σχεδιασμού.    

 

5. Η “ανάπτυξη” του “χώρου” στην Ελλάδα _ Η αναποτελεσματικότητα 

του “σχεδιασμού” 

Αποτιμώντας την έως τώρα εμπειρία στην Ελλάδα, σε συνθήκες έντονα παγκοσμιοποιημέ-

νου περιβάλλοντος δικτυακής οργάνωσης στη συγκυρία της κρίσης
94

, θα λέγαμε ότι διαπιστώ-

νεται αναποτελεσματικότητα του “σχεδιασμού” στην πράξη και αδυναμία να επιχειρείται δί-

καια μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό συμβαίνει, γιατί ο “χωρικός σχεδιασμός” α-

ντιμετωπίζεται αποσπασματικά, ή καθόλου, στα ποικίλα επίπεδα προγραμματισμού και διοί-

κησης, ανεξάρτητα από την άρρηκτη σχέση του με το “αναπτυξιακό πρότυπο”, ενώ ταυτόχρο-

να εξακολουθεί να καθορίζεται από τεχνοκρατικές διαδικασίες, ακόμα κι όταν παράπλευρα 

υπάρχουν συμμετοχικές, συνεργατικές και επικοινωνιακές πρακτικές, οι οποίες δυστυχώς, τις 

περισσότερες φορές, λειτουργούν ως μέσο διάδοσης της πληροφορίας.  

Στην αναποτελεσματικότητα του “σχεδιασμού” στη χώρα συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, η ά-

κριτη υιοθέτηση προτύπων ανάπτυξης με αποκλειστικό στόχο την οικονομική μεγέθυνση, 
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χωρίς την συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων και προοπτικών των πόλεων και περιοχών της, σε 

συνδυασμό με την επί δεκαετίες υιοθέτηση θεσμικού πλαισίου σχεδιασμού που αδυνατεί να α-

νταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, και την αντιμετώπιση της ρύθ-

μισης του χώρου συχνά ανεξάρτητα από την περιβαλλοντική συνιστώσα, την έννοια της γαιο-

προσόδου και την ισχύουσα διοικητική δομή. Την ίδια στιγμή, η δυσλειτουργία του δημόσιου 

τομέα, η αδυναμία αποκέντρωσης του σχεδιασμού [σε επίπεδο κατάρτισης σχεδίων / λήψης α-

πόφασης], ο ελλιπής συντονισμός μεταξύ φορέων, η απουσία διασύνδεσης των επιπέδων σχε-

διασμού / προγραμματισμού / διοίκησης για διασφάλιση του αναγκαίου συσχετισμού των μη-

χανισμών χωρικού σχεδιασμού / τομεακού προγραμματισμού / διοικητικής δομής, η κατάργηση 

ή/και η ιδιωτικοποίηση κρατικών φορέων / επιχειρήσεων, και τα αντικρουόμενα συμφέροντα 

των εκάστοτε εμπλεκομένων λειτούργησαν κι αυτά αποτρεπτικά στην εφαρμογή του “σχε-

διασμού”, ακυρώνοντας τον ρόλο του στη διαδικασία “χωρικής ανάπτυξης” και στην πράξη. 

Το ζήτημα έτσι δεν είναι αν υπάρχει ή όχι νομοθετημένος σχεδιασμός, αλλά ποιος απο-

φασίζει, με ποια κριτήρια και σε όφελος ποιου, σχετικά με το χρόνο, το χώρο και τις προ-

τεραιότητες χωροθέτησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο. Πρόκειται για βαθιά 

πολιτικό θέμα, με τη κρισιμότητά του να εντείνεται σε περιόδους κρίσης. Σε εποχές, δηλαδή, 

όπου οι συνθήκες ευνοούν ενθάρρυνση συνοπτικών διαδικασιών, με στόχο την οικονομική 

μεγέθυνση ακόμα και με κοινωνικό, οικονομικό, χωρικό ή περιβαλλοντικό κόστος. Σε εποχές 

όπου ο δημόσιος λόγος καθίσταται περισσότερο αναγκαίος παρά ποτέ.  

 

6. Από τη θεωρία στην πράξη _ Ανάγκη αλλαγής θεώρησης _ Το ερώτημα  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σύγχρονες συνθήκες / συγκυρίες έχουν διαφοροποιήσει τα 

δεδομένα, τα αιτήματα και τις προτεραιότητες. Την ίδια στιγμή, μέσα από την μελέτη των 

τάσεων και δυναμικών που διαμορφώνονται στον ευρωπαϊκό χώρο για θέματα διαχείρισης - 

σχεδιασμού του χώρου αναδεικνύεται πληθώρα νέων μορφών “αστικής διακυβέρνησης” όπου, 

εκτός των επίσημων φορέων, εμπλέκονται νέοι δρώντες. Όλο και περισσότερο μη κυβερνη-

τικοί εμπλεκόμενοι, διαφόρων μορφών, αρχίζουν να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαδι-

κασία λήψης των αποφάσεων, εγκαθιδρύοντας ένα νέο “κοινωνικό δίκτυο δρώντων”. Διαπι-

στώνεται, έτσι, στροφή προς νέες μορφές “συμμετοχικής διακυβέρνησης”, όπου τόσο επίση-

μοι όσο και οι ανεπίσημοι θεσμοί, μηχανισμοί, διαδικασίες δίνουν τη δυνατότητα στους 

εμπλεκόμενους να συμμετέχουν καταθέτοντας απόψεις, ανάγκες και οράματα. Ο ρόλος των 

πολιτών σε αυτές τις νέες “δομές” παρουσιάζει μεγάλη διαβάθμιση ανάλογα από το πού προ-

έρχεται η πρωτοβουλία [κυβερνητικός ή άλλος φορέας] και τον σκοπό της συμμετοχής τους 

[φυσική δράση ή δραστηριότητα πολιτικής χροιάς]. Η τοπική διοίκηση αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα ενθάρρυνσης ή αποτροπής νέων καινοτόμων διαδικασιών
95

.   

Παρά τα προβλήματα, γεγονός είναι ότι ο “σχεδιασμός”, από άσκηση δόμησης μιας συλ-

λογιστικής πορείας, άρρηκτα εξαρτώμενης από τη γνώση και την κουλτούρα του ερευνητή / 

σχεδιαστή, περνά σταδιακά σε μια νέα λογική που αναγνωρίζει ότι κανένας δεν έχει τη σοφία 

ή την ικανότητα να παίρνει αποφάσεις που επηρεάζουν την κοινωνία χωρίς εκείνη. Πώς εί-ναι 

δυνατό να σχεδιάζουμε για τους πολίτες, χωρίς τους πολίτες; Διατυπώνεται έτσι ρητά ότι, στη 

διερεύνηση του “πεδίου”, πέρα από τις τεχνοκρατικές εισροές, εμπλέκονται και οι πο-

λίτες. Η συμμετοχή τους στον “σχεδιασμό” πρέπει να ενθαρρύνεται, επειδή οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται έχουν λιγότερες πιθανότητες να αμφισβητηθούν, διευρύνονται οι επιλογές, και 

πιθανόν τα αποτελέσματα να είναι καλύτερα.  

Σ’ αυτό το πλαίσιο, στη διάρκεια των τελευταίων ετών τίθεται επιτακτικά η ανάγκη αλ-

λαγής θεώρησης των θεμάτων “χωρικής ανάπτυξης” και “σχεδιασμού” και αντιμετώπισής 
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τους με τρόπους ώστε να ενισχύεται η δυναμική των τόπων, μέσα από μηχανισμούς προστα-

σίας της φυσιογνωμίας τους αφενός, και διασφάλισης της συμμετοχής των πολιτών σε όλα τα 

στάδια ρύθμισης - οργάνωσης του “χώρου” αφετέρου. Επιδίωξη που δεν μπορεί να επιτευχ-

θεί χωρίς την κινητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας με στόχο την παιδεία των πολιτών 

μέσα από δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε θέματα περιβάλλοντος, 

πολιτισμού, οργάνωσης ανθρώπινων δραστηριοτήτων / λειτουργιών, κοινωνικής δικαιοσύνης.  

Δεν είναι τυχαίο ότι, στην εποχή της κρίσης εισάγονται νέα ζητήματα σε συζητήσεις που 

ανοίγουν ξανά σε πολιτικό, ακαδημαϊκό, επιστημονικό επίπεδο με αντικείμενο την παιδεία, τον 

χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις εργασιακές σχέσεις, 

επιβάλλοντας την αντιμετώπισή τους στη βάση μιας συνολικής πολλαπλής δυναμικής θεώρη-

σης, λόγω της άρρηκτης μεταξύ τους συσχέτισης και της επίδρασής τους στη διαδικασία της 

“χωρικής ανάπτυξης” και του “σχεδιασμού”. Την ίδια στιγμή, το διαρκώς εντεινόμενο σπου-

δαστικό ενδιαφέρον για τη ρύθμιση - οργάνωση του “χώρου”, μέσα από ποικίλες “οπτικές 

θεώρησης”, επαναφέρει θέματα που παραμένουν “ανοικτά”, εμποδίζοντας τον “δημοκρατικό 

σχεδιασμό”. Ανάμεσά τους : α) η μη αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης, που βρίσκεται 

στο πεδίο [πέρα από κέντρα λήψης απόφασης], διαφορετική από την επιστημονική, εξίσου 

όμως σημαντική, β) η αδυναμία συλλογής, εκτίμησης, διαχείρισης της πληροφορίας και με-

τατροπής της σε μορφή κατανοητή και από μη ειδικούς, γ) η συμμετοχή των πολιτών που, 

στην πλειονότητα των περιπτώσεων, εντοπίζεται σχεδόν αποκλειστικά στα τελευταία στάδια 

της διαδικασίας “σχεδιασμού”, δ) πολλά στάδια της σχεδιαστικής διαδικασίας εξακολουθούν 

να στηρίζονται στην προσωπική κρίση του ερευνητή / σχεδιαστή, ε) η αδυναμία αξιοποίησης 

των νέων τεχνολογιών από σημαντικό τμήμα της κοινωνίας, κυρίως όμως στ) η διαχείριση 

“μηχανισμών ελέγχουν” που μπορεί να κατευθύνουν τις απόψεις των πολιτών [καλά οργανω-

μένες ομάδες].  

Σ’ αυτή τη βάση η διδακτική των γνωστικών πεδίων του “χωρικού σχεδιασμού” αποκτά 

ξεχωριστό ενδιαφέρον, κι επανέρχεται στο προσκήνιο της συζήτησης σε μια δύσκολη εποχή 

για τη χώρας μας. Σε μια εποχή κρίσης και κριτικής θεσμών και πολιτικών, όπου οι σχολές 

σχεδιασμού καλούνται να υπερασπιστούν και να κατοχυρώσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα 

των αποφοίτων τους, διεκδικώντας παράλληλα ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία “χωρικής 

ανάπτυξης”, το ερώτημα είμαι : τι και πώς διδάσκουμε;  

 

7. Ο ρόλος του ακαδημαϊκού / επιστημονικού χώρου _ Γιατί η εκπαίδευση 

έχει σημασία;   

Ο “χώρος” δεν αποτελεί μια σύνθεση γραμμών, σχημάτων και όγκων, αλλά “ζωντανό” 

φαινόμενο - το περιβάλλον όπου οι κοινωνίες ζουν και δημιουργούν ιστορία. Τα “χωρικά 

θέματα” δεν είναι μόνο τεχνικά, αλλά έντονα περιβαλλοντολογικά, κοινωνικο-οικονομικά 

και πολιτικά. Η προσέγγισή τους, κατά συνέπεια, δεν μπορεί, και δεν πρέπει, να επιχειρείται 

μονοδιάστατα και αποσπασματικά. Αντίθετα, έχει σημασία η μελέτη και αξιολόγησή τους να 

γίνεται στη βάση δυναμικής θεώρησή τους μέσα από ταυτόχρονη παρακολούθηση κρίσιμων 

σταθερών που σχετίζονται, άμεσα ή / και έμμεσα, με εκείνα, όπως : του περιβάλλοντος 

[φυσικού / πολιτιστικού], του χώρου [εδαφικού / θαλάσσιου], της κοινωνίας, της οικονομίας, 

του συστήματος διοίκησης και αποκέντρωσης, του νομοθετικού πλαισίου, της πολιτικής γης, 

και της επενδυτικής πολιτικής.  

Αναγνωρίζοντας την αμοιβαιότητα “χώρου - οικονομίας” και αποδεχόμενοι ότι δεν μπο-

ρεί να υπάρξει “ανάπτυξη” χωρίς “σχεδιασμό” _“πρόταση” χωρίς “αξιολόγηση” της κατά-

στασης _ “παρέμβαση” χωρίς “γνώση” των προβλημάτων και “κατανόηση” των αιτιών πρό-

κλησης και διαιώνισής τους, υποστηρίζεται η ανάγκη συσχέτισης “αναπτυξιακής πολιτικής” 

και “χωρικού σχεδιασμού” στη βάση κατανόησης της δυναμικής πολυεπίπεδης, πολυδιάστα-
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της, πολυτομεακής φύσης τους
96

. Την ίδια στιγμή, έχει σημασία να αποτελέσει κοινή συνεί-

δηση ότι, ο “σχεδιασμός” αποτελεί διαδικασία πολιτικής βαρύτητας, λόγω των πολλαπλών, 

συχνά διαφοροποιημένων κατά περίπτωση και στον χρόνο, επιπτώσεις σε τόπους / κοινωνίες.  

Δυστυχώς, οι επιστημονικές συζητήσεις, παρά τις έως σήμερα προσπάθειες, δεν γίνονται 

πάντα με πλήρη τεκμηρίωση. Τίθεται, έτσι, θέμα μεθοδολογίας έρευνας και προσδιορισμού 

μέσων συλλογής, διαχείρισης, ερμηνείας και χαρτογράφησης των εισροών, ενθάρρυνσης 

της συνεργασίας και προβολής των αποτελεσμάτων για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους στη 

διαδικασία “χωρικής ανάπτυξης” και “σχεδιασμού” στη χώρα. 

 

8. Η “ανάπτυξη” και ο “σχεδιασμός” του “χώρου” στη διδακτική των 

“σχολών σχεδιασμού” _ Βήματα και Ζητήματα  

“Χωρική ανάπτυξη” _ “Σχεδιασμός”
97

 : στο πλαίσιο των νέων συνθηκών ο πολλαπλα-

σιασμός και αλλαγή των “χωρικών ζητημάτων” επιβάλλουν “στρατηγικό σχεδιασμό” με σύν-

θετους στόχους, και απομάκρυνση από λογικές άκριτης υιοθέτησης και αναπαραγωγής ανα-

πτυξιακών προτύπων και πρακτικών “σχεδιασμού” που δεν συνάδουν με τα ιδιαίτερα χαρα-

κτηριστικά και την ιστορία των “τόπων”. Γι αυτό είναι ουσιώδες, όσοι ασχολούνται με θέμα-

τα ρύθμισης / οργάνωσης του “χώρου” να έχουν καλλιεργήσει ευαισθησίες για το “τόπο” 

παρέμβασης και κρίση για την καταλληλότητα των προτάσεών τους και να αντιλαμβάνονται 

τη σημασία του “συμμετοχικού σχεδιασμού”. Έχει έτσι σημασία η επιλογή του “περιοχή μελέ-

της” [πεδίο συνύπαρξης προκλήσεων _ διλημμάτων] και η υιοθετούμενη λογική προσέγγισης 

των “χωρικών προβλημάτων” [μεθοδολογία έρευνας και σχεδιασμού].   

 

8.1. Η σημασία επιλογής του “τόπου” μελέτης _ Συνύπαρξη προκλήσεων 

και διλημμάτων ...  

Η επιλογή της “περιοχής μελέτης” έχει εξαιρετική σημασία στη διδακτική των γνωστικών 

πεδίων του “χωρικού σχεδιασμού”. Πρέπει να συνδυάζει στοιχεία που της προσδίδουν ιδιαί-

τερο χαρακτήρα, και την ίδια στιγμή η συνύπαρξη ποικίλων και αντικρουόμενων ζητημάτων 

διαχείρισης και σχεδιασμού να εγείρουν προκλήσεις και διλήμματα. Το “αττικό τοπίο” είναι 

μια τέτοια περίπτωση. Πρόκειται για “αστικό τοπίο” εντός του οποίου συναντάται πλήθος ει-

δικών κατηγοριών “χώρου” που αντιμετωπίζουν έντονα ζητήματα: α) πυκνότητας ιστού, β) 

ασυμβατότητας χρήσεων με επιπτώσεις σε φύση, τοπική κοινωνία, οικονομία, γ) θύλακες 

(υπερ)συγκέντρωσης τομέων παραγωγής και υποδομών υπερτοπικής εμβέλειας που δημιουρ-

γούν προβλήματα σε τοπική κλίμακα, δ) προσβασιμότητας _ δικτύωσης, ε) φέρουσας ικανό-

τητας και ανθεκτικότητας, στ) συνύπαρξης παλαιού-σύγχρονου _ ιστορίας και τουρισμού, ζ) 

κινητικότητας πληθυσμού _ πολυπολιτισμικότητας, η) κοινωνικής διάρθρωσης και φτώχειας.  

Το “αττικό τοπίο” είναι μια σύνθεση “τόπων” και “εικόνων” _ μια σύνθεση πολλαπλών 

χωρικών επιπέδων και κατηγοριών χώρου εντός των οποίων συναντά κανείς κυρίαρχες ζώνες 

δραστηριοτήτων και συστήματα μεταφορών υπερτοπικής εμβέλειας, καθώς και μια απίστευτη 

ποικιλία τόπων φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που του προσδίδουν μια 

έντονη δυναμική και ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Την ίδια στιγμή, η ασυμβατότητες και οι φορτί-

σεις αναδεικνύουν ζητήματα διαχείρισης τοπικής φυσιογνωμίας και υπερτοπικής δυναμικής. 

Η “αττική γη” είναι ένας “τόπος” εντός του οποίου τίθενται έντονα αναπτυξιακές προκλήσεις 

μέσα από το διαρκώς εντεινόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον και το σύστημα των νέων δρώντων 

με τα αντικρουόμενα συμφέροντα. Για τους πιο πάνω λόγους [κι όχι μόνο] δεν μπορεί παρά 
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 Η σχέση αφορά ποικίλες γεωγραφικές κλίμακες, σχετίζεται με πλήθος τομέων ανθρώπινης δραστηριότητας, και 

προσεγγίζεται στο πλαίσιο ποικίλων διαστάσεων [πολιτική, οικονομική, περιβαλλοντική, χωρική, κ.ά.]. 
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να αποτελεί ένα ενδιαφέρον “πεδίο” σχεδιαστικών προκλήσεων και πειραματισμού. Γι αυτό 

και επιλέχθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων της πολεοδομίας 5
ου

 και 6
ου

 εξαμήνου [Ιστορικό 

Κέντρο Αθήνας, ακαδημαϊκά έτη 2015-2016, 2016-2017 ] και της χωροταξίας 7
ου

 εξαμήνου 

[Αστικό Παράκτιο Μέτωπο Σαρωνικού (ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016) και Πεδιάδα 

Μεσογείων (ακαδημαϊκό έτος 2016-2017)] 

Οι “πιλοτικές περιοχές” του ιστορικού κέντρου Αθήνας, του παράκτιου αστικού μετώπου 

Σαρωνικού και των Μεσογείων είναι “τόποι” ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, με τον σχεδιασμό και 

τη διαχείρισή τους να μην αποτελεί εύκολη υπόθεση. Αποτελούν “τόπους” στο επίκεντρο του 

επενδυτικού και σχεδιαστικού ενδιαφέροντος, για τους οποίους [κατά καιρούς] έχουν υπάρξει 

εγχειρήματα σχεδιασμού με ποικίλες αντιδράσεις και εξελίξεις. Είναι περιοχές με προσανατο-

λισμό σε τομείς του πολιτισμού, της αναψυχής και του ελεύθερου χρόνου, των υπηρεσιών και 

του τουρισμό [τοπίο πολιτισμού, ιστορία, αναψυχής και ελεύθερου χρόνου, τουρισμού, κ.ά.]. 

Πρόκειται για “τόπους” η “εικόνα” των οποίων έχει αλλάξει, και εξακολουθεί να αλλάζει 

στο χρόνο, σε πολλές περιπτώσεις με δραματικές συνέπειες σε φυσικά και πολιτιστικά 

στοιχεία, αναδεικνύοντας ένα πλήθος “τοπίων”. Η υπερτοπική διάσταση του χαρακτήρα σε 

τομείς των μεταφορών, των υπηρεσιών, του πολιτισμού, της αναψυχής και του τουρισμού 

καθιστά τους συγκεκριμένου “τόπους” βασικές “πύλες” της “αττικής γης” με κυρίαρχο 

“ενωτικό στοιχείο” το “τοπίο μεταφορών”, καταλυτικής επίδρασης στη φυσιογνωμία και τη 

δυναμική τους [Εικ. 6, 7, 8, 9]. 

Είναι φανερό ότι είναι “τόποι” που έχουν ανάγκη από ταυτόχρονη δυναμική μελέτη των σε 

πολλαπλά γεωγραφικά επίπεδα στη βάση που ορίζουν μια σειρά άρρηκτα 

αλληλοεξαρτώμενων παραμέτρων που σχετίζονται με τον περιβαλλοντικό και χωρικό 

σχεδιασμό, την οργάνωση των συστημάτων μεταφορών / υποδομών / δραστηριοτήτων, την 

αναπτυξιακή πολιτική, το ιδιοκτη-σιακό καθεστώς, την πολιτική γης και το νομοθετικό 

πλαίσιο. Οι δυσκολίες ενισχύονται λόγω της “πολυσύνθετης” δομής τους των 

αντικρουόμενων αιτημάτων και συμφερόντων, συχνά σε συνθήκες περιβαλλοντικής 

υποβάθμισης και κοινωνικών αντιδράσεων. [βλ. Πίνακα 1].     

 

Πίνακας 1 : “Πιλοτικές Περιοχές Μελέτης” στο “Αττικό Τοπίο”_ Μετασχηματισμοί “εικόνων”   

 

Ιστορικό Κέντρο Αθήνας _ “πύλη ιστορίας και μνήμης” 

   

Εικόνα 7: Ιστορικό Κέντρο Αθήνας 

 
www.depop.gr 

 

Από τις “αναπλάσεις” προς την 

“αναγέννηση” με όρους ... 

“εξευγενισμού” ;  .. (!) 

 

 

Με “καταλύτη” την ιστορία και την 

πολιτιστική κληρονομιά … 
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Αστικό Παράκτιο Μέτωπο Σαρωνικού_ “πύλη πολιτισμού, αναψυχής και 

υπηρεσιών” 

   

 

Το “άνοιγμα” της πόλης στη 

θάλασσα _  

 

η νέα “εικόνα” της πόλης 

 

…  μέσα από τη “γέννηση” 

ενός παράκτιου γραμμικού 

κέντρου πολιτισμού, αναψυχής και 

επιχειρηματικότητας ... 

 

Εικόνα 8: Ελληνικό _ Παράκτιο Αστικό Μέτωπο Σαρωνικού 

 
elliniko_ert_2016 

 

 

  

Μεσόγεια _ “πύλη εισόδου-εξόδου και επιχειρηματικότητας” 

   

Εικόνα 9: Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος  

 
www.aia.gr 

 

Ο “κάμπος” της Πρωτεύουσας 

μετατρέπεται σε ... 

 

“πύλη εισόδου - εξόδου” της χώρας 

και  

βασικός υποδοχέας λειτουργιών 

 

_ από το “τοπικό” στο 

“παγκόσμιο” 

 

 

ιδία επεξεργασία _ 2017 

 

8.2. Από τα σχεδιαστήρια στο “πεδίο” και πίσω _ “Διαδρομές 

αναζήτησης” μέσα από τη “χωρική μελέτη” και τη “χαρτογράφηση”  

Η συζήτηση “ανοίγει” στον χώρο της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π. μέσα από τις 

ποικίλες σπουδαστικές “οπτικές” θεώρησης και διερεύνησης, για να συνεχίσει στο “πεδίο” 

και να επιστρέψει στα σχεδιαστήρια σε μια προσπάθεια διαρκούς επαναξιολόγησης. Οι “πε-

ριοχές πιλότοι” αντιμετωπίζονται ως τμήμα της πόλης, ως πύλες εισόδου-εξόδου, ως τόποι 

ιστορίας και μνήμης, ως αναπτυξιακοί συντελεστές, ως θύλακες επενδυτικού ενδιαφέροντος, ως 

τόποι αντικρουόμενων συμφερόντων, ως πεδία διεκδίκησης / οικειοποίησης. Μελετώνται στο 

ευρύτερο πλαίσιο που ορίζεται από το τρίπτυχο : “χώρος - χρήστης - χρόνος / χρονικότητα” 

εστιάζοντας το ενδιαφέρον στην ταυτόχρονη προσέγγιση επτά κύριων θεματικών: α) της 
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φύσης / πολιτισμού, β) του χώρου, γ) της κοινωνίας, δ) της οικονομίας, ε) του θεσμικό 

πλαίσιο, στ) του επενδυτικού ενδιαφέροντος, και ζ) της πολιτικής γης.  

Αναγνωρίζοντας ότι ο “τόπος” δεν είναι μόνο χωρικά δεδομένα [τεχνικά χαρακτηριστικά 

του δομημένου χώρου], αλλά και οι χρονικότητές του και ο λόγος και ο μύθος που οι άνθρω-

ποί του δημιουργούν, αλλά και οι δραστηριότητες και τα έργα τους που διαμορφώνουν “το-

πία”, οι σπουδαστές και σπουδάστριες επιδιώκουν [παρά τις δυσκολίες συλλογής υλικού] τη 

συνεκτίμηση ψυχονοητικών, συναισθηματικών και ιδεολογικών δεδομένων. Προχωρούν, έτσι, 

στην υλοποίηση αντιληπτικών χαρτών επιδιώκοντας την συσχέτιση και σύνθεση ποσοτικών 

και ποιοτικών δεδομένων. Στο πλαίσιο των “διαδρομών αναζήτησης” ξεκινώντας από την 

ανάλυση, περνώντας στο στάδιο της αξιολόγησης και ολοκληρώνοντας με τη διατύπωση των 

εναλλακτικών σκέψεων παρέμβασης και την επιλογή της βέλτιστης λύσης, οι σπου δαστές / -

τριες συντάσσουν τρεις τουλάχιστον “αντιληπτικούς χάρτες”. Ο πρώτος σε αρχικό στάδιο 

[πρώτη εντύπωση], ο δεύτερος μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης [εντοπισμός προβλημά-

των / ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων] και ο τρίτος που επιχειρεί να δείξει την εικόνα 

μετά τις προτεινόμενες παρεμβάσεις από την ομάδα εργασίας [μελλοντική οπτική].        

Στο πλαίσιο των επιχειρούμενων “διαδρόμων αναζήτησης” σπουδαστές και σπουδάστριες 

καλούνται να προσεγγίσουν σειρά κρίσιμων ζητημάτων ενταγμένα στο πλαίσιο που ορίζει το 

τρίπτυχο : “χώρος - χρήστης - χρόνος / χρονικότητα”.  

Συγκεκριμένα, στη διάσταση “χώρος” : α) διερευνάται και αξιολογείται η περιοχή μελέ-

της ως τμήμα του ευρύτερου περιβάλλοντος και όχι αποσπασματικά ως ανεξάρτητο [αυτόνο-

μο] χωρικό τμήμα, β) πραγματοποιείται παρατήρηση στο πεδίο στη βάση αναλυτικοσυνθετι-

κής προσέγγισης της πληροφορίας [παραγωγή θεματικών χαρτών και σε επόμενο στάδιο 

σύνθεσή τους με βάση κριτήρια _ έμφαση στον συνδυασμό χρήσεων γης/κτιρίων και σημείων 

στάσης με δίκτυα και συστήματα κίνησης / προσβασιμότητας], γ) μελέτη του “τόπου” μέσα 

από συνεκτίμηση της “τρίτης διάστασης” [ύψη και πυκνότητες] ή και της “τέταρτης” [οροφές 

κτιρίων / η εικόνα του τόπο από ψηλά]. Επειδή οι “τόποι” είναι και οι άνθρωποί τους, στη 

διάσταση “χρήστης” προσεγγίζονται : α) οι πραγματικές ανάγκες κατοίκων / επισκεπτών, 

αξιολογούνται και ορίζονται προτεραιότητες, [σύνταξη “θεματολογίου” για συγκέντρωση 

πληροφορίας] β) θέματα θεσμικού πλαισίου και ιδιοκτησιακού καθεστώτος, γ) προτάσεις και 

σκέψεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με την περιοχή μελέτης και αξιολογούνται για πιθανή 

αξιοποίησή τους στη διατύπωση των εναλλακτικών σεναρίων παρέμβασης από τις σπουδαστι-

κές ομάδες. Τέλος, όσο αφορά στη διάσταση “χρόνος / χρονικότητα” έμφαση δίνεται : α) στη 

σύνταξη “χρονολογίου” για δυναμική παρακολούθηση της μετεξέλιξης των φαινομένων, β) 

στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των φαινομένων σε διαφορετικές στιγμές [της ημέρας, 

εβδομάδας, έτους].  

Στην υλοποίηση των πιο πάνω εγχειρημάτων οι σπουδαστές και σπουδάστριες συναντούν 

πλήθος προβλημάτων κυρίως στη συλλογή στοιχείων για τον πληθυσμό και την αξιολόγηση 

των ποιοτικών δεδομένων. Στη διάρκεια των μαθημάτων ενθαρρύνονται και υπογραμμίζεται 

η σημασία ανάδειξης μεθοδολογιών συλλογής πληροφορίας. Στόχος η κατανόηση της πολυ-

πλοκότητας της “χωρικής μελέτης” και της κρισιμότητας : α) ταυτόχρονης απεικόνισης χωρο-

λειτουργικών και αισθητηριακών δεδομένων, β) άμεσης επαφής με το “πεδίο” και ανάπτυξης 

“δίαυλων επικοινωνίας / συνεργασίας” με φορείς / άτομα “κλειδιά”
98
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 Υλικό από σπουδαστικές εργασίες και από συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας Σχολής Αρχιτεκτόνων 

του Ε.Μ.Π. 
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9. Ο σχεδιασμός του “χώρου” _ Δυναμική “αναλυτικο-συνθετική διαδικα-

σία” σε πραγματικές συνθήκες _ Η σημασία της διεπιστημονικότητας 

και η επαφή με την πράξη ...  

Όσοι εμπλέκονται με την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του χώρου φέρουν μερίδιο ευ-θύνης 

στη διασφάλιση ποιοτικού χώρου, ως κύριοι συντελεστές παραγωγής και διαμόρφωσής του. 

Άμεσα ή και έμμεσα επιδρούν στους μετασχηματισμούς και στις αλλαγές των εικόνων. 

Διαμορφώνουν τοπία με άλλα λόγια. Αναμφίβολα στις νέες συνθήκες θα βρεθούν αντιμέτω-

ποι, όλο και πιο πολύ με θέματα περιβάλλοντος, οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής δυναμικής. 

Γι αυτό είναι ουσιώδες και κρίσιμο να έχουν καλλιεργήσει ευαισθησίες για τον “χώρο” και 

κρίση για την καταλληλότητα των παρεμβάσεών τους, αφού οι επιλογές μπορούν να 

επηρεάσει τη φυσιογνωμία των τόπων, την ποιότητα του περιβάλλοντος και την καθημερινό-

τητα των πολιτών. Οι επιπτώσεις είναι βαθιά κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές. Έχει λοι-

πόν σημασία όσοι ασχολούνται με τη ρύθμιση και την οργάνωση του “χώρου”, ανεξάρτητα 

γνωστικού πεδίου, να αποκτούν συνείδηση του συνόλου και να ξεφεύγουν από την απο-

σπασματικότητα των επιλογών τους, κατανοώντας παράλληλα ότι η πολλαπλότητα και 

συνθετότητα των σύγχρονων θεμάτων και των διαδικασιών που καθορίζουν την προσέγγισή 

τους απαιτεί διεπιστημονική δυναμική αντιμετώπιση. Έτσι, θα μπορέσουν πιο εύκολα να 

επιτύχουν οργανική ενσωμάτωση του έργου τους στο φυσικό / ανθρωπογενές περιβάλλον και 

ευρύτερη κοινωνική αποδοχή. Εξίσου σημαντική η απόκτηση συνείδησης ότι ο χώρος πρέ-

πει να απασχολεί και να σχεδιάζεται ταυτόχρονα σε διαδοχικές κλίμακες, επιδιώκοντας συ-

νειδητά την προσέγγιση της μοναδικότητας και πολυπλοκότητας των τόπων, την κατανόηση 

της δυναμικής των φαινομένων και την ερμηνεία των εκάστοτε συσχετισμών. Ο χώρος πρέ-

πει να προσεγγίζεται και να σχεδιάζεται στην πράξη, γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο καθίστανται 

κατανοητές οι διαδικασίες διαχείρισής του. Παράλληλα, η επαφή με τον ευρύτερο χώρο 

παρέμβασης και τις πραγματικές ανάγκες του συνόλου επιβάλλεται γιατί ενισχύει την κρι-

τική σκέψη και επιτρέπει την ανάληψη ευθυνών. Μόνο μέσα από την ενεργή εμπλοκή με 

πραγματικά προβλήματα σε πραγματικό χρόνο μπορεί να φανεί τι βρίσκεται, κάθε φορά, 

πίσω από τα θέματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν και τι εργαλεία απαιτούνται. Η επαφή 

όσων εμπλέκονται σε θέματα χωρικής ανάπτυξης και σχεδιασμού με μηχανισμούς, τρόπους 

και διαδικασίες πραγματοποίησης των προτάσεων / σχεδίων, τους προετοιμάζει για την πρα-

γματικότητα και τους επιτρέπει να αναπτύξουν την απαραίτητη επιχειρηματολογία. Επιχει-

ρηματολογία που ξεπερνά το αυστηρά θεωρητικό επίπεδο κι έρχεται να πειραματισθεί μέσα 

από την ανάπτυξη μεθοδολογικής σκέψης και σχεδιαστικών εργαλείων στο “πεδίο”. Εκεί η 

συμβολή της “χαρτογράφησης” αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέσα από την ταυτόχρονη 

παρακολούθηση χωρο-λειτουργικών δεδομένων και αισθητηριακών με στόχο συγκρότηση 

αντιληπτικών χαρτών που θα συνδυάζουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. 

Η εμπειρία έχει δείξει ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από λογικές υιοθέτησης και αναπα-

ραγωγής αναπτυξιακών προτύπων και πρακτικών σχεδιασμού χωρίς όρους και περιορισμούς κι 

αυτό είναι κάτι που υποστηρίζουν οι σπουδαστές /-τριες. Στόχος δεν είναι η σύνταξη ενός 

“σχεδίου”, αλλά η ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσα από ενέργειες στήριξης της συνεργα-

σίας και δημοκρατικού διάλογο, με αρχές : α) την επαφή με πραγματικότητα [πραγματικά 

προβλήματα σε πραγματικό χρόνο _ έμφαση στην επικαιρότητα με αναφορές στο παρελθόν] 

και τον σχεδιασμό στην πράξη [εμπλεκόμενοι, θεσμοί, διαδικασίες], β) τη διασφάλιση διεπι-

στημονικότητας [ενθάρρυνση διατομεακών / διασχολικών ζυμώσεων], και γ) την καθιέρωση 

“δομών επικοινωνίας” ακαδημαϊκού - επιστημονικού χώρου και ευρύτερης κοινωνίας.  

Αναμφίβολα, ο προβληματισμός για τη σημασία του “σχεδιασμού” στη “χωρική ανάπτυ-

ξη” είναι έντονος. Η εμπειρία έχει δείξει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε τοπικές και συγχρό-

νως διεθνείς ιδιαιτερότητες των τόπων ώστε να αμβλυνθούν ανισότητες και να αξιοποιηθούν 

συγκριτικά πλεονεκτήματα. Παράλληλα, η διαρκώς εντεινόμενη ανάγκη διαχείρισης ζητημά-
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των πολυδιάστατων, και μάλιστα της ευρύτερης χωρικής κλίμακας [που ξεκινά από τις συνε-

νώσεις των δήμων] αλλάζει τους όρους σχεδιασμού. Είναι εκεί όπου φεύγουμε από τον χώρο 

της πόλης, εκεί που πρέπει να διαχειριστούμε συστήματα οικισμών και συνεργασίες που ξε-

περνούν διοικητικά όρια και εθνικά σύνορα. Εκεί όπου τίθεται το θέμα των μικρών / μεσαίου 

μεγέθους πόλεων. Εκεί όπου δίνονται κατευθύνσεις σχεδιασμού και διαμορφώνονται πολιτικές 

χωρικής ανάπτυξης. Οι νέες συνθήκες φέρνουν όλο και πιο κοντά τα γνωστικά πεδία του 

“χωρικού σχεδιασμού”, συσχετίζοντάς τα όλο και εντονότερα με την “τοπική” και 

“περιφερειακή ανάπτυξη”. Η σχέση είναι άρρηκτη, διαρκής, αλληλοτροφοδοτούμενη. Γι αυ-

τό πρέπει να βρεθούν νέοι μηχανισμοί που να επιτρέπουν την επέκταση από την πολεοδομία 

προς την χωροταξία. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει τα δυο πεδία να αυτονομούνται γνωστικά και 

μεθοδολογικά ως αντικείμενα και μάλιστα σε συνθήκες όπου τίθεται έντονα ζήτημα διεπιστη-

μονικότητάς τους και συσχέτισής τους με τις αρχιτεκτονικές σπουδές, και σχολών σχεδιασμού 

εν γένει. Δυστυχώς, τη διάσταση του “φυσικού σχεδιασμού” και την ανάγκη οργάνωσης του 

“χώρου” την υποτιμούμε, την υποβαθμίζουμε. Μιλάμε για ζητήματα που δεν πρέπει να αφή-

σουν οι αρχιτεκτονικές σχολές, γιατί απλά αν δεν τα εντάξουν στα προγράμματα σπουδών τους 

και στον ερευνητικό προσανατολισμό τους θα χάσουν όχι μόνο εκπαιδευτικά, αλλά και επαγ-

γελματικά στην πράξη. Ας μην λησμονούμε ότι, τα πεδία του “χωρικού σχεδιασμού” δεν 

είναι “πακέτα σχεδιαστικών εργαλείων” έτοιμα για χρήση _ είναι τρόπος σκέψης, δηλαδή 

ζήτημα παιδείας.  
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Περίληψη 

Σύμφωνα με την ισχυρή μας πεποίθηση ότι ο χώρος καθορίζει πρότυπα κοινωνικής 

συμπεριφοράς και καθορίζεται από αυτά, η εισήγηση αυτή προσπαθεί να διερευνήσει την 

οργάνωση του χώρου με βάση τις έννοιες της χωρικής διαφάνειας και του πορώδους και να 

υπογραμμίσει την σημασία τους ως βασικούς συντελεστές της δημιουργίας προτύπων 

διαβίωσης.  

Ειδικότερα οι χωρικές ιδιότητες της διαφάνειας και του πορώδους αποτελούν 

χαρακτηριστικό της οργάνωσης και της οπτικής αντίληψης του χώρου στον παραδοσιακό 

οικισμό της Απολλωνίας της νήσου Σίφνου. Οι ιδιότητες αυτές μπορούν να αποτελέσουν ένα 

σημαντικό συνθετικό εργαλείο κατά την διαδικασία σχεδιασμού ένταξης νέων μορφών σε 

ένα παραδοσιακό περιβάλλον καθώς μπορούν να λειτουργήσουν ως μηχανισμοί 

αναπαραγωγής των χωροκοινωνικών ιδιοτήτων της περιοχής.  

 

Λέξεις κλειδιά 

διαφάνεια, πορώδες, ένταξη, παραδοσιακοί οικισμοί, Σίφνος. 

transparency, porosity, integration,traditional settlements, Sifnos island. 

 

1. Εισαγωγή 

Η εισήγηση αναφέρεται στο ευρύτερο θέμα της ένταξης σε έναν υπάρχοντα παραδοσιακό 

ιστό, με βασικούς  άξονες την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από την ανάλυση και τη 

ερμηνεία του τόπου για τον σχεδιασμό του χώρου. 

Mε βασικό άξονα  την ανάγκη για συστηματική καταγραφή των χαρακτηριστικών του 

δομημένου περιβάλλοντος, τα οποία προσδιορίζουν την ταυτότητα του χώρου και δεν 

αποτελούν αντικείμενο στείρας αντιγραφής99, αναπαράγοντας μία επιφανειακή λογική, αλλά 

ανήκουν σε αυτό που θα ονόμαζε κανείς χαρακτηριστικά «βαθειάς δομής» της τοπικής 

αρχιτεκτονικής, η χρήση των οποίων προϋποθέτει σε έναν βαθμό, τον σχολιασμό και την 

επανερμηνεία τους.  

Είναι γεγονός ότι πλέον έχει παγιωθεί η άποψη ότι το παρελθόν συνιστά ένα απέραντο 

αρχείο ιδεών, αρχών και μορφών και η χρήση της ιστορίας όπως επίσης και οι αναφορές σε 

αυτήν έχουν νομιμοποιηθεί. Έτσι έννοιες όπως τοπικότητα, συλλογική μνήμη, ιστορική 

                                                           
99  Αναφέρουμε ως παράδειγμα το ΠΔ 17-9-2002 όρων δόμησης στον παραδοσιακό οικισμό της Σερίφου…«12. 

Για τα ανοίγματα στις όψεις του κτιρίου πρέπει να τηρείται, όταν πρόκειται για παράθυρα, η αναλογία πλάτους/ 

ύψους 1 / 2-2,5 και 1:3 όταν πρόκειται για πόρτες. Το ποσοστό της επιφανείας τους σε κάθε όψη να μην 

υπερβαίνει το 30%. Με βάση τις αναλογίες αυτές το πλάτος των ανοιγμάτων δεν θα υπερβαίνει το 1,20 μ. Η 

ελάχιστη απόσταση των ανοιγμάτων από τις κατακόρυφες γωνίες του κτιρίου ορίζεται σε 0,70 μ. και η μεταξύ 

τους απόσταση σε 0,30 μ.».  
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συνέχεια κυριαρχούν στις αρχιτεκτονικές επιλογές και νομιμοποιούν την χρήση των 

στοιχείων της παράδοσης. 

Καθορίζοντας ως παράδοση, με την ευρύτερη έννοια, ότι έχει παραδοθεί από το 

παρελθόν, θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι θεωρούμε την παράδοση ως ολότητα δηλαδή, 

αναφερόμεθα ταυτόχρονα και σε χωρικά χαρακτηριστικά και σε κοινωνικές σχέσεις. 

Έτσι θα επιχειρήσουμε την ανάγνωση του παραδοσιακού ιστού της Απολλωνίας Σίφνου 

και την αναζήτηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλουν στην διαμόρφωση των συνθηκών 

διαβίωσης και στη συνέχεια, στην προσπάθεια ανάδειξης των χαρακτηριστικών αυτών στο 

επίπεδο των αρχιτεκτονικών χειρισμών, ως εργαλείο σχεδιασμού, με σκοπό την ένταξη της 

νέας κατασκευής και την δημιουργία ανάλογων συνθηκών διαβίωσης.  

Ειδικότερα, η εισήγηση αυτή εστιάζει σε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

παραδοσιακού του ιστού και προσπαθεί να διερευνήσει την οργάνωση του χώρου με βάση τις 

έννοιες της χωρικής διαφάνειας και του πορώδους και την σχέση τους στην συνολική 

αντίληψη του χώρου διάμεσο της κίνησης και του βλέμματος, υπογραμμίζοντας την σημασία 

τους ως βασικούς συντελεστές της οικειοποίησης του χώρου.  

Πρόκειται, ουσιαστικά, για μια παρουσίαση με δύο σκέλη, εκ των οποίων το ένα αποτελεί 

την ανάλυση του οικισμού, με γνώμονα το ερμηνευτικό εργαλείο της χωρικής διαφάνειας και 

του πορώδους, ενώ το δεύτερο μια σχεδιαστική προσέγγιση ένταξης με εφαρμογή των 

ιδιοτήτων αυτών σε ένα συγκρότημα κατοικιών.  

 

2. Μεθοδολογία 

Το βασικό επιχείρημα της εισήγησης δομείται γύρω από την άποψη ότι ο χώρος καθορίζει 

τις κοινωνικές σχέσεις και καθορίζεται από αυτές. 

Κατ επέκταση, κάθε αναφορά στην παράδοση προϋποθέτει την ανάλυση και ερμηνεία των 

κυρίαρχων δομικών χαρακτηριστικών του παραδοσιακού πολεοδομικού ιστού που 

καθορίζουν την χωρική του έκφραση και κατ επέκταση την κοινωνική συμπεριφορά και αυτό 

θα πρέπει να αποτελεί την βάση για την σωστή ερμηνεία και αξιολόγηση των γενικών αρχών 

επέμβασης.  

Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο B. Hillier, σε σχέση με τις κοινωνικές επιπτώσεις 

της χωρικής οργάνωσης: …«η αρχιτεκτονική δίνει μορφή στον χώρο, δομεί ένα χωρικό 

σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε και κινούμαστε, αυτό επηρεάζει την κοινωνική ζωή, από τη 

στιγμή που παρέχει τους όρους για τον τρόπο της κίνησης, παράγει κοινωνικές σχέσεις. 

Συνεπώς οι αρχιτεκτονικές αποφάσεις σχετικά με τη χτισμένη μορφή είναι στρατηγικής 

σημασίας δεδομένου ότι η χωρική οργάνωση μπορεί να έχει κοινωνικές επιπτώσεις ... »100 

(Hillier and Hanson, 1984). 

Έννοιες όπως ο τόπος, η δομή του τόπου, το είδος και η μορφή των ορίων, η σχέση 

κλειστών και ανοικτών χώρων, η συγκρότηση της κίνησης, η αντιληπτική οργάνωση, η 

δημιουργία ενδιάμεσων χώρων, αποτελούν βασικές συνιστώσες διερεύνησης της χωρικής 

ανάλυσης, μεταφραστές του νοήματος που ο χώρος παράγει και κατ επέκταση, σημαντικοί 

παράγοντες για την δημιουργία των πρότυπων διαβίωσης. 

Στα πλαίσια της διερεύνησης των ανωτέρω χωρικών χαρακτηριστικών, η εισήγηση 

εστιάζει στην ανάλυση της χωρικής διαφάνειας και του πορώδους, με πεδίο εφαρμογής την 

νήσο Σίφνο, το νησί των Κυκλάδων, και συγκεκριμένα τον παραδοσιακό οικισμό της 

                                                           
100

 … « the architecture gives form in space , it structures a system of space in which we live and move, this 

influences the social life, from the moment where it provides the conditions for the way of movement, it 

produces social relations. Consequently the architectural decisions on the built form are of strategic importance 

as the territorial organization can have social consequences....... » (Hillier B. and Hanson J., 1984) 
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Απολλωνίας. Οι ιδιότητες αυτές, είναι εγγενείς, αναφερόμενες στο δομικό επίπεδο 

οργάνωσης του χώρου του οικισμού και είναι αυτές που σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνουν τις 

συνθήκες της δημόσιας ζωής των κατοίκων και τα πρότυπα διαβίωσης διαχρονικά. 

 

3.Ορισμοί  

Διαφάνεια (transparency). Γενικά, με όρους φυσικής επιστήμης, η διαφάνεια θεωρείται η 

ιδιότητα του υλικού που καθορίζει την ποσότητα του φωτός που περνά μέσω ενός υλικού και 

χαρακτηρίζει το υλικό ως διαφανές. Είναι επίσης, η ικανότητα να δεις διαμέσου ενός 

συμπαγούς αντικειμένου.  

O Gyorgy Kepes, περιγράφει : Η ταυτόχρονη αντίληψη δύο διαφορετικών μορφών (figures) 

οι οποίες επικαλύπτουν η μία την άλλη και αντίστοιχα το κοινό τους τμήμα γίνεται κατανοητό 

ως τμήμα και της μιας και της άλλης μορφής αυτοτελώς, υποδηλώνει μια χωρική διάσταση, την 

παρουσία μια νέας οπτικής ιδιότητας της διαφάνειας. Αυτό μας κάνει να θεωρήσουμε δύο 

διαφορετικά είδη διαφάνειας: την πραγματική διαφάνεια (real or literal) ως εγγενή ιδιότητα του 

υλικού και την φαινομενική διαφάνεια (phenomenal or seeming) ως εγγενή ιδιότητα 

οργάνωσης του χώρου. (Kepes ,1944) 101 

Όπως περιγράφει ο Colin Rowe: ...η διαφάνεια, εντούτοις είναι κάτι περισσότερο από ένα 

οπτικό χαρακτηριστικό, είναι μια χωρική ιδιότητα, υπονοεί μια ευρύτερη χωρική διάταξη. Η 

διαφάνεια σημαίνει την ταυτόχρονη αντίληψη διαφορετικών χωρικών τοποθεσιών, ο χώρος δεν 

υποχωρεί αλλά βρίσκεται σε μια συνεχή αλληλοδιείσδυση έτσι «….η διαφάνεια μπορεί να είναι 

μια έμφυτη ιδιότητα της ουσίας του υλικού, όπως ένα γυάλινο χώρισμα, ή μπορεί να είναι μια 

έμφυτη ιδιότητα της χωρικής οργάνωσης στην αρχιτεκτονική, η διαφάνεια μας κάνει να 

αντιληφθούμε ταυτόχρονα διαφορετικές χωρικές οργανώσεις δημιουργώντας έτσι διαφορετική 

αντίληψη και αίσθηση του εσωτερικού και του εξωτερικού ενός χώρου. (Rowe,1968:161) 

Στην αρχιτεκτονική, η διαφάνεια μας κάνει να αντιληφθούμε ταυτόχρονα πολλαπλές 

χωρικές οργανώσεις, δημιουργώντας έτσι διαφορετική αντίληψη και αίσθηση του εσωτερικού 

και του εξωτερικού ενός χώρου. 

Πορώδες (porosity). Η έννοια παράγεται από την λέξη πόρος που σημαίνει ένα πολύ μικρό 

άνοιγμα. Το πορώδες, ή «η κατάσταση της ύπαρξης πορώδους» είναι η ιδιότητα των υλικών 

σωμάτων να έχουν μεταξύ των υλικών μεριδίων τους πόρους – κενά διαστήματα. Όλα τα 

σώματα είναι πορώδη πλην των ατόμων.
102 

Το αστικό πορώδες μπορεί να οριστεί ως η πορώδης επιδερμίδα η τα πορώδη όρια της 

χτισμένης μορφής, της πορώδους δυνατότητας συνεχούς διέλευσης του φωτός και του αέρα 

μέσω της χτισμένης μορφής, καθώς και της οπτικής σύνδεσης η διέλευσης μέσω της 

κτισμένης επιφάνειας ιδιωτικού η δημόσιου χώρου, οριζόντια η κατακόρυφα κ.λ.π. 

Μια πορώδης χωρική οργάνωση είχε θετικά αποτελέσματα τόσο στην αστική κλίμακα όσο 

και στην κλίμακα του κτιρίου. Η δυνατότητα διαπερατότητας δημιουργεί καλύτερες συνθήκες 

πρόσβασης και ορατότητας, καλύτερη επικοινωνία μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού 

χώρου, καλύτερο φυσικό φωτισμό και αερισμό στα κτίρια. 

Ο Σταύρος Σταυρίδης, στο άρθρο του Heterotopias and the Experience of Porous Urban 

Space, αναφέρεται στον Walter Benjamin καθώς γράφει … «Οι πορώδεις βράχοι της Νάπολης 

συνθέτουν την εικόνα για τη δημόσια ζωή της πόλης: Η αρχιτεκτονική της είναι τόσο πορώδης 

όπως αυτή η πέτρα. Οι κινήσεις διαπερνούν τα κτίρια και συναντώνται στις αυλές, στις στοές 

και στα κλιμακοστάσια .(Benjamin 1985:169). Μέσα από αυτό το πορώδες ο αστικός χώρος 

                                                           
101 Gyorgy, at Language of Vision, in Colin Rowe &Robert Slutzky , Transparency: Literal and phenomenal in 

C. Rowe : The Mathematics of the Ideal villa and other essays, ,MIT press,1968:161. 
4
    http://www.lib.uoa.gr/katoptron/loadDictionarySearchResults.do?wordId=211 
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γίνεται αντιληπτός και βιώνεται (Sennett 1995:56). Δεν είναι μόνον μια δράση που εξελίσσεται 

στον χώρο,… ένα πλούσιο δίκτυο με διαφορετικές πρακτικές μετασχηματίζει κάθε διαθέσιμο 

χώρο σε έναν εν δυνάμει χώρο δράσεων και συναντήσεων. 

Το πορώδες χαρακτηρίζει, περισσότερο από όλα, τη σχέση μεταξύ του ιδιωτικού και 

δημόσιου χώρου, καθώς επίσης και τη σχέση μεταξύ του εσωτερικού και του υπαίθριου. 103. 

(Σταυρίδης, 2007:1-2). 

Αντίστοιχος ορισμός σε σχέση με την έννοια του πορώδους, ως βασική αρχή σχεδιασμού 

δίνεται, επίσης, από τον Steven Holl, καθώς περιγράφει την ιδέα για τον σχεδιασμό της 

αίθουσας Simmons στο MIT. «…. Αντί ενός αστικού τοίχου από τούβλο οραματιζόμαστε αυτή 

την ζώνη ως πορώδη μεμβράνη με την δημιουργία τεσσάρων ή πέντε μεμονωμένων κτηρίων. Το 

φως, η υλικότητα και η διαφάνεια αυτών των κτηρίων είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς 

στέκονται ελεύθερα στο χώρο της πόλης. Δημιουργούν έτσι ένα «ζωντανό μέτωπο » …το οποίο 

δεν πρέπει να διακόπτει την θέα, πρέπει να είναι «διαπερατό». … «μια πορώδης επιφάνεια 

δημιουργείται με στόχο να φέρει σε επαφή όσο το δυνατόν περισσότερο το εσωτερικό του 

κτηρίου με το εξωτερικό, με τη δημιουργία ανοιγμάτων, κοιλωμάτων και εσωτερικών κενών. 

(Holl, 2000:309).  

 
Εικ.1. Steven Holl, Διαγράμματα ιδέας,urban porosity, (Holl,2000:309). 

Διαπερατότητα (permeability).Η διαφάνεια και το πορώδες συνδέονται άμεσα με την 

έννοια της διαπερατότητας. 

Η διαπερατότητα είναι μια ιδιότητα των υλικών σύμφωνα με την οποία ένα ρευστό μπορεί 

να περάσει μέσω ενός πορώδους στοιχείου.  

Στην αρχιτεκτονική, προσδιορίζει έναν χώρο με όρια διαπερατά που λειτουργούν ως 

φίλτρα και δεν περιορίζουν την πρόσβαση, διευκολύνουν την κίνηση και την οπτική 

επικοινωνία και επιτρέπουν την συνολική αντίληψη του χώρου. 

Ο B.Hillier και η J.Hanson αναλύουν την αρχιτεκτονική και τον χώρο στο βιβλίο τους 

“Social Logic of Space” (B.Hillier and Hanson, 1987). Αυτή η μέθοδος ανάλυσης μελετά και 

ερμηνεύει τη χωρική οργάνωση των κτιρίων και του αστικού χώρου. Μέσω της μεθόδου τους 

για την ανάλυση της δυνατότητας πρόσβασης (access analysis), εξετάζουν τη σχέση της 

διαπερατότητας σε ένα κτήριο ή σε έναν οικισμό, και τα μοντέλα των μετακινήσεων που 

παράγει.  
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  The porous rocks of Naples offered Walter Benjamin an image for a city’s public life: “As porous as this 

stone is the architecture. Building and action interpenetrate in the courtyards, arcades and stairways” 

(Benjamin 1985:169). Porosity seems to describe, in this passage, the way in which urban space is performed 

in the process of being appropriated (Sennett 1995:56). It is not that action is contained in space. Rather, a 

rich network of practices transforms every available space into a potential theater of expressive acts of 

encounter. A “passion for improvisation” as Benjamin describes this public behavior, penetrates and 

articulates urban space, loosening socially programmed correspondences between function and place. 

Porosity is thus an essential characteristic of space in Naples because life in the city is full of acts that 

overflow into each other….. (Stavrides St.,2007) Heterotopias and the Experience of Porous Urban Space, 

Published in Franck K. and Stevens Q. (eds.) 2007 Loose Space. Possibility and Diversity in Urban Life. 

London: Routledge. 
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Ο αστικός ιστός αποτελείται από συμπαγή και κενά στοιχεία, όπως τα οικοδομικά 

τετράγωνα, οι πλατείες οι δρόμοι, οι άξονες, οι οποίοι τα συνδέουν και παράγουν τον βαθμό 

ενσωμάτωσης στο αστικό σύστημα. Η δομή του αστικού συνόλου είναι έμφυτη στην 

τοπολογική σχέση των στοιχείων μεταξύ τους.  

Όπως υποστηρίζουν «… η γλώσσα του χώρου των πόλεων εγγράφεται σε αυτήν την 

γεωμετρική γλώσσα που απεικονίζει την ανθρώπινη συμπεριφορά και εμπειρία. Οι άνθρωποι 

κινούνται στους άξονες, αλληλεπιδρούν σε κυρτούς χώρους και αντιλαμβάνονται τα 

μεταβαλλόμενα οπτικά πεδία καθώς κινούνται γύρω από το χτισμένο περιβάλλον. Ο χώρος δεν 

είναι ένα ουδέτερο υπόβαθρο στη δραστηριότητα αυτή αλλά ένα εγγενές χαρακτηριστικό του… » 
104

 ( Hillier,2005). 

 

4. Πεδίο έρευνας, παραδοσιακοί οικισμοί Ν. Σίφνου 
Η ευρύτερη περιοχή των ελληνικών νησιών παρέχει ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίον ανάλυσης 

των χωρικών ιδιοτήτων που αναφέρθηκαν προηγούμενα καθώς συναντάμε διαφορετικές 

μορφές χωρικής οργάνωσης και διαμόρφωσης ορίων στην αρχιτεκτονική των παραδοσιακών 

οικισμών και αντίστοιχα διαφορετικές μορφές κοινωνικής οργάνωσης. 

Ως παράδειγμα ανάλυσης θα αναφερθούμε στον παραδοσιακό οικισμό Αρτεμώνα, 

Απολλωνία, Καταβατή της νήσου Σίφνου. 

Η ανάλυση θα εστιάσει στην έννοια της χωρικής διαφάνειας όπως αυτή προσδιορίζεται 

από τον C.Rowe & Robert Slutzky και αποκαλείται «φαινομενική» “phenomenal”και στις 

ιδιότητες του πορώδους και της διαπερατότητας(Rowe ,1968). 

Η Ν. Σίφνος αποτελεί ένα σημαντικό και ιδιαίτερο νησί στην περιοχή των Κυκλάδων τόσο 

για το φυσικό όσο και για το δομημένο περιβάλλον του.  

Επτά χερσαίοι παραδοσιακοί οικισμοί βρίσκονται στο κέντρο του νησιού και συγκροτούν 

ένα συνεκτικό σύμπλεγμα, με ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά, σε απόλυτη αρμονία με το ανάγλυφο 

του εδάφους και το φυσικό τοπίο, τα οποία  συγκροτούν την παραδοσιακή φυσιογνωμία του 

νησιού. 

Το είδος της χωρικής οργάνωσης των οικισμών αυτών συναντάται στους νεώτερους 

παραδοσιακούς οικισμούς των Κυκλάδων με κυριότερο τον τριπλό οικισμό Αρτεμώνας, 

Απολλωνία, Καταβατή, τον οποίο χαρακτηρίζει μια κεντρική γραμμική διάρθρωση. Ένας 

βασικός πεζόδρομος ξεκινά από τον Αρτεμώνα συνεχίζει και διασχίζει την Aπολλωνία και 

καταλήγει στην Καταβατή. Εικ.1. 2. 

Ο πεζόδρομος αυτός συνιστά τον βασικό άξονα κυκλοφορίας στην καρδιά του οικισμού 

κατά μήκος του οποίου αναπτύσσεται το συνεκτικό τμήμα του οικισμού. Τα όρια μετάβασης 

από το έναν οικισμό στον άλλον είναι δυσδιάκριτα. Από τον πεζόδρομο ξεκινούν μικρότεροι 

δευτερεύοντες πεζόδρομοι, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από το ίδιο αυτό σύστημα γραμμικής 

οργάνωσης του πολεοδομικού ιστού σε μικρότερη κλίμακα, Εικ.2. Η διάταξη των κτιρίων 

είναι ελεύθερη συνιστά όμως ένα πυκνό και συνεκτικό μέτωπο. Μικρές διαφοροποιήσεις 

διακρίνονται σε σχέση με την μορφή των κτιρίων ανάλογα με την κοινωνική κατάσταση των 

κατοίκων, με πλουσιότερο οικισμό τον Αρτεμώνα στον οποίο εμφανίζονται κατοικίες των 

αρχών του 20ου αιώνα μεγάλου μεγέθους, με νεοκλασικά χαρακτηριστικά, ενώ περισσότερο 

αγροτικά χαρακτηριστικά εμφανίζονται στις κατοικίες στην περιοχή της Καταβατής.  
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. “...the  language  of  city  space  is  written  in  this  geometric  language reflecting human behavior and 

experience…….. People move in lines, interact in convex spaces and  see  changing  visual  fields  as  they  move  

around  built  environments.  Space  is  not  a background to activity, but an intrinsic aspect of it.” (Published as 

Hillier B (2005) The art of place and the science of space, World Architecture11/2005 185, Beijing, Special 

Issue on Space Syntax pp 24-34 in Chinese, pp 96-102 in English.). 
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(Google Earth)  

Εικ.2.Αεροφωτογραφία του οικισμού Απολλωνία            Εικ.3.Σχέδιο οικισμού
105

 

(Τζάκου,1959:85) 

  

   

Εικ.4.Οικισμός-Κεντρικός Πεζόδρομος                   

Εικ.5. 

Διαγραμματική 

απεικόνιση της 

οργάνωσης του                      

δικτύου κινήσεων 

και της άρθρωσης 

των κατοικιών του 

οικισμού. 

Ραχοκοκαλιά-

Γραμμικότητα   

Ο κεντρικός πεζόδρομος αποτελεί μια ραχοκοκαλιά κίνησης πάνω στην οποία 

αρθρώνονται οι κατοικίες. Η βασική δομική - χωρική ιδιότητα της πολεοδομικής οργάνωσης 

του οικισμού είναι η γραμμικότητα, η οποία διευκολύνει την δυνατότητα πρόσβασης και την 

συνεχή χρήση του χώρου. Εικ.2,3,4,5. 

Παράλληλα με την γραμμικότητα, η οργάνωση των κτιρίων, η πυκνότητα των 

κτισμένων και κενών χώρων και ο τύπος και η μορφή των κτιρίων δημιουργούν μια περιοχή 

πλήρως προσβάσιμη με έμφαση 

πορώδες. Εικ. 6. 

Εικ.6. Διάγραμμα του Πορώδους: Οι 

προσβάσιμοι χώροι κατά μήκος του 

βασικού άξονα κίνησης στον οικισμό της 

Απολλωνίας. Με μαύρο χρώμα 

συμβολίζονται οι χώροι που μπορείς να 

δεις και να κινηθείς όχι απαραίτητα δημόσιοι χώροι. 

 

Ο κτιριακός τύπος και η δομική συγκρότηση των κτιρίων συνίστανται από μια συνέχεια 

ανοικτών και κλειστών χώρων, αυλών και βεραντών στο ισόγειο ισογείου και στον ά όροφο, 

με απευθείας πρόσβαση από τον δρόμο, ενώ συγχρόνως ο ά όροφος υποχωρεί δημιουργώντας 

μια βεράντα με πρόσβαση απευθείας από την αυλή.Εικ.7.  
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….Αυτή η γραμμική διάταξη, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα δημιουργό και αποΤτέλεσμα της διαδικασίας 

ανάπτυξης του οικισμού, ήταν μια διάταξη που ευνοείτο από το κλίμα ασφάλειας που ίσχυε, ως βασική 

προϋπόθεση διαβίωσης στην περιοχή. Μια σημαντική χωρική παράμετρος, ..Ο βασικός πεζόδρομος ...συγκέντρωνε  

όλες τις κοινωνικές, εμπορικές, διοικητικές και θρησκευτικές δραστηριότητες. Παράλληλα η λειτουργία αυτή του 

πεζοδρόμου, ως συνδετικού άξονα επικοινωνίας και σύνδεσης των οικισμών μεταξύ τους, ενδυναμώνονταν από 

αυτές τις δραστηριότητες» (Τζάκου, 1959:67). 
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Εικ.7.Τύπος παραδοσιακής κατοικίας στην Απολλωνία της Σίφνου, κατόψεις, τομή, όψεις, φωτογραφίες. (Tζάκου 

1979:97,174,175) 

Αντίθετα με ότι χαρακτηρίζει χωρικές οργανώσεις οικισμών της κεντρικής Ελλάδας, όπως 

για παράδειγμα, η οργάνωση του παραδοσιακού οικισμού της Ύδρας, όπου το μέτωπο του 

δρόμου καθορίζεται από μια σειρά κλειστών, μεγάλου ύψους τοίχων, που αποκλείουν την 

οπτική επικοινωνία και την ελεύθερη πρόσβαση στον δρόμο, η χωρική οργάνωση του 

οικισμού της Απολλωνίας δημιουργεί ένα πολλαπλά διαπερατό σύστημα προσβάσεων στον 

κεντρικό δρόμο, με απευθείας σύνδεση από τις εισόδους των κατοικιών, και παράλληλα δίνει 

την δυνατότητα στους κατοίκους να μετατρέπουν τον εσωτερικό τους χώρο σε συνδυασμό με 

τον εξωτερικό σε πεδίο δράσεων και πολλαπλών κοινωνικών δραστηριοτήτων 

δημιουργώντας έτσι μια ενδυναμωμένη και συνεκτική κοινωνική δομή και ένα συνεκτικό 

πυκνό και συνεχή αστικό περιβάλλον που οργανώνετε γύρω από τον δρόμο. (Εικ.8,9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.8. O κεντρικός πεζόδρομος στην Απολλωνία .        Εικ.9. Πεζόδρομος στην Ύδρα  

Συμπερασματικά, είναι η σχέση, χωρικών, τυπολογικών και μορφολογικών στοιχείων που 

παράγουν αυτό το είδος του αστικού ιστού, το οποίο συνδέεται με την δημιουργία των 

προτύπων κοινωνικής οργάνωσης και χρήσης του χώρου από τους κατοίκους του και δομούν 

τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού της Απολλωνίας. 

Ο Β.Hillier περιγράφει «… Στα κτήρια, το κοινωνικό τους νόημα δεν περιορίζεται στην 

εμφάνιση ή στο αρχιτεκτονικό τους ύφος. Η οργάνωση του χώρου στα κτήρια συνδέεται άμεσα 

με την οργάνωση των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων…., η κοινωνία βρίσκεται στην ίδια την 

φύση και την μορφή της αρχιτεκτονικής των κτηρίων .... η αρχιτεκτονική δεν είναι μόνον μια 

κοινωνική τέχνη απλά επειδή τα κτήρια είναι σημαντικά οπτικά σύμβολα της κοινωνίας, αλλά 

και επειδή συγκροτούν ένα σύστημα οργάνωσης του χώρου με βάση το οποίο αναγνωρίζουμε 

την κοινωνική δομή που υπάρχει και έχει μια συγκεκριμένη μορφή.» (Hillier and Hanson 

,1987:2).  
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5. Παράδειγμα Ένταξης - Δυο εξοχικές κατοικίες,  

    Απολλωνία Ν. Σίφνου
106

 

Προκειμένου να συσχετιστούν όλα τα ανωτέρω χαρακτηριστικά γνωρίσματα του οικισμού 

με το ζήτημα της ένταξης, ένα παράδειγμα επέμβασης νέων κτιρίων στον παραδοσιακό ιστό 

της Απολλωνίας θα παρουσιασθεί. Πρόκειται για δύο εξοχικές κατοικίες συνολικής 

επιφάνειας 250 μ2 οι οποίες ανήκουν στην ίδια οικογένεια και έχουν σκοπό να λειτουργούν 

μαζί και ανεξάρτητα συγχρόνως. 

Η βασική ιδέα της πρότασης αναπαράγει τις δομικές-χωρικές ιδιότητες που διαπιστώθηκαν 

στην ανάλυση του παραδοσιακού οικισμού της Απολλωνίας. Η σύνθεση οργανώνεται 

γραμμικά κατά μήκος του οικοπέδου. Στρέφεται προς την ανατολή και το νότο-θέα προς το 

πέλαγος. Δημιουργείται ένας “δρόμος” καλντερίμι παράλληλα με την μεγάλη πλευρά του 

οικοπέδου, που λειτουργεί ως βασικός άξονας προσπέλασης, οι κατοικίες οργανώνονται ως 

δωμάτια με πρόσωπο – πρόσβαση & θέα στο “δρόμο” καθώς και οι αυλές– βεράντες των 

κατοικιών .Δημιουργείται έτσι μία επαλληλία κλειστών και ανοικτών χώρων τα οποία 

χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις ώρες κατά την διάρκεια της 

ημέρας.Εικ.10,11.   

Στο διάγραμμα γενικής διάταξης (Εικ.10.β.) φαίνεται η γραμμική ανάπτυξη των κατοικιών 

κατά μήκος του οικοπέδου και η άρθρωση των δωματίων πάνω στον άξονα κίνησης. Η 

διάταξη, αυτή κατ αναλογία της γραμμικής ανάπτυξης του παραδοσιακού ιστού του οικισμού, 

διευκολύνει την δυνατότητα οπτικής σύνδεσης ταυτόχρονα των κοντινών και 

απομακρυσμένων σημείων του χώρου. 

 

 α.      β.              

 γ.  

 

Εικ.10.α. Αεροφωτογραφία του οικισμού με την θέση του οικοπέδου(Google Earth) β. Διάγραμμα γενικής 

διάταξης, γ. Άποψη των κατοικιών από την Καταβατή. 

 

                                                           
106

 Αρχιτεκτονική Μελέτη-Επίβλεψη Δήμητρα Νικολάου. Συνεργάτες:E.Λιβάνη, Μ.Σουλελέ   
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Εικ.11. Κατόψεις-τομή με τις θέσεις των αυλών-βεραντών. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Χώροι που μπορείς να δεις  να κινηθείς ταυτόχρονα  

Εικ.12. Διαγράμματα πορώδους  

Στην Εικ. 12 φαίνεται το διάγραμμα του πορώδους στο οποίο σημειώνεται η διάταξη των 

ανοικτών «δημόσιων» χώρων με δυνατότητα οπτικής επικοινωνίας και κίνησης στις στάθμες 

των δύο επιπέδων και στην τομή των κτιρίων.  

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω εννοιών έγινε το διάγραμμα αναπαράστασης 

της ορατότητας και δυνατότητας κίνησης στην κατοικία που σημειώνονται οι γραμμές της 

οπτικής επικοινωνίας και άμεσης πρόσβασης. Εικ.13 

Το διάγραμμα δείχνει ότι κάθε γραμμή οπτικής σύνδεσης(visibility line) διακόπτεται από 

δύο η τρείς γραμμές δυνατότητας κίνησης (permeability line ).Αυτό σημαίνει ότι από κάθε 

σημείο του κτιρίου μπορείς να δεις διάμεσου των ανοικτών χώρων δύο η τρία επίπεδα βάθους 

και κατ επέκταση να αντιληφθείς ευκολότερα την συνολική δομή του κτιρίου. Η δυνατότητα 

αυτή της αντίληψης του συνόλου (intelligibility) συνδέεται στενά με την χρήση και την 

δημιουργία συνθηκών εύρυθμης και άνετης διαβίωσης του χώρου. 

Θα μπορούσαμε εδώ να συμπεράνουμε ότι υπάρχει ένας αντιληπτικός κάνναβος 

(perceptional grid) που κάνει το σύστημα περισσότερο ευανάγνωστο. ( intelligible). 

Αυτή η σχέση εμφανίζεται όχι μόνον στην κάτοψη αλλά και στην τομή καθώς η εξωτερική 

σκάλα ανόδου στον 1ο όροφο έχει απευθείας πρόσβαση στην κεντρική εσωτερική αυλή των 

δύο κατοικιών και ταυτόχρονα στον κεντρικό πεζόδρομο –άξονα κίνησης και κυκλοφορίας 

στο συγκρότημα.  
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Εικ.13.Διαγράμματα. Η κατανομή της δυνατότητας κίνησης.  

Με την δημιουργία λοιπόν της επαλληλίας κλειστών και ανοικτών χώρων ,οι οποίοι 

μπορούν να χρησιμοποιούνται ανάλογα με την εποχή και την ώρα της ημέρας η κοινωνική 

ζωή των κατοίκων των δύο κατοικιών αναπτύσσεται ευχάριστα εκμεταλλευόμενη του 

φυσικού φωτισμού ηλιασμού, σκίασης και αερισμού που παρέχει η χωρική οργάνωση των 

κτιρίων με βασικά χαρακτηριστικά της την χωρική διαφάνεια και το πορώδες – 

διαπερατότητα κατά την οριζόντια και κατακόρυφη διάρθρωση Εικ.13,14. Σημαντική είναι η 

μικρή εσωτερική αυλή που δημιουργείται σε επαφή με το πίσω όριο του οικοπέδου σε κάθε 

κατοικία προστατευμένη από τις καιρικές συνθήκες, από την οποία μέσα από μία σειρά 

επάλληλων ανοιγμάτων βλέπεις την θάλασσα.Εικ.15.  

     Εικ.14.Αξονικότητα. 

          
Εικ.15. Οι αυλές και βεράντες, Χωρική διαφάνεια, πορώδες. 

 

6. Συμπεράσματα 

Μέσα από αυτήν την ανάλυση προσπαθήσαμε να συγκροτήσουμε ένα εννοιολογικό 

πλαίσιο προκειμένου να εξεταστούν χωρικές και μορφολογικές συνθήκες διαμόρφωσης του 

αστικού περιβάλλοντος της Απολλωνίας, Ν. Σίφνου.  

Ο στόχος μας είναι να διερευνήσουμε ένα σύνολο εργαλείων για να αναπτύξουμε ένα 

τρόπο καλύτερης κατανόησης του τρόπου επέμβασης, μέσω της συντακτικής ανάλυσης, 

αξιολόγησης κατανόησης και ερμηνείας των χαρακτηριστικών του παραδοσιακού αστικού 

ιστού. Η διερεύνηση κινήθηκε με άξονα την ανάλυση της συγκρότησης του δρόμου στον 

παραδοσιακό ιστό της Απολλωνίας σε σχέση με την δημιουργία  κινήσεων  και συνευρέσεων 

που αυτή η χωρική οργάνωση δημιουργεί.  

Ο παραδοσιακός ιστός χαρακτηρίζεται κυρίως από τη γραμμικότητα, τη διαφάνεια, το 

πορώδες και τη διαπερατότητα. Οι δομικές αυτές ιδιότητες παράγουν την συνολική μορφή 

του οικισμού και ενθαρρύνουν τις κοινωνικές σχέσεις με τη δημιουργία συνευρέσεων μεταξύ 

των κατοίκων.  

Τα χαρακτηριστικά αυτά, είναι στην πραγματικότητα χωροκοινωνικές ιδιότητες και αυτές 

πρέπει να διατηρηθούν και να αναπαραχθούν, αποτελώντας αφορμή για ερμηνεία και 

εργαλείο σχεδιασμού για κάθε νέα κατασκευή, με στόχο  την όσο το δυνατόν καλύτερη 

ένταξη σε αυτό. 

211



 

Βιβλιογραφία-Αναφορές 

 Benjamin, W. (1985) “Naples” in One Way Street and Other Writings, London: Verso. 

Benjamin, W. (1992) “Theses on the Philosophy of History” in Illuminations, London: 

Fontana Press. Benjamin, W. (1999) 2.Kepes G.,(1944) at Language of Vision, in Colin 

Rowe &Robert Slutzky, Transparency: Literal and phenomenal in The Mathematics of the 

Ideal villa and other essays, ,MIT press, Cambridge,MA.  

 Hillier B., Hanson J., (1984), "The Social Logic of Space", Cambridge University Press, 

Cambridge, UK.  

 Hillier Β., The art of place and the Science of space, Bill Hillier, Bartlett School of 

Graduate Studies ,University College London (Published as Hillier B (2005) The art of 

place and the science of space, World Architecture11/2005 185, Beijing, Special Issue on 

Space Syntax pp 24-34 in Chinese, pp 96-102 in English.) 

 Holl St.,(2000),Parallax, Princeton Arch. Press, Boston. 

 Rowe C., (1968) The Mathematics of the Ideal villa and other essays, ,MIT press, 

Cambridge,MA. 

 Stavrides S. (2007),”Heterotopias and the Experience of Porous Urban Space” στο Loose 

Space: Possibility and Diversity in Urban Life, K. Franck - Q. Stevens, (Eds) London: 

Routledge. 

 Τζάκου Α.,(1979),"Kεντρικοί Oικισμοί της Σίφνου, Μορφή και εξέλιξη σε ένα 

παραδοσιακό σύστημα, Διδακτορική Διατριβή Ε.Μ.Π. 

Δικτυακοί τόποι 

 http://www.stevenholl.com/projects/mit-master-plan. 
 

 

212

http://www.stevenholl.com/projects/mit-master-plan


 

 

 

 

 

 

ΙΙ.  ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ» 



 

  

 



ΧΩΡΟΓΡΑΦΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΛΕΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΣΥΡΟ 

Πασιά Μαρίνα: Προπτυχιακή φοιτήτρια Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π 

Πηλαβάκη Άντρεα: Προπτυχιακή φοιτήτρια Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π 

Άνω Σύρος: η δομή και οι δρόμοι 

Η Άνω Σύρος βρίσκεται ανατολικά του νησιού σε άμεση γειτνίαση και τοπογραφική 

επαφή με την πρωτεύουσα, την Ερμούπολη. Παρόλα αυτά αποτελεί ένα κλειστό, ανεξάρτητο, 

εσωστρεφή οικισμό με πολύ ισχυρή φυσιογνωμία και ιδιαίτερο μεσαιωνικό χαρακτήρα, 

πολεοδομικής συγκρότησης και αρχιτεκτονικής μορφολογίας. Η ύπαρξη της καθολικής 

εκκλησίας στον οικισμό της Άνω Σύρου είναι  άρρηκτα συνδεδεμένη με την ταυτότητα και 

την φυσιογνωμία του, αφού τα  εκκλησιαστικά κτίρια, κυριαρχούν από απόψεως μεγεθών και 

μορφών στην εικόνα του οικισμού τόσο σε κάτοψη όσο και σε όψη. 

Ο οικισμός κτισμένος πάνω σε βράχο, αναπτύσσεται κυρίως καθ’ ύψος και έπειτα 

εκτείνεται κατά πλάτος και μήκος ακολουθώντας το έντονο ανάγλυφο του εδάφους. Εξαιτίας 

αυτού, η δομή του ακολουθεί ένα πολύπλοκο σύστημα κλιμακωτών κυρίως δρομίσκων οι 

οποίοι ορίζουν ακανόνιστα και άνισα οικοδομικά τετράγωνα. Ακτινωτοί ως προς την 

περίμετρο του οικισμού, κλιμακωτοί δρόμοι, με μεγάλη κλίση και απότομα σκαλοπάτια 

τέμνονται άναρχα με παράλληλους ως προς την περίμετρο δρόμους, πιο ήπιας κλίσης 

δημιουργώντας ένα πυκνό και πολύπλοκο σύστημα διαδρομών ιδιαίτερα δυσανάγνωστο και 

λαβυρινθώδες.
1
 Η κίνηση στον οικισμό είναι δυνατή μόνο με τα πόδια ενώ υπάρχουν 

συγκεκριμένα σημεία, είσοδοι,  από τα οποία μπορεί να εισέλθει κανείς σε αυτόν. Έτσι οι 

είσοδοι του οικισμού εντάσσονται στο σύνολο των τοποσήμων του, αφού αποτελούν 

αναγνωρίσιμα σημεία αφετηρίας για την οποιαδήποτε περιπλάνηση εντός του. 

 

 

                                                           
1 Ινστιτούτο Σύρου, Άνω Σύρος: Υλικοί και άυλοι πολιτιστικοί πόροι του παραδοσιακού οικισμού, Σύρος, 2016, 

σελ 31 

Εικόνα 1: Ο οικισμός της Άνω Σύρου Εικόνα 2: Δίκτυο δρόμων οικισμού Εικόνα 3:Πολιτιστικές 

διαδρομές  
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Η κίνηση και το βλέμμα 

H πολύπλοκη δομή, και κατ’ επέκταση η πολύπλοκη κίνηση στην Άνω Σύρο, μας κάνουν 

να διερωτηθούμε ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που είναι ικανά να καθορίσουν τον τρόπο 

βίωσης και αντίληψης ενός χώρου. Ο χώρος, όπως και ο χρόνος, αποτελεί έννοια αφηρημένη 

και ταυτόχρονα ένα δυναμικό πεδίο. Παραμένει ασαφής και απροσδιόριστος, μέχρι να βιωθεί 

από τον άνθρωπο. Τότε μόνο, ο χώρος μετατρέπεται σε τόπο, με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά και ιδιότητες.
2
 Συχνά αναφερόμαστε στον άνθρωπο και τον χώρο σαν να 

μιλάμε για δύο ξεχωριστά, ξένα μεταξύ τους, συστήματα. Ωστόσο, ο χώρος δεν είναι για τον 

άνθρωπο κάτι το οποίο βρίσκεται απέναντί του. Δεν είναι ούτε εξωτερικό αντικείμενο ούτε 

εσωτερικό βίωμα. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι και επιπλέον χώρος.
3
 Το γεγονός αυτό γίνεται 

έντονα αντιληπτό στην Άνω Σύρο, όπου ο τόπος μοιάζει να αγκαλιάζει το σώμα και να το 

εντάσσει ως αναπόσπαστο μέρος του. Η αίσθηση στροβιλισμού στα δρομάκια της Άνω Σύρου 

και ο τρόπος που ο χώρος οδηγεί και κατευθύνει το σώμα, συμβάλουν σημαντικά σε αυτό. 

Καθοριστικό ρόλο στην πιο πάνω αίσθηση κατέχει η δομή του τόπου. Πέρα από βασικό 

στοιχείο, που μεταξύ άλλων, διαμορφώνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε τόπου, ο τρόπος που 

ένας χώρος συγκροτείται, επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κίνηση του σώματος σε 

αυτόν, και κατ’ επέκταση, τον τρόπο που γίνεται αντιληπτός από το άτομο. Στο σημείο αυτό, 

αξίζει να αναφέρουμε πως υπάρχει μια σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης ανάμεσα 

στην κίνηση του σώματος και του βλέμματος, καθώς και τα δύο διαμορφώνονται βάση της 

χωρικής οργάνωσης.  

Παρατηρούμε, συνεπώς, πως σε διαφορετικά χωρικά συστήματα η κίνηση και το βλέμμα 

εκτυλίσσονται με διαφορετικό τρόπο. Έτσι, όλες οι διαδικασίες που συμβάλουν στην 

κατανόηση και αντίληψη ενός χώρου επηρεάζονται καθοριστικά. Λειτουργίες, όπως ο 

προσανατολισμός, άλλοτε διευκολύνονται και άλλοτε χρειάζονται περισσότερο χρόνο και 

προσπάθεια. Χώροι με απλή, ξεκάθαρη δομή, όπως για παράδειγμα μια πόλη με ιπποδάμειο 

σύστημα, επιτρέπουν συνήθως την ευθύγραμμη κίνηση, ενώ συγχρόνως, το βλέμμα ανοίγεται 

σε βάθος. Ο χώρος, όπως φαίνεται και στα διαγράμματα, επιτρέπει οπτικές φυγές και 

μακρινές θεάσεις. Η εν κινήσει εμπειρία σε αυτά τα συστήματα παρουσιάζει συνήθως 

σταθερότητα, ενώ είναι ευκολότερο να αντιληφθεί κανείς τη δομή τους και να 

προσανατολιστεί σε αυτά. Αντίθετα, σε περιπτώσεις χώρων με περίπλοκη και σύνθετη 

οργάνωση, όπως σε μια μεσαιωνική πόλη, η κίνηση είναι ακανόνιστη, το σώμα αναγκάζεται 

να αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση και το βλέμμα διακόπτεται συχνότερα. Στην κατηγορία των 

χώρων αυτών ανήκει και η Άνω Σύρος, στην οποία η κίνηση ακολουθεί τη δαιδαλώδη δομή 

και οι εναλλαγές στις θεάσεις είναι συχνές. Τέτοια χωρικά συστήματα έχουν πολλές φορές 

την ικανότητα να διαστέλλουν την αίσθηση του χρόνου. Το βλέμμα διακόπτεται συνεχώς από  

κάτι κοντινό, ενώ οι οπτικές φυγές εμφανίζονται ως εκπλήξεις κατά την περιπατητική 

διαδικασία. Όπως παρατηρούμε και στην περίπτωση της Σύρου, παρά την αρχική δυσκολία 

προσανατολισμού, ο χώρος μοιάζει από νωρίς οικείος, ενώ η χαώδης οργάνωση και οι συχνές 

εναλλαγές προσδίδουν σε αυτόν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 

                                                           
2
 Christian Norberg - Schulz, Genius Loci, Το πνεύμα του τόπου, σελ. 9 

3
 Μartin Heidegger, Κτίζειν, κατοικείν, σκέπτεσθαι, σελ. 59 

Εικόνα 1 : Το βλέμμα σε διαφορετικά χωρικά συστήματα (ιπποδάμειο, πεδιάδα, μεσαιωνική πόλη, δάσος) 

Πηγή: Πηλαβάκη Άντρεα, Περπατώντας: χωρική εμπειρία και αντίληψη εν κινήσει, Διάλεξη 

Διάλεξη 
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Ακολούθως, γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης και ανάλυσης της διαδικασίας με την 

οποία το άτομο αναγνωρίζει σταδιακά μια χωρική αλληλουχία. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

να γνωρίσουμε έναν χώρο είναι η κίνηση σε αυτόν, ιδιαίτερα μέσω του περπατήματος. 

Άλλωστε, όπως υποστηρίζει ο Drew Leder, η αντίληψη είναι από μόνη της μια κινητήρια 

ενέργεια. Αυτό που γίνεται αντιληπτό είναι πάντοτε διαποτισμένο με τη σιωπηρή παρουσία της 

κινητικότητας. Το χωρικό μέγεθος του αντιληπτού κόσμου, η εμπειρία των πραγμάτων όπως 

αυτά βρίσκονται εκεί, κοντά ή μακριά, είναι δυνατή μόνο για κάποιον ο οποίος κινείται μέσα 

στο χώρο.
4
 Η περιπλάνηση επιτρέπει στον άνθρωπο να παρατηρήσει τον χώρο με τον δικό του 

ρυθμό. Κατά την διαδικασία αυτή, το άτομο συλλέγει διαφορετικά στοιχεία του τόπου, 

συνήθως αποσπασματικά, τα οποία συνδυάζει κατά την νοητική διεργασία. Η πρόσληψη των 

στοιχείων αυτών γίνεται μέσω των αισθήσεων, και θεωρώντας πως η όραση κατέχει τον 

σημαντικότερο ρόλο στην διαδικασία αυτή, αναγνωρίζουμε δύο βασικά είδη θεάσεων με 

κριτήριο το αν βρισκόμαστε σε κίνηση ή όχι . Η αντίληψη, δηλαδή, τροφοδοτείται μέσα από 

τις στατικές και τις εν κινήσει θεάσεις. Οι στατικές θεάσεις παρουσιάζουν συνήθως μια 

περιορισμένη εικόνα του χώρου, σε αντίθεση με τις εν κινήσει θεάσεις που αποτελούνται από 

μια αλληλουχία εικόνων από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ωστόσο, ο συνδυασμός και των 

δύο είναι αυτός που βοηθά στην κατανόηση του χώρου.
5
  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, τα στάδια που επισημαίνει ο Jean Piaget κατά την 

αναγνώριση ενός χώρου. Αρχικά, θέτει την αφετηρία ως σημείο αναφοράς, βάση του οποίου 

γίνεται ο προσανατολισμός στο χώρο. Υποσυνείδητα, το άτομο προσπαθεί να αντιληφθεί τις 

υπόλοιπες τοποθεσίες που συναντά σε σχέση με το σημείο αυτό.
6
 Στη συνέχεια, αρχίζει να 

γίνεται αντιληπτό ένα δίκτυο δρόμων και διασταυρώσεων, ενώ στο τελευταίο στάδιο 

συνδυάζονται όλα τα στοιχεία που συλλέχτηκαν, με σκοπό τη συνολικότερη κατανόηση του 

χώρου.  

 

 

 

 

Στην περίπτωση της Άνω Σύρου, ως αφετηρία – σημείο αναφοράς λειτουργούν, συνήθως, 

οι δύο βασικές είσοδοι, Καμάρα και Άνω Τέρμα. Τοποθεσίες που αποτελούν τοπόσημα, όπως 

εκκλησίες, η πιάτσα και κάποια σημεία με ενδιαφέρουσες θεάσεις (πανοράματα) λειτουργούν 

ως αναγνωρίσιμα σημεία που συμβάλλουν στον προσανατολισμό. Αρχικά, τα σημεία αυτά 

προσδιορίζονται μέσω της αφετηρίας, που αποτελεί το πιο οικείο σημείο για κάποιον που δεν 

γνωρίζει αρκετά την Άνω Σύρο. Όταν, όμως, συναντήσουμε τα σημεία αυτά μέσα από 

διαφορετικές διαδρομές, μπορούμε πια να ανασυνθέσουμε στο μυαλό μας τόσο το δίκτυο 

μονοπατιών, όσο και την ακριβή θέση των σημείων αυτών, ανεξάρτητα από το σημείο 

αφετηρίας. 

                                                           
4
 Drew Leder, The absent body,  σελ. 17 

5
 Γιάννης Πεπονής, Το σχήμα του τοπίου στην Κυλλήνη, Χωρογραφίες  

6
 Jean Piaget, The child’s conception of Space, όπως αναφέρεται στο κείμενο Το σχήμα του τοπίου στην Κυλλήνη, 

Χωρογραφίες, σελ. 27 

Εικόνα 2: Στάδια αναγνώρισης ενός χώρου 

Πηγή: Πηλαβάκη Άντρεα, Περπατώντας: χωρική εμπειρία και αντίληψη εν κινήσει, Διάλεξη 
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Χωρογραφία κίνησης και βλέμματος στην Άνω Σύρο 

Μεθοδολογία Μελέτης 

Έχοντας ως στόχο την ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του οικισμού όπως γίνεται 

αντιληπτή μέσα από την χωρική εμπειρία του σώματος  σε αυτόν, μελετήσαμε με επιτόπια 

καταγραφή τις αντιδράσεις  σώματος  και βλέμματος σε μια συνεχή πορεία κίνησης στον 

οικισμό εξετάζοντας ως δύο ξεχωριστές περιπτώσεις την ανάβαση και την κατάβαση. 

Έχοντας αρχικά μερικά από τα αναγνωρίσιμα στοιχεία του οικισμού, τοπόσημα, όπως την 

εκκλησία αγίου Γεωργίου, την μονή των Ιησουιτών, την μονή των Καπουτσίνων και  την 

πιάτσα ως προσανατολιστικά στοιχεία  και  τις εισόδους Καμάρα και Άνω Τέρμα ως σημεία 

αφετηρίας, επιχειρήσαμε να κάνουμε σύνδεση των  παραπάνω στοιχείων σε  μία διαδρομή. 

Έτσι για την καταγραφή μας επιλέξαμε δύο συγκεκριμένες διαδρομές που περνούν από τα 

ίδια σημεία με αντίθετο όμως διάνυσμα, έχοντας στην μία (Διαδρομή 1) ως αφετηρία την 

είσοδο  Άνω Τέρμα και τέρμα την είσοδο Καμάρα (διαδρομή κατάβασης) και στην δεύτερη 

(Διαδρομή 2)  ως αφετηρία την είσοδο Καμάρα και τέρμα την είσοδο Άνω Τέρμα (διαδρομή 

ανάβασης). Με την βοήθεια εφαρμογής καταγράφηκαν στις δύο διαδρομές: ο χρόνος, η 

ταχύτητα, ο ρυθμός οι στάσεις και το ύψος ανάβασης/κατάβασης, δηλαδή η κίνηση του 

σώματος, ενώ με φωτογραφίες και βίντεο καταγράφηκαν κατηγοριοποιημένες οι θεάσεις, 

δηλαδή το βλέμμα. Στη συνέχεια οι παραπάνω καταγραφές αναλύθηκαν και μεταφράστηκαν 

σε διαγράμματα και χάρτες όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

 

 

Εικόνα 3: Αναγνωρίσιμα σημεία οικισμού 
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 Διαδρομή 1: Κατάβαση από Άνω Τέρμα προς Καμάρα 

Εικόνα 4 :  Χάρτης διαδρομής κατάβασης από Άνω Τέρμα προς Καμάρα 

Πίνακας 1:  Διάγραμμα ύψους κατάβασης και ρυθμού 
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Εικόνα 5: Χάρτης ταχύτητας κίνησης κατά την κατάβαση 
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 Διαδρομή 2: Ανάβαση από Καμάρα προς Άνω Τέρμα 
 

 

 

Εικόνα 6: Χάρτης διαδρομής ανάβασης από Καμάρα προς Άνω Τέρμα  

Πίνακας 2: Διάγραμμα ύψους ανάβασης και ρυθμού 
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Εικόνα 7: Χάρτης ταχύτητας κίνησης κατά την κατάβαση 
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Κατά την διαδρομή κατάβασης από το άνω Τέρμα προς την Καμάρα υπάρχει έντονη 

ροϊκότητα στην κίνηση, ο ρυθμός είναι γρήγορος και σχετικά σταθερός, ενώ δεν υπάρχει 

σωματική ανάγκη για στάση. Η πραγματική διανυσμένη απόσταση δεν γίνεται εύκολα 

αντιληπτή, αφού μοιάζει να συρρικνώνεται μαζί με το χρόνο λόγω της χειμαρρώδους κίνησης 

που επιβάλλεται από τα έντονα κατεβάσματα και την ελάχιστη σωματική προσπάθεια που 

απαιτείται. Η Κλίμακα του οικισμού φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην ανθρώπινη κλίμακα, 

ή ακόμη και πιο μικρή από αυτήν, επιτρέποντας σε πολλά σημεία οπτικές φυγές τόσο σε 

αναγνωρίσιμα σημεία εντός, αλλά και εκτός του οικισμού. Υπάρχει συχνή και έντονη 

εναλλαγή των θεάσεων, αρκετά πανοράματα και καδραρισμένες θεάσεις προς την 

Ερμούπολη,  γεγονός που καθιστά εύκολο τον προσανατολισμό. Θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι το βλέμμα καθοδηγεί την κίνηση, και όχι το ανάποδο, αφού πρώτα το βλέμμα εντοπίζει τα 

επιθυμητά σημεία και το σώμα απλά ακολουθεί. 

Στην διαδρομή ανάβασης από την Καμάρα  προς το Άνω Τέρμα απαιτείται έντονη 

σωματική προσπάθεια  και ο ρυθμός κίνησης είναι αρκετά αργός σε σχέση με την ανάβαση 

και όχι ιδιαίτερα σταθερός. Λόγω τον αλλεπάλληλων κλιμάκων η επιθυμία για στάση είναι 

αρκετά έντονη και πραγματοποιείται κυρίως στα πλατώματα. Παρουσιάζεται έντονη 

επιμήκυνση του  χρόνου και της απόστασης, αφού τόσο λόγο της χαμηλής ταχύτητας όσο και 

λόγο της ανάγκης για στάση, κατά την ανάβαση απαιτείται περίπου διπλάσιος χρόνος από ότι 

στην κατάβαση για την διάνυση της ίδιας διαδρομής. Τα πλατώματα εκτός από σημεία 

παύσης της κίνησης αποτελούν και τα σημεία στα οποία η ταχύτητα αυξάνεται, αφού είναι τα 

μοναδικά σημεία στην ανάβαση που επιτρέπουν άνετο βηματισμό. Η κλίμακα του οικισμού 

διαστέλλεται ξεπερνώντας την ανθρώπινη κλίμακα, ενώ τα ατελείωτα σκαλιά προσδίδουν μια 

αίσθηση μνημειακότητας. Οι οπτικές φυγές είναι πολύ περιορισμένες, χωρίς έντονες 

εναλλαγές, και στις περιπτώσεις που υπάρχουν δεν είναι τόσο μακρινές. Λόγω του κλειστού 

βλέμματος τα αναγνωρίσιμα σημεία είναι μειωμένα γεγονός που καθιστά δύσκολο τον 

προσανατολισμό. Έτσι, κατά την ανάβαση επικρατεί η αίσθηση εγκλωβισμού, εντείνεται η 

περιπλάνηση και το σώμα καθοδηγεί το βλέμμα σε μία αγωνιώδη προσπάθεια εντοπισμού 

αναγνωρίσιμων σημείων και προσδιορισμού της θέσης εντός του οικισμού.     

 

Συμπεράσματα 

Η πιο πάνω μελέτη αποσκοπεί στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χωρικών ποιοτήτων της Άνω 

Σύρου, χωρίς να παρουσιάζονται τα αρχιτεκτονικά, μορφολογικά ή πολεοδομικά στοιχεία του 

τόπου, αλλά ο τρόπος που αυτά διαμορφώνουν την κίνηση και το βλέμμα. Η Άνω Σύρος, 

όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, μπορεί να συμπεριληφθεί σε μια ευρύτερη κατηγορία χώρων, 

ενώ ταυτόχρονα, παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες που καθιστούν την χωρική εμπειρία 

στον οικισμό ξεχωριστή. Το ανάγλυφο και ο τρόπος που ο οικισμός αναπτύχθηκε πάνω στο 

βράχο έχουν ως αποτέλεσμα ο τόπος να βιώνεται με διαφορετικό τρόπο κατά την ανάβαση 

και την κατάβαση. Στην περίπτωση της κατάβασης διατηρείται μια σύνδεση με την 

Ερμούπολη, λόγω των συχνών οπτικών φυγών προς αυτήν. Αντίθετα, η ανάβαση εντείνει το 

αίσθημα απομόνωσης και εσωστρέφειας που χαρακτηρίζει τον οικισμό, τόσο λόγω των 

περιορισμένων θεάσεων, όσο και λόγω αλλαγής της κλίμακας. Παράλληλα, δηλαδή, με το 

βλέμμα, επηρεάζεται η αίσθηση της κλίμακας, ο χρόνος προσπέλασης, η ταχύτητα και ο 

ρυθμός του κινούμενου σώματος. Παρατηρούμε, λοιπόν, πως ο ίδιος χώρος δύναται να βιωθεί 

και να διαβαστεί με διαφορετικό τρόπο, αλλάζοντας απλά κατεύθυνση. 
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Εικόνα 8: Η αίσθηση της κλίμακας του οικισμού όμως αυτή 

γίνεται αντιληπτή κατά την κατάβαση 

Εικόνα 9: Η αίσθηση της κλίμακας του οικισμού όμως αυτή 

γίνεται αντιληπτή κατά την ανάβαση 
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Η ΠΙΑΤΣΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 

Βούζα Αλεξάνδρα, Φοιτήτρια  Αρχιτεκτονικής σχολής ΕΜΠ  

Φαρίδου Δέσποινα, Φοιτήτρια  Αρχιτεκτονικής σχολής ΕΜΠ 

 

Περίληψη 

Σε αυτή τη μελέτη, έγινε μία προσπάθεια καταγραφής όλων εκείνων των άυλων 

χαρακτηριστικών που καθιστούν τον τόπο της Άνω Σύρου και στη συγκεκριμένη περίπτωση 

το κομμάτι της πιάτσας, μοναδικό. Μελετήθηκαν στοιχεία που θεωρούμε ότι συγκροτούν 

αυτή την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της. Η πιάτσα ως πυρήνας και κοινωνικός πυκνωτής, είναι το 

κομμάτι που συγκεντρώνει κατά βάση τις πιο δημόσιες χρήσεις και την περισσότερη ζωή, 

γεγονός που την καθιστά ένα από τα πιο «φωτεινά» σημεία του οικισμού. Διαθέτει το δικό 

της ξεχωριστό αισθητηριακό τοπίο που σχετίζεται με την ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων, 

παράγοντας έντονα οσφρητικά, απτικά και ηχητικά τοπία. Καθ’ όλη την έκτασή της, είναι 

επίσης έντονο το αίσθημα της νοσταλγίας και της μνήμης, καθώς αποτελεί από μόνη της ένα 

ανοιχτό μουσείο. Το πιο σημαντικό όμως χαρακτηριστικό που γίνεται εύκολα αντιληπτό σε 

όλο τον οικισμό και ιδιαίτερα στο κομμάτι της πιάτσας, είναι η κοινωνική συνοχή των 

ντόπιων που αντικατοπτρίζεται και στη συνεκτική δομή του αρχιτεκτονημένου 

περιβάλλοντος. Το χαμόγελό τους αλλά και η διάθεσή τους να κάνουν τον επισκέπτη να 

νιώσει οικεία στο δικό τους χώρο, δείχνει να είναι έμφυτο χαρακτηριστικό της μικρής αυτής 

κοινωνίας. Έτσι, ο χώρος, ο χρόνος, οι συμπεριφορές και οι αισθήσεις είναι έννοιες που 

αλληλοεπιδρούν και αλληλοσυμπληρώνονται στην κοινωνία αυτή, συνθέτοντας τη μοναδική 

της αξία ως τόπος. 

 

Summary 

In this study, an attempt was made to record all those intangible features that make the 

site of Ano Syros, and especially the district of “Piatsa”, unique. Elements that constitute 

this particular physiognomy have been studied. Piatsa is the place where public uses are 

gathered making it one of the “brighter” spots in the settlement. It has its own special 

sensory landscape associated with the activation of all senses, by producing highly olfactory, 

tactile and sonic landscapes. Throughout its range, there is also a sense of nostalgia and 

memory, as it is an open museum itself. However, the most important feature that is easily 

understood throughout the settlement and especially in the section of Piatsa, is the social 

consistency of the locals, which is reflected in the architectural environment too. Their 

smile, their positive mood and their hospitality, seems to be an inherent feature of this small 

society. Thus, space, time, behaviors and senses are concepts that interact and complement 

each other in this society, composing its unique value as a place.                                       
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1. Εισαγωγή 

Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Άνω Σύρου  

Η Άνω Σύρος, χαρακτηριστικό δείγμα μεσαιωνικού οικισμού χτισμένου αμφιθεατρικά σε 

ένα βράχο, βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού, δίνοντας τη δυνατότητα να 

παρατηρήσει κανείς και να “συνδιαλλαγεί” με όλα τα στρώματα της ιστορίας της Σύρου 

(περίοδος βιομηχανοποίησης, περίοδος νεοκλασικισμού, περίοδος Μεσαίωνα). Διακρίνεται 

για την κοινωνικό-θρησκευτική δομή και τη συλλογική της συνείδηση. Η ιδιαίτερη 

φυσιογνωμία της αφορά τη συνολική της οντότητα, όχι μόνο το υλικό και αρχιτεκτονημένο 

της τοπίο, αλλά και το άυλο που σχετίζεται με τις αισθητικές αντιλήψεις του χώρου 

(αρώματα, ήχοι, αφή κλπ.) 

Ο χαρακτήρας ενός οικισμού σχετίζεται με το σύνολο των ιδιαίτερων γνωρισμάτων του 

(πρακτικών, συναισθηματικών και ιδεολογικών), σε συνδυασμό με την αντίληψη, τη γνώση 

και την επαφή των γνωρισμάτων αυτών από τους χρήστες του οικισμού. Αν ο χαρακτήρας 

είναι το σύνολο των ιδιαζόντων χαρακτηριστικών του, τότε η φυσιογνωμία αποτελεί την 

ταυτότητα του.  

Η Άνω Σύρος ως τόπος προσφέρει μια σειρά αισθητηριακών ερεθισμάτων, χάρη στην 

πνευματική περιουσία της (Λόγος) και στη συναισθηματική φόρτιση που προσφέρει (Μύθος). 

Σε άλλους παραδοσιακούς οικισμούς ο χαρακτήρας ναι μεν είναι σαφής και έντονος, το 

φυσιογνωμικό τους όμως προφίλ είναι πολύ πιο ήπιο από αυτό της Άνω Σύρου. Λόγω της 

ιδιαίτερης κοινωνικό-θρησκευτικής δομής της παρουσιάζει τόσες ιδιομορφίες σε όλες τις 

πολιτιστικές και κοινωνικές εκφράσεις, που η αναγνωρισιμότητα της φυσιογνωμίας της είναι 

όχι μόνο εύκολη αλλά και ιδιαίτερα έντονη. Έτσι, η φυσιογνωμία του οικισμού αυτού γίνεται 

άμεσα αντιληπτή στον επισκέπτη. Διαθέτει χαρακτηριστικό οργανικό περίγραμμα σε 

κάτοψη κι έτσι οροθετείται μέσα στο χώρο, όπως επίσης και σε όψη χάρη στην 

αμφιθεατρικότητά της. Σημαντικό της γνώρισμα αποτελεί η ανθρώπινη κλίμακα, η οποία 

συναντάται στα κτίρια, στα σοκάκια ακόμη και στις μικρές πλατείες, συμβάλλοντας και αυτή 

στη διαμόρφωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα της. 

 

Εικόνα 10| Συνολική άποψη της Άνω Σύρου | Πηγή : Προσωπικό αρχείο 

231



 

Εικόνα 5 | Η αξία του προσώπου στην κοινωνία της Άνω Σύρου 

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό γνώρισμα της φυσιογνωμίας της Άνω Σύρου είναι ο υψηλός 

βαθμός “ανοιχτών σχέσεων”, επικοινωνίας, ασφάλειας, εμπιστοσύνης που έχουν αναπτύξει 

οι κάτοικοι μεταξύ τους, αλλά και οι σχέσεις που αναπτύσσουν με τον επισκέπτη. Αυτό 

εκφράζεται και μέσω της αρχιτεκτονικής της με τη διαβάθμιση των δημόσιων, ημιδημόσιων 

και ιδιωτικών χώρων. Αυστηρά ιδιωτικός χώρος είναι μόνο η κρεβατοκάμαρα, ενώ τα 

υπόλοιπα μέρη των κατοικιών στρέφονται στο δημόσιο, έτοιμα να δεχτούν φως, αέρα και 

επικοινωνία. Ο ημιδημόσιος χώρος χρησιμοποιείται, ελέγχεται και φροντίζεται από τους 

ίδιους τους κατοίκους. Άλλος ένας τρόπος εντοπισμού της συνεκτικότητας της κοινωνικής 

της οργάνωσης είναι η απουσία κενών μεταξύ των κτιρίων. Τέλος, σε αυτή τη 

συλλογικότητα συμβάλει επίσης και το αμφιθεατρικό περίγραμμα του κελύφους της, όπου 

επιτρέπει στους περισσότερους χώρους να έχουν οπτική επαφή τόσο μεταξύ τους, όσο και με 

την Ερμούπολη. Το γεγονός αυτό καθιστά τους χώρους αυτούς εξωστρεφείς και δημιουργεί 

έτσι ένα δίαυλο επικοινωνίας προς όλες τις κατευθύνσεις. 

                                  

Εικόνα 11,3 | Ανοιχτές σχέσεις, Απουσία κενών-                      Εικόνα 4 | Οπτική επαφή με την Ερμούπολη | 

Πηγή : 

Αμφιθεατρικότητα | Πηγή : Προσωπικό αρχείο                      Προσωπικό αρχείο 

Η αρχιτεκτονική επομένως ενός τόπου, εκφράζεται με μορφές, οι οποίες δηλώνουν το 

βαθύτερο χαρακτήρα της κοινωνίας, μιας κοινωνίας που εξελίχθηκε και αναπτύχθηκε σε αυτό 

το χώρο αφήνοντας τα αποτυπώματά της όχι μόνο στα κελύφη, στους δρόμους, στα πεζούλια 

και στα παράθυρα, αλλά και στα ήθη, τα έθιμα, στις συνήθειες, στη συμπεριφορά των 

κατοίκων και των επισκεπτών. 

Στις μικρές κοινωνίες όπως αυτή της Άνω Σύρου, δεν υπάρχει ανώνυμο πλήθος, υπάρχουν 

επώνυμα άτομα. Το ίδιο και τα κτίσματα. Το καθένα είναι ξεχωριστό και διακρίνεται ως προς 

την προσωπικότητά του. Η αξία του προσώπου είναι επομένως ευδιάκριτη. Το κάθε άτομο 

αποτελεί μέλος αυτής της μικρής συνεκτικής κοινωνίας και από την ατομική κλίμακα 

ανέρχεται στο επίπεδο μιας συλλογικής προσωπικότητας, της οποίας τη φυσιογνωμία 

αντιλαμβάνεται κανείς αμέσως. Επιπλέον, στη μικρή αυτή κοινωνία, ο επισκέπτης δεν 

αντιμετωπίζεται ως ξένος, καθώς οι κάτοικοι τον υποδέχονται με τέτοιο τρόπο που τον 

κάνουν να νιώθει κομμάτι της κοινωνίας τους, για όσο διαρκεί η επίσκεψή του.  
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2. Η πιάτσα  

Ο πυρήνας της Άνω Σύρου 

Η πιάτσα αποτελεί τον πυρήνα του οικισμού και το βασικότερο σημείο συνάντησης των 

κατοίκων και των επισκεπτών. Λειτουργούσε ανέκαθεν ως κοινωνικός πυκνωτής, καθώς 

είναι το σημείο που συγκεντρώνονται οι δημόσιες χρήσεις, οι υπηρεσίες και οι χώροι 

εστίασης, οι οποίοι αποτελούν σημαντικούς φορείς κοινωνικοποίησης σε ένα τέτοιο είδους 

οικισμό. Εννοιολογικά ταυτιζόταν με την έννοια της αγοράς στην αρχαία Ελλάδα, καθώς 

μέσα από την κοινωνική επαφή, καλλιεργούνταν η κοινωνική παιδεία μέσω ποικίλων 

συζητήσεων για τα κοινά για πολιτιστικά, προσωπικά και ψυχαγωγικά θέματα. Ήταν και 

εξακολουθεί να είναι χώρος διαφυγής και ψυχαγωγίας. Ακολουθούσε έναν άτυπο νόμο, 

στον οποίο η γυναίκα αποκλειόταν σε καθημερινή βάση από τη δημόσια ζωή της πιάτσας και 

χρησιμοποιούνταν έτσι αποκλειστικά από άντρες και παιδιά. Για τα παιδιά η πιάτσα ήταν 

χώρος παιχνιδιού, όπου την ευθύνη της επιτήρησής τους την είχαν αποκλειστικά οι 

μπαμπάδες. Λειτουργούσε ελεύθερη από ηθικές ή άλλες δεσμεύσεις. Αποτελούσε χώρο 

απαλλαγμένο από την αυστηρή θρησκευτικότητα που χαρακτήριζε τον οικισμό της Άνω 

Σύρου, στην οποία εντασσόταν μονάχα στον επιτάφιο και στις ώρες των λιτανειών. Η 

υπεροχή της θρησκευτικότητας μέσα στον οικισμό επιβεβαιώνεται από την αλλαγή στην 

κλίμακα στους εκκλησιαστικούς χώρους. Η αξία της πιάτσας στον οικισμό επιβεβαιώνεται 

και αυτή από την αλλαγή της κλίμακας και των αναλογιών, ξεχωρίζοντάς την από τον 

υπόλοιπο πολεοδομικό ιστό. 

Στην πιάτσα καταλήγει κανείς περπατώντας από διαφορετικά δρομάκια, τα οποία σε 

κατευθύνουν κυρίως λόγω της διαφορετικής πλακόστρωσής τους με το  

μαρμαράκι στη μέση. Συνεπώς, σε όποια πλευρά και γειτονιά του οικισμού και  

αν βρίσκεσαι είναι εύκολο να καταλήξεις στην πιάτσα από διαφορετικές  

διαδρομές. 

 

Εικόνα 12 | Προσβάσεις στην πιάτσα  
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Εικόνα 18 | Αντιληπτική καταγραφή φωτεινών – σκοτεινών σημείων του οικισμού  

 Φωτεινά – σκοτεινά σημεία του οικισμού 

Η Άνω Σύρος διαθέτει ένα σύνολο από στενάκια τα οποία σε οδηγούν από γειτονιά σε 

γειτονιά και αποτελούν κομμάτι ενός ενιαίου περιπάτου που σου επιτρέπει να περιπλανηθείς 

και να ανακαλύψεις όλα τα ξεχωριστά στοιχεία αυτού του οικισμού. Περπατώντας μέσα στα 

στενάκια μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς τα μέρη που σου προσφέρουν σκιά και αυτά 

που σου προσφέρουν φως. Τα στεγαδάκια είναι τα πιο σκιερά και σκοτεινά μέρη που μπορεί 

να συναντήσει κάποιος στην Άνω Σύρο, ενώ τα στενάκια προσφέρουν επίσης σκιά χάρη στις 

αναλογίες τους σε σχέση με το ύψος και την απόσταση των κτιρίων. Αντίθετα, φωτεινά μέρη 

μπορούν να χαρακτηριστούν τα πιο “ανοιχτά” μέρη όπως είναι οι πλατεϊτσες των γειτονιών, 

αλλά και η πιάτσα. 

 

Εικόνα 13,14,15,16 | Σκοτεινά σημεία – Στεγάδια,       

Εικόνα 17 | Φωτεινά Σημεία - Πιάτσα  | Πηγή : Προσωπικό αρχείο              

Ως πυρήνας του οικισμού, η πιάτσα έχει μεγαλύτερο πλάτος απ’ ότι τα περισσότερα από 

τα υπόλοιπα δρομάκια του οικισμού επιτρέποντας έτσι το φως να παραμείνει για περισσότερη 

ώρα σε αυτήν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τις βραδινές ώρες τα μαγαζάκια και οι ταβέρνες 

ανοίγουν τις πόρτες τους για να υποδεχτούν τους επισκέπτες της πιάτσας και τους κατοίκους, 

φωτίζοντας και γεμίζοντας ζωή το δρόμο. Τέλος, η πιάτσα μπορεί να θεωρηθεί ένα από τα πιο 

“φωτεινά σημεία” του οικισμού κυρίως λόγω της ζωής, της έντασης, των χρωμάτων και της 

ζωντάνιας που διαθέτει.  
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 Λεκτικό διάγραμμα πρώτης εντύπωσης  

 

Εικόνα 19 | Λεκτικό διάγραμμα πρώτης εντύπωσης  
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Λεκτικό διάγραμμα Χώρος – Χρόνος - Συμπεριφορά - Αισθήσεις  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Εικόνα 20  | Λεκτικό διάγραμμα Χώρος – Χρόνος – Συμπεριφορά – Αισθήσεις   
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Αντιληπτικό διάγραμμα Χώρος – Χρόνος - Συμπεριφορά - Αισθήσεις  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Εικόνα 21 | Αντιληπτικό διάγραμμα Χώρος – Χρόνος – Συμπεριφορά- Αισθήσεις  

Στους δύο προηγούμενους χάρτες γίνεται μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης του χώρου, 

του χρόνου, της συμπεριφοράς και των αισθήσεων. Στον πρώτο χάρτη αυτή η 

κατηγοριοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή το λεκτικό διάγραμμα, ενώ στο δεύτερο 

απεικονίζονται χρωματικά όσοι διαχωρισμοί έγιναν στον πρώτο χάρτη. Κυρίαρχο στοιχείο σε 

αυτή την κατηγοριοποίηση είναι ο χώρος και ό,τι σχετίζεται με αυτόν όπως η χρήση των 

χώρων, οι αναλογίες, το χρώμα και οι υφές του. Η έννοια του χρόνου σχετίζεται περισσότερο 

με τα ερείπια και τα εγκαταλελλημένα κτίρια τα οποία ενεργοποιούν τη μνήμη, προκαλώντας 

ταυτόχρονα νοσταλγία. Οι συμπεριφορές δηλώνουν δράσεις, όπως ομιλίες κατά μήκος της 

πιάτσας, ομιλίες μέσα στα μαγαζάκια, στις ταβέρνες και στις κατοικίες. Η παρουσία του 

ανθρώπινου παράγοντα και οι ενέργειές του, είναι αυτά που έχουν το βασικό ρόλο στο 

κομμάτι της συμπεριφοράς. Τέλος, υπάρχει και μια τέταρτη διάσταση σε αυτή την 

κατηγοριοποίηση που έχει σχέση με τις αισθήσεις. Οι αισθήσεις έχουν την ικανότητα να 

αντιλαμβάνονται στοιχεία που δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν εύκολα σε όλα τα 

προηγούμενα, γι’ αυτό αποτελούν μόνες τους μια ξεχωριστή κατηγορία. Τέτοια στοιχεία είναι 

η ενεργοποίηση της γεύσης, της αφής και τον οσμών.  

Συμπερασματικά, στο κομμάτι της πιάτσας φαίνεται να κατέχουν το βασικότερο ρόλο 

έννοιες που σχετίζονται με το χώρο και τις αισθήσεις και δευτερευόντως με τις συμπεριφορές 

και το χρόνο, χωρίς ωστόσο αυτό να υποτιμά την αξία τους και τη συνεισφορά τους στη 

γενικότερη ατμόσφαιρα της πιάτσας. 
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Εικόνα 22 | Ρεύματα αέρα  

Εικόνα 23 | Φως – σκιά | Αίσθηση δροσιάς  

 

 

Ρεύματα αέρα - Φως και σκιά - Αίσθηση δροσιάς  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                                  

                      

Τα ρεύματα αέρα που παρατηρούνται στην πιάτσα αποτελούν ένα αρκετά σημαντικό 

στοιχείο που σχετίζεται με την απτική αντίληψη του ατόμου. Ειδικά τους θερινούς μήνες το 

αεράκι που προέρχεται από τα κάθετα δρομάκια της πιάτσας προκαλεί μια αίσθηση 

ευχαρίστησης, καθώς λειτουργεί ως φυσικός “κλιματισμός”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

Σε όλο το μήκος της υπάρχουν σημεία στα οποία είναι έντονο το αίσθημα της αφής από τη 

δροσιά που προσφέρει το αεράκι, ενώ σε άλλα όχι. Στα σημεία αυτά ανεξαρτήτως αν 

βρίσκονται στον ήλιο ή στη σκιά, η δροσιά δημιουργείται κατά βάση από ρεύματα αέρα που 

έρχονται κυρίως από κάθετα στην πιάτσα δρομάκια αλλά και από τον κλιματισμό ή τη 

διαμπερότητα των μαγαζιών και των ταβερνών. 
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Οσφρητικό τοπίο   

 

 

 

 

Εικόνα 24 | Ευχάριστες οσμές 

 

 

 

 

Εικόνα 25 | Δυσοσμίες  

 

 

Οι οσμές αποτελούν ένα ακόμα βασικό συνθετικό στοιχείο της ατμόσφαιρας κατά μήκος 

της Πιάτσας. Κυρίαρχο ρόλο σε αυτή τη μορφή του τοπίου κατέχουν οι χώροι εστίασης που 

σε παρασύρουν με τις μυρωδιές από τις κουζίνες τους. Έντονη είναι επίσης η μυρωδιά από τις 

κουζίνες των κατοικιών, αλλά και από τον υπόλοιπο χώρο τους λόγω κυρίως των ξύλινων 

επίπλων που βρίσκονται στο εσωτερικό τους. Το κάθε μαγαζί διαθέτει τη δίκη 

χαρακτηριστική μυρωδιά, ειδικά αυτά που πουλάνε εμπορεύματα τα οποία σχετίζονται με τη 

συριανή κουζίνα (πχ. κάπαρη, λουκούμια). Η μυρωδιά του λιβανιού από την εκκλησία, του 

βασιλικού και του γιασεμιού, καθώς και η έντονη μυρωδιά από τις γάτες που αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι στα σοκάκια της Άνω Σύρου, είναι κομμάτι του οσφρητικού τοπίου. 

Οι οσμές που δεν είναι προσβάσιμες προέρχονται από τις κατοικίες, αλλά είναι εξίσου 

χαρακτηριστικές και αναγνωρίσιμες όπως οι προσβάσιμες.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 26 | Σταθερές οσμές 

Σταθερές μένουν οι μυρωδιές από το βασιλικό και το γιασεμί, όπως και από την έντονη 

παρουσία των γατών, οι οποίες προκαλούν τη μεγαλύτερη δυσοσμία. Οι χαρακτηριστικές 

μυρωδιές των μαγαζιών και των κατοικιών είναι αισθητές, ακόμα και με κλειστές τις πόρτες ή 

απουσία των ιδιοκτητών και του κόσμου. 
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 Ηχητικό τοπίο   

 

 

 

  

Εικόνα 27 | Ευχάριστοι ήχοι 

 

 

 

 

Εικόνα 28 | Θόρυβοι 

 

 

Οι πιο έντονοι ήχοι κατά μήκος της πιάτσας προέρχονται από τους χώρους εστίασης, 

δηλαδή τις ταβέρνες, τις καφετέριες. Σε αυτούς τους χώρους ακούγονται οι περισσότερες 

ομιλίες, γέλια, μουσικές καθώς και οι ήχοι από τα μαχαιροπίρουνα. Έντονοι επίσης είναι οι 

ήχοι που ακούγονται από τα μαγαζάκια με τα αναμνηστικά, είτε λόγω ομιλιών, είτε λόγω της 

μουσικής που τα πιο πολλά διαθέτουν. Το θρόισμα των φύλλων από τις βουκαμβίλιες, το 

περπάτημα των ανθρώπων που κατεβαίνουν τα σκαλάκια της πιάτσας, οι ομιλίες από τα 

σοκάκια που καταλήγουν σε γειτονιές, οι ψαλμωδίες, τα ρεμπέτικα τραγούδια από το 

Μουσείο του Βαμβακάρη είναι ακόμα μερικοί ήχοι μικρότερης έντασης που συνθέτουν όμως 

το ηχητικό τοπίο της πιάτσας της Άνω Σύρου. Οι πιο ενοχλητικοί ήχοι που μπορεί να 

συναντήσει κανείς περπατώντας στην πιάτσα προέρχονται από τις ταβέρνες και το μίνι 

μάρκετ, κυρίως λόγω των θορύβων από τα ψυγεία τους, τις κουζίνες τους ή καμιά φορά από 

τις δυνατές ομιλίες των πελατών τους. Η προσβασιμότητα σε αυτούς τους ήχους φαίνεται να 

σχετίζεται και με την ένταση τους, καθώς οι μόνοι ήχοι στους οποίους δεν μπορείς να έχεις 

πρόσβαση είναι αυτοί που προέρχονται από τα σπίτια και τις κουζίνες των σπιτιών όταν 

μαγειρεύουν οι νοικοκυρές.  

 

 

 

 

Εικόνα 29 | Σταθεροί ήχοι 

Οι ήχοι που παραμένουν σταθεροί κατά τη διάρκεια της μέρας, είναι αυτοί που 

σχετίζονται με τις ταβέρνες που παραμένουν όλη την ημέρα ανοιχτές τους θερινούς μήνες, 

έτοιμες να υποδεχτούν πελάτες. 
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Ήχος κατάβασης-ανάβασης που προκαλεί ο περιπατητής  

 

Εκτός από τους ήχους που ήδη αναφέρθηκαν και αφορούν το περιβάλλον της πιάτσας 

(ομιλίες κατοίκων, θόρυβοι, θροΐσματα φύλλων κλπ.), σημαντικός είναι επίσης και ο ήχος του 

βαδίσματος που προκαλεί ο ίδιος ο περιπατητής που την κατηφορίζει. Ο ήχος αυτός ποικίλει 

τόσο ως προς την ένταση, όσο και ως προς τη συχνότητα και εξαρτάται κυρίως από τη μορφή 

και το μήκος των σκαλιών, καθώς και από την κλίση των ευθύγραμμων τμημάτων της. 

Αρχικά, σε τμήματα όπου υπάρχουν συνεχόμενα σκαλιά μικρού μήκους (μεγάλη κλίση), είτε 

ευθύγραμμα τμήματα κεκλιμένα, παρατηρούμε ότι τόσο η ένταση του πατήματος όσο και η 

συχνότητά του, αυξάνονται. Αντίθετα, σε σκαλιά που ανηφορίζουν, σε ευθύγραμμα οριζόντια 

τμήματα καθώς και σε σκαλιά μεγαλύτερου μήκους (2-3 πατημάτων), η ταχύτητα πέφτει και 

η ένταση του ήχου του βαδίσματος μειώνεται. Ακόμη, στα σκαλιά αυτά που έχουν 

μεγαλύτερο μήκος, η ένταση του κτύπου του πρώτου πατήματος, αυτού της κατάβασης, είναι 

πιο δυνατή απ’ ότι αυτή που προκαλούν τα επόμενα πατήματα στο ίδιο σκαλί. Τέλος, επειδή 

δεν υπάρχουν σημαντικές αυξομειώσεις στο πλάτος της πιάτσας (σε μικρότερο πλάτος ο 

χτύπος του βαδίσματος θα ακουγόταν πιο έντονα) και επειδή σε όλο το μήκος της τα υλικά 

του δαπέδου είναι ενιαία, οι παράγοντες αυτοί δεν συνυπολογίζονται στην καταγραφή της 

έντασης του ήχου. 

 

 

 

 

   

Αντίστοιχα, ο περιπατητής που ανηφορίζει το δρομάκι της πιάτσας παράγει και αυτός ήχο 

με το βάδισμα του, ο οποίος κατά βάση είναι χαμηλότερος και σε ταχύτητα και σε ένταση 

από αυτόν της κατάβασης. Παρατηρούμε πως η ταχύτητά του αυξάνεται σε σημεία 

ευθύγραμμα κυρίως οριζόντια αλλά και κεκλιμένα, ενώ μειώνεται στα σκαλάκια που 

ανηφορίζουν παίρνοντας τη χαμηλότερη τιμή στα σκαλάκια με μεγάλο μήκος (2-3 βημάτων). 

Η ένταση αντίθετα του ήχου του βαδίσματος της ανάβασης εντείνεται όπου υπάρχουν 

συνεχόμενα σκαλάκια, παίρνοντας την υψηλότερη τιμή στα σκαλάκια που κατηφορίζουν. 

Τέλος, αντίστοιχα και με την κατάβαση, επειδή δεν υπάρχουν σημαντικές αυξομειώσεις στο 

πλάτος της πιάτσας και επειδή σε όλο το μήκος της τα υλικά του δαπέδου είναι ενιαία, οι 

παράγοντες αυτοί δε συνυπολογίζονται στην καταγραφή της έντασης του ήχου. 
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Υφές – χρωματική εντύπωση - αισθήσεις που κυριαρχούν  

                                                                                                        

 

 

 

 

Εικόνα 30 | Υφές – Χρωματική εντύπωση  

Κατηφορίζοντας το δρομάκι της πιάτσας είναι εύκολα αντιληπτή  η χρωματική εναλλαγή.  

Στην αρχή της πιάτσας, όπου τα κτίσματα είναι κατά βάση κατοικίες, τα χρώματα που 

κυριαρχούν είναι κυρίως το άσπρο των σπιτιών και το γκρι των βότσαλων στο δάπεδο, το 

οποίο όντας πιο σκούρο τραβάει το μάτι του περιπατητή και τον ωθεί να καταλήξει στο 

κέντρο με τα μαγαζιά. Η μετάβαση από το ασπρόμαυρο αυτό περιβάλλον των σπιτιών προς 

το έγχρωμο των καταστημάτων γίνεται με την παρεμβολή κάποιων πέτρινων κτισμάτων, 

όπου με την πολυχρωμία των πετρωμάτων τους προετοιμάζουν τον περιπατητή. Έπειτα από 

αυτό το σημείο οι χρήσεις αλλάζουν και γίνονται κυρίως εμπορικές, πολιτιστικές καθώς και 

εστίασης διαμορφώνοντας έτσι το κέντρο της πιάτσας. Σε αντιστοιχία λοιπόν με τις χρήσεις 

αλλάζει και ο χαρακτήρας των όψεων των κτισμάτων τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι 

βαμμένα σε αποχρώσεις της ώχρας. Τέλος, η πιάτσα μοιάζει σαν να θέλει να καταλήξει σε 

ένα χρωματικό αποκορύφωμα, αυτό της μεγάλης βουκαμβίλιας στο τέλος της. Έτσι 

συνοπτικά μπορούμε τα πούμε ότι η πιάτσα μοιάζει σαν να έχει διαιρεθεί σε τρία τμήματα, 

αυτό των κατοικιών που μπορεί να συμβολιστεί με το άσπρο χρώμα, αυτό των πιο δημόσιων 

χρήσεων που μπορεί να συμβολιστεί με το χρώμα της ώχρας και τέλος αυτό στο οποίο το 

φούξια χρώμα της βουκαμβίλιας γίνεται εντονότερο και κυριαρχεί. 

 

                        

 

 

 

 

Εικόνα 31 | Αισθήσεις που κυριαρχούν  

Καθ’ όλη την έκταση της πιάτσας δεχόμαστε πολλαπλά ερεθίσματα. Παρόλ’αυτα σε κάθε 

σημείο υπάρχουν ερεθίσματα που τα βιώνουμε εντονότερα απ’ ότι κάποια άλλα και σε κάθε 

περίπτωση ενεργοποιούν και μία διαφορετική αίσθηση. Για παράδειγμα, η αίσθηση της 

όρασης κυριαρχεί σε σημεία με θέα την Ερμούπολη ή σε σημεία με έντονο χρώμα, η αίσθηση 

της ακοής σε σημεία που είναι έντονο το θρόισμα των φύλλων, η αίσθηση της γεύσης έξω 

από τις ταβέρνες, η οσμή σε σημεία που συγκεντρώνονται οι γάτες καθώς και έξω από τις 

ταβέρνες, η αφή σε περιοχές που νιώθουμε το αεράκι και τέλος η νοσταλγία και το αίσθημα 

περιέργειας έξω από εγκαταλελειμμένα κτίρια. 

242



 

Καταγραφή ποιότητας χαρακτήρων κατοίκων επί της Πιάτσας                                                                    
       

 

 

 

 

Εικόνα 122 | Καταγραφή ποιότητας χαρακτήρων κατοίκων επί της Πιάτσας                                                     
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1. Επίλογος 

Η Άνω Σύρος ως ένα ζωντανό ίχνος μίας άλλης εποχής σου δίνει την αίσθηση πως 

μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο όταν τη συναντάς, σε έναν κόσμο πιο όμορφο, πιο ανθρώπινο, 

σε έναν κόσμο από τον οποίο δεν θες να φύγεις.. 

“Η παρουσία του Μεσαίωνα είναι αισθητή μέχρι σήμερα. Τον νιώθει κανείς ανεβαίνοντας τα 

σκαλάκια, σε κάθε στενό, σε κάθε γωνιά, σε κάθε σπίτι. Και είναι ο Μεσαίωνας ζωντανός και 

όχι μόνο το σκηνικό του όπως στους περισσότερους παραδοσιακούς οικισμούς. Δεν έμεινε μόνο 

η πολεοδομική και αρχιτεκτονική δομή του άθικτη. Η κοινωνική δομή, ο τρόπος ζωής, οι 

συνήθειες δεν έχουν αλλάξει.” Ιωσήφ Στεφάνου 

Το ζητούμενο δεν είναι να λειτουργεί αποκλειστικά ως ένα ανοιχτό μουσείο από το οποίο 

λείπει ό,τι του δίνει ζωή, είναι πολύ σημαντικό να προστατευτούν και να διατηρηθούν 

ζωντανές οι μοναδικές εκφράσεις και ποιότητες που παρατηρούνται, από τους υπάρχοντες 

κατοίκους και από τους επισκέπτες, ως κομμάτι της πολιτιστικής και πολιτισμικής 

κληρονομιάς, έτσι ώστε να μη χάσει η Άνω Σύρος τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Πρέπει να 

μπορέσει να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί με σκοπό να έρθουν σε επαφή μαζί της και να 

νιώσουν τη μοναδικότητα και τη μαγεία της πολλές ακόμα γενιές. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του 7
ου

 Διαπανεπιστημιακού Σεμιναρίου 

βιώσιμης ανάπτυξης, πολιτισμού και παράδοσης, του Ινστιτούτου Σύρου, με θέμα 

«Χαρτογράφηση Τοπίου: Φυσικές και Πολιτισμικές ποιότητες». Στόχος της είναι μία 

εναλλακτική χαρτογράφηση του τοπίου της Άνω Σύρου με πρωταγωνιστές τις γάτες. Στο 

διαφορετικό αυτό τρόπο προσέγγισης οι γάτες του οικισμού, που είναι στην πράξη ισότιμοι 

μόνιμοι συγ-κάτοικοι, αναλαμβάνουν το διπλό ρόλο του παρατηρητή – παρατηρούμενου. 

Μέσω των προσλαμβανομένων πολυαισθητηριακών ερεθισμάτων γίνονται τα νέα «μάτια»  

ανακάλυψης του τόπου και περιγραφής του τοπίου. Αλλά και ως βασικό βιοτικό στοιχείο του 

τοπίου αποτελούν ξεχωριστό τμήμα της χαρτογράφησής του. Έγινε καταγραφή τους κατά 

μήκος επιλεγμένων διαδρομών και χρησιμοποιήθηκαν ως αφηγητές για την περιγραφή των 

αντίστοιχων αισθητηριακών εμπειριών. Απώτερος σκοπός είναι, επεκτείνοντας και 

ολοκληρώνοντας την έρευνα σε όλο τον οικισμό, η ανάπτυξη μίας πρωτότυπης ηλεκτρονικής 

εφαρμογής, που θα προβάλλει – αναδεικνύει την Άνω Σύρο με ιδιαίτερο κι ευχάριστο τρόπο, 

γνωρίζοντάς την μέσα από τα «μάτια» των γατών.  

Λέξεις – κλειδιά 

Γάτα. Άνω Σύρος, Τοπίο, Ψυχογεωγραφική χαρτογράφηφη, χαρτογραφία 

Cat, Ano Syros, Landscape, Psychogeographic mapping, cartography 

Θερμές ευχαριστίες στον κύριο Ιωσήφ Στεφάνου, πρόεδρο του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης, 

Πολιτισμού και Παράδοσης, Ομότιμο καθηγητή Ε.Μ.Π. και τα μέλη και συνεργάτες του Εργαστηρίου 

Πολεοδομικής Σύνθεσης Ε.Μ.Π. για την όμορφη εμπειρία του σεμιναρίου και τις γνώσεις που μας προσέφεραν 

και αποτέλεσαν έμπνευση για την παρούσα εργασία. 

 

«Το πραγματικό ταξίδι της ανακάλυψης δεν περιλαμβάνει το να ψάχνει κανείς για νέα τοπία 

αλλά το να έχει νέα μάτια» Marcel Proust 
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1. Εισαγωγή    

Οι τόποι έχουν πρωταρχική οντολογική σημασία ως κέντρα σωματικής δραστηριότητας, 

σημασίας και συναισθηματικής σύνδεσης για τους ανθρώπους. Το νόημα του τόπου βασίζεται 

στην υπαρξιακή ή βιωμένη συνείδηση για τον τόπο. (Tilley C., 1994) Έτσι ο  τόπος δεν είναι 

μόνο τα χωρικά του δεδομένα αλλά και οι χρονικότητές του και ο Λόγος και ο Μύθος που οι 

άνθρωποί του δημιουργούν καθώς και οι δραστηριότητες και τα έργα τους. (Στεφάνου Ι, 

2017) 

Τρόποι ύπαρξης του σώματος στον κόσμο αποτελούν οι αισθήσεις, οι οποίες δρουν 

αλληλεπικαλυπτόμενες. Δεν αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον μόνο με την όραση. Όλες οι 

αισθήσεις (όραση, ακοή, όσφρηση, αφή, γεύση) συμμετέχουν σε αυτή την αντίληψη. 

Μιλούμε για θερμά και ψυχρά χρώματα, σκληρούς και μαλακούς ήχους και ουσιαστικά 

μεταθέτουμε ποιότητες από τον ένα αισθητηριακό τομέα στον άλλο. Η εμπειρία των 

αισθήσεων είναι ολιστική, καθώς το σύνολο είναι αυτό, που υπερισχύει. 

Το τοπίο αποτελεί  πολυδιάστατη έννοια, η οποία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ποικιλία 

προσεγγίσεων και νοημάτων από διαφορετικές επιστήμες και χώρες. Ο ορισμός, που δίνει 

η ευρωπαϊκή σύμβαση για το τοπίο (Φλωρεντία, 2000) επιτρέπει να γίνει η απαραίτητη 

διαφοροποίηση μεταξύ τοπίου και γεωγραφικού χώρου. Τοπίο είναι η συλλογική αντίληψη 

ενός τόπου. Αποτελεί το σύνολο των μορφών, του μοτίβου, των χρωμάτων, των ήχων, των 

βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων όπως αυτά, αλληλεπιδρώντας με τις γνωστικές και τις 

συναισθηματικές εμπειρίες του ανθρώπου, οδηγούν στην δημιουργία ενός αισθήματος, 

εκτίμησης, απόλαυσης, ανάκλησης μνημών κ.α., από τη λήψη, αποτύπωση και το συνδυασμό 

των παραπάνω στοιχείων. (Πηγή:  https://el.wikipedia.org/wiki/τοπίο). Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η παρουσία ενός παρατηρητή, ο οποίος αντιλαμβάνεται τα μέρη που 

συνθέτουν το τοπίο ως ένα σύνολο, χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις, τη μνήμη, την αντίληψη 

και το συναίσθημα. 

Η χαρτογράφηση του τοπίου αποτελεί την «εικόνα» του νοήματος του τοπίου, μέσα από 

την οποία θα συντελεστεί η επαφή του ανθρώπου με τον τόπο. (Bachelard G., 1958) Δεν 

αποτελεί μία απλή αναπαράσταση αλλά ο χάρτης γίνεται εργαλείο για να εξηγήσεις τις 

καταστάσεις στο χώρο. 

Η εργασία αυτή αποσκοπεί σε μία εναλλακτική χαρτογράφηση του τοπίου της Άνω Σύρου 

με πρωταγωνιστές τις γάτες σε διπλό ρόλο. Οι γάτες ως «αφηγητές» γίνονται τα νέα, 

διαφορετικά, «μάτια» ανακάλυψης του τόπου, αλλά και ως βασικό βιοτικό στοιχείο του 

αποτελούν ξεχωριστό τμήμα της αποτύπωσης – χαρτογράφησής του.  

 

 

Εικόνα 1. (Πηγή: https://files.brightside.me/files/news/part_34/340760/preview-14760910-650x341-98-

1497874087.jpg) 
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2. Γιατί τις γάτες?    

Στην Άνω Σύρο τις συναντάς παντού... Στα πέτρινα γραφικά δρομάκια… στις πλατείες... 

στις μικρές αυλές… στα κατώφλια των σπιτιών… στα πεζούλια… Υπερήφανες, με 

σπινθηροβόλο βλέμμα και φουντωτή ουρά διεκδικούν την προσοχή και τα χάδια κατοίκων 

και ταξιδιωτών. Χαριτωμένες, πονηρές, παιχνιδιάρικες και φιλάρεσκες, περιφέρονται με 

αυτοπεποίθηση ή ξαπλώνουν χαλαρά επιδεικνύοντας  το λαμπερό τρίχωμά τους. Ο αριθμός 

τους «συναγωνίζεται» αυτό των μόνιμων κατοίκων. Αυτό, βέβαια, μένει να αποδειχθεί όταν 

ολοκληρωθεί η καταγραφή – ταυτοποίησή τους στην συνέχεια της έρευνά μας. Οι 

περισσότερες έχουν συγκεκριμένα σημεία που περνούν το μεγαλύτερο διάστημα του 

εικοσιτετράωρου. Ο συνδυασμός προστασίας από τις καιρικές συνθήκες και απλόχερης 

προσφοράς νερού και φαγητού από τους κατοίκους, τις κάνει να νοιώθουν σαν στο «σπίτι» 

τους, να οικειοποιούνται το χώρο, να τον κάνουν «δικό» τους. Φιλότιμοι κάτοικοι φροντίζουν 

για τους απαραίτητους εμβολιασμούς και στειρώσεις. Οι γάτες στην Άνω Σύρο δεν είναι 

αδέσποτες, είναι ουσιαστικά συγκάτοικοι των ανθρώπων και διασπούν με άνεση τα όρια 

μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου χώρου. 

Όλα αυτά τις καθιστούν ιδανικές για το διπλό ρόλο του παρατηρητή – παρατηρούμενου 

στα πλαίσια της εναλλακτικής αυτής χαρτογράφησης. 

Είναι εξίσου σημαντικό ότι η γάτα, ως εξαιρετικά αγαπητό και δημοφιλές ζώο, συμβάλλει 

θετικά στην προώθηση – αποδοχή των εγχειρημάτων στα οποία συμμετέχει. Δεν είναι τυχαίο 

ότι το Σεπτέμβριο του 2016 μία ομάδα δημιουργικών ανθρώπων γέμισαν με φωτογραφίες από 

πρώην αδέσποτες γάτες από τα καταφύγια Battersea Dogs & Cats Home και Cats Protection 

τις στάσεις του μετρό στο Λονδίνο. Το έκαναν γιατί θεώρησαν αυτονόητο ότι ο κόσμος 

αγαπάει τις γάτες και θέλει να τις βλέπει και έτσι θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν πιο 

εύκολα το μήνυμα, ότι όταν θέλουν οι πολίτες μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να 

αλλάξουν τον κόσμο.  

Η συμμετοχή των γατών μπορεί να ενισχύσει τη δυναμική ακόμα και των πιο διάσημων 

τοπόσημων. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση με τις «διάσημες γάτες του Ερμιτάζ». 

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αναγνωρίσιμα μουσεία στον κόσμο και η 

παρουσία των γατών του, όχι μόνο συμβάλλει στην εντονότερη διαφήμισή του, αλλά 

αποτελεί από μόνη της ένα ξεχωριστό ισχυρό αξιοθέατο. Με τον ίδιο τρόπο οι γάτες της Άνω 

Σύρου μπορούν να γίνουν σύμβολό της και ο καλύτερος πρεσβευτής της παγκοσμίως. 

Η σημαντική θέση της γάτας στη ζωή των ανθρώπων και η στενή σχέση που έχει 

αναπτυχθεί μεταξύ τους, αποτυπώνεται σε εκφράσεις («γάτα με πέταλα», «σα βρεγμένη 

γάτα», «όσο πατάει η γάτα» κλπ), που, χρησιμοποιώντας ιδιότητες και χαρακτηριστικά της, 

περιγράφουν ανθρώπινες συμπεριφορές και χαρακτήρες. Επίσης, παροιμίες με 

πρωταγωνιστές τις γάτες («Ούτε γάτα, ούτε ζημιά», «Όταν λείπει η γάτα χορεύουν τα 

ποντίκια»), δημιουργούν γλαφυρές εικόνες, που σχετίζονται με τις συμπεριφορές τους και 

παραπέμπουν σε αντίστοιχες των ανθρώπων. 

Στην Αρχαία Αίγυπτο η γάτα ήταν ζώο ιερό, σύμβολο της θεάς της γονιμότητας, και 

απεικονίζεται σε τάφους, τοιχογραφίες και γλυπτά. Στη λογοτεχνία («Η ιστορία μιας γάτας» 

του Εμμανουήλ Ροϊδη κ.ά.), την ποίηση («Το Μονόγραμμα», Οδυσσέας Ελύτης, «Οι γάτες 

των φορτηγών», Νίκος Καββαδίας κ.ά.), το θέατρο («Λυσσασμένη γάτα»» του Τενεσί 

Ουίλιαμς κ.ά.), το τραγούδι («Η Σερενάτα», Αρλέτα, «Η γάτα», Περπινιάδης, & Μάθεσης, 

κ.ά.) υπάρχει πλήθος καλλιτεχνικών δημιουργημάτων  με πρωταγωνίστριες τις γάτες. Ακόμα 

και στους Μύθους του Αισώπου, γάτες αποτελούν συμβολικούς χαρακτήρες. 

Η συγγραφέας Alison Nastasi έχει πει: «Πιστεύω πως οι καλλιτέχνες κι οι γάτες είναι 

συγγενή πνεύματα, επειδή μυθοποιούνται συχνά. Αντιμετωπίζονται κι οι δύο συχνά ως 

στερεότυπα λόγω της υποτιθέμενης φήμης τους ως απόμακροι ή ακόμα και εγωκεντρικοί» κι 
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ίσως όχι άδικα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι γάτες έχουν ανθρώπινη συμπεριφορά. Δεν 

έχουν την αφοσίωση και τη δοτικότητα των σκύλων, είναι τολμηρές, πεισματάρες κι 

ανεξάρτητες με συχνές εναλλαγές στη συμπεριφορά τους. 

Τη θεωρία, που θέλει τις γάτες να μην συνδέονται με τους ανθρώπους και απλά να 

συγκατοικούν μαζί τους επειδή τους προσφέρουν τροφή, έρχεται να καταρρίψει πρόσφατη 

μελέτη. Οι γάτες εκτιμούν, θέλουν και επιδιώκουν τη συντροφιά των ανθρώπων, ισχυρίζονται 

οι ερευνητές από το Oregon State University. (Πηγή: http://www.lifo.gr/now/life/138639 ). Η 

Ελεάννα με τρεις γάτες στο σπίτι της, λέει στο greka lifo.gr: «Ένα ζώο δεν είναι απλά μια 

συντροφιά, μια χαρά ή μια ευθύνη. Είναι ένα κομμάτι ζωής, που όπως με όλα τα κομμάτια 

της ζωής, μπορεί να το γευτείς ή όχι…. Μπορώ να πω ότι  ισχύει απόλυτα το γεγονός ότι ποτέ 

δεν υιοθετείς μια γάτα αλλά πως η γάτα υιοθετεί εσένα. Κι εμάς τους τρεις, μας υιοθέτησαν 

όχι μια, ούτε δυο, αλλά τρεις γάτες! Και βλέπουμε». (Πηγή: http://greka.lifo.gr/featured/pet-

city-9-tria-gatia-gia-tin-eleanna/). 

 

3. Η Γάτα 

Η γάτα (Felis catus) ανήκει στην οικογένεια των Αιλουροειδών και είναι το πιο 

διαδεδομένο κατοικίδιο ζώο. Δεινός θηρευτής, κυνηγά πάνω από 1.000 είδη ζώων για τροφή 

και μπορεί να εκπαιδευτεί ώστε να υπακούει σε απλές εντολές. Ζει στο περιβάλλον του 

ανθρώπου εδώ και τουλάχιστον 9.500 χρόνια και είναι ίσως το πιο αγαπητό ζώο μαζί με το 

σκύλο.  

Οι γάτες διαθέτουν οξείες αισθήσεις, όπως όλα τα αιλουροειδή. Μπορούν να διακρίνουν 

καθαρά με το ένα έκτο των επιπέδων φωτός που απαιτούνται για τα ανθρώπινα όντα, αλλά 

δεν βλέπουν στο απόλυτο σκοτάδι. Έχουν αναπτυγμένη όσφρηση, η οποία είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητη στις οσμές, που περιέχουν συστατικά αζώτου, όπως έχουν επίσης οξυμένη ακοή 

και αφή. Μπορούν να αντιληφθούν κραδασμούς και όπως κι άλλα ζώα «προειδοποιούν» με 

τη συμπεριφορά τους για επερχόμενους σεισμούς. Οι οξείες αισθήσεις τους, που επιτρέπουν 

αντιδράσεις σε γεγονότα, που ο ανθρώπινος εγκέφαλος αγνοεί και η ανεξιχνίαστη όψη τους, 

που δεν προδίδει τη διάθεσή τους, αποτέλεσαν, πιθανώς, τους λόγους που τους αποδίδονται 

μεταφυσικές ιδιότητες. 

Η Γάτα του Αιγαίου    

Κάποτε ο γάτος που μου ανέβαινε στον ώμο 

στύλωνε πέρα τα χρυσά του μάτια κι ήταν τότε που 

ένιωθα μιαν αντιφεγγιά να μου ’ρχεται απ’ αντίκρυ 

σαν αγιάτρευτη όπως λένε νοσταλγία 

(Το Φωτόδεντρο) 

Οδυσσέας Ελύτης 

Έχουμε συναντήσει τη Γάτα του Αιγαίου σε όλα τα ελληνικά νησιά. (Εικόνα 2.) Την 

έχουμε θαυμάσει να ποζάρει πάνω σε κυκλαδίτικες στέγες και ασβεστωμένα πεζούλια. 

Πρόκειται για αυτόχθονη φυλή, που πρωτοεμφανίστηκε στα κυκλαδονήσια, αλλά πλέον τη 

συναντάμε σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Ανήκει στην οικογένεια της ευρωπαϊκής γάτας, 

είναι μεσαίου μεγέθους, με ημιμακρύτριχο μεταξένιο τρίχωμα, χωρίς υπομανδύα, το οποίο 

αραιώνει την περίοδο του θέρους και την αναγνωρίζουμε από τη μακριά φουντωτή ουρά της. 

Το τρίχωμά της είναι κυρίως δίχρωμο ή τρίχρωμο, με ή χωρίς ραβδώσεις, ενώ πρέπει το ένα 

εκ των δύο ή τριών χρωμάτων να είναι οπωσδήποτε λευκό και να καλύπτει το 1/3 ή τα 2/3 

του σώματος. Επίσης, έχει εύρωστο, μακρύ και μυώδες σώμα, χωρίς ίχνος παχυσαρκίας και 

διαθέτει δυνατά, μεσαίου μεγέθους πόδια με στρογγυλές πατούσες. Το δε κεφάλι της είναι 

πλατύ αλλά όχι στρογγυλό. Τα μάτια της μπορεί να είναι οποιασδήποτε απόχρωσης του 

248

http://www.lifo.gr/now/life/138639
http://greka.lifo.gr/featured/pet-city-9-tria-gatia-gia-tin-eleanna/
http://greka.lifo.gr/featured/pet-city-9-tria-gatia-gia-tin-eleanna/


 

πράσινου ή του μπλε και έχουν «ανατολίτικο» σχήμα.  Είναι ανεξάρτητη, αλλά συγχρόνως 

φιλική με τον άνθρωπο αλλά και με τις άλλες γάτες αφού έμαθε να συμβιώνει μαζί τους στο 

φυσικό της περιβάλλον. Αγαπάει πολύ το ψάρι, καθώς αποτελούσε τη βασική της τροφή και 

δείχνει να μη φοβάται το νερό. Ο Ελληνικός Όμιλος Γάτας συνεργάζεται με τη Διεθνή 

Ομοσπονδία Γάτας για να αναγνωριστεί η Γάτα του Αιγαίου ως ξεχωριστή ράτσα.  

 

Εικόνα 2. Γάτα του Αιγαίου στην Άνω Σύρο (προσωπικό αρχείο) 

Τα νησιά των γατών    

Στο νησί Tashirojima της Ιαπωνίας οι γάτες ξεπερνούν σε πληθυσμό τους ανθρώπους. 

Κάποτε ήταν περίπου 1000 κάτοικοι στο νησί, αλλά πλέον είναι γύρω στους 100, ενώ οι γάτες 

συνεχώς αυξάνονται. Υπάρχουν άλλα δέκα τουλάχιστον νησιά της Ιαπωνίας όπου οι γάτες 

υπερτερούν του ανθρώπινου στοιχείου. 

Στον ελληνικό χώρο η Ύδρα έχει από τις πιο πολυφωτογραφημένες κι ίσως πιο διάσημες 

γάτες στον κόσμο. Η Γερμανίδα Gabriela Staebler, παγκόσμια αναγνωρισμένη φωτογράφος 

άγριων ζώων, έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο «Ύδρα, το νησί των γατών» - «Hydra, Island of 

cats», με φωτογραφίες αποκλειστικά από το νησί και τη ζωή των γατών σε αυτό.. Η Emma 

Baus, γνωστή δημοσιογράφος, δημιούργησε ντοκιμαντέρ γυρισμένο στη Γαλλία, την Ιαπωνία 

και την Ύδρα, δείχνοντας τη ζωή των γατών στα τρία αυτά μέρη. Και οι δύο δημιουργοί, 

ανάλογα με την οπτική, που προσέγγισε η κάθε μία τις γάτες, έδειξαν με τα έργα τους ότι 

αυτές είναι αναπόσπαστα δεμένες με τη ζωή και το τοπίο του νησιού. 

Η Σύρος είναι ένα νησί με μεγάλο αριθμό γατών. Χαρακτηριστικό είναι ότι έχει 

δημιουργηθεί για τις αδέσποτες γάτες το δικό τους «καφέ», το οποίο σερβίρει κροκέτες και 

φρέσκο νερό. Ο κτηνίατρος Μανώλης Βορρίσης μαζί με άλλους εθελοντές προσφέρει τις 

υπηρεσίες του και εκλεκτούς μεζέδες στις αδέσποτες γάτες του νησιού. Επίσης, σε 

επιλεγμένα σημεία, έχουν τοποθετηθεί ξύλινες ταΐστρες, οι οποίες τροφοδοτούνται από 

εκπαιδευμένα άτομα και την καθαριότητά τους έχει αναλάβει ο Δήμος. 

 

4. H γάτα και η περιπλάνηση στο τοπίο   

Από την πρώτη στιγμή που θα βρεθεί κάποιος (περαστικός, επισκέπτης, ταξιδιώτης) σε ένα 

τόπο προσλαμβάνει ένα πλήθος ερεθισμάτων και με τις 5 αισθήσεις του. Δημιουργούνται 

αντίστοιχα συναισθήματα, γίνονται αναπόφευκτες συγκρίσεις με παρόμοιες παλαιότερες 

εμπειρίες, διαμορφώνεται αντίληψη και τελικά καταχωρείται στη μνήμη η συνολική 

εντύπωση από τον συνδυασμό αυτών, που θα προστεθεί στη δεξαμενή των αναμνήσεων. 

Μπορεί η όραση να θεωρείται η κυρίαρχη αίσθηση, αλλά το τελικό προϊόν προκύπτει από 

την πολυαισθητηριακή επεξεργασία. Σε αρκετές περιπτώσεις πρωταγωνιστεί μια αίσθηση: η 

μυρωδιά του βρεγμένου χώματος, ο θόρυβος σε μια πολυσύχναστη οδική διασταύρωση, το 
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άγγιγμα της ζεστής άμμου το καλοκαίρι στην παραλία, η γευστική απόλαυση ενός καλού 

κρασιού. Σε άλλες περιπτώσεις οι αισθήσεις συναγωνίζονται μεταξύ τους επί ίσοις όροις. 

Ο παρατηρητής είναι υποκειμενικός σε πολύ μεγάλο βαθμό κι έτσι κάθε απόπειρα να 

καταγράψει – αποτυπώσει («χαρτογραφήσει») μία κατάσταση, ένα τόπο, εμπεριέχει πάντα 

υποκειμενικά στοιχεία, παρά τα όποια καθιερωμένα πρότυπα που ακολουθούνται. Tα 

συμπεράσματα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά, ακόμη και για δύο άτομα που βίωσαν από 

κοινού την περιπλάνηση σε ένα χώρο. Ακόμα και το ίδιο πρόσωπο μπορεί να σχηματίσει 

διαφορετική γνώμη ανάλογα με τη πρόσκαιρη συναισθηματική κατάστασή του και τη 

διάθεσή του, ερμηνεύοντας και αξιολογώντας τα ίδια (θεωρητικά) αισθητικά ερεθίσματα. 

Η ανάδειξη αυτής της διαφορετικότητας και η προσέγγιση με μια «άλλη ματιά» 

επιτυγχάνεται στο παρόν εγχείρημα με τη χαρτογράφηση (δια μέσου) των γατών της Άνω 

Σύρου σε επιλεγμένες διαδρομές. Στην Εικόνα 3. και  Εικόνα 4. παρουσιάζεται μέρος της 

χαρτογράφησης αυτής. 

Η επιζητούμενη πολυαισθητηριακή χαρτογράφηση γίνεται περισσότερο αντικειμενική 

έχοντας ως παρατηρητές τις γάτες: Χρησιμοποιούν εξίσου καλά όλες τις αισθήσεις τους (όχι 

μόνο την όραση) για την κατανόηση του περιβάλλοντός τους και με σαφώς λιγότερες 

επιρροές συναισθηματικής φύσεως και λογικής επεξεργασίας. Έτσι οι προσλήψεις αυτές είναι 

σε πιο καθαρή, πρωτόλεια μορφή. 

Επίσης και η αυτοτελής ενσωμάτωση – αποδοχή των γατών ως σταθερών, ισότιμων 

συγκατοίκων προσφέρει επιπλέον δυνατότητες περιγραφής του τοπίου και 

αποτελεσματικότερες ευκαιρίες διάχυσης των πληροφοριών στο ευρύ κοινό. Η ύπαρξη των 

γατών μεταβάλλει το αστικό και αγροτικό τοπίο και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 

καθημερινής ζωής των ανθρώπων. 

 

 

Εικόνα 3. Χάρτης συγκέντρωσης γατών σε επιλεγμένες διαδρομές στην Άνω Σύρο 

250



 

 

Εικόνα 4. Χάρτης θέσεων των γατών- πρωταγωνιστών και των γατών- συμμετεχόντων στην αφήγηση του τοπίου 

της Άνω Σύρου (Πηγή:  

https://www.google.gr/maps/searchχαρτης+ανω+συρου//@37.4478932,24.9365549,869m/data=!3m1!1e3, Ιδία 

Επεξεργασία) 
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Με επίκεντρο τις όμορφες κι αξιαγάπητες αυτές γάτες, ο κάτοικος, ο επισκέπτης, ο 

τουρίστας, μπορεί να έρθει σε επαφή με την ιστορία του τόπου, να γευτεί όμορφες γωνιές του, 

να χαρεί το ηλιοβασίλεμα, να σκαρφαλώσει στα βράχια και να κινηθεί μέσα στα σοκάκια  του 

οικισμού, όπου οι γάτες απολαμβάνουν ελεύθερα κάθε μεριά και κάθε δυσπρόσιτο σημείο 

του.  

 Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται μερικά τέτοια στιγμιότυπα απόλαυσης, μέσα από 

τις αφηγήσεις των γατών – πρωταγωνιστών. 
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5. Οι γάτες αφηγούνται το τοπίο της Άνω Σύρου μία ζεστή ημέρα του 

Ιουνίου 
Είμαστε παρέα  με τα αδελφάκια μου 

και παίζουμε αυτό το ζεστό πρωινό. 

Έχουμε βρει ένα σκιερό μέρος δίπλα από 

το βράχο απέναντι από την προτομή του 

Φερεκύδη, κοντά στην πάνω είσοδο του 

οικισμού, δίπλα στο parking. Είναι βέβαια 

λίγο επικίνδυνα εδώ γιατί περνούν 

αυτοκίνητα…. αλλά δε μας φοβίζει τίποτα 

εμάς! 

 

 

Έχει  απίστευτη ζέστη….. Αλλά εγώ 

απέναντι από την Εκκλησία της Παναγίας του 

Καρμήλου, έχω τη θέση μου δίπλα στη σκάλα, 

δροσερό νεράκι και ωραία σκιά! Τι ησυχία  που 

είναι αυτή….. Θα ξεκουραστώ λιγάκι….  

 

 

Αναζητώντας  λίγη δροσιά το μεσημέρι, 

βρήκα αυτή την αυλή… Ευτυχώς που υπάρχουν 

μερικά φυτά κι έχουμε λίγη σκιά! Ωραία είναι 

στην Άνω Σύρο!! Μπορείς να πας παντού… 

 

 

 

Τι όμορφα, που είναι το απομεσήμερο 

στην αυλή μου!! Έχω τον κήπο μου, μικρός 

βέβαια αλλά έχει τα πάντα:  το καθιστικό 

μου, την ηρεμία μου και το νεράκι μου…. 

Πολύτιμα όλα γιατί έχει καύσωνα… 
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Απογευματάκι κι έχω έλθει στο αγαπημένο μου 

σημείο… Βλέπω από ψηλά τους επισκέπτες, που έρχονται 

για βόλτα, αλλά μπορώ να δω και προς την Ερμούπολη… 

Έχει κι ένα ελαφρό αεράκι εδώ στο Μύλo…Τέλεια είναι! 

 

 

Μας έφεραν και νεράκι!!!!! Μα που κρύφτηκαν αυτά 

τα αδελφάκια 

μου? Πότε θα 

παίξουμε 

επιτέλους? 

 

 

 

 

 

Έχω και παρέα τη συγκάτοικό μου τώρα… Ευτυχώς που είναι απογευματάκι κι έχει πέσει 

λίγο η θερμοκρασία….. Υπέροχη ώρα…. 

 

 

 

 

 

 

Η πιο όμορφη θέα…… 

Βλέπω τα πάντα!!! Την 

Ερμούπολη…. το 

λιμάνι….. το Νεώριο,,, 

Λατρεύω αυτό το σημείο 

τα απογεύματα!!!... 
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Σε λίγο θα αρχίσει να σκοτεινιάζει….. Άναψαν ήδη τα 

φώτα μέσα στο σπίτι. Πλησιάζει η ώρα για το βραδινό μου! 

Μμμμ… Έρχεται μία τόσο υπέροχη μυρωδιά από την 

κουζίνα!!.....Ψαράκια!!!! Ανυπομονώ… 

 

Ήρθαμε με τις φίλες μου εδώ στην πλατεία Μιχαήλ Π. 

Στεφάνου. Η βουκαμβίλια και τα δροσερά μάρμαρα μας 

φτιάχνουν τη διάθεση. Όλη η πλατεία δικιά μας!!...Θα 

καθίσουμε ήσυχα, θα δροσιστούμε λίγο και θα περάσουμε 

ευχάριστα το σούρουπο. 

 

  

 

  

 

Εγώ διαλέγω ένα τοπόσημο για να καθίσω λίγο… Το 

μνημείο πεσόντων είναι από τα αγαπημένα μου σημεία στην 

Άνω Σύρο, ειδικά το βραδάκι. Δε 

με ενοχλεί κανείς κι έχω και θέα 

ένα από τα υπέροχα στεγάδια 

της. 

 

 

Μόλις βραδιάζει ερχόμαστε στην Πίάτσα  

Καθόμαστε στο πεζούλι και βλέπουμε τους 

περαστικούς, κυρίως τουρίστες τέτοια εποχή, που  

έρχονται να απολαύσουν φαγητό ή ποτό στα γραφικά ταβερνάκια, παρέα με 

ρεμπέτκη μουσική αλλά βρίσκουν και την ευκαιρία περιδιαβαίνοντας να κάνουν και αγορές 
αναμνηστικών  από τα χαριτωμένα μαγαζάκια, που έχει εδώ. Το πιο ζωντανό τμήμα στην Άνω Σύρο 
είναι αυτό τα βράδια…..  

6. Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Αξιοποιώντας τα εκάστοτε ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά μπορεί να επιτευχθεί πιο 

αποτελεσματική ανάδειξη ενός τόπου. Στην περίπτωση της Άνω Σύρου οι γάτες αποτελούν 

ένα τέτοιο στοιχείο και προτείνεται η συνέχιση – επέκταση της προσπάθειας αυτής, ώστε να 

καταγραφούν – ταυτοποιηθούν οι γάτες σε όλη την έκταση του οικισμού και να δημιουργηθεί 

κατάλληλη διαδραστική εφαρμογή αυτού του εναλλακτικού τρόπου προβολής.  
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και Παράδοσης, Ινστιτούτο Βιώσιμης Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Παράδοσης, Άνω 

Σύρος, Σύρος 

Διαδικτυακές Πηγές 

 [Βικιπαίδεια] Διαθέσιμο σε:: https://el.wikipedia.org/wiki/Γάτα_του_Αιγαίου 

(Προσπελάστηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2017) 

 [Cat is art] Διαθέσιμο σε: https://www.catisart.gr/archives/15736 (Προσπελάστηκε στις 24 

Νοεμβρίου 2017) 

 [CNN Greece] Διαθέσιμο σε:  http://www.cnn.gr/focus/story/75970/ta-kafe-tis-gatas-sti-

syro, http://www.cnn.gr/taksidi/kosmos/story/46356/meow-oi-gates-katektisan-ti-

mitropoli-toy-londinoy (Προσπελάστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2017) 

 [Gatospito] Διαθέσιμο σε: http://www.gatospito.com/Ie-aeoeoaeo-oco-aUoao-h4.htm 

(Προσπελάστηκε στις 22 Νοεμβρίου 2017) 

 [Grekalifo,gr] Διαθέσιμο σε: http://greka.lifo.gr/featured/pet-city-9-tria-gatia-gia-tin-

eleanna/ (Προσπελάστηκε στις 24 Νοεμβρίου 2017) 

 [Η φωνή της Ύδρας] Διαθέσιμο σε:  (http://fonitisydras.com/themata/animals/item/1348-

oi-gates-ths-ydras-mesa-apo-ton-fako-ths-diashmhs-fotografou-gabriela-staebler) 

 [Ιστορίες Αδέσποτων] Διαθέσιμο σε:    

http://istoriesadespoton.gr/ethelontismos/topothetithike-i-proti-apo-tis-ennea-taistres-gia-

tis-asteges-gates-stin-ermoypoli (Προσπελάστηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2017) 

 [Kefalonia today] Διαθέσιμο σε: https://www.kefaloniatoday.com/psyxagogia/gata-egeou-

i-monadiki-elliniki-fili-54137.html (Προσπελάστηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2017) 

 [Lifo.gr] Διαθέσιμο σε: http://www.lifo.gr/now/life/138639 (Προσπελάστηκε στις 16 

Σεπτεμβρίου 2017) 

 [Logotypos.gr] Διαθέσιμο σε:   http://www.logotypos.gr/περιβάλλον/για-τις-γάτες-με-

αγάπη.html (Προσπελάστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2017) 

 [sigmalive network] Διαθέσιμο σε: http://city.sigmalive.com/article/24008/psahnoyn-

fotografies-gaton-gia-na-ftiaxoyn-kart-postal (Προσπελάστηκε στις 14 Νοεμβρίου 2017) 

 [Syros cats – Συριανές γάτες] Διαθέσιμο σε: https://www.facebook.com/Syros-Cats-

Συριανές-Γάτες-431426616947446/ (Προσπελάστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2017) 

 [syrostoday.g] Διαθέσιμο σε:  https://www.syrostoday.gr/News/7001-Syrianes-Gates.aspx 

(Προσπελάστηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2017) 

  [Το Βήμα] Διαθέσιμο σε: http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=912714 

(Προσπελάστηκε στις 10 Νοεμβρίου 2017) 

  [zoosos.gr] Διαθέσιμο σε:   https://www.zoosos.gr/uperoxes-ta%CE%90stres-kai-

potistres-gia-tis-adespotes-gates-tha-stolisoun-tin-ermoupoli-tis-surou-

suntoma/#axzz4uwAKGa96 (Προσπελάστηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2017) 
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ΙΙΙ.  ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ  

ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΕ ΘΕΜΑ:  

«ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ FROM 

MAPPING TO DESIGΝ» 



 

 

 

 

 

 

 

 



7o a1AnANEnl:HHMIAKO I:EMINAPIO I:YPOY 
ANO LYPm: 26/6 - 1/7 2017 

ATT6 rnv XOPTOypa<pt10l1 OTOV OXE6IOOIJO 
From Mapping to Design 

EK8£0'1 <pOIT'lTIKWV cpvcouov crxoA�<;; ApXITEKTOVWV M11xav1KWV EMn 

Ma9riµa: E101Ka etµma ntp1J3a>.>.ovrn� 7ou 
t.1oaK11K� Oµaoa: Bamhapa Apxovrnuha 
Kohwv1a I:ocpia-Auytp1vou 

Ti1hoc;; Epyaoiac;; Xaproypacpricrri rri� ooou A16>.ou 

ruµµETEXOVTE<;; (j)OITl'ITE<;; 
AAE�iou, AvayvwOT6Tiou>.oc,;, Avop1av6c,;, rewpy166ou, lwavvioric,;. KuTipaioc,;, Mixoc,;, na1Ta�acri>.ric,;,T1µaytvri, Cl>payK1aMKI')<,; 

T. , . Eurroprxo Tpfywvo AS�va� n"oc;; Epyamac;; X . . . cprovpcenon TOU OOTIKOU xwpou 

foµµETEXOVTE<;; cpo1rrirtc;; 
AyyEAaKoTiou>.ou, t:.paµTia>.ou, ::av86Tiou>.oc,;, rou>.1ac,;, Xpuon, Luvaviori, Mm8aiou, T1µaytvric,;. Xp10Tiori, nomµi1ri 
PayKoucrri, Xoursc, LKaµnapowvric,;. LK10Mc,;, LKoucpri, LTaµou, Bapou�aKI'), Kd"iKa, KoKKaAa, Zwmc,;, Mrrouvnousou 
LTOµOTOTIOUAOU, BEVl�EAOU, nanaoonou>.ou, Tpau>.ou, Lucaci, rpanac,;, nupylWTI'), Tcriywv1ac,;, K6VTI')<;, LKOTIO, LTI08onou>.ou 

Ma9riµa: nohwooµia 1 
t.1oaK11K� Oucoc: Bamhapa Apxovrnuha 
ewowpou Kwvornv1fva 

Ma9riµa: nohtoooµia� 2 
b.lOOKTIK� Oµaoa: Bam.\apa ApXOVTOUAO 
0toowpa nwrn, 0toowpou Kwvcr1av1iva 

Th.\oc;; Epyaoiac;; EµTTOPIK� Tpiywvo AS�va�. • 
Xap1oypacp11cr11 TOU OOTIKOU xwpou 

ruµµETEXOVTE<;; q>OITl'ITE<;; 
AyyEAOKOTiou>.ou, ::av861Tou>.oc,;, nomµiTI'), PayKoucrri, Xourtc, LKOµTiapowvric,;, LK10Mc,;, LKOU<pl'J, LTdµou, Bapou�OKl'J 
Kc:'iiKa, KoKKa"Aa, Zwroc;;. Mrrouvr1ouKou, I:raµarorrou"Aou, BEv1�V.ou, narraoorrou"Aou, Tpau"Aou, Visus 

Ma9r,µa: nohwooµia 1 
t.1oaK11K� Oucoo: Bamhapa Apxovrnuha 
Tocxlpn Euepocovn 

Tir"Aoc;; Epyaoiac;; ��i�;�:��1:1;�uxaprnypacpr,crr, 

ruµµETEXOVTE<;; cponrirtc;; 
Kmcrou>.ri, napacrKEU6Tiou>.oc,;, AAE�oTiou>.ou, rouvapri, Uruz, t:.p6crou, AE�tmou, MaATt�ou, Zapavric,;. 01Kovoµioric,; 
napvoc;;, Mav�. fo"AiµTI, Xar�ri1wavvou. Kcrccvnovnc, Kovropn, Mrrouoioc, raKI')<;, t.paKovraE1o�c;;. nana�oy"Aou 
M1µioric;;. no>.uxpovaKI'), <l>poucr1ou, MavwAOKClKI'), NTOUVI'), Aourpcvurm, I:raµou, TEp�OlTOUAOU, Ml')AOlTOUAOU 
MwpdfTI'), TaOUKI'), T�ou�apa, Ka�aAapl'), nacrxa>.ri. TpOVKOVI 

WORKSHOP INFORMAL URBANISM ll.1t8vtc; APXITEKTOVIK6 EpyaOT�p10 µE 9tµa Tl)V )\TUTTI) AOTIKOTTOil)OI) 
TiTAoc; Epyaoiac; I AXAPNEl: I Act in Transition -ll.pwVTa� (Evw) OE MmiPaari 
<l>OITl)TIK� 0µ0li0 ��::;.":;,';:X�!T�:�I NTU Athens 

Anna Rodermund, Lukas Wirtz,Ganan Celik,Valerie Niemann, Lisa Faulenbach, Lisa StadUer, Anna SchrOder Luisa-Sophie OsthauslTU Dortmund 
KwvaraVTfv<><;-Opcpta� rtv1a�. la��vri Emrpcirrou, AA�av6p<><; Zli>��. I<><pla-A0riva Mrrapr(li>Ka, Mciv0a Karo1Kciva, KapoAlva Mwptrrri. Mapa narrapamAElou, Kartplva IK1cil NTU Athens 

Ma9r,µa: t.mhwµm1K� Epyacria Ti1>.oc;; Epyaoiac;; TomaKE� TT?pEµl3acr�1� . 
Eml3.\Erroucra: KwvcrrnvTlvioou 'Ehtva 01_0 µovo�m1 EvETIKa rtcpup1a 
L0µ!3ou.\01: Bamhapa APXOVTOUAO, Touxcvkc E.\EU9Epia t.acro� nacpou 

ruµµETEXOVTE<;; cponrirtc;; 
xcpouxc Ecppaiµ 

LUVK£vrpwr1K6<; rrivaKac; 9£µarwv KOi ouµµ£T£X6vrwv rr1c; £K9£oric; 
Emµt"AEia 'EK9rnric;;: Bam"Aapd Apxovrou"Aa, Tccxlpn Euepoouvn, 0rn5wpd riwrn, ct>payK1aMKri flerpcrou rµapdy5a 

259



260



261



262



263



264



265



266



267



268



269



270



271



272



273



274



275



276



277



278



279



280



281



282



283



284



285



286



287



288



289



290



291



292



293



294



295



296



297



298



299



300



301



302



303



304



305



306



307



308



309



310



311



312



313



314



315



316



317



318



319



320



321



322



323



324



325



326



327



328



329



330



331



332



333


	all pdf text with page numbers.pdf (p.1-256)
	pdf1 to pdf 4 with page numbers.pdf (p.1-212)
	pdf1.pdf (p.1-2)
	pdf2 with page numbers.pdf (p.3-6)
	pdf3.pdf (p.7-8)
	pdf4 with page numbers.pdf (p.9-212)

	pdf5 to pdf 6 with page numbers.pdf (p.213-256)
	pdf5.pdf (p.1-2)
	pdf6 with page numbers.pdf (p.3-44)


	mapping with page numbers and cover.pdf (p.257-333)
	pdf7.pdf (p.1-2)
	mapping with page numbers.pdf (p.3-77)
	Συγκεντρωτικό.pdf (p.1)
	01-a.pdf (p.2)
	01-b.pdf (p.3)
	01-c.pdf (p.4)
	01-d.pdf (p.5)
	04-a.pdf (p.6)
	04-b.pdf (p.7)
	04-c.pdf (p.8)
	04-d.pdf (p.9)
	06-a.pdf (p.10)
	06-b.pdf (p.11)
	06-c.pdf (p.12)
	06-d.pdf (p.13)
	10-a.pdf (p.14)
	10-b.pdf (p.15)
	10-c.pdf (p.16)
	10-d.pdf (p.17)
	12-a.pdf (p.18)
	12-b.pdf (p.19)
	12-c.pdf (p.20)
	12-d.pdf (p.21)
	13-a.pdf (p.22)
	13-b.pdf (p.23)
	13-c.pdf (p.24)
	13-d.pdf (p.25)
	17-a.pdf (p.26)
	17-b.pdf (p.27)
	17-c.pdf (p.28)
	17-d.pdf (p.29)
	25-a.pdf (p.30)
	25-b.pdf (p.31)
	25-c.pdf (p.32)
	25-d.pdf (p.33)
	29-a.pdf (p.34)
	29-b.pdf (p.35)
	29-c.pdf (p.36)
	29-d.pdf (p.37)
	22-a.pdf (p.38)
	22-b.pdf (p.39)
	22-c.pdf (p.40)
	22-d.pdf (p.41)
	34-a.pdf (p.42)
	34-b.pdf (p.43)
	34-c.pdf (p.44)
	34-d.pdf (p.45)
	41-a.pdf (p.46)
	41-b.pdf (p.47)
	41-c.pdf (p.48)
	41-d.pdf (p.49)
	41-e.pdf (p.50)
	41-f.pdf (p.51)
	41-g.pdf (p.52)
	41-h.pdf (p.53)
	49-a.pdf (p.54)
	49-b.pdf (p.55)
	49-c.pdf (p.56)
	49-d.pdf (p.57)
	50-a.pdf (p.58)
	50-b.pdf (p.59)
	50-c.pdf (p.60)
	50-d.pdf (p.61)
	53-a.pdf (p.62)
	53-b.pdf (p.63)
	53-c.pdf (p.64)
	53-d.pdf (p.65)
	07-a.pdf (p.66)
	07-b.pdf (p.67)
	07-c.pdf (p.68)
	07-d.pdf (p.69)
	07-e.pdf (p.70)
	07-f.pdf (p.71)
	07-g.pdf (p.72)
	07-h.pdf (p.73)
	07-i.pdf (p.74)
	07-j.pdf (p.75)



