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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝ ΑΡΙΟΥ
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ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ -Χαιρετισμοί

10:00-10:45

ΚΩΣΤΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Καθηγητής ΕΜΠ
«Τοπίου εγκώμιο: Το Τοπίο παντού…»
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ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Περιβαλλοντολόγος, Διδάκτωρ ΕΜΠ
«Φυσικές και Πολιτιστικές διαδρομές σε προστατευόμενους αρχαιολογικούς χώρους από την UNESCO. Μελέτες
περίπτωσης»
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ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΑΡΑ, ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΙΝΑΚΗ
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ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΑΡΑ, Ε.ΔΙ.Π. ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Μηχ. Δρ. ΕΜΠ, Ερευνήτρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής
Σύνθεσης
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ΜΑΡΙΑ ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, MSC Πολεοδομίας- Χωροταξίας ΕΜΠ, Υπ. Δρ Χαροκόπειου
Πανεπιστημίου
«Οι υγρότοποι ως πολιτισμικός μοχλός ανάπτυξης
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ΤΕΤΑΡΤΗ 18-9-2019
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ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΕΤΡΑΤΟΥ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
«Διερευνώντας τις φυσικές και ανθρωπογενείς συνθήκες ωρίμανσης των Τριών Μεγάλων Πολιτισμών της
Σύρου»

11:00-11:30

Διάλειμμα- Καφές

11:30-12:15

ΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΜΠ,
«“Τοπία φύσης και πολιτισμού” στο Αιγαίο _ Από το “περιθώριο” στο “επίκεντρο” του “σχεδιασμού” ως
“αναπτυξιακός συντελεστής”»

12:15-13:00

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, Αρχιτέκτων, Υπ. δρ ΕΜΠ
«Αναζητώντας το τοπίο της Βοιωτίας στον αχό της μυθολογίας»
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

13:00-14:00
ΠΕΜΠΤΗ 19-9-2019
09:30-10:15

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ, Αρχιτέκτων Μηχ., Δρ ΕΜΠ, Διδάσκ. Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ΠAΔΑ
«Διαχρονικές και συγχρονικές εκφάνσεις του ζωγραφικού τοπίου ως μέσα διερεύνησης της εικόνας της πόλης
στον αστικό οπτικό πολιτισμό»

10:15-11:00

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ, Επικ. Καθηγήτρια, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης
«Το βλέμμα του τοπίου»

11:00-11:30

Διάλειμμα- Καφές

11:30-12:15

ΚΩΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Αρχιτέκτων, πρ, Καθηγ. ΤΕΙ Αθηνών
«Το Τοπίο και η αέναος αναστροφή της σχέσης εξωτερικότητα-εσωτερικότητα»
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12:15-13:00

13:00-14:00

Εργαστήριο Σχεδιασμού Διαδραστικών Συστημάτων, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων
Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή Παν.Αιγαίου
ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ, post doc ερευνητής
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, υπ δρ. ερευνήτρια
ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Αναπλ. Καθηγητής
ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Επικ.Καθηγητής
«Μουσείων Τόπος: σύνδεση υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς με χρήση προηγμένης τεχνολογίας»
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

και

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-9-2019
09:30-10:15

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Eπίκ. Καθηγητής ΕΜΠ
«Η ψηφιακή αναπαράσταση του τοπίου»

10:15-11:00

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΝ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ, Eπίκ.Καθηγητής ΕΜΠ
«Το Τοπίο ως Ολιστική Ερμηνεία του ‘Πνεύματος του Τόπου’ (Genius Loci): Οι Έννοιες της ‘Lebensform’ και του
‘Lebenswelt’»

11:00-11:30

Διάλειμμα- Καφές

11:30-12:15

ΠΑΝΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ, Αναπλ. Καθηγ. Σχολή Αρχιτετκόνων Πολυτεχνείο Κρήτης
«Μουσικοί μετασχηματισμοί ως εργαλείο επανασχεδιασμού του αστικού τοπίου»

12:15-13:00

ΑΘHNA XRONH, Αρχαιολόγος-Ιστορικός Τέχνης Ε.Κ.Π.Α., MSc ΠΑ.ΠΕΙ., PhD Ε.Μ.Π. Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής
Αττικής, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
«Σχεδιασμός, ανάπυξη και υλοποίηση Εικονικού Μουσείου Σύρου και Εικονικού Μουσείου Σύρου Ανοικτών
Δεδομένων. Αξιοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμαςARTSTEPS»
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

13:00-14:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 21-9-2019
09:00-11:00

ΞΕΝΑΓΗΣΗ από τον Ομ. Καθηγητή κ. Ιωσήφ Στεφάνου στην Άνω Σύρο

11:00-11:30

ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Πρόεδρος Ινστιτούτου, Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ
«ΤΟΠΙΟ: Φυσικές και Πολιτιστικές Προσλήψεις»
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

11:30- 14:00

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ πέραν των ομιλητών της ημέρας οι:
ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Καθηγητής ΕΜΠ
ΑΛΙΚΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Ομ. Καθηγήτρια ΕΜΠ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΑΡΑ, Δρ ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Μηχ, ΕΔΙΠ ΕΜΠ
ΕΛΕΝΗ ΛΙΝΑΚΗ, Μηχ. Χωροταξίας και Ανάπτυξης , Υπ. Δρ ΕΜΠ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, Αρχιτέκτων, Υπ. Δρ ΕΜΠ
ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ, Post Doc Παν. Αιγαίου
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΑΡΑ, ΕΔΙΠ Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, Ερευνήτρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ, Γενική
Γραμματέας Ινστιτούτου Σύρου.
ΕΛΕΝΗ ΛΙΝΑΚΗ Μηχ.Χωροταξίας και Ανάπτυξης , Υπ. Δρ ΕΜΠ
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Post Doc Πολυτεχνείου Παν. Αιγαίου, Μηχ/νων Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων - Interactive
Systems Design Lab (ISD Lab)
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ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ- ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Ιωσήφ Στεφάνου
Ομότ. Καθηγητής ΕΜΠ
e-mail: josephstefanou@gmail.com
Είναι πλέον κοινή παραδοχή ότι από τα μέσα του εικοστού αιώνα ήδη, το τοπίο έχει πάψει
μα θεωρείται ως μία οπτική ενότητα ικανή να αποτελέσει αντικείμενο εικαστικής μόνο
επεξεργασίας και απεικόνισης. Η έννοια του τοπίου ως πυκνωτή των ποιοτήτων, αισθητικών,
συναισθηματικών και ιδεολογικών, ενός τόπου, άρχισε να απασχολεί εκτός από τους
καλλιτέχνες και επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων, όπως γεωγράφους, πολεοδόμους,
αρχιτέκτονες, τοπογράφους, πολιτικούς μηχανικούς, αλλά και επιστήμονες των
ανθρωπιστικών επιστημών,οι οποίοι όλο και περισσότερο διερευνούν, το τι είναι τοπίο και
ποιά η σημασία του για ένα τόπο, τη χωροχρονική του συγκρότηση, καθώς τον ανεκτίμητο
ρόλο του ως υλικού και άυλου πολιτιστικού πόρου, του τόπου αυτού.
Η αλματώδης άνοδος της ψηφιακής τεχνολογίας, με τις απίστευτες αποδόσεις στον τομέα
της συγκέντρωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης της πληροφορίας, έχει επιτρέψει ώστε στις
ημέρες μας να ανατραπούν όλες οι μέχρι τώρα παραδοσιακές απόψεις για το τοπίο, και να
μπορούμε πλέον με βεβαιότητα να ισχυριστούμε ότι «το τοπίο είναι η συνολική, συλλογική
εντύπωση, που τα άτομα ή οι κοινωνικές ομάδες, αποκομίζουν από ένα τόπο»1.
Υποστηρίζουμε δηλαδή, ότι ο χρήστης του τόπου, κάτοικος, επισκέπτης, φιλομαθής,
εραστής, ή απλά ενδιαφερόμενος γι αυτόν, μέσω του τοπίου του αποκτά επαφή με τη
φυσιογνωμία του ,δηλ. με την ταυτότητά του και έτσι αποκτά και τη δυνατότητα εξοικείωσης,
γνώσης και τελικά, βίωσής του.
Ως συνολική εντύπωση, επομένως, δεν αρκεί να θεωρείται η απλή «εποπτεία», δηλ. η
απόκτηση μια επιφανειακής οπτικής εικόνας, αλλά το σύνολο των εντυπώσεων που
παράγεται από τη συγκομιδή των ερεθισμάτων που προσφέρουν και όλες οι άλλες αισθήσεις
(ακοή, οσμή, αφή, γεύση) καθώς και αυτών που δημιουργούνται από τις σχέσεις του
ανθρώπου με τον μύθο και τον λόγο, με την βοήθεια της συναισθηματικής γλώσσας
(συναισθηματική νοημοσύνη) και της λογικής αντίστοιχα. Το σύνολο λοιπόν, των φυσικών
και πολιτιστικών προσλήψεων, των επιμέρους απολαβών των αισθήσεων αλλά και της ψυχής
και του νου, το οποίο προσφέρεται από κοινού από την βίωση της χωρηκότητας και της
χρονικότητας ενός τόπου και από τις ίδιες τις ανθρώπινες συμπεριφορές και δράσεις. Αυτό
είναι το τοπίο του.
Οι τρόποι πρόσληψης και μετάδοσης αυτής της συνολικής, συλλογικής εντύπωσης, δεν
είναι δυνατό να περιοριστούν μόνο στην απεικόνιση, την περιγραφή, την πληροφόρηση, αν
όλα αυτά δεν αποσκοπούν στη δυνατότητα δημιουργίας προϋποθέσεων για τη βίωση του
τόπου. Εκτός όλων των παραπάνω, απαραίτητη επομένως κρίνεται τόσο η διαμόρφωση
συνθηκών ανάτασης του πνεύματος μέσα σε κατάλληλη ιδεολογική ατμόσφαιρα (νοοτροπία),
όσο και συνθηκών διέγερσης της ψυχής (συναισθηματική υπέρβαση). Επειδή αυτή η βίωση
των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, υλικών και άυλων δηλ. αγαθών ενός τόπου, είναι
δυνατή μόνο εφόσον υπάρχει ανοικτή επικοινωνία και διαθεσιμότητα τόσο από πλευράς
Ιωσήφ Στεφάνου. Το τοπίο ως συνολική έκφραση του τόπου. 5ος τόμος, έκθεση πρακτικών Πανελληνίου
Συνεδρίου ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2005
1
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δέκτη, όσο και από πλευράς πομπού, Θα ήθελα λοιπόν αυτή την προδιάθεση να σας
δημιουργήσω γνωρίζοντάς σας τα μυστικά του τόπου, επάνω στα οποία θα εργαστείτε. Τα
μυστικά του τόπου μου, της Άνω Σύρου, της « Χώρας», όπως ακόμα την προσφωνούν οι
Συριανοί, του μοναδικού οικισμού που υπήρχε σ’ ολόκληρο το νησί, μέχρι την επανάσταση
του 1821.

Εικ 1. Η Χώρα από υψηλά

Εικ.2 Η ¨Ανω Σύρος από την Ερμούπολη

Το αφήγημα της Σύρου
Ξεκινώντας από την απαρχή του σχηματισμού και της διαμόρφωσης του πλανήτη μας, από
το βάθος 320 εκατομμυρίων ετών φτάνουμε στη στιγμή που πριν από 10 εκατομμύρια έτη
αναδύθηκε στη μέση του σημερινού Αιγαίου πελάγους, ένα νησί2, στο οποίο οι ενεργειακές
δυνάμεις ώθησαν και οδήγησαν την συγκέντρωση πετρωμάτων όλων των προηγούμενων
εποχών, εξασφαλίζοντάς του ταυτόχρονα μία μοναδική γεωγραφική θέση με ιδιαίτερα
πλεονεκτήματα. Αυτά τα πλεονεκτήματα εντόπισε και διατύπωσε μέσω της δικής της
γλώσσα, τον μύθο, η αναλογική σκέψη, χαρίζοντας στο νησί το όνομα ενός μυθικού ήρωα,
του ημίθεου Σύρου, γιού του Απόλλωνα και της Σινώπης3. Η ίδια σκέψη τοποθέτησε τη
γέννηση του μεγάλου Θεού του Φωτός και του Πολιτισμού, στη Δήλο, το μικρό νησάκι
ανατολικά της Σύρου, ώστε οι πρώτες, παρθένες και άπειρες ακόμα ακτίνες του ήλιου, που
εμφανίζονται από την κορυφή του Ιερού βράχου του Κύνθου κατά την εαρινή ισημερία,
ημέρα της γέννησής του, να αγγίζουν κατ αρχήν τις ανατολικές πλαγιές της Σύρου Εδώ
αποκτούν τις πρώτες εμπειρίες τους σε μορφές, σχήματα, χρώματα, ήχους, οσμές, αφές, ώστε
έμπειρες πλέον να τις μεταδώσουν προς τη δύση. Να μεταφέρουν το δημιουργικό αποτέλεσμα
της σχέσης του άϋλου με τον υλικό κόσμο.
Η συνέχεια ανήκει στην προϊστορία. Το ζύμωμα των ψυχοπνευματικών κατακτήσεων και
τις πρακτικής εμπειρίας, εμφανίζει σ αυτόν τον χαρητοδοτημένο τόπο και στον περίγυρό του,
κατά την 3η π.Χ χιλιετία, την πρώτη έκφραση της συλλογικής συνείδησης των ανθρώπων του,
2

Κωστόπουλος, Επικ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρακτικά Ημερίδας Κοιν.ΣΕΠ, επάνω Μεριάς Σύρου, Πανεπιστ.
Αιγαίου, Ερμούπολη 4-6 Ιουνίου 2011.
3

Στεφάνου Ιωσήφ.Σύρος μια πολιτισμική γέφυρα στο κέντρο του αρχιπελάγους. Γ. Κυκλαδολογικό συνέδριο.
Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών. Ερμούπολη 25-29/5/2016
Ομήρου Οδύσεια ,Ραψ. Ο. Μετάφρ.Γ.Ζευγώλη Εκδ. ΠΑΠΥΡΟΣ Αμαρούσιον 1975.
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τον πρώτο πολιτισμό του δυτικού κόσμου, τον πρωτοκυκλαδικό πολιτισμό, ο οποίος φέρει
και το όνομα «Πολιτισμός Σύρου- Κέρου». Ακολουθούν οι Ομηρικές περιγραφές4 οι οποίες
βεβαιώνουν ότι η Σύρος , κατά την 2η χιλιετία, υπήρξε μία νήσος, όχι πολυπληθής, αλλά
αγαθή μεν, εύρυτος, εύμηλος, οινοπληθής και πολύπηρος. Η Ομηρική Συρίη η, καθύπερθεν
Ορτυγόιης ευρισκόμενη, είναι μία πλούσια και ευτυχισμένη νήσος, της οποίας οι κάτοικοι δεν
γνωρίζουν πείνα, ούτε σοβαρές ασθένειες.
Αυτό το νησί, μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ιδίως κατά τη διάρκεια
όλων των σκοτεινών, λεγόμενων, αιώνων, κατάληξε, όπως και τα περισσότερα νησιά του
Αιγαίου, έρμαιο των πειρατών, όλων των φυλών και των χρωμάτων, οι οποίοι δρούσαν στη
λεκάνη της Μεσογείου3. Γότθοι, Ούνοι, Νορμανδοί, Φράγκοι, Καταλανοί, Βορειοαφρικάνοι,
Ασιάτες, Μογγόλοι, Σελτζούκοι, αλλά και Δυτικοί Δούκες, όπως ο Ροβέρτος Γκισκάρδος της
Απουλιας και Καλαβρίας ή Βενετοί Δόγηδες, όπως οι Μικιέλη, λυμαίνονταν τα νησιά,
εξανδραποδίζοντας, αιχμαλωτίζοντας ή φονεύοντας τους κατοίκους των, ή αρπάζοντας τα
υπάρχοντά τους και αφήνοντάς τους σε πλήρη φτώχεια.
Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να έχουν παραμείνει ελάχιστοι έως καθόλου κάτοικοι στα
κυκλαδονήσια, ιδίως στα μικρότερα από αυτά, πάμφτωχοι, φοβισμένοι και δυστυχείς. Κατά
τους ιστορικούς της Σύρου, το ξεκίνημα του 13ου αιώνα, βρίσκει το νησί σχεδόν ερημωμένο,
αφού μόνο τρία ονόματα οικογενειών εμφανίζονται να υπάρχουν αυτή την εποχή, ενώ
σύμφωνα με την λαϊκή παράδοση, υπήρχαν και 13 ελεύθερες κοπέλες 4. Αυτοί οι λίγοι
απροστάτευτοι και φοβισμένοι κατοικούσαν στην ύπαιθρο και μόλις διέκριναν πλοίο στον
ορίζοντα, έτρεχαν να κρυφτούν στη σπηλιά του Ρόζου, ένα αρχαίο ορυχείο μήκους περίπου
1400μ., στη θέση Άμπελα, στα νότια του νησιού, περιμένοντας να φύγουν τα πλοία για να
ξαναβγούν στο φως5.
Ένα τραγικό για το ελληνισμό συμβάν, ίσως αυτό που έγινε αιτία α καταρρεύσει τελείως,
δυόμιση αιώνες αργότερα, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, το γεγονός της Άλωσης της
Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους και τους Βενετούς της 4ης Σταυροφορίας, άλλαξε τα
δεδομένα και καθόρισε στη συνέχεια την πορεία της Σύρου. Πράγματι, κατά το μοίρασμα των
Βυζαντινών εδαφών ανάμεσα στους Φράγκους και στους Βενετούς κατακτητές, ο αρχηγός
της Σταυροφορίας, Δόγης της Βενετίας, Δάνδαλος, έδωσε το δικαίωμα στους ευγενείς
βενετσάνους να καταλάβουν νησιά και να τα διοικούν εις το όνομα της γαληνοτάτης
δημοκρατίας της Βενετίας. Έτσι, ο Μάρκος Σανούδος, ανιψιός του Δάνδαλου, ισχυρός
στόλαρχος, ο οποίος είχε συμβάλει ενεργά στην άλωση της βυζαντινής πρωτέυουσας,
κατέλαβε την Εύβοια, την Κρήτη και 12 κυκλαδονήσια, μεταξύ των οποίων και τη Σύρο,
επιλέγοντας ως έδρα του Δουκάτου του, την πλούσια Νάξο.6
Η Σύρος, κατά την εποχή της άλωσης, ανήκε εκκλησιαστικά στην Μητρόπολη των
Αθηνών, Μητροπολίτης της οποίας ήταν τότε ένας περίφημος λόγιος και πολυγραφότατος
συγγραφέας, ο Μιχαήλ Χωνιάτης. Βεβαίως, οι απόμακροι, φτωχοί συριανοί, δεν γνώρισαν
ποτέ τον σπουδαίο αυτόν μητροπολίτη, όπως δεν γνώρισαν και τον λατίνο αντικαταστάτη του
Γεράρδο, τον οποίο εγκατέστησε ως νέο Μητροπολίτη, ο Πάπας, μετά την κατάκτηση των
Αθηνών. Η πρώτη φροντίδα του Δούκα Σανούδου, ήταν να εγκαταστήσει διοικητές στα
κατακτημένα από αυτόν νησιά, οι οποίοι έσπευσαν να οργανώσουν τον υπάρχοντα πληθυσμό,
συγκεντρώνοντάς τον σε κάποιους, έστω υποτυπώδεις, ασφαλείς όμως, οικισμούς. Οι
διάσπαρτοι σε καλύβες, αχυρώνες ή στάβλους, κάτοικοι της Σύρου, συγκεντρώθηκαν στον
λόφο του μεσοβουνίου, στο κέντρο του νησιού, σε ένα κατάλληλο για οχύρωση βράχο και
4

Τιμολέων Αμπελάς, Ιστορία της Νήσου Σύρου από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τα καθ ημάς, Ερμούπολις 1874

5

Ανδρέας Δρακάκης, Η ιστορία της Σύρου της Άνω Σύρου και της Ερμούπολης, Σύρος 2008

6

Κωνσταντίνος Κριτσίνης, Η ιστορία της Σύρου, της Άνω Σύρου και της Ερμούπολης, Σύρος 2008
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έκτισαν γύρω από ένα υπάρχον, στην κορυφή του βράχου, εκκλησάκι του 6ου αιώνα,
αφιερωμένο στον άγιο Γεώργιο, τις κατοικίες τους. Αυτές κτίστηκαν περιμετρικά σε συνεχές
σύστημα, ώστε οι αυστηρά κλειστοί εξωτερικοί τοίχοι τους να σχηματίζουν ένα ενιαίο
προστατευτικό τείχος για το νεοσύστατο, οχυρωμένο έτσι, οικισμό.

Εικ.3Τα τείχη και οι πύλες

Εν τω μεταξύ, οι νέες συνθήκες στις Κυκλάδες, υπό τον έλεγχο πλέον των διοικητών και
την προστασία των Δουκών της Νάξου, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ώστε να αναπτυχθεί
ένα κλίμα ασφάλειας και έλξης για πολλούς δυτικούς τυχοδιώκτες, οι οποίοι έκριναν ότι στις
νέες αυτές περιοχές παρουσιαζόταν ευκαιρίες για απόκτηση γης και για ανάπτυξη εμπορικών
ή άλλων δραστηριοτήτων.
Κατ αρχήν λοιπόν, άρχισαν να καταφτάνουν και να εγκαθίστανται στη Σύρα, έποικοι από
τις γειτονικές στην Ελλάδα, περιοχές της Ιληρίας και της Ιταλίας, όπως από το Διράχειο, το
Πρίντεζι, το Αλέζιο κ.α.. Εξ ου και τα ονόματά τους αντιστοιχούν στους τόπους προέλευσης
των όπως, Δουράτσος, Πρίντεζης, Δαλέζιος,(D Alezio) ή στις φράσεις αποχαιρετισμού των
ανθρώπων τους ,Βακόνδιος ( Va con Dio ),ή σε φυσικά τους χαρακτηριστικά Rossi κλπ. Όλοι
αυτοί, χριστιανοί δυτικού δόγματος, κράτησαν το θρήσκευμά τους, τη στιγμή μάλιστα που ο
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τόπος υπαγόταν εκκλησιαστικά σε λατίνο μητροπολίτη Αθηνών, ιδιοποιήθηκαν όμως
αναγκαστικά την Ελληνική γλώσσα των γηγενών. Άλλωστε μόλις ο αριθμός των κατοίκων
κρίθηκε ικανοποιητικός (ο Κ. Κριτσίνης στο βιβλίο του αναφέρει 400 κάτοικοι), ο Πάπας
όρισε επίσκοπο Σύρου. Έκτοτε το νησί ανήκε στο Καθολικό δόγμα, αφού είχε πλέον δική του
εκκλησιαστική ηγεσία και αυτή ήταν Καθολική.
Όπως είναι γνωστό η Καθολική Εκκλησία, διαθέτει πλήθος εκκλησιαστικών μοναχικών
ταγμάτων, ταγμένων κάθε ένα σε ξεχωριστούς κοινωνικοθρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς,
προνοιακούς ή άλλους σκοπούς, γεγονός που οδήγησε πολυάριθμους μοναχούς, Λαζαριστές,
Καπουτσίνους, Δομηνικανούς, Ιησουίτες κ.α. αλλά καικαλόγριες, Καρμελήτισες,
Δομηνικανίδες, Φραγκισκανές, των ταγμάτων του saint Joseph, saint Vincent κ.α. να
επισκέπτονται συχνά, να παραμένουν ή και να ιδρύουν, αργότερα, μονές στο νησί.
Εκτός όμως από την πολιτική της Καθολικής Εκκλησίας, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη
της χώρας της Σύρου, έπαιξε και η πολιτική των κρατών. Η Γαλλία π.χ. από αιώνες θεωρούσε
ότι μια εξαιρετική αγορά, ιδίως για τα δεύτερης και τρίτης επιλογής προϊόντα της, είναι η
ανατολή. Είναι άλλωστε γνωστή η φράση “C’ est bon pour l’ orient (αυτό είναι καλό για την
ανατολή). Έτσι, μετά την κατάκτηση των νησιών από τους Τούρκους το 1535, με
αρχιναύαρχο του τουρκικού στόλου, τον γνωστό πειρατή, Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, ο
Σουλεημάν ο μεγαλοπρεπής και ο ιδρυτής του οίκου των Βαλόνων, Βασιλιάς της Γαλλίας,
Φραγκίσκος Α, υπέγραψαν συνομολόγηση με την οποία η Γαλλία θα είχε υπό την προστασία
της τους, δυτικού δόγματος, χριστιανούς της ανατολής (Φραγκολεβαντίνους).
Η συνομολόγηση αυτή, δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε η τουρκική κατοχή στη Σύρο,
με εξαίρεση το επεισόδιο του απαγχονισμού του Επισκόπου Ανδρέα Κάργα, από τον
Καπουδαν πασά Αλή Τζελέπη και την πυρπόληση του οικισμού κατά το 1617, να περνά
σχεδόν απαρατήρητη από το νησί, το οποίο βέβαια φρόντιζε να πληρώνει τακτικά τους
φόρους που του αναλογούσαν.
Η κεντρική λοιπόν θέση της Σύρας στο Αιγαίο, σε συνδυασμό με το κυρίαρχο
θρησκευτικό δόγμα στο νησί, συνέβαλαν ώστε να διαμορφωθεί αυτή, σε μια δυτική
ευρωπαϊκή εστία, η οποία έφτανε μέχρι να ονομάζεται « Σύρα, η νήσος του Πάπα» και να
κινεί το ζωηρό ενδιαφέρον ιδίως της Γαλλίας, εφόσον όλα τα εκκλησιαστικά τάγματα που
εγκαταστάθηκαν σε αυτή από την αρχή, διακρίνονται για τη Γαλλική τους προέλευση. Η
μονή, για παράδειγμα, των Καπουτσίνων, η οποία κτίστηκε με την άφιξή τους στο νησί το
1633, επί Λουδοβίκου 13ου και Καδιναλίου Ρισελιέ,(μόλις 16 χρόνια μετά τον απαγχονισμό
του επισκόπου Κάργα), οι Ιησουίτες, οι αδελφές του Ελέους του saint Vincent de Paul, οι
αδελφοί de la Sale, οι ακόμα ονομαζόμενοι Φρερ, είναι γαλλικής προέλευσης.
Η τόσο έντονη και δυναμική παρουσία εκκλησιαστικών ταγμάτων σε ένα οικισμό, του
οποίου ο πληθυσμός πριν την ελληνική επανάσταση κυμαίνονταν από 800 έως το πολύ 4000
άτομα, είχε ως αποτέλεσμα της διαμόρφωσης μιας κοινωνικο-θρησκευτικής δομής της
κοινωνίας, ιδιαίτερης για τα ελληνικά δεδομένα. Η Γαλλική σημαία κυμάτιζε στις μονές κάθε
φορά που εμφανιζόταν κάποιος κίνδυνος , ενώ όλη η κοινωνική ζωή του οικισμού
καθοριζόταν και εποπτευόταν από την Εκκλησία, η οποία μέσω των πολυάριθμων
αδελφοτήτων κυριαρχούσε και καθόριζε όλο τον τρόπο ζωής των Συριανών. Εξ άλλου, οι
αδελφότητες αυτές κάλυπταν κάθε δραστηριότητα θρησκευτική, κοινωνική, πολιτιστική,
επαγγελματική, ηλικιακή ή έμφυλη, ολόκληρου του πληθυσμού. Η έλλειψη οικογενειακού
προγραμματισμού και η θρησκευτική προσήλωση στις αρχές της Καθολικής Εκκλησίας,
έφερνε πολλά παιδιά στην οικογένεια. Έτσι κάθε οικογένεια ενίσχυε σε ανθρώπινο δυναμικό
τον κλήρο, αφού δεν υπήρχε σχεδόν οικογένεια που να μην έχει θείο παπά ή θεία καλόγρια. Η
εκκλησία δέσποζε κυριολεκτικά στον οικισμό, γεγονός που είναι ιδιαίτερα εμφανές και στην
ίδια την κτηριακή δομή και εικόνα του οικισμού.
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Εικ. 4. Οι όγκοι των μονών και
η σχέση τους με τις κατοικίες

Επίσκοπος, ήταν πραγματικός δεσπότης- άρχων (το επισκοπικό μέγαρο ονομάζεται ακόμα
και σήμερα ‘’το παλάτι’’), ενός τόπου ο οποίος καθ όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας είχε
καταφέρει να εξασφαλίσει μια μορφή αυτοδιοίκησης με προεστούς, δημογεροντία και όργανα
διατήρησης της τάξης τόσο στην ύπαιθρο, όσο και στον ίδιο τον οικισμό, τη Χώρα. Οι ίδιοι
οι επίσκοποι, ο εφημέριος ή οι ηγούμενοι των μοναστηριών, έλυναν τις όποιες διαφορές των
κατοίκων, ενώ ο υπεύθυνος τούρκος διοικητής, ο εντεταλμένος να επιβάλει τη δικαιοσύνη
στον τόπο διέμενε μόνιμα στην Κέα και όταν μια φορά το χρόνο επισκεπτόταν τη Σύρο για να
καλύπτει τα προσχήματα και να δικαιολογείται ο μισθός του, διανυκτέρευε στη μονή των
Καπουτσίνων για ασφάλεια, αφού σε αυτήν κυμάτιζε γαλλική σημαία.
Εν τούτοις παρά τον φαινομενικά φεουδαρχικό χαρακτήρα ατού του πολιτειακού
σχήματος, στην πραγματικότητα αυτό ήταν ιδιαίτερα δημοκρατικό, αφού όπως
προαναφέραμε, όλες οι οικογένειες αντιπροσωπευόταν με μέλη του στις διάφορες δομές και
βαθμίδες της εκκλησιαστικής ιεραρχίας.
Τη μέριμνα για τα νήπια, τα ορφανά, τους ηλικιωμένους ή τους ασθενείς είχαν αναλάβει
καλόγριες των, αντίστοιχoυ προσανατολισμού, ταγμάτων. Έτσι νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία,
γηροκομεία, νοσοκομεία, υπήρχαν στη Σύρο και πριν την Επανάσταση. Το θέατρο
λειτούργησε στη Σύρο με τους Ιησουίτες όπως και στις υπόλοιπε δυτικές χώρες ως
θρησκευτικό θέατρο, ενώ οι κάτοικοι της μικρής κωμόπολης της Χώρας ήταν κοινωνοί των
μεγαλύτερων μουσουργών της Ευρώπης μέσα από τις λειτουργίες και τις άλλες
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εκκλησιαστικές εκδηλώσεις των καθολικών εκκλησιών. Η οργάνωση της κοινωνίας μέσω των
αδελφοτήτων και των συναφειών, βοήθησε εκτός των άλλων, τόσο στην επαγγελματική
κατάρτιση, όσο και στην πρώτη γνωριμία των συριανών με τον άγνωστο ως τότε, ακόμα και
ως λέξη , τουρισμό. Ηδη από τον 180 αιώνα αναφέρονται επισκέψεις αδελφοτήτων σε
πανευρωπαϊκά προσκυνήματα και σε ιερούς τόπους, οι οποίες συνεχίζονται και κατά τον 19 ο
και 20ο έως και σήμερα.
Αυτή η σύνδεση με την εκκλησία, έφτασε χωρίς φθορές μέχρι το τέλος του Β Παγκοσμίου
Πολέμου, μέχρι τότε η Χώρα, που μετά την ίδρυση της Ερμούπολης μετονομάστηκε σε
Απάνω Χώρα, ζούσε με τους μεσαιωνικούς ρυθμούς και τρόπους ζωής. Ενδεικτική είναι η
χρονοκατανομή των δραστηριοτήτων που μέχρι και τη δεκαετία του 1960, στηριζόταν
αποκλειστικά στις διάφορες θρησκευτικές εκδηλώσεις και στους απαραίτητους γι αυτές
διαθέσιμους χρόνους. Ο Μάης: μήνας αφιερωμένος στην Παναγιά των λουλουδιών (Santa
Maria del fiores) συγκέντρωνε όχι μόνο την ανθοκομική προσφορά κάθε οικογένειας
μπροστά στο Ιερό της Παναγίας,αλλά και σύσσωμο τον γυναικείο και όχι μόνο, πληθυσμό
στον ειδικό καθημερινό εσπερινό. Ο δρόμος του Σταυρού κάθε Παρασκευή της
Τεσσαρακοστής, οι πρώτες Παρασκευές κάθε μήνα, οι σαράντα ώρες (Qarantahοres), 8ωρη
προσευχή τις πέντε πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, τα στρατάκια, διαδοχικές
προσευχές μποροστά στα παρεκκλήσια των διαφόρων αγίων, σε κάθε ναό και σειρά κόμα
ανάλογων εκδηλώσεων, συμπλήρωναν ή και ανέστειλαν πρακτικές δραστηριότητες του
γυναικείου κυρίως πληθυσμού της Χώρας.
Εν τούτοις η Χώρα, δεν είναι μόνο οι εκκλησίες, οι μονές και τα όμορφα γραφικά σπιτάκια
χωμένα εν πολλοίς στο έδαφος, τοποθετημένα κλιμακωτά ώστε η ταράτσα του ενός να είναι
αυλή του επάνω σπιτιού, είναι και η περίφημη πηγή της, που υδρεύει τον οικισμός από τη
γέννησή του, είναι και τα ακουμπιστράκια στη μέση της διαδρομής για την πηγή όπου οι
βαρυφορτωμένες με μεγάλες πήλινες στάμνες, νοικοκυρές, σταματούσαν να πάρουν μια
ανάσα και να κουτσομπολέψουν, είναι και το μοναδικό Κοιμητήριο των Αγγέλων (για τα
αβάπτιστα νήπια), είναι και η Πιάτσα.

Εικ.5 Η πηγή

Εικ 6 Τα ακουμπιστράκια
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Εικ 7 Η πηγή

Εικ. 8 Το Κοιμητήριο των Αγγέλων

Αν ολόκληρος ο οικισμός είναι αφιερωμένος στο Δία ή στον Απόλλωνα Λόγο, η Πιάτσα
είναι αφιερωμένη στον Ερμή και στον Διόνυσο. Η Πιάτσα, εκπροσωπεί επίσης την Αγορά με
την έννοια που αυτή είχε στην Αρχαία Ελλάδα. Είναι ο χώρος του κοινού των πολιτών και
της πολιτικής έκφρασης του οικισμού. Η εκκλησία του Δήμου. Γι αυτό έχει το δικό της τοπίο.
Στις γειτονιές το ηχοτοπίο, το οσμητικό τοπίο, το τοπίο της αφής ή των γεύσεων ,φαντάζουν
παραμυθένια, ενώ η εικαστική τους έκφραση όπως ολόκληρου του οικισμού, μια ζωγραφιά.
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Εκτός από την τραγουδιστή ιδιόμορφη προφορά παιδιών και γυναικών, οι μελωδίες από τις
λειτουργίες και τους εσπερινούς, η ομαδική προσευχή μετά το Άβε Μαρία, έβγαινε από τα
παράθυρα και τις απάνω πόρτες πολλών σπιτιών σε κάθε γειτονιά και δημιουργούσε μια
ξεχωριστή κατανυκτική ατμόσφαιρα.
Στην Πιάτσα, πάντα κυριαρχούσε το δικό της ηχοτοπίο Απέναντι στην μεγαλειώδη
εκκλησιαστική μουσική των μεγάλων μουσουργών της Δύσης, αυτή αντέτασσε την βαριά
ανατολίτικη ρεμπέτικη μουσική του Ζεϊμπέκικου ή του Χασάπικου, τη μουσική έκφραση του
καημού, του πόνου, του έρωτα και της φτώχειας. Στα υπέροχα Ave Maria τα Sanctous τα
Credo, τα Stabat και τα Requviem του Σούμπερτ, του Μότσαρτ, του Βέρντι, του Vivaldi η
του Γκουνώ, στο μεγαλειώδες Εκκλησιαστικό όργανο και το αρμόνιο, η πιάτσα αντέτασσε τη
Φραγκοσυριανή ή τα Μαύρα Μάτια του Μάρκου Βαμβακάρη, το μπουζούκι, την κιθάρα , το
σαντούρι και αργότερα το ακούραστο γραμμόφωνο που νυχθημερόν ακατάπαυστα κάλυπτε
το ηχοτοπίο της επικράτειάς της και της γύρω περιοχής. Εντούτοις κατά τις ιερές στιγμές και
αυτή η επικράτεια αλλάζει. Οι άνθρωποι της πιάτσας οι ταβερνόβιοι, οι μπουζουξίδες, οι
μάγκες, με μεγάλη ευλάβεια μετέχουν ενεργά στις λιτανείες κρατώντας τα λάβαρα κάποιας
αδελφότητας, η λιτανεύοντας εικόνες.

Εικ. 9 Η Πιάτσα

Εικ, 11 H Λιτανεία της Αγίας Δωρεάς

Αυτή είναι η Απάνω Χώρα, ένας τόπος συνάντησης πολιτισμών ανατολής και δύσης.
Εσείς τώρα, συγκεντρώνοντας τα χωρικά, τα χρονικά και τα στοιχεία συμπεριφορών που σας
εντυπωσίασαν και τα βιώσατε, να τα εκφράσετε αξιοποιώντας τις ικανότητέ και τα ταλέντα
σας και να χρησιμοποιήσετε κάθε είδους εκφραστικό μέσο,που διαθέτετε ,για να αποδώσετε
τη συνολική αντίληψη που εσείς σχηματίσατε για αυτόν τον τόπο.
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Εικ. 12 Δραστηριότητες της καθημερινότητας
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ΤΟΠΙΟΥ ΕΓΚΩΜΙΟ: ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΑΝΤΟΥ…
Κωνσταντίνος Μωραΐτης
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
email: mor@arsisarc.gr
Εισαγωγικά: αφού προσεγγίσαμε σταδιακά το Τοπίο επισημάναμε, «το
Τοπίο παντού»
Επιμένοντας στο ‘τοπίο’ θα άξιζε εισαγωγικά να τονίσουμε τη βαθύτατη οντολογική του
σημασία, τη σημασία του τόπου που υποβαστάζει την πολιτισμική και πολιτική κοινωνική
ύπαρξη. Τείνουμε τότε να προβάλουμε στην εννοιακή επιφάνεια του τοπίου ένα εκτεταμένο
τμήμα των κοινωνικών μας ηθών. Αυτήν την εκτεταμένη σειρά συσχετισμών, τοπίου και
κοινωνικής παρουσίας, θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε στη συνέχεια, επεξηγώντας πως η
παρουσίαση αυτή ξεκινά από την αφήγηση της προσωπικής μας επαφής με τη θεματική του
τοπίου. Πολλαπλής προσωπικής επαφής η οποία προσπαθεί να αποκτήσει την εγκυρότητα του
θεωρητικού λόγου.
Θα ισχυριστούμε επιπλέον πως ότι προσωπικά μας συνέβη, αποδίδει όλα εκείνα τα οποία
σταδιακά επηρέασαν την αντίληψη για το τοπίο στον Ελληνικό και ευρύτερα στον
Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο, τον τελευταίο μισό αιώνα. Έτσι θα επιλέξουμε ως αφετηρία
της παρουσίασης την προσωπική μας εμπλοκή, πριν τριανταπέντε χρόνια, στον αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό του 1985, για τον σχεδιασμού του πάρκου της Καισαριανής, 6 γεγονός που
υποδεικνύει πως ήδη, τότε, είχε αρχίσει να αναπτύσσεται, στον Ελληνικό χώρο, ένα πρώτο
ενδιαφέρον συσχετισμένο με δυνατότητες επαγγελματικές. Αυτή η επαγγελματική πρόκληση
υποχρέωσε τον γράφοντα σε όρους αυτομόρφωσης, συνθετικής δηλαδή αυτοδιδασκαλίας και
στη συνέχεια θεωρητικής συγκρότησης, σε δυο δηλαδή κατευθύνσεις ενδιαφέροντος οι
οποίες, στην ακολουθία των χρόνων, άρχισαν σταδιακά να συγκλίνουν.

Εικ.1: Από τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του πάρκου της
Καισαριανής (1985). Επάνω, το σχεδιαστικό σχήμα ενός
οργωμένου χωραφιού και κάτω, ανάλογη σχεδιαστικό σχήμα που
επιχειρεί να περιγράψει την παράκαμψη των γραμμών της
άροσης, γύρω από τον κορμό ενός δένδρου. Μπορούμε τότε να
μιλήσουμε για ‘σχηματοποίηση’, μια ακολουθία διαδοχικών
σχηματισμών που επιχειρούν σταδιακά να προσεγγίσουν την
τοπιακή πραγματικότητα, διαρκώς βελτιώνοντας τους
σχεδιαστικούς όρους αφαιρετικής απόδοσης του πραγματικού
φυσικού πεδίου (σκαρίφημα του συγγραφέα)..
6

Ως μέλος της αρχιτεκτονικής ομάδας «Αλαλητός».
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Αναπτύχθηκε έτσι, σταδιακά, μια προσέγγιση η οποία επιχειρούσε να συνθέσει το τοπίο,
τα φυσικά του στοιχεία, κατά τρόπο ανάλογο με τα δομικά στοιχεία της κτιριακής
αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Στην πρώτη παραδειγματική, καταγωγική αρχική προσπάθεια η
άροση, το όργωμα του τοπιακού πεδίου περιγράφεται γραφικά με παραλληλία γραμμών, οι
οποίες, σε επόμενη προσέγγιση, κάμπτονται πριν επανέλθουν σταδιακά στην παραλληλία,
ώστε να παρακάμψουν τον κορμό ενός δένδρου. Παράγεται έτσι μια ακολουθία σχεδιαστικών
σχημάτων που επιχειρούν να προσεγγίσουν και να αποδώσουν την τοπιακή πραγματικότητα.
Η μεθοδολογική ολοκλήρωση της προηγούμενης, πρώτης προσέγγισης πραγματοποιήθηκε
αρκετό καιρό αργότερα, με τη συμβολή και της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και μπορεί να
περιγραφεί, όπως θα εξηγήσουμε πιο κάτω, με τον όρο ‘σχηματοποίηση’.7
Σε κάθε περίπτωση πριν τριανταπέντε χρόνια, πέντε χρόνια αργότερα μετά τον αρχικό
διαγωνισμό για το πάρκο στην Καισαριανή, ο συγγραφέας αυτού του κειμένου, μιλώντας για
το τοπίο, επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο η απεικόνιση του εισάγεται ως κύριο
αντικείμενο παράστασης, στην ολλανδική τοπιογραφία του 17ου αιώνα, καθορίζοντας την
τοπιακή πρόσληψη του Δυτικού κόσμου για τους επόμενους αιώνες και την κατονομασία του
τοπίου βασισμένη στον ολλανδικό όρο ‘landschap’ (Roger 1989, σ. 64 – Franchesci 1997, σσ.
84, 89 – Cauquelin 2002, σ. 27). Περιγράφουμε έτσι μια προσωπική διαδρομή η οποία τούτο
το ενδιαφέρον παρουσιάζει. Υποδεικνύει σημαντικούς πρακτικούς συνθετικούς ή
θεωρητικούς κόμβους, ενός δικτύου, ενός αστερισμού αναφορών που μας επιτρέπει να
προσεγγίσουμε πολλαπλά το τοπίο, είτε για να το σχεδιάσουμε είτε για να κατανοήσουμε την
πολιτισμική, πολιτιστική και πολιτική σημασία του στο πλαίσιο της νεότερης και νεοτερικής
Δυτικής ιστορίας, πριν διεκδικήσουμε την ευρύτερη ιστορική και γεωγραφική του, πέραν της
Δύσης, διερεύνηση.

Εικ 2: Jacob-Isaackzoon-van-Ruisdael, Άποψη του Haarlem με λευκά (θερισμένα) χωράφια, 1665 περ. Η
εμφάνιση της τοπιογραφικής προσέγγισης στην Ολλανδία του 17 ου αιώνα, ως αυτόνομης ζωγραφικής κατεύθυνσης,
συνυφασμένη με τους νέους όρους ιδιοκτησιακής σχέσης με τη γη στον αστικό ή εξωαστικό χώρο, όπως και με τις
καταγραφικές διερευνήσεις του αναπτυσσόμενου εμπειρισμού.
7

Πρβλ. τη διδακτική παρουσίαση αυτής της προσπάθειας και την εκτενέστατη θεωρητική υποστήριξή της, στο
Μωραΐτης Κ. (2015α): Σχήματα Τοπίου.
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Εικ. 3: Αριστερά, η κάτοψη από την Κατοικία από Οπτοπλινθοδομή, του Ludwig Mies van der Rohe, την οποία ο
Jmes C. Rose προβάλει στα 1938, στο άρθρο του “Freedom in the Garden” (1993), ως αφαιρετικό γεωμετρικό
πρότυπο – υπόδειγμα που θα μπορούσε να υποστηρίξει επίσης τον σχεδιασμό μιας κηπευτικής ή τοπιακής
διαμόρφωσης. Ώστε μπορούμε να υποθέσουμε μια κοινή ενιαία γεωμετρία παραγωγής συνθετικών σχημάτων,
κοινούς όρους αφαιρετικής σχηματοποίησης, εφαρμόσιμους τόσο σε κτιριακές δομές όσο και στον σχεδιασμό του
τοπίου. Δεξιά, η προσπάθεια απόδειξης της προηγούμενης υπόθεσης από τον συγγραφέα. Δυο τοπιακά σχεδιάσματα
στηριγμένα στην αφαιρετική γεωμετρία της κάτοψης του Mies.

Ας συνεχίσουμε όμως... Πριν τριανταπέντε χρόνια, αγγίξαμε αφετηριακά τον τρόπο με τον
οποίο η ‘σχηματοποίηση’ του τοπίου, των φυσικών του δηλαδή στοιχείων, η υπαγωγή του
δηλαδή σε αφαιρετικά συνθετικά ‘σχήματα’, συγγενεύει με την κτιριακή σύνθεση. Από τη
διαπίστωση αυτή, οδηγηθήκαμε σταδιακά σε μια διδακτική μεθοδολογία, πρόσφορη για
σπουδαστές αρχιτεκτονικής ή αρχιτέκτονες. Πρόσφορη επιπλέον ώστε να συσχετίσει την
αρχιτεκτονική και τοπιακή σύνθεση, με σημαντικούς όρους της νεωτερικής γνωστικής
φιλοσοφίας και της νεότερης γνωστικής ψυχολογίας, τον όρο ‘σχηματισμός – Schematismus’
και τον όρο που υποδείξαμε ήδη, ‘σχηματοποίηση – schematisation’.8 Η μεθοδολογία αυτή
απόκτησε την ώριμη, συγκροτημένη δομή της πριν από είκοσι χρόνια (Μωραΐτης 2015α).
Πριν δεκαπέντε χρόνια, σε εξέλιξη της μεθοδολογίας αυτής, τονίσαμε επίσης τον
τρόπο με τον οποίο η σχηματοποίηση του τοπίου συμβάλει, με ειδικό τρόπο, στην κτιριακή
προσέγγιση και τον αστικό σχεδιασμό, προτείνοντας μορφώματα πτυχώσεων ή επιβάλλοντας
την ‘τοπιακή πολεοδομία – landscape urbanism’. Αλλά αυτές οι κατευθύνσεις υποδεικνύουν
επίσης τη σημασία των τοπιακών αναφορών για τη σημερινή επιστημολογική και επιστημικήπολιτισμική συνθήκη. Τις συσχετίζουν όχι μόνο με την αυξανόμενη περιβαλλοντική,
οικολογική ευαισθησία, αλλά επιπλέον με σημαντικές κατευθύνσεις των επιστημών, όπως τα
τοπολογικά μαθηματικά, την επιγενετική βιολογία ή την ηλεκτρονική προσομοίωση.
Με την έννοια αυτή μπορούμε να ενισχύσουμε την προκλητική δήλωση του τίτλου,
«το τοπίο παντού». Μπορούμε να επεξηγήσουμε πως το τοπίο είτε ως πραγματική συνθήκη
φυσικού και ανθρωπογενούς τόπου, είτε ως μεταφορά μεταβολής συνθηκών έχει αποβεί
πολιτισμικά κεντρική. Στην περιοχή άλλωστε του σχεδιασμού που μας αφορά ιδιαίτερα,
διατρέχει όλες τις κλίμακες συνθετικής προσέγγισης. Σε σχέση με αυτό το πεδίο αναφοράς, ο
Ο όρος ‘Schematismus’, σε ελληνική αντιστοιχία ‘σχηματισμός’, χρησιμοποιείται από τον Immanuel Kant στο
έργο του Κριτική του Καθαρού Λόγου (1979 σσ. 157-168). Αντίθετα ο ενεργητικής υπόδειξης όρος
‘σχηματοποίηση – schematisation’ αντιστοιχεί μάλλον στη γνωσιολογική-επιστημολογική προσέγγιση του Jean
Piaget. Πρβλ. La psychologie de l'intelligence. 1ère partie: La nature de l'intelligence. Chap.2: La «psychologie
de la pensée» et la nature psychologique des opérations logiques (1967). Paris: Armand Colin, 1ère éd. 1947,
second tirage 1967.
8
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Bernard Cache θα συγκρίνει τον σχεδιασμό του τοπίου με τον σχεδιασμό του αντικειμένου,
προσθέτοντας επιπλέον πως η ιδιότητα του αντικειμένου «διαβρώνεται από τον χρόνο»
(Cache 1995, σ. 96). Αυτό το πολλαπλό ενδιαφέρον του τοπίου εξακολουθεί να καθορίζει τη
στάση μας έως σήμερα, διαμορφώνοντας μια κατεύθυνση μεταπτυχιακού μαθήματος στη
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ. Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι ‘επιστημικοί’
συσχετισμοί της θεώρησης και του σχεδιασμού του τοπίου. ‘Επιστημικοί’, συσχετισμένοι με
το ευρύτερο πεδίο από το οποίο η γνώση αναδύεται, σε κάθε ιστορική περίοδο, καθορισμένη
από τις επιστήμες, από πολιτικές επιρροές και ιδεολογήματα, από την επιρροή των
εκφραστικών και τεχνολογικών, κατασκευαστικών πρακτικών, από τη συνολική εντέλει
παραγωγή του πολιτισμού. Μολονότι η προσέγγιση αυτή επιχειρεί να αναπτυχθεί σε όλη την
έκταση της νεότερης και νεωτερικής ιστορίας, επικεντρώνεται για λόγους προφανείς στην
περίοδο που διανύουμε.

Εικ. 4: Η αντίληψη του τοπίου ως υποδείγματος διαρκούς μεταβολής, συσχετίζεται με την τοπολογική υπόδειξη της
μεταβολής και της πτύχωσης και εγκαθίσταται έτσι στο κέντρο των συνθετικών επιδιώξεων, παράγοντας κτίρια σε
συνέχεια του τοπιακού εδαφικού υποβάθρου, κτίρια που επιζητούν να αποτελέσουν συνέχεια των μορφωμάτων του
φυσικού τοπίου. Επάνω, συγκρότημα σταθμού υπεραστικών λεωφορείων στον Ελαιώνα (αριστερά) και κτίριο
Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας (δεξιά), καθορισμένα από μορφώματα πτυχώσεων (Άρσις Αρχιτέκτονες,
2003 και 2016 αντίστοιχα). Κάτω, πρόταση σε διεθνή διαγωνισμό για το συγκρότημα υποδοχής επισκεπτών στην
περιοχή Giant’s Causeway στην Ιρλανδία (2006 σε συνεργασία του συγγραφέα με Σ. Μαυρομμάτη, Μ. Βορεάκου,
Α. Μωραΐτη). Τα δώματα των κτιρίων εμφανίζονται ως συνέχεια του εδάφους, ‘κτίρια-τοπίο’.

Πριν μια δεκαετία τέλος, στο πλαίσιο της προηγούμενης επιστημικής θεώρησης, προβάλαμε την
πολιτική σημασία των τοπιακών παρεμβάσεων και τη συμμετοχή, για αιώνες πολλούς, του ελληνικού
τοπίου, ως εμβληματικής αναφοράς στα αναδυόμενα δημοκρατικά πολιτεύματα και στην απαιτούμενη
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πλέον, από τις νεότερες και νεωτερικές κοινωνίες, σωματική ελευθερία συναφούς ως προς τη
‘φυσικότητά’ της με τον απαιτούμενο σεβασμό προς τις φυσικές ποιότητες του τοπίου.

Εικ. 5: Ο Περικλής αγορεύων στην Πνύκα. Ο Γερμανός ζωγράφος Philipp Foltz απεικονίζει, στα 1852, τον
πολιτικό άνδρα να εκφωνεί τον Επιτάφιο λόγο του, στο τοπίο της αρχαίας Αθήνας, στο αρχαίο τοπίο της
δημοκρατίας.

Ο Βορρόμειος Κόμβος, η προσέγγιση του πολιτισμού γενικά και του τοπίου
ειδικότερα

Εικ. 6: Ο Βορρόμειος Κόμβος. Η παλαιότερη σχηματική απόδοση της αλληλοεμπλοκής των τριών δακτυλίων και η
νεότερη απόδοση της τοπολογικής τους συνέχειας, της διαρκούς ‘συνενοχής’ ανάμεσα στην πρόσληψη του
‘πραγματικού’, τη ‘φαντασιακή’ διεργασία και τη ‘συμβολική’ διεργασία.

Πριν τρεις μήνες!!! Πριν τρεις μήνες μόλις, ακολουθώντας υποδείξεις συγκλίνουσες από
διαφορετικά θεωρητικά πεδία, προσεγγίζουμε με έμφαση την αναφορά στον Βορρόμειο
Κόμβο, Noeud Borroméen στη γαλλική εκδοχή των όρων, Borromean Knot στην αγγλική
(Evans 1996, σσ. 162-164, 285-286). Ο Γάλλος ψυχαναλυτής Jacques Lacan εισάγει την
αναφορά αυτή, προκειμένου να εξηγήσει ψυχικές διαδικασίες… ή, ας χρησιμοποιήσουμε την
ορθότερη κατά την άποψή μας διατύπωση, διαδικασίες νοητικές. Επιμένει επιπλέον πως η
αναφορά αυτή δεν είναι μεταφορική, αλλά πως ο Βορρόμειος Κόμβος είναι η δομή. Πριν
εξηγήσουμε την προηγούμενη δήλωση, θα διευκρινίσουμε πως ο Κόμβος αντιστοιχεί σε τρεις
δακτυλίους, έτσι συνδεδεμένους ώστε αν ένας κοπεί η αλληλοεμπλοκή τους να καταρρέει. Οι
δακτύλιοι αντιστοιχούν στην πρόσληψη του ‘πραγματικού’, στη ‘φαντασιακή’ διεργασία και
τη ‘συμβολική’ διεργασία. Υποδεικνύουν πως ακόμη και η αντίληψη της πραγματικότητας
δεν είναι απλή πρόσληψη. Δε μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τη φαντασιακή προβολή των
επιθυμιών μας και από τη συμβολική τάξη, τον τρόπο οργάνωσης των σημασιών δηλαδή που

23

μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την πραγματικότητα και εντέλει να προβάλουμε σε αυτήν
οργανωτικούς όρους παρέμβασης. Η συμβολική τάξη άρα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες
προσλήψεις, όπως ο σταυρός, η σημαία ή ένα αλγεβρικό σύμβολο. Αυτά συνιστούν επιμέρους
συμβολικές αναφορές που προβάλλονται στο πλαίσιο μιας θρησκευτικής, εθνικής,
επιστημονικής-μαθηματικής ή οποιασδήποτε άλλης προσπάθειας διευθέτησης της
πραγματικότητας. Οργανωτικής διευθέτησης που συνιστά τη συμβολική τάξη και στο πλαίσιο
της οποίας, τα επιμέρους σύμβολα αποκτούν ισχύ σημασίας.
...Και το τοπίο; Ο Lacan έχει αποδώσει τοπολογική ποιότητα στην αλληλοεμπλοκή
των τριών πεδίων του Βορρόμειου Κόμβου. Είναι ο Κόμβος ένα ψυχικό-νοητικό τοπίο
διαρκούς μεταβολής από τη μια κατάσταση στην άλλη, με όλους τους δυνατούς τρόπους.
Τείνουμε έτσι να αντικαταστήσουμε τον ‘τοπικό’ διαχωρισμό της φροϋδικής σχέσης
ασυνείδητου – συνειδητού ή την απλούστερη τοπολογική πρόταση της Ταινίας του Möbius,
για τη διαρκή κίνηση από τη συνειδητή κατάσταση στην ασυνείδητη και αντίστροφα, που
επίσης είχε προτείνει ο Lacan. Προχωρούμε στην υπόθεση συνολικότερων ροών μεταβολής
που τείνουν να περιγραφούν από τον Βορρόμειο Κόμβο και το επιθυμικό υπόλειμμα που
αποδίδεται από τον λακανικό όρο ‘σύνθωμα’ – ‘sinthome’ (Evans 1996, σσ. 273-275).
Ώστε ο Βορρόμειος Κόμβος αποδίδει συνεχείς ψυχικές – νοητικές μεταβολές, ενός
‘τοπίου’ μεταβολών, αν δεχθούμε πως το τοπίο αποτελεί επιστημικό και επιστημολογικό
υπόδειγμα, Επιστημολογικό υπόδειγμα το οποίο κατεξοχήν αποδίδει τη μεταβολή, όπως στις
τοπολογικές προσεγγίσεις και τη Θεωρία των Καταστροφών του René Thom ή στην
περίπτωση του Επιγενετικού Τοπίου του Conrad Waddington. Ταυτόχρονα ο Βορρόμειος
Κόμβος προσφέρει το υπόδειγμα προσέγγισης του τοπίου από τις κοινωνίες οι οποίες
αναφέρονται σε αυτό. Το υπόδειγμα των όρων της αντίληψης, θεώρησης, ερμηνείας και της
διαμόρφωσής του. Το τοπίο δεν είναι ο πραγματικός υλικός τόπος μόνο, αλλά επίσης οι
επιθυμίες μας για τον τόπο αυτό, οι επιθυμίες μας που τις καταθέτουμε πρώτα μέσα από την
αντίληψή μας και τις αναπτύσσουμε ερμηνευτικά, θεωρητικά και συνθετικά-κατασκευαστικά,
μέσα από τη δομική τους συμβολική οργάνωση. Πριν οι επιθυμίες αυτές καταστούν
εικονιστικές ή κατασκευαστικές συγκροτήσεις τοπιοτεχνίας, πριν καταστούν ποιήματα,
λογοτεχνήματα, θεωρητικές προσεγγίσεις, πίνακες για το τοπίο, πριν καταστούν πάρκα και
κήποι συγκροτούνται ως πλέγματα σημασιών – ή ορθότερα αποκτούν πολιτισμική εκφορά,
καθώς δομούνται ως συμβολικά πλέγματα σημασιών.
Αυτό το δομικό πεδίο συγκρότησης προσφέρει, έχουμε ισχυριστεί, για μεγάλη ιστορική
περίοδο, η κτιριακή αρχιτεκτονική, η κτιριακή σύνθεση συχνά συσχετισμένη με τη
ζωγραφική σύνθεση, τη ζωγραφική τοπιογραφία. Άλλοτε πάλι η επιρροή αντιστρέφεται.
Κτίρια, αστικές οργανώσεις αλλά και αντικείμενα συγκροτούνται ακολουθώντας δομικά
πρότυπα που ο Δυτικός νους ανακαλύπτει ή θεωρεί πως ανακαλύπτει στον φυσικό κόσμο.
Όπως στην περίοδο της ρομαντικής έξαψης, της Art Nouveau, του Jugenstijl, του
Modernismo Catalan ή στην περίοδο που τώρα διανύουμε, επιμένοντας σε πτυχώσεις, σε
βιομορφικούς πειραματισμούς, στην τοπιακή πολεοδομία. Σε κάθε περίπτωση και στις δυο
προηγούμενες παραδειγματικές ομαδοποιήσεις, στην πρώτη, όταν επικρατει η συμβολική
έμφαση της ανθρωπογενούς κατασκευής που προβάλλεται στο φυσικό τοπίο ή αντίστροφα,
όταν επικρατεί η συμβολική έμφαση των φυσικότροπων παραδειγμάτων ποηυ εισβάλουν και
στο ανθρωπογενές κατασκευαστικό πεδίο, η ανάγκη της σχηματοποίησης παραμένει.
Παραπέμπει στην αναζήτηση μιας αφαιρετικής συνθήκης, μιας υποστηρικτικής γεωμετρίας,
ευκλείδειας στην πρώτη περίπτωση ή φυσικόμορφης και τοπολογικής στη δεύτερη.
Επιμένοντας στις παρατηρήσεις για τη συμβολική τάξη μπορούμε να εξηγήσουμε πως οι
προηγούμενες γεωμετρικές υποθέσεις για την οργάνωση του τοπίου, όπως και της
αρχιτεκτονικής η της αστικής οργάνωσης, αποκτούν συνηθέστατα την εμβέλεια υποδείξεων
ήθους. Η αναγεννησιακή προοπτική παραπέμπει σε συμβολικές μορφές κεντρικού ελέγχου
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που επιβάλλονται στο εξωαστικό τοπιακό πεδίο, στον αστικό χώρο, στην κτιριακή δομή, στη
σκηνογραφία. Ο baroque σχεδιασμός καθιστά τον κήπο μια επ’ άπειρον επεκτεινόμενη
συνθήκη προβολής της βασιλικής εξουσίας, σύμφωνης επίσης με τις απαιτήσεις
μεγαλοπρέπειας της παπικής αντιμεταρρύθμισης. Η φυσικότροπη καμπυλόσχημη βρετανική
αρχιτεκτονική τοπίου προφασίζεται νέα ήθη πολιτικής και προσωπικής ελευθερίας,
συχνότατα συσχετισμένα με νεοκλασσικές κατασκευές και με την αναφορά στην κλασσική
αρχαιότητα (Μωραΐτης 2015β).
Ας διακόψουμε στιγμιαία η ροή της αφήγησης για να επιμείνουμε πως διάχυτη σε όλη
αυτήν την ακολουθία των εποχών, είναι η χρήση της αρχαίας ελληνικής αναφοράς ως δομικό
συμβολικό πρότυπο οργάνωσης, της αρχιτεκτονικής, της πόλης, του τοπίου, για την
καθημερινή συμπεριφορά επίσης. Ο νεότερος Δυτικός άνθρωπος επιχειρεί να
πραγματοποιήσει τις φαντασιώσεις του για τη ζωή του συνολικά, για τα νεότερα πολιτικά
ήθη, ακόμη και γι’ αυτήν τη σωματική και ερωτική του απελευθέρωση, χρησιμοποιώντας την
υποθετική συνάφεια με αρχαία υποδείγματα. Αλλά το ίδιο μπορούμε να ισχυριστούμε και για
την τοπιακή πρόσληψη, για την ‘οιδιπόδεια’ σχέση του νεωτερικού σχεδιασμού όχι μόνο με
την ελληνική αρχαιότητα γενικά αλλά επιπλέον με την αρχαία τοπιακή αναφορά ειδικότερα.
Τι είναι λοιπόν ο Βορρόμειος Κόμβος; Το ψυχικό - νοητικό ‘τοπίο’ των διαρκών
μεταπτώσεων ανάμεσα, στην πραγματικότητα του τόπου και του τοπίου, στην
πραγματικότητα του πολιτισμού πολύ γενικότερα και στις φαντασιακές προθέσεις
μετασχηματισμού του; Μετασχηματισμού που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς η
συμβολική, δομική οργανωτική τάξη, αφαίρεσης και σχηματοποίησης. Είναι ο Βορρόμειος
Κόμβος ‘τοπίο’, μεταφορικά διαρκών μεταπτώσεων, ένα τοπολογικό ‘τοπίο’; Ενώ η σχέση
μας με το τοπίο, με την πραγματική, φαντασιακή, συμβολική του πολλαπλότητα δε μπορεί
παρά να είναι επίσης ‘βορρόμεια’;

Παντού το Τοπίο’: Η ’επιστημική’ του διερεύνηση
Γίνεται μάλλον φανερό από το πλήθος των προηγούμενων αναφορών πως σκοπεύουμε να
μετακινηθούμε προς μια ‘επιστημική’ διερεύνηση των θεωρήσεων του τοπίου, προς μια
διερεύνηση που επιχειρεί να το συσχετίσει με το συνολικότερο πεδίο, από το οποίο η γνώση
σε κάθε ιστορική περίοδο αναδύεται, συνδέοντας τον σχεδιασμό του:
• με προσεγγίσεις επιστημονικές,
• με προσεγγίσεις κατασκευαστικές - πρακτικές και προσεγγίσεις τεχνικές,
• με επίκαιρα σε κάθε περίοδο ιδεολογήματα ή δοξασίες,
• με εκφραστικές τάσεις και…
• βέβαια με συγκυρίες πολιτικές.
Τώρα επιτέλους μπορούμε να αναφωνήσουμε ‘Παντού το Τοπίο’ ή, προκειμένου να
παραμείνουμε ακαδημαϊκά κόσμιοι, να δηλώσουμε πως το τοπίο αποτελεί κεντρικό
επιστημικό-πολιτισμικό θέμα που κυριολεκτικά ή μεταφορικά διαχέεται σε εξαιρετικά μεγάλο
αριθμό πολιτισμικών συσχετισμών. Πρόκειται για συνθήκη που μπορούμε να αποδείξουμε με
τη διερεύνηση προηγούμενων ιστορικών περιόδων και η οποία, εφαρμοσμένη στην περίοδο
που διανύουμε, παραπέμπει στα τοπολογικά μαθηματικά, την ηλεκτρονική προσομοίωση, την
περιβαλλοντική μας ευαισθητοποίηση ενώ εισηγείται επιπλέον μια απόλυτα σύγχρονη
πολιτική κατεύθυνση. Αυτήν των μεταβαλλόμενων κοινωνικών, πολιτικών οικοσυστημάτων.

Η σύγχρονη και η παλιότερη σημασία της αναφοράς στο Τοπίο
Η εστιασμένη στη σύγχρονη ιστορική περίοδο όραση θα ισχυριζόταν ίσως πως η
προηγούμενη έκταση της τοπιακής αναφοράς αποτελεί πρόσφατη μόνο συνθήκη. Εντούτοις,
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η αναλυτικότερη ιστορική διερεύνηση και κύρια η πέραν της ευρωπαϊκής κεντρικότητας
ανθρωπολογική παρατήρηση, αποκαλύπτει πως η τοπιακή συνθήκη, έστω και άρρητα, έστω
και αν δεν κατονομάζεται πολιτισμικά, αποτελεί το απαραίτητο υπόβαθρο κάθε κοινωνικής
συγκρότησης, τον «τροφό και τιθήνη», τον υποδοχέα και τροφό κάθε κοινωνικής
συγκρότησης. Χωρίς την τοπιακή αναφορά οι κοινωνίες θα παρέμεναν ανέστιες, άτοπες και
οι τόποι απελπιστικά ακοινώνητοι, πέραν της πολιτισμικής και πολιτικής πρόσληψης.
Ακόμη ειδικότερα… Αυτό που οι μειωμένης ιστορικής γνώσης Έλληνες αρχιτέκτονες
πιστεύουν, είναι πως το Τοπίο αποτελεί εφεύρεση των τελευταίων δεκαετιών, εφεύρεση
γονιμοποιημένη από τη σύγχρονη περιβαλλοντική ευαισθησία.
Η αλήθεια είναι, παρά την απορία με την οποία οι κτιριακής παιδείας συνάδελφοι στο Ε.
Μ. Πολυτεχνείο αντιμετώπισαν παλιότερα την πρόταση ενός αντίστοιχου μεταπτυχιακού
μαθήματος μας που ευτυχώς έγινε αποδεκτό και διαρκεί έως σημερα, 9 πως η ανάδυση του
ενδιαφέροντος για το τοπίο και τον τοπιακό σχεδιασμό είναι ταυτόσημη με την ανάδυση της
νεότερης Δυτικής ιστορίας.
Ακολουθεί τη νεότερη ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για την αγροτική οικονομία, την
ανακατανομή της έγγειας ιδιοκτησίας, την απαίτηση κυριαρχίας και ελέγχου επί του
συνολικού γήινου υποβάθρου, την πρόθεση προβολής της πολιτικής κυριαρχίας, την
ανάπτυξη του εμπειρισμού και των φυσικών επιστημών, τη ζωγραφική τοπιογραφική
απεικόνιση, την απαίτηση της σωματικής ελευθερίας σε αντιστοιχία με τη φυσική και
πολιτική ελευθερία, την ανάγκη υγιεινιστικού επανασχεδιασμού των πόλεων, την απαίτηση
δημοκρατικής παροχής ελεύθερων και πράσινων χώρων, την απαίτηση προβολής της
ταυτότητας των νεότερων Δυτικών μητροπόλεων.
Συσχετίζεται επιπλέον, με την άνθηση της βιολογίας, την επιρροή της στα φυσικότροπα
συνθετικά πρότυπα, όπως αυτά διεισδύουν στην αρχιτεκτονική, τις κατασκευαστικές
πρακτικές και τις απεικονιστικές τέχνες και ακόμη… στην πολιτική σκέψη, την εγελιανή
διαλεκτική της ιστορίας που κατάγεται και αυτή από το ίδιο επιστημικό υπόβαθρο με τη
ρομαντική αναγνώριση της φυσικής μεταβολής. Βρίσκεται σε συνάφεια με τη δαρβίνεια
εξέλιξη των ειδών, με τον μαρξιστικό διαλεκτικό και ιστορικό υλισμό που κάποτε
στοχάστηκε τις διαφορές της φυσικής φιλοσοφίας όπως εμφανίζονται στον Δημόκριτο και τον
Επίκουρο (Marx 1983), με τον κτιριακό λειτουργισμό, τον ανθρωπολογικό λειτουργισμό, τον
λογοτεχνικό νατουραλισμό.

ἴ
Εικ. 7: Συνήθως συνδέουμε τον νεωτερικό σχεδιασμό με προσεγγίσεις αρχιτεκτονικής κατεύθυνσης. Έτσι φθάνουμε
να αγνοούμε σημαντικούς αρχιτέκτονες τοπίου όπως τον Αμερικανο-ιάπωνα Isamu Noguchi (αριστερά, πρόταση
παιδικής χαράς 1941) ή τον Βραζιλιάνο Roberto Burle Marx (δεξιά, σχεδιασμός κήπου για την κατοικία Burton
Tremaine, 1948).
Πρόκειται για το μεταπτυχιακό μάθημα «Ιστορία και Θεωρία του Τοπίου: Η Σχηματοποίηση κατά την Τοπιακή
Ερμηνεία» που διδάσκεται στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμμτος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα
στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός» του Ε. Μ. Πολυτεχνείου.
9
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Το ενδιαφέρον θα καμφθεί, θα ισχυριστούμε, με τις διογκούμενες απαιτήσεις οικοδομικών
παρεμβάσεων στις κατεστραμμένες από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πόλεις και από τις
παράλληλες αναπτυξιακές τάσεις μεταπολεμικής οικονομικής αναθέρμανσης που
στηρίχτηκαν στην οικοδομική δραστηριότητα. Εντούτοις σημαντικοί τοπιοτέχνες όπως ο
Roberto Burle Marx και ο Isamu Noguchi, εξακολούθησαν να προωθούν τον τοπιοτεχνικό και
κηποτεχνικό σχεδιασμό. Ακόμη και στα καθ’ ημάς, ο Δημήτρης Πικιώνης συνθέτει μια
νεότερη μνημειώδη συνεισφορά, κορυφαίας τοπιακής σημασίας υπερφαλαγγίζοντας,
τουλάχιστον τοπικά, σε περιορισμένο έστω αθηναϊκό χώρο, την ‘ατίμωση’ της γης. Ο
Κωνσταντίνος Δοξιάδης εξ άλλου εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή, με αντικείμενο την
οργάνωση των αρχαίων λατρευτικών χώρων και την ένταξή τους στο ευρύτερο τοπιακό πεδίο
(Doxiadis 1985).

Εικ. 8: Οι διαμορφώσεις του Δημήτρη Πικιώνη στον λόφο της Ακρόπολης και στον λόφο του Φιλοπάππου, πρέπει
να θεωρηθούν σημαντικότατο νεωτερικό παράδειγμα χωρικού σχεδιασμού στη χώρα μας (αριστερά). Δεξιά το
σύγραμμα του Κωνσταντίνου Δοξιάδη Architectural Space in Ancient Greece - Αρχιτεκτονικός Χώρος στην
Αρχαία Ελλάδα, βασισμένο στη διδακτορική του διατριβή (1937).

Πλησιάζοντας στις μέρες μας το τοπίο με έμφαση προβάλει την πανταχού παρούσα
συμμετοχή του και αυτό μας ανάγκασε να αναπροσαρμόσουμε, για μια ακόμη φορά, το
μάθημά μας, προβάλλοντας την κεντρική επιστημική-πολιτισμική και επιστημολογική του
διάσταση.

Εικ. 9: Διδακτική συσχέτιση του σχεδιασμού του τοπίου, με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό:. μάθημα 8ου εξαμήνου
στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, με θέμα την τοπιακή ανάπλαση στο λατομείο της εταιρίας ΤΙΤΑΝ στην
Ελευσίνα (ακαδ. έτος 2015-16, σπουδαστές Δεληγιώργη Ε., Ντίνου Σ., Ρούσσος Θ., πρόπλασμα πρότασης).

Με άλλα λόγια αποφασίσαμε να προβάλλουμε το γεγονός πως ο όρος «τοπίο» αντιστοιχεί
σε κεντρικές πολιτισμικές, πολιτιστικές, πολιτικές και επιστημολογικές αναφορές που
περιγράφουν το κοινωνικό, ιστορικό πεδίο από το οποίο η γνώση σε κάθε ιστορική περίοδο
αναδύεται…
Εντούτοις βασικό μου αίτημα παραμένει ο σχεδιασμός του τοπίου και η συσχέτισή του
με τον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό. Ιδιαίτερα η διδακτική του συσχέτιση με τον
αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό.
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ΕΓΩ ΚΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΜΟΥ
Δημήτρης. Α. Σιδερής
Ομότ. Καθηγητής καρδιολογίας
Περίληψη
Σκοπός: Πώς διαμορφώνεται η αντίληψη του χώρου σε σχέση με την αισθητή, νοητή,
κοινωνική όψη της ύπαρξής μας.
Με τις αέναες κινήσεις του, σαν από ταλάντωση, το νεογνό φέρνει σε επαφή τα ποικίλα
μέρη του σώματός του με άλλα. Από κάθε σημείο στο σώμα του όπου συναντώνται πολλές
αισθήσεις, αφής, εστίασης του βλέμματος, διαφορετικά είδωλά του σε κάθε μάτι,
εκπέμπονται ταυτόχρονα σήματα που σχηματίζουν εξαρτημένα αντανακλαστικά.
Διαμορφώνεται έτσι η αισθητή, σωματική, ύπαρξή του νεογνού ώστε κάθε σημείο του
σώματός του σχηματίζει ένα σύστημα αισθήσεων που αποτελούν το χώρο. Με την όραση και
την ακοή, επεκτείνεται η έννοια του χώρου και έξω από το σώμα του. Η νοητή όμως ύπαρξή
του, άμεσα προσβάσιμη μόνον από το ίδιο, ζει σε ένα σημείο, με σχεδόν μηδενική έκταση:
Εδώ. Ενώ το νοητό Εδώ καταλαμβάνει σημειακή έκταση, ο χώρος γύρω του είναι
απεριόριστος. Από αυτόν όμως, στο άμεσο περιβάλλον του Εγώ, υπάρχει ο τόπος καθενός.
Είναι εκείνος ο χώρος, με μάλλον ασαφή όρια, ο οποίος αναγκάζει το άτομο να
προσαρμοσθεί και τον οποίον προσπαθεί να διαμορφώσει ανάλογα με τους σκοπούς του
κάνοντάς τον χρηστικό και ευχάριστο. Επεκτεινόμενος αυτός ο τόπος γίνεται πατρίδα. Αυτός
είναι ο τόπος όπου ισχύει το "θέλω" της κοινωνικής όψης της ύπαρξης. Τον ίδιο
αντικειμενικό χώρο όμως ενδέχεται να τον διεκδικούν και άλλοι με διαφορετικά ή και
αντικρουόμενο "θέλω". Η κοινοχρησία του χώρου μειώνει τις συγκρούσεις, αλλά μειώνει και
την ευθύνη απέναντί του, καθώς καθένας πιστεύει ότι ο άλλος θα φροντίσει για τη
συμφωνημένη διαμόρφωσή του.
Συμπέρασμα. Η διαμόρφωση της έννοιας του χώρου έχει τρεις όψεις, αισθητή, νοητή και
κοινωνική, με τις αντίστοιχες προσωπικές και πολιτικές συνέπειες.

Εισαγωγή
Ο χώρος, μαζί και με το χρόνο αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται ο
λόγος, η σκέψη μας. Η ύπαρξή μας, το Εγώ μας δηλαδή, είναι τρισυπόστατη. Το
υποστηρίζουν ψυχολόγοι (π.χ. Wiliam James1), ψυχαναλυτές (π.χ. Sigmund Freud2) και
φιλόσοφοι (π.χ. Søren Kierkegaard3, Martin Heidegger4, Jean Paul Sartre5). Καθένας από
αυτούς δίνει διαφορετικό όνομα σε καθεμιά από τις τρεις υποστάσεις, αλλά όλοι εννοούν τη
σχέση του Εγώ μας γενικά με το περιβάλλον μας, με τον εαυτό του και με το έλλογο
περιβάλλον του, την κοινωνία. Θα προσπαθήσω να αναλύσω στα επόμενα τις διαφορές και
τις σχέσεις μεταξύ των τριών υποστάσεων του Εγώ, το μηχανισμό με τον οποίον
σχηματίζονται οι έννοιες του λόγου, του χρόνου και του χώρου στη βάση των εξαρτημένων
αντανακλαστικών και των ταλαντωτών χάλασης και να επισημάνω τη σημασία του χώρου για
το άτομο και την κοινωνία.

Τρισυπόστατο Εγώ
Η γένεση της ύπαρξής μας περνάει από τρεις σταθμούς. Πρώτος σταθμός είναι η
σύλληψη, όταν ένα πατρικό σπερματοζωάριο ενώνεται με ένα μητρικό ωάριο. Το
γονιμοποιημένο ωάριο είναι αισθητό από οποιονδήποτε και αναπτύσσεται με έναν απολύτως
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προδιαγεγραμμένο τρόπο που ενυπάρχει στο ζεύγος που έγινε ένα ον. Η μητέρα του παρέχει
προστασία και ενέργεια, αλλά δεν επιδρά στον τρόπο που αναπτύσσεται και λειτουργεί. Το
αισθητό Εγώ γεννήθηκε. Μέσα στη μήτρα το έμβρυο δέχεται στην επιφάνειά του ερεθίσματα
και από μέσα του και απέξω του, από τη μητέρα. Τα ερεθίσματα αυτά είναι σταθερά, χάρη
στους ομοιοστατικούς, αρνητικά αναδραστικούς, μηχανισμούς των δύο οντοτήτων, αλλά και
απολύτως ίδια. Ίδια θερμοκρασία, υγρασία, πίεση κλπ. Λόγω της απόλυτης ομοιότητας των
ερεθισμάτων από μέσα και απέξω του, το έμβρυο αδυνατεί να συλλάβει την ύπαρξή του,
μολονότι τα πάντα γύρω του την αντιλαμβάνονται. Με τη γέννηση, απότομα σχάζεται αυτή η
ομοιότητα σε σταθερό, όπως ενδομήτρια, εσωτερικό περιβάλλον και σε ασταθές, διαρκώς
μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον. Έτσι το νεογνό αρχίζει για πρώτη φορά να
συνειδητοποιεί την ύπαρξή του: νοητό Εγώ. Αυτός είναι ο δεύτερος σταθμός.
Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ζώο. Κι έρχεται ο τρίτος σταθμός της ύπαρξής μας. Κάποια
στιγμή το νέο όν θα εισαχθεί στην κοινωνία του με μια κοινωνική τελετή. Αμφιδρόμια
λεγόταν στην αρχαιότητα, βάπτιση στη Χριστιανική κοινωνία, περιτομή στην ιουδαϊκή και τη
μουσουλμανική κοινωνία, εγγραφή στα ληξιαρχικά βιβλία στις πολιτικές κοινωνίες. Οι
διαφορές και οι σχέσεις μεταξύ των τριών υποστάσεων του Εγώ συνοψίζονται στο συνημμένο
πίνακα. Το νοητό και το κοινωνικό Εγώ είναι ακέραια και άτμητα, αλλά το αισθητό Εγώ
μπορεί να είναι ακρωτηριασμένο. Το αισθητό και το νοητό Εγώ είναι μοναδικά, αλλά τα
κοινωνικά Εγώ είναι όλα ίδια. Το αισθητό Εγώ ζει στο φυσικό, κοινόχρητο χρόνο και χώρο.
Το νοητό Εγώ ζει σε μια μοναδική στιγμή, τώρα, και σε ένα μοναδικό σημείο, εδώ. Το
κοινωνικό Εγώ, παριστάνοντας το εντύπωμα του ατόμου στην κοινωνία, μπορεί να ζει στη
μνήμη της για απροσδιόριστο χρόνο και να είναι παρόν οπουδήποτε.
Πίνακας Ι. Σχέσεις και διαφορές μεταξύ των τριών υποστάσεων του Εγώ

Αισθητό Εγώ

Νοητό Εγώ

Κοινωνικό Εγώ

Μπορεί να ακρωτηριασθεί

Ακέραιο/άτμητο

Ακέραιο/άτμητο

Μοναδικό

Μοναδικό

Όλα ίδια

Φυσικός χρόνος

Μία στιγμή: Τώρα

Δυνητικά αθάνατο

Φυσικός χώρος

Ένα σημείο: Εδώ

Δυνητικά πανταχού παρόν

Αισθητό από τον Κόσμο

Αντιληπτό μόνο από το Κοινωνικό εκμαγείο, αισθητό
ίδιο
από τους άλλους

Υπάρχει από τη σύλληψη

Υπάρχει από τη γέννηση

Υπάρχει μετά από κοινωνική
τελετή

Πεθαίνει μόλις αρχίσει η Πεθαίνει όταν παύσει Πεθαίνει με μια κοινωνική
αφομοίωσή του με το οριστικά να διακρίνει τον τελετή, συνεχίζοντας να "ζει"
περιβάλλον
εαυτό
του
από
το στη μνήμη της κοινωνίας
περιβάλλον

Λόγος, χρόνος, χώρος
Ο Πλάτων ξεχώρισε πρώτος με σαφήνεια το νοητό από τον αισθητό κόσμο. Θεώρησε ότι ο
νοητός κόσμος είναι ο πραγματικός, αιώνιος, αναλλοίωτος, ενώ ο αισθητός είναι φθαρτός,
ένα κακέκτυπό του. Όλοι αποδέχονται έκτοτε αυτό το διαχωρισμό.
Όμως ο Επίκουρος θεώρησε ότι ο νοητός κόσμος ξεκινά από τον αισθητό. "Πᾶς γὰρ λόγος
ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων ἢρτηται". Η θέση του ενισχύθηκε από το Thomas Aquinas, τον John
Locke και άλλους που κατέληξαν ότι "Nihil in intellectu quod non prius in sensu" Τίποτε
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δεν υπάρχει στη νόηση που δεν πέρασε προηγουμένως απο τις αισθήσεις. Ο Immanuel Kant
όμως παρατήρησε ότι έχομε κάποιες έννοιες που δεν προκλήθηκαν από εξωγενή ερεθίσματα,
διότι αυτά είναι η προσθήκη ή αφαίρεση ενέργειας από τις αισθήσεις μας, αλλά αυτές οι
έννοιες δεν είναι μορφές ενέργειες. Τέτοιες είναι ο Λόγος, ο Χρόνος, ο Χώρος, κλπ που,
υποστήριξε ενυπάρχουν μέσα μας μόλις γεννηθούμε, είναι a priori έννοιες, αντίθετα από τις
συνηθισμένες, τις a posteriori, που εισάγονται μέσα μας διαμέσου των αισθήσεών μας.
Ωστόσο, ο μηχανισμός των εξαρτημένων αντανακλαστικών μπορεί να βοηθήσει να
κατανοήσουμε πώς σχηματίζονται μετά τη γέννησή μας τέτοιες a priori έννοιες.
Ένα αισθητό από όλους ερέθισμα που προσπίπτει σε ένα αισθητήριό μας συνεπάγεται
διέγερση ειδικής περιοχής του εγκεφάλου, όπου μετατρέπεται σε νοητό αίσθημα. Μπορεί
όμως και να ακολουθείται από μια αισθητή ανταπόκριση, που είναι κίνηση ή έκκριση,
ανεξάρτητα από το είδος του ερεθίσματος. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό αντανακλαστικό. Αν,
πριν από αυτό, επανειλημμένα προηγείται ένα άλλο άσχετο (εξαρτημένο) ερέθισμα σε ένα
άλλο αισθητήριο, δημιουργείται ένα νέο αντανακλαστικό που δεν προϋπήρχε. Τώρα η
διέγερση αυτού του δεύτερου αισθητηρίου συνεπάγεται την ανταπόκριση που φυσιολογικά
ακολουθούσε τη διέγερση του πρώτου αισθητηρίου. Το ζώο μαθαίνει έτσι, αλλάζει κατά το
ότι διαθέτει πια ένα νέο αντανακλαστικό που δεν το είχε όταν γεννήθηκε. Αν το εξαρτημένο
ερέθισμα ακολουθεί μετά το φυσιολογικό, εξαρτημένο ερέθισμα δεν σχηματίζεται. Έτσι, με
τη δημιουργία πολλαπλών εξαρτημένων αντανακλαστικών, το άτομο μαθαίνει να ξεχωρίζει
το πριν από το μετά, δηλαδή αποκτά την αίσθηση του χρόνου.
Ο άνθρωπος έχει μια επιπλέον ικανότητα. Μπορεί να σχηματίζει και δευτεροβάθμια
εξαρτημένα αντανακλαστικά. Δηλαδή, σχηματίζεται νέο αντανακλαστικό αν πριν από ένα
προκατασκευασμένο εξαρτημένο προηγείται ένα άλλο (δευτεροβάθμιο) εξαρτημένο
ερέθισμα. Έτσι π.χ. φυσικό αντανακλαστικό είναι η σιελόρροια όταν τοποθετηθεί τροφή στο
στόμα. Αν πριν από την τοποθέτηση της τροφής, προηγείται ένα κουδούνισμα, το ζώο
μαθαίνει να εκκρίνει σάλιο με το άκουσμα του κουδουνιού (εξαρτημένο αντανακλαστικό). Αν
πριν από κάθε φορά που ακούγεται το κουδούνισμα, ο άνθρωπος ακούει τη λέξη "κουδούνι",
μαθαίνει να παράγει σάλιο με το άκουσμα της λέξης "κουδούνι", δηλαδή μαθαίνει να
αναγνωρίζει λέξεις (δευτεροβάθμιο εξαρτημένο αντανακλαστικό).
Το νοητό Εγώ καθενός μας είναι άβατο, έτσι που τα νοητά Εγώ δύο προσώπων δεν
μπορούν να επικοινωνούν άμεσα. Ωστόσο, όταν ένα πρόσωπο έχει μέσα του μια έννοια
απρόσιτη σε οποιονδήποτε, την μετατρέπει σε αισθητή από όλους λέξη. Κάποιος άλλος την
ακούει και σχηματίζει τη δική του έννοια που δεν συγκρίνεται με του πρώτου. Όμως ο
δεύτερος μπορεί να ανταποκρίνεται σχολιάζοντας ή απαντώντας σε ό,τι άκουσε. Ο πρώτος
ακούει την απάντηση και σχηματίζει νέα έννοια μέσα του, που τώρα είναι συγκρίσιμη με τη
δική του αρχική έννοια. Έτσι, με τη βοήθεια της κοινωνίας, που τα άτομα μιλούν μεταξύ τους
σχηματίζονται έννοιες που έχουν περίπου κοινό για όλους βάθος και πλάτος, ενώ από τη
πλοκή τους σχηματίζεται ο λόγος, περίπου κοινός για όλους.
Μόλις γεννηθούμε αρχίζομε να κινούμαστε αυτόματα, χωρίς αιτία, σαν από μια
ταλάντωση. Με τις αέναες κινήσεις του το νεογνό φέρνει σε επαφή τα ποικίλα μέρη του
σώματός του με άλλα και αρχίζει να σχηματίζει εξαρτημένα αντανακλαστικά. Παράλληλα με
τα αισθήματα αφής, επιπολής και εντωβάθει, στρέφει και το βλέμμα του σε ποικίλες
κατευθύνσεις, το κάθε σημείο το βλέπει είτε απλό, αν διασταυρώνονται πάνω του οι ακτίνες
του βλέμματός του είτε διπλό αν εστιάζονται σε άλλο σημείο (εικ. 1). Εξάλλου οι εικόνες των
αντικειμένων που σχηματίζονται στον αμφιβληστροειδή χιτώνα των ματιών μας διαφέρουν
λίγο μεταξύ τους, καθώς κάθε μάτι τα βλέπει από λίγο διαφορετική γωνία (εικ. 2).
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Εικ. 1. Όταν ένα βέλος βρίσκεται μπροστά από ένα αστέρι (άνω) και εστιάσουμε το βλέμμα μας στο αστέρι,
βλέπομε δύο βέλη (κάτω αριστερά), ενώ αν το εστιάσουμε στο βέλος, βλέπομε δύο αστέρια (κάτω δεξιά).

Αν το αντικείμενο εκπέμπει και κάποιον ήχο (π.χ. κουδουνίστρα) αυτός φθάνει με μια
μικρή διαφορά φάσεων στα δύο αυτιά μας κι αυτή συνδέεται με την απόσταση του
αντικειμένου από τα αυτιά μας. Με τόσο πολλά σύγχρονα ερεθίσματα σχηματίζεται ένα
πλήθος εξαρτημένων αντανακλαστικών που τελικά διαμορφώνουν την αίσθηση του χώρου
μέσα μας. Ο ερεθισμός κάθε μέρους του σώματός μας δημιουργεί ταυτόχρονα πολλαπλά
αισθήματα, λόγω των αναπτυγμένων εξαρτημένων αντανακλαστικών. Διαμέσου της όρασης
και της ακοής η αίσθηση του χώρου επεκτείνεται και πέρα από το σώμα μας, χωρίς την
αίσθηση της αφής.

Εικ. 2. Κοιτάζοντας ένα κύβο (άνω) με το δεξί μας μάτι βλέπομε και την αριστερή πλευρά του (κάτω αριστερά),
ενώ κοιτάζοντάς τον με το αριστερό μάτι, βλέπομε τη δεξιά πλευρά του (κάτω δεξια).
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Μέσα σ΄ αυτό το χώρο ζω εγώ, ο αισθητός από το Σύμπαν που με περιβάλλει. Στο χώρο
αναγνωρίζομε τρεις διαστάσεις κάθετες μεταξύ τους. Μαθαίνομε να τις αναγνωρίζουμε, διότι
έχουν ιδιαίτερη καθεμιά σημασία πάνω μας. Η κίνηση κατακόρυφα στο ύψος είναι
ευκολότερη από πάνω προς τα κάτω, παρά αντιστρόφως, λόγω της βαρύτητας. Η κίνηση σε
βάθος είναι ευκολότερη από πίσω προς τα εμπρός παρά αντίστροφα, επειδή προς τα εμπρός
βλέπομε, ενώ προς τα πίσω δεν έχομε θέα. Και η οριζόντια κίνηση, ανάλογα με το αν κάποιος
είναι δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας είναι ευκολότερη από τη μια κατεύθυνση προς την άλλη.
Αντίθετα από τον τρισδιάστατο χώρο, που είναι αμφίδρομος, ο χρόνος είναι μονοδιάστατος
και μονόδρομος. Πάντοτε βρισκόμαστε στη στιγμή του τώρα, που διαρκώς μετατοπίζεται από
το πριν στο μετά, που γίνεται το επόμενο τώρα.
Ενώ το περιβάλλον μας, αλλάζει διαρκώς σε χρόνο και χώρο, η ύπαρξή μας είναι στιγμιαία
και σημειακή. Ζούμε σε ένα σημείο, εδώ, όπου κι αν βρισκόμαστε, και σε μια στιγμή, τώρα,
όποτε κι αν υπάρχουμε. Η διαφορά μεταξύ του σημειακού εδώ και του άπειρου χώρου μας
είναι το χωρικό περιβάλλον μας. Το αισθητό, σωματικό μας, Εγώ δεν είναι μόνο αυτό που
περιορίζεται από το δέρμα μας. Εγώ ο αισθητός είμαι και τα τεχνητά όργανά μου, η
οδοντοστοιχία μου, τα στεντ μου, ο βηματοδότης μου, το ξύλινο ποδάρι μου, αλλά και πέρα
από το σώμα μου, το μπαστούνι μου, το σπίτι μου, το χωράφι μου, ο τόπος μου, η πατρίδα
μου. Έτσι, ο Sartre5 δηλώνει Je suis que j' ai. Είμαι ό,τι έχω. Η πρότασή του είναι αρκετά
δυσνόητη, γίνεται κατανοητή όμως αν δεχθούμε ότι το υποκείμενο των δύο ρημάτων (είμαι
και έχω) είναι διαφορετικό. Η πλήρης πρόταση είναι: Εγώ ο αισθητός είμαι ό,τι Εγώ ο νοητός
έχω. Υποφέρω αν αφαιρεθεί οτιδήποτε από το αισθητό μου Εγώ, είτε είναι ένα μέλος μου
(π.χ. ακρωτηριασμός) είτε είναι το σπίτι μου. Εξάλλου, πάλι ο Sartre παρατηρεί ότι μια
ιδιαιτερότητα του "έχω" είναι ότι μπορώ να καταστρέψω το κτήμα μου. Αντίστοιχα, μπορεί
να θεωρηθεί ότι Εγώ ο κοινωνικός είμαι ό,τι Εγώ ο νοητός θέλω.
Ο χώρος όπου περιλαμβάνονται όσα έχω και όπου ισχύει το θέλω μου, αυτός είναι ο τόπος
μου, που επεκτείνεται με διαβαθμίσεις από εδώ ως την πατρίδα μου και παραπέρα ως το
Σύμπαν. Στο εξαίρετο σύνολο σονέτων "Πατρίδες" ο Κ. Παλαμάς εκφράζει ποιητικά αυτές τις
σκέψεις. Αυτή η έκταση του αισθητού μας Εγώ έρχεται σε επαφή με το έλλογο κοινωνικό
περιβάλλον μας, την πολιτεία μέσα στην οποία ζούμε, και συμβάλλει στη διαμόρφωση του
κοινωνικού μας Εγώ.

Χώρος και Πολιτεία
Χάρη στις ποικίλες δημιουργικές δυνατότητές μας. οι άνθρωποι μπορούμε να
διαμορφώνουμε αυτό το δικό μας χώρο, τον τόπο μας, κατά τις ανάγκες μας. Είμαστε το μόνο
είδος ζώου που δεν αρκούμαστε να προσαρμοζόμαστε στο περιβάλλον μας, αλλά και να το
προσαρμόζουμε στις ανάγκες μας. Διαμορφώνομε το χώρο μας έτσι που να παράγει τα
απαραίτητα για τη ζωή μας, καλλιεργούμε τα χωράφια μας, χτίζομε κατοικίες για την
προστασία μας από φυσικές απειλές κλπ. Ελπίζομε έτσι να βρούμε την ευτυχία. Επίσης τον
διαμορφώνομε ανάλογα με τις κοινωνικές ανάγκες μας, π.χ. την προστασία μας από άλλους
διεκδικητές του ίδιου τόπου, οικοδομούμε τείχη και άλλα αμυντικά έργα. Ακόμη όμως
διαμορφώνομε τον τόπο μας έτσι που να μας επιτρέπει να επιτελούμε όσο γίνεται τους
όποιους σκοπούς μας που ξεπηδούν μέσα μας, σε σημαντικό βαθμό ανεξάρτητα από
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Έτσι, η διαμόρφωση του τόπου μας συμβάλλει στην
ευδαιμονία μας.
Μια πολιτεία είναι ένας χώρος που τον μοιράζονται πολλοί. Αποτελείται από δομικά
στοιχεία, το χώρο που καταλαμβάνει και τους ανθρώπους που την κατοικούν. Συγχρόνως έχει
δύο κύρια λειτουργικά στοιχεία, την αυτάρκεια και την ενότητά της. Καθώς διαμορφώνομε το
χώρο μας, την πατρίδα μας, σύμφωνα με τη βούλησή μας, επιδιώκοντας την ευδαιμονία,
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στοχεύομε και στην αυτάρκεια και στην ενότητα της πολιτείας μας, της πατρίδας μας. Έτσι, η
διαμόρφωση του χώρου μας μπορεί να είναι χρηστική, αποβλέποντας στην αυτάρκειά μας,
αλλά και αισθητική, αποβλέποντας στην ενότητά μας. Πραγματικά, υπάρχουν μορφές του
χώρου μας, η Ακρόπολη, ένας καθεδρικός ναός, ένα άγαλμα, ένας χώρος όπου
αναπτύσσονται μουσικές και εικαστικές εκδηλώσεις κλπ. Όλες αυτές οι δραστηριότητες μας
συγκινούν, όλους μαζί με παρόμοια αισθήματα, ενισχύοντας τη συναισθηματική ενότητα
όσων μοιραζόμαστε τον ίδιο χώρο. Για την ενότητα στην πολιτεία, σημασία έχουν αφενός η
χρηστική συμπληρωματική λειτουργία των κατοίκων της και αφετέρου η αισθητική της.
Η συμπληρωματική λειτουργία προάγει ιδιαίτερα την αυτάρκεια της πολιτείας, καθώς
καθένας επιτελεί διαφορετικό έργο, αλλά όλοι μαζί αλληλοσυμπληρούμενοι προάγουν κοινό
σκοπό. Θυμίζει αυτό τις κοινωνίες των μελισσών, των μυρμηγκιών και άλλων κοινωνικών
ζώων. Ωστόσο, μπορεί να προάγει και την ενότητα, διότι όλοι, εξαρτώνται καθένας από τους
άλλους, αλλά κάποιοι ρόλοι ενδέχεται να είναι δεσποτικοί και άλλοι δουλικοί, οπότε
δημιουργείται αντίθεση, μερικές φορές διαλυτικά βίαιη μεταξύ των μελών της κοινωνίας.
Αντίθετα, η αισθητική του χώρου όπως προάγεται από κάποιες εκδηλώσεις λειτουργεί
πάντοτε ενωτικά. Στο χώρο όπου εορτάζεται το Πάσχα όλοι χαιρόμαστε ανεξάρτητα από την
κοινωνικά ιεραρχική θέση μας. Έτσι, η αισθητική του τόπου περισσότερο από τη
χρηστικότητά του είναι που μετράει.
Η ποιότητα των συναισθημάτων μας αφορά άμεσα τα αισθήματά μας της γεύσης και της
αφής, που είναι από τη φύση τους ευχάριστα ή δυσάρεστα (δηλαδή συνεπάγονται θετική ή
αρνητική ανάδραση αντίστοιχα), αλλά και, προπάντων, την όραση και την ακοή. Αυτές οι
αισθήσεις μας είναι απόμακρες, χωρίς άμεση επαφή. Δεν συνεπάγονται άμεσα θετικές ή
αρνητικές αναδράσεις, όμως τα οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα μπορούν να συνεπάγονται
χαλάρωση ή διέγερση. Και η αρμονική συμβολή χαλάρωσης και διέγερσης είναι εκείνη που
με ποικίλους μηχανισμούς προξενεί την ευχαρίστηση, συμβάλλοντας στην ευδαιμονία. Ο
ρυθμός συμβάλλει στη χαλάρωση, όπως το λίκνισμα για τα μωρά, η αρρυθμία τη διέγερση. Η
γειτνίαση συμπληρωματικών χρωμάτων χαλαρώνει, η αντιπαράθεσή όμως αντίθετων
χρωμάτων, π.χ. του κίτρινου με το μαύρο, διεγείρει. Οι καμπύλες γραμμές χαλαρώνουν, οι
οξείες διεγείρουν. Η κατάλληλη διαδοχή στο χρόνο και στο χώρο τέτοιων διεγερτικών και
χαλαρωτικών ερεθισμάτων καταλήγει στην ευδαιμονία, όπως η αντιπαράθεση μεταξύ ελέου
και φόβου στην τραγωδία καταλήγει στην ευδαιμονία με την κάθαρση. Η φύση από μόνη της
τείνει διαρκώς σε τέτοιου είδους διαδοχή. Η ανθρώπινη επέμβαση μπορεί να την
καταστρατηγήσει ή, αντίθετα, να την ενισχύσει. Σε μια κοινωνία αυτή οφείλει να είναι η
κατεύθυνσή της όσον αφορά τη διαμόρφωση του χώρου.
Αναφέρθηκε παραπάνω ότι ο "τόπος" του καθενός είναι εκείνος ο χώρος όπου
συγκεντρώνεται το σύνολο των όσων έχει και όπου ισχύει το θέλω του. Αυτές οι
προδιαγραφές απαιτούν, όμως τεκμηρίωση, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις με άλλα
άτομα που διεκδικούν για δικό τους τόπο αυτό το χώρο. Υπάρχουν ποικίλες θέσεις.
Μια θέση θα μπορούσε να ονομασθεί αριστοκρατική. Οι πρώτοι μυθικοί οικιστές ενός
χώρου ήταν εκείνοι που τον πρωτοδιαμόρφωσαν. Αντί να κυνηγούν θηράματα και να
συλλέγουν καρπούς όποτε πεινούσαν, αποθήκευαν τα όσα αποκτούσαν ζωντανά έτσι που να
αυτοπολλαπλασιάζονται γι΄ αυτόν. Οι υπόλοιποι άνθρωποι γίνονταν υπηρέτες τους, για να
εξασφαλίζουν σαν ανταμοιβή κι αυτοί από τους πρώτους οικιστές την επιβίωσή τους. Για
παράδειγμα, ένας πρώτος οικιστής ήταν ο Δευκαλίωνας. Οι πολλοί άνθρωποι που είχαν γίνει
υπηρέτες του, ήταν εκείνοι που προέκυψαν όταν έριχνε πίσω του πέτρες κι απ΄ αυτές
φύτρωναν οι ανώνυμοι άνθρωποι. Όμως κάθε Δευκαλίωνας είχε και απογόνους, επώνυμους
κι αυτούς, που έπρεπε να γίνεται απ΄ όλους δεκτό ότι ήταν ιδιοκτήτες του τόπου που είχαν
διαμορφώσει οι πρόγονοί τους. Τέτοιοι για το παράδειγμά μου ήταν ο Έλληνας, ο
Μακεδόνας, ο Γραικός, ο Μάγνητας κλπ. Η κυριότερη τεκμηρίωση ήταν ότι οι τάφοι των
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προγόνων τους σημάδευαν τον τόπο τους. Από ένα τέτοιο υπαρξιακό ρόλο των τάφων
προέκυψε η ιερότητα των νεκρών και των νεκροταφείων. Ο άνθρωπος είναι το μόνο ζώο που
νοιάζεται για τους νεκρούς του.
Μια άλλη αντίληψη θα μπορούσε να αποκληθεί πληβεία. Τόπος του καθενός είναι εκεί
όπου γεννήθηκε. Κάθε άνθρωπος που γεννιέται στην Αμερική είναι αυτόματα Αμερικανός
και κάθε άνθρωπος που γεννήθηκε στην Ελλάδα είναι Έλληνας, όποια και αν είναι η
προέλευση των γονιών τους. Εκτός, φυσικά, και αν οι ίδιοι δεν επιθυμούν για πατρίδα τους
τον τόπο όπου γεννήθηκαν. Και οι δύο αντιλήψεις έχουν προβλήματα. Για παράδειγμα, μια
έγκυος Τουρκάλα έρχεται για τουρισμό στην Ελλάδα, σπάζουν εδώ τα νερά της και γεννά ένα
Ελληνόπουλο. Το δέχεστε; Αλλά και η αριστοκρατική αντίληψη έχει παρόμοια προβλήματα.
Έχω διαβάσει ότι ο Νικολά Διμιτρόφ, υπουργός εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, είχε
ένα παππού συνωνόματο παπά. Ο τάφος του παππού του, του Νικολάου Παπα-δημητρίου
βρίσκεται, με σκαλισμένο το όνομά του σε ένα χωριό της Ελληνικής Μακεδονίας. Δέχεστε
για τόπο του Διμιτρόφ την Ελληνική Μακεδονία;
Έτσι προκύπτει η, δημοκρατική θα την ονόμαζα, αντίληψη. Τόπος καθενός είναι εκεί όπου
επιθυμεί, εφόσον και οι ντόπιοι δεν έχουν αντίρρηση.
Συμπερασματικά, η διαμόρφωση της έννοιας του χώρου έχει τρεις όψεις, αισθητή, νοητή
και κοινωνική, με τις αντίστοιχες προσωπικές και πολιτικές συνέπειες.
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Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της εφαρμογής του εργαλείου
city branding στο Ιστορικό και Εμπορικό Κέντρο της Αθήνας με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή
του.
Η έρευνα αρχικά μελετά την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία που αφορά στην έννοια και
την εφαρμογή του city branding καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ακολούθως αναλύει και
καταγράφει την υπάρχουσα κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή του Ιστορικού και
Εμπορικού Κέντρου της Αθήνας.
Προκειμένου να διερευνηθεί η γνώμη των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της
περιοχής για τις δυνατότητες και τα προβλήματα που υπάρχουν, πραγματοποιήθηκε
πρωτογενής έρευνα με ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου. Βασικά συμπεράσματα που
προέκυψαν είναι ότι η περιοχή έρευνας θα πρέπει πρωτίστως να επιλύσει βασικά προβλήματα
λειτουργικότητας και ασφάλειας που υπάρχουν και δευτερευόντως να προχωρήσει σε
περεταίρω έρευνα, συμπεριλαμβάνοντας πολίτες, επισκέπτες, επιχειρηματίες, αλλά και
ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς προκειμένου να προταθεί η χρήση συγκεκριμένου brand
name για την ανάπτυξή της.

Εισαγωγή
Στον 21ο αιώνα, τον αιώνα της τεχνολογίας και της εικόνας, το branding μπορεί να
αποτελέσει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και χρήσιμο εργαλείο σε μια ολοένα και
πιο ανταγωνιστική και παγκοσμιοποιημένη αγορά, ως μια ισχυρή και θετική ταυτότηταεικόνα μιας πόλης με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της.
Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης είναι συνεχώς εξελισσόμενη. Αναφέρεται στην
ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να δεσμεύει τη δυνατότητα των
μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Προϋπόθεση είναι να γίνεται
υπεύθυνη χρήση των πόρων (οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτισμικών). Η
συνετή τους χρήση μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και να τους
εξασφαλίσει ευπρεπή διαβίωση και υγιές περιβάλλον. (Μητούλα, 2008) Επομένως, ισχυρή
παράμετρος της βιώσιμης ανάπτυξης είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των τοπικών
πληθυσμών μέσα από τη συνετή χρήση των ενδογενών πόρων. Με αυτόν τον τρόπο
αποτρέπεται η εγκατάλειψη και οι κάτοικοι συγκρατούνται στον τόπο τους. (Μητούλα 2006).
Υπό το πρίσμα αυτό διερευνάται το ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Αθήνας, όχι απλώς
ως το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, αλλά και ως μία σύγχρονη ευρωπαϊκή και
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παγκόσμια μητρόπολη. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι τόπος χωροθέτησης ευρύτερων
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Επίσης, διαθέτει υψηλή
πληθυσμιακή συγκέντρωση, η οποία - εφόσον βελτιωθούν κάποιες υποδομές της - μπορεί να
εισέλθει πλέον σε μια νέα περίοδο, όπου η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική αλληλεγγύη
και η αστική της οργάνωση θα σχεδιάζονται με στρατηγική και προγραμματισμό με απώτερο
στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η έννοια του City Branding
Την εικόνα ενός τόπου τη συνθέτει μία ομάδα συσχετισμών που έχουν οι άνθρωποι που
έχουν επισκεφθεί ή επεξεργαστεί τα στοιχεία του τόπου αυτού. Συνειρμικά στο μυαλό
κάποιου τουρίστα - επισκέπτη που ακούει το όνομα μίας περιοχής, έρχονται στοιχεία όπως
χρώματα, αρώματα, γεύσεις κ.ά. Μέσα από τη θετική αντίληψη της ποιότητας ενός
προορισμού προκύπτει και η ίδια η ανταγωνιστικότητα του, η ικανότητα δηλαδή να υπερέχει
σε προϊόντα και υπηρεσίες σε σχέση με άλλους ταξιδιωτικούς προορισμούς. (Dwyer & Kim,
2003)
Το place branding μας παραπέμπει σε έναν προορισμό είτε αυτός είναι πόλη, χώρα, ή
περιοχή και εστιάζει στη διαχείριση της επωνυμίας του, προσδίδοντας του ετικέτες brand
name. Είναι ένας όρος και εσωκλείει τέσσερις έννοιες: 1) nation branding, 2) country
branding, 3) regional branding, 4) city branding. (Hospers, 2011)
Το City Branding για μία πόλη, στην ουσία αποτελεί ένα πλάνο βελτίωσης της εικόνας της
πόλης και τη στρατηγική δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ταυτότητας για αυτήν.
Στηριζόμενοι στη στρατηγική και στα βασικά χαρακτηριστικά, δημιουργείται μία ιστορία
γύρω από την πόλη, όπου επικοινωνείται με κατάλληλο τρόπο, ώστε να γίνει ελκυστική στους
εν δυνάμει επισκέπτες της.
Το «city brand» εσωκλείει πολιτισμικά, οικονομικά και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά,
τα οποία έχουν σχέση και αντικατοπτρίζουν την πόλη και την ταυτότητα της. (Karavantzis &
Ashworth, 2005) Αφορά κυρίως θέματα α) χωροταξίας, β) υγιεινής, γ) ασφάλειας και δ)
οικονομίας. Σύμφωνα με τον Robert Jones το επιτυχές brand, έχει τη δυνατότητα να
μετατρέψει μία πόλη σε έναν τόπο όπου οι άνθρωποι θα επιθυμούν να εργάζονται, να
διαμένουν και να επισκέπτονται. (www.citybranding.gr)
Κλειδί της επιτυχίας του city branding είναι η συνεργασία μεταξύ των διοικητικών και
παραγόντων μάρκετινγκ και διαφήμισης, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των
επιχειρήσεων και των κατοίκων στην όλη διαδικασία. Επίσης, το όραμα και οι ομάδες
σχεδιασμού και στρατηγικής συγκαταλέγονται στους κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία
του city branding, γιατί θα προσδώσουν το κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο που θα
αναδείξει τη δυναμική ξεχωριστή παρουσία της πόλης και τα περιουσιακά της στοιχεία ως
πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες πόλεις.
Τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό, όλο και περισσότεροι δήμοι, περιφέρειες και
κράτη απευθύνονται σε ειδικούς, με σκοπό να σχεδιαστεί η κατάλληλη στρατηγική για την
προβολή και τη βελτίωση της εικόνας και τη δημιουργία «φήμης» με βάση τις αρχές του
μάρκετινγκ, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις πόλεις του Άμστερνταμ, της Βαρκελώνης,
του Παρισιού κ.ά. Στην Ελλάδα, επίσης, το city branding έχει αρχίσει να αξιοποιείται και έχει
εφαρμοστεί σε πόλεις όπως τη Θεσσαλονίκη, τα Τρίκαλα κ.ά.

38

Μελέτη Περίπτωσης Το Ιστορικό και Εμπορικό Κέντρο της Αθήνας
Μελέτη περίπτωσης της παρούσας εργασίας είναι το Ιστορικό και Εμπορικό Κέντρο της
Αθήνας, το οποίο βρίσκεται στην 1η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων. Αποτελεί
την καρδιά και την εικόνα του Δήμου Αθηναίων και είναι το λεγόμενο «Εμπορικό Τρίγωνο»,
Αθηνάς - Ερμού - Πανεπιστημίου. Ο συγκεκριμένος τόπος συνδέεται με ιστορικούς και
αρχαιολογικούς χώρους μεγάλης πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως είναι η Ακρόπολη και το
Θησείο, που αποτελούν επίσης το «Ιστορικό Κέντρο» της Αθήνας. Στην Ακρόπολη υπήρξε ο
πρώτος οικισμός τον 6ο αιώνα π.Χ. Κατά την κλασική εποχή αποτέλεσε κέντρο πολιτισμού,
τεχνών, γνώσεων και φιλοσοφίας. (Ακαδημία Πλάτωνα, Λύκειο Αριστοτέλη). Το 1832 με τον
βασιλιά Όθωνα, η Αθήνα αλλάζει. Μετατίθεται εκεί η βασιλική του έδρα και το 1834 την
καθιστά πρωτεύουσα της Ελλάδας. Λίγες μέρες μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας, στις 18
Σεπτεμβρίου το 1834 ιδρύεται ο Δήμος Αθηναίων, με 7.177 κατοίκους.
Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή, η περιοχή έρευνας έχει 80.943 μόνιμους
κατοίκους και η έκταση της ανέρχεται σε 6.786.060 τμ, ποσοστό δηλαδή 17,88% επί του
συνόλου της έκτασης του Δήμου Αθηναίων. Επίσης, χαρακτηρίζεται από ποικιλία χρήσεων
γης, όπως τα μεγάλης κλίμακας κτίρια γραφείων (1960), η Βαρβάκειος αγορά, τα ιστορικά
κτίρια στους κεντρικούς άξονες του Εμπορικού Κέντρου καθώς και ένα πυκνό δίκτυο
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Εικ.1 Χάρτης Περιοχής της Έρευνας (Πηγή: www.arcgis.com)

Τα τελευταία χρόνια η περιοχή έρευνας βίωσε μια «ερημοποίηση» και υποβάθμιση, με
διαφορετικούς ρυθμούς, ανάλογα με τις εξελίξεις. Επιπρόσθετα, η πολυδιάστατη κρίση των
τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με τη γενικότερη αποκέντρωση, έχει προκαλέσει διάφορα
προβλήματα, κυρίως πολεοδομικά και κοινωνικά. Η πραγματική αιτία της απαξίωσης της
προσπαθεί να εξιχνιαστεί μέσα από πληθώρα μελετών. Η καταγραφή της υπάρχουσας
κατάστασης έδειξε σε πολλές περιπτώσεις βανδαλισμούς δημοσίων κτιρίων και ιδιωτικών
επιχειρήσεων, αυξημένη εγκληματικότητα, παραεμπόριο, παράνομους μετανάστες,
εμπόριο/χρήση ναρκωτικών ουσιών, λειτουργία οίκων ανοχής, καταλήψεις κενών κτιρίων.
Όλα αυτά καθιστούν επικίνδυνη την καθημερινότητα των πολιτών-κατοίκων και έχουν
ανασταλτικό χαρακτήρα για την κατάλληλη προβολή της. (Μαλούτας et al. 2013, Μαλούτας
2013, Εμμανουήλ 2013, Λαϊνάς et al. 2013, ΟΚΕ 2012).

Εμπορική - Τουριστική Δραστηριότητα
Το Εμπορικό Κέντρο της Αθήνας στο κορύφωμα της οικονομικής κρίσης παρουσίασε το
μικρότερο ποσοστό κλειστών επιχειρήσεων (24,8%) σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή
(ΕΣΕΕ, 2014). Οι κεντρικοί δρόμοι κρατούν χαμηλά ποσοστά κλειστών επιχειρήσεων, ενώ οι

39

περισσότερες κλειστές συγκεντρώνονται στους παράδρομους (15% στους κεντρικούς σε
αντίθεση με 27% στους παράδρομους). Στην Πανεπιστημίου καταγράφηκε ποσοστό 37,1%
κλειστών επιχειρήσεων (Μαλούτας et al. 2013, ΟΚΕ 2012).
Ταυτόχρονα, με την οικονομική κρίση, υπήρξε και το θέμα των πολυκαταστημάτων. Για
την αντιμετώπιση του προβλήματος και για να αντισταθούν τα μικρότερα καταστήματα, στην
πίεση, προτάθηκε η δημιουργία σύνθετων τοπικών αλληλοεξαρτόμενων δικτύων (clusters)
στην αλυσίδα εφοδιασμού και στη βελτιστοποίηση του περιβάλλοντος χώρου. (Μαλούτας
2011).
Επίσης, η Αθήνα υποδέχεται πλέον περισσότερους από 30 εκατ. τουρίστες ετησίως.
Δημοφιλέστερα αξιοθέατα της Αθήνας αποτελούν εκτός από το Βράχο της Ακρόπολης, το
ιστορικό κέντρο (από το Σύνταγμα μέχρι το Μοναστηράκι, το Θησείο), η Πλάκα, το
Κολωνάκι, το Ψυρρή, δηλαδή η περιοχή έρευνας. Βέβαια, πιο δημοφιλείς διαδρομές είναι το
τρίγωνο (Πανεπιστημίου-Βουκουρεστίου- Σταδίου-Αμερικής), οι Στύλοι του Ολυμπίου Διός,
ο περίπατος στον Εθνικό Κήπο και τον κήπο του Ζαππείου, το Προεδρικό Μέγαρο και ο
περίπατος στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου και την Αποστόλου Παύλου.
Όπως είναι γνωστό, οι πόλεις με πλούσια πολιτισμική κληρονομιά προσελκύουν μεγάλο
αριθμό τουριστών και σε αυτήν την κατηγορία εντάσσεται η Αθήνα και ιδιαίτερα η περιοχή
που εξετάζουμε. Τα ταξίδια city break είναι ταξίδια, που μπορούν να πραγματοποιηθούν όλο
το χρόνο, με στόχο να αποτελέσουν μέσο αντιμετώπισης της εποχικότητας του τουρισμού. Σε
αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε το 2016 σε σύμπραξη με το Διεθνές
Αερολιμένα Αθηνών και την Aegean, δεδομένου ότι τα city breaks αποτελούν μέσο
αντιμετώπισης της εποχικότητας του τουρισμού. Στόχος είναι η προβολή της Αθήνας ως
σύγχρονο κέντρο πολιτισμού και ελκυστικού τουριστικού προορισμού για όλο το χρόνο.
Πρώτο αποτέλεσμα της συνεργασίας τους ήταν η καμπάνια με τίτλο: «One City. Never
Ending Stories» με την ανάδειξη της Αθήνας σε City Break προορισμό και η περεταίρω
διείσδυση του προορισμού της Αθήνας, επιτυγχάνοντας παράλληλα επέκταση των ημερών.
(www.athenspartnership.org)
Επίσης, μερικά χρόνια πριν (2008) ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στη συγκρότηση της
Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών. Διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο,
υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο 10ετές σχέδιο δράσης με σκοπό την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, με
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και εργαλεία πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, εκπονεί το
πρόγραμμα «έργο Αθήνα» με σκοπό να κάνει την Αθήνα μια πόλη λειτουργική για τους
κατοίκους της και ελκυστική για τους επισκέπτες της. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την
ΕΑΤΑ, η επικοινωνιακή ταυτότητα της πρωτεύουσας προσδιορίζεται με πυρήνα το Ιστορικό
Κέντρο, δηλαδή την περιοχή που ερευνούμε. (http://www.developathens.gr)
Επιπλέον, η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής και Αργοσαρωνικού προτείνει σε
επισκέπτες θεματικά τριήμερα όπως city break για αγορές στην Αθήνα και
πολιτιστικό city break σαν μία πόλη «ανοιχτό μουσείο», για μια εστιασμένη απόδραση στα
μνημεία. Ακόμα, για περισσότερες πληροφορίες δράσεις και δραστηριότητες στο χώρο του
πολιτισμού προτείνεται και η επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Δικτύου Μουσείων και
πολιτιστικών φορέων ιστορικού κέντρου, δηλαδή της περιοχής έρευνας. (www.all-athenshotels.com)

Η Πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής
Το Ιστορικό κέντρο της Αθήνας αποτελεί το μεγαλύτερο αρχαιολογικό πάρκο της
Ευρώπης, μετά την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και αποτελεί
πόλο έλξης κυρίως πολιτιστικού τουρισμού. Στη συνέχεια του κειμένου παρατίθεται ο
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Πολιτιστικός Χάρτης, όπως αυτός παρουσιάζεται από το πρόγραμμα Οδυσσέας (με
μεγαλύτερο σημάδι απεικονίζονται τα σημεία μεγαλύτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος).
Χωρικά παρατηρείται πως η μεγάλη πλειοψηφία τους συγκεντρώνεται γύρω από το λόφο της
Ακρόπολης και στην περιοχή της Πλάκας. Παρόλο που γίνεται λόγος για τον “Πολιτιστικό
χάρτη της Αθήνας” και επιχειρείται να καταγραφεί η πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, για
μια ακόμη φορά, αντικείμενο είναι μόνο ένα τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς, τα
μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι και συγκεκριμένα μνημεία όπως ο Παρθενώνας, τα
Προπύλαια, η Αρχαία Αγορά, η Πνύκα, το βασιλικό ανάκτορο του Όθωνα - Βουλή των
Ελλήνων, η Ακαδημία και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σημειώνεται ότι δε γίνεται αναφορά σε
άλλα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδιαίτερα της άυλης. (www.culture.gr)

Εικ. 2 (Πρόγραμμα Οδυσσέας – Υπουργείο Πολιτισμού)

Η ΕΛΣΤΑΤ δίνει στοιχεία σχετικά με τις εισπράξεις επιλεγμένων χώρων και μουσείων λόγω προβλημάτων βέβαια δεν μπορεί να υπάρξει ένας απολύτως αριθμός – και διακρίνονται
κάποιες βασικές τάσεις. Την περίοδο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες η επισκεψιμότητα
τέτοιων χώρων σε κεντρικό επίπεδο παρουσίασε μία πτωτική τάση, εκτός από τα μουσεία της
Αττικής που παρουσίαζαν μία πολύ μικρή άνοδο. Οι επισκέπτες μετά τους Ολυμπιακούς
Αγώνες αρχίζουν να επισκέπτονται τόσο τα μουσεία όσο και τους αρχαιολογικούς χώρους. Η
άνοδος βέβαια αυτή δεν κράτησε πολύ λόγω της οικονομικής κρίσης (τα έτη 2007 – 2008). Η
επισκεψιμότητα στα μουσεία από το 2009 και έπειτα ανακάμπτει, όταν όμως επέρχεται η
παγκόσμια κρίση ζημιώνεται σημαντικά. Από το 2012 ωστόσο ξεκινά μία θεαματική άνοδος.
Τα δύο πιο σημαντικά από άποψη επισκεψιμότητας μουσεία στην Αττική είναι το μουσείο
της Ακρόπολης και το αρχαιολογικό της Αθήνας όπου η επισκεψιμότητα φτάνει το 87% του
συνόλου των επισκέψεων των μουσείων της Αττικής. (Αγριαντώνη Μ, 2016) Επίσης, ως τα
σημαντικότερα Κέντρα Πολιτισμού στην εν λόγω περιοχή καταγράφονται τα εξής:
 Το Δημοτικό πολιτιστικό κέντρο για την 1η δημοτική κοινότητα που βρίσκεται επί της
οδού Τσαμαδού.
 Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Ακαδημίας 50, το οποίο
λειτουργεί από το 1971. Στο κτίριο λειτουργεί το αμφιθέατρο Τρίτσης. Το πνευματικό
κέντρο φιλοξενεί όλες τις υπηρεσίες του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας
του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). (www.cityofathens.gr)
 Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο θησείο, όπου βρίσκεται απέναντι από τον ιερό
βράχο της Ακρόπολης
 Το Πολιτιστικό Κέντρο ''Μελίνα'' στο Θησείο, το οποίο καταλαμβάνει μία έκταση
1500 m². (www.noa.gr)
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Τα προβλήματα της περιοχής
Η εικόνα της μη προσβάσιμης πόλης με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, τις απαρχαιωμένες
υποδομές, τη χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών φαίνεται να έδωσε, εν μέρει, τη θέση της στην
εικόνα μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής μητρόπολης με μοντέρνες υποδομές και δίκτυο
συγκοινωνίας και με το μεγαλύτερο αρχαιολογικό πάρκο της Ευρώπης, μετά την ενοποίηση
των αρχαιολογικών χώρων. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια η εικόνα της Αθήνας και
ειδικότερα του κέντρου της έχει πληγεί, παρουσιάζοντας αρκετά προβλήματα, τα οποία
δημιουργούν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής στην πόλη και στην εξέλιξη του
τουρισμού.
Μιλώντας πλέον για την κρίση του κέντρου της Αθήνας τα προβλήματα, όπως
αναφέρονται σύμφωνα με την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής προβολής Αθηνών και
την Περιφέρεια Αττικής της συγκεκριμένης περιοχής, είναι τα εξής:
1. Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών είχε ως αποτέλεσμα την ύπαρξη πολλών
κλειστών ξενοδοχείων και εμπορικών καταστημάτων, τα οποία έκλεισαν μετά το 2008.
Παρόλα αυτά υπάρχει σημαντικός αριθμός ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων ο οποίος όμως
σήμερα δεν είναι επαρκής (10.427 δωμάτια και 19.044 κλίνες).
2. Η ύπαρξη πολιτικών και διοικητικών προβλημάτων, καθώς είναι ελλιπής η πολιτική
βούληση για επίλυση κάποιων ζητημάτων, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται αρκετοί φορείς
εφόσον δεν έχουν οριοθετηθεί οι αρμοδιότητες τους.
3. Η εγκατάλειψη του από τους κατοίκους του.
4. Η μεγάλη συγκέντρωση αστέγων, που αποτελεί και γενικότερο πρόβλημα της
ευρύτερης περιοχής, ιδιαίτερα κοντά στους σταθμούς των μέσων σταθερής μεταφοράς όπως
μετρό, ηλεκτρικός.
5. Οι τοπικές συγκεντρώσεις ουσιοεξαρτημένων ατόμων και ο ελλιπής έλεγχος του
εμπορίου ναρκωτικών ουσιών. Το εμπόριο συχνά γίνεται δημοσίως, υποβαθμίζοντας την
αντιληπτική εικόνα καθώς ιδιαιτέρως οι πλατείες στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας έχουν
διαμορφωθεί σε κέντρα διακίνησης και χρήσης ουσιών.
6. Τα θετικά στοιχεία της Αθήνας δεν έχουν αναδειχθεί, δεδομένης της αδιαφορίας του
κράτους αλλά και του τεράστιου προβλήματος της γραφειοκρατίας. Περιοχές όπως το
Μοναστηράκι, το Σύνταγμα, το Θησείο και άλλες, δεν έχουν αναβαθμίσει τις παροχές τους
όσον αφορά στην πολιτιστική τους παρακαταθήκη.

Προτεινόμενες λύσεις προβλημάτων
Οι προτεινόμενες λύσεις σύμφωνα με την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής προβολής
Αθηνών καταγράφονται στο ολοκληρωμένο 10ετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Αθήνα
που σχεδίασε με τη νέα διευρυμένη αποστολή της και το οποίο αναπτύσσεται σε πέντε (5)
άξονες:
1. Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας: Ενίσχυση της τοπικής
επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας μέσω της
αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης, με στρατηγική προτεραιότητα την
ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος. Επίσης, προβλέπεται η αξιοποίηση σημαντικών
υποδομών του κέντρου της Αθήνας (ανακαίνιση και επισκευή κτιρίων) με στόχο τη
μετατροπή τους σε «φυτώρια» επιχειρηματικότητας με επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες.
Παράλληλα, έχουν σχεδιαστεί δράσεις για την τουριστική ανάπτυξη και τη διαφημιστική
προώθηση της Αθήνας, με άξονες το συνεδριακό τουρισμό και τα ταξίδια του
Σαββατοκύριακου.
2. Βελτίωση Ποιότητας Ζωής: Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με αιχμή
την πράσινη ανάπτυξη. Τα έργα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα την ποιοτική αναβάθμιση της
καθημερινότητας των κατοίκων και των επισκεπτών της Αθήνας, με τη βελτίωση των

42

μετακινήσεων και των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, την εφαρμογή «πράσινων
λύσεων» σε υποδομές και σε κεντρικά σημεία της πόλης, πράσινες στέγες στα σχολεία, κ.ά.
3. Αναζωογόνηση του αστικού ιστού: Αναζωογόνηση του αστικού ιστού με στοχευμένες
παρεμβάσεις σε κτήρια, πλατείες, υπαίθριους χώρους και γενικότερα στις υποδομές της
πόλης. Πρόκειται για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στον αστικό ιστό της πόλης, μέσω
αναπλάσεων, βελτιώσεων και ανακτήσεων δημόσιων χώρων. Έχουν σχεδιαστεί έργα για την
αισθητική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και
δομημένου περιβάλλοντος της πόλης, την αναβάθμιση υπηρεσιών καθαριότητας, την
αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών και γενικότερα δράσεις που αποσκοπούν στη
βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.
4. Διαχείριση της κοινωνικής κρίσης: Η αποτελεσματική διαχείριση της κοινωνικής
κρίσης με βασικούς πυλώνες την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Περιλαμβάνει δράσεις με στόχο
την καταπολέμηση της ανεργίας, την κοινωνική ένταξη και τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικά
ομάδων. Σε αυτό το πλαίσιο, εκπονούνται πλήθος προγραμμάτων, που αφορούν σε
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την ένταξη των ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας,
καθώς και ειδικά προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και καταπολέμησης της φτώχειας, ενώ
αναπτύσσεται σχέδιο για ολοκληρωμένο δίκτυο παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας για την
υγεία. Επίσης, περιλαμβάνει επενδύσεις για την αξιοποίηση της κοινωνικής οικονομίας και
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
5. Διασφάλιση της υλοποίησης και της βιωσιμότητας του προγράμματος (Τεχνική
Βοήθεια): Η υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου με στόχο την απρόσκοπτη υλοποίηση
του προγράμματος και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του.
Οι παραπάνω άξονες προτεραιότητας περιλαμβάνουν συνολικά 40 έργα, εκ των οποίων
ορισμένα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και άλλα δρομολογούνται άμεσα, ενώ αθροιστικά ο
προϋπολογισμός ανέρχεται στα 73 εκ ευρώ. Μεταξύ των δράσεων με άμεση συμβολή στην
αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας, η προσοχή στρέφεται πρωτίστως προς τη
βελτίωση του αστικού τοπίου, την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και την ανάδειξη
κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών. (http://www.developathens.gr/)
Ταυτόχρονα, η περιφέρεια Αττικής αντιλαμβανόμενη την αρνητική εικόνα και
πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί, προσπαθεί να αναδείξει την πλέον ιστορική περιοχή
των Αθηνών:
 Προβολή όλων των δυνατοτήτων της Αττικής σε μεγάλο χρονικό και γεωγραφικό
εύρος
 Προβολή της Αθήνας - Αττικής ως short break προορισμό (εκτός από city break) με
ανάλογες προτάσεις για επιμέρους νέα τουριστικά προϊόντα που θα συμβάλλουν σταδιακά σε
αύξηση της επισκεψιμότητας αλλά και του μέσου όρου παραμονής τους
 Άμεση και έμμεση συνεργασία για την από κοινού προβολή με εθνικούς ή και διεθνείς
key players του τουρισμού. (patt.gov.gr)
Τέλος, ένας σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να αναφερθεί, αποτελεί η βιωσιμότητα
των όποιων προτάσεων ως λύσεις στα αντίστοιχα προβλήματα της περιοχής. Γενικότερα, η
εμπειρία έχει δείξει ότι η συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, όταν γίνεται κάτω
από πλαίσιο και από αρχές, έχει σημαντικά αποτελέσματα για το καλό των πόλεων και των
πολιτών. Προκειμένου όλες οι παραπάνω λύσεις να γίνουν υλοποιήσιμες, θα πρέπει να έχουν
το χαρακτηριστικό της βιωσιμότητας. Πρωτίστως να είναι οικονομικά εφαρμόσιμες,
δευτερευόντως να γίνουν υπό στενές περιβαλλοντικές προϋποθέσεις για να μην υπάρξει
οποιαδήποτε αρνητική μεταβολή στο φυσικό, πολιτιστικό χώρο του εμπορικού κέντρου της
πόλης της Αθήνας, καθώς η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί κληροδότημα το οποίο πρέπει
να διαφυλαχθεί και να προστατευθεί.
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Όσον αφορά στο πρώτο στάδιο, την οικονομική εφαρμογή, μπορεί να γίνει είτε μέσω
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, είτε μέσω ΕΣΠΑ, είτε και μέσω του αναπτυξιακού / επενδυτικού
νόμου. Αναφορικά σημειώνονται παρακάτω τα τελευταία δύο σημαντικότερα
χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Το πρώτο υλοποιήθηκε από το Δήμο Αθηναίων, στο
πλαίσιο του προγράμματος «ΠΟΛΗ²», συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ για το
άνοιγμα κλειστών καταστημάτων σε διάφορες περιοχές του ιστορικού εμπορικού τριγώνου
της πρωτεύουσας. Ο δήμος Αθηναίων καλύπτει για έξι μήνες το λειτουργικό κόστος και το
ενοίκιο των καταστημάτων αυτών, ενώ οργανώνει παράλληλα θεματικές εκδηλώσεις σε
όλους τους δρόμους ή τις πλατείες όπου υλοποιείται η δράση. (www.acci.gr)

Εικ.3 Banner προγράμματος «ΠΟΛΗ²» (www.thisisathens.org)
Το δεύτερο πρόγραμμα ήταν η δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του λεγόμενου
ΕΠΑνΕΚ, δηλαδή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας Επιχειρηματικότητας
Καινοτομίας που αποτελεί κομμάτι του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δράση αυτή στόχευσε στην
ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές
περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και
τουριστική δυναμική. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση είναι η συνεργασία
μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών
Συλλόγων/Επιμελητηρίων.

Εικ. 4 Banner δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» (http://www.antagonistikotita.gr)
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Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις αποτελεί η διατήρηση και η σωστή αξιοποίηση
που έρχεται αμέσως μετά τη δημιουργία. Ως κράτος έχουμε επιβεβαιώσει, δυστυχώς, αρκετές
φορές τις λάθος διαχειριστικές πρακτικές. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί αυτό
των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου υλοποιήθηκαν έργα υποδομής για τη διεξαγωγή τους και στη
συνέχεια αφέθηκαν δίχως κανένα σχεδιασμό, στόχο και πρόθεση για την περαιτέρω
αξιοποίηση τους. Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί κληροδότημα το οποίο πρέπει να
διαφυλαχθεί και να προστατευθεί. Ένας τρόπος διατήρησης και βιώσιμης πορείας των
σχετικών λύσεων θα μπορούσε να εφαρμοστεί με τακτικό έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς
καθώς και με την υποστήριξη και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών της πόλης.

Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Επιτόπιας Έρευνας
Μετά την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και των δράσεων που έχουν
εφαρμοστεί και προκειμένου να διερευνηθεί η γνώμη των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών
της περιοχής για τις δυνατότητες και τα προβλήματα που υπάρχουν πραγματοποιήθηκε
πρωτογενής έρευνα με ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο περιελάβανε 23 ερωτήσεις και
διαμοιράστηκε ηλεκτρονικά και προσωπικά. Η διάρκεια συμπλήρωσης του ήταν 15 λεπτά.
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με το ατομικό προφίλ των
συμμετεχόντων όπως το φύλο, η ηλικιακή ομάδα, το μορφωτικό επίπεδο, την εργασιακή
κατάσταση και το μηνιαίο καθαρό ατομικό εισόδημα. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από
ερωτήσεις που αφορούν στη γνώση της έννοιας ''city branding'' τους λόγους επισκεψιμότητας
του κέντρου της Αθήνας και το τρίτο μέρος αναφέρεται στις δομές της περιοχής και τους
τρόπους βελτίωσης των συνθηκών. Οι ερωτήσεις του ερωτηματολόγιο ήταν κυρίως κλειστού
τύπου και αποτυπωμένες σε πενταβάθμια κλίμακα Likert.
Η συλλογή των ερωτηματολογίων ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2018 και ολοκληρώθηκε το
Σεπτέμβρη του ίδιου έτους. Ομάδα στόχος της έρευνας ήταν οι πολίτες του ιστορικού
κέντρου της Αθήνας. Ύστερα από τη συλλογή των ερωτηματολογίων ακολούθησε καταγραφή
και ανάλυση των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων.
Στην έρευνα συμμετείχαν 153 άτομα, 81 άντρες και 72 γυναίκες. Οι συμμετέχοντες ήταν
άτομα από 18-60 ετών, οι περισσότεροι όμως νεαρής ηλικίας 19 έως 27, ωστόσο σημαντικά
ποσοστά καταγράφουν και οι μεγαλύτερες ηλικίες - πιο μειωμένα βέβαια της κλίμακας του
3,9% έως 0,7%. Στην πλειοψηφία τους ήταν κυρίως απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε
ποσοστό 53,6% ενώ το επόμενο υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται σε κατόχους
μεταπτυχιακού διπλώματος (26,8%). Λίγοι συμμετέχοντες διαθέτουν διδακτορικό, πτυχίο
μεταδευτεροβάθμιας σχολής ή απολυτήριο λυκείου (9,8%).
Όσον αφορά στην απασχόληση τους, υψηλό ποσοστό συμμετεχόντων ήταν ιδιωτικοί
υπάλληλοι (35,9%), φοιτητές (28,8%) δημόσιοι υπάλληλοι (13,1%), ενώ χαμηλά ποσοστά
παρουσιάζουν οι κατηγορίες των επιχειρηματιών, εισοδηματιών, νοικοκυρών και
συνταξιούχων. Το μηνιαίο καθαρά ατομικό εισόδημα των περισσοτέρων ήταν της τάξης των
501 έως 1000 € σε ποσοστό 28,1% ενώ υψηλότερα ποσοστά καταγράφουν οι κλίμακες των
ανέργων (20,9%) και των εισοδημάτων 1.001-1500€ (19,6%). Τα ποσοστά ωστόσο
κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα στις υψηλότερες εισοδηματικές κλίμακες άνω των 1.501€
Αναφορικά με το θέμα μας το οποίο αναφέρεται στο city branding, οι συμμετέχοντες
ερωτήθηκαν για τη γνώση του όρου city branding. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε
στην απάντηση πως δε γνωρίζουν την έννοια του όρου σε ποσοστό 57,5%, ενώ το 41,2%
απάντησε πως γνωρίζει τη σημασία του όρου. Λίγοι ωστόσο σημείωσαν την απάντηση "δεν
ξέρω/δεν απαντώ".
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Στη συνέχεια του ερωτηματολογίου, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε
ερωτήσεις που αφορούσαν το κέντρο της Αθήνας. Οι περισσότεροι απάντησαν πως η
επίσκεψή τους στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιείται μηνιαίως από 1 έως 3 φορές,
ποσοστό που αντιστοιχεί στο 35,9%. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στους επισκέπτες
από 3 έως 7 φορές το μήνα - ποσοστό 29,4% - και πάνω από επτά φορές το μήνα το 26,8%.
Μικρότερο ποσοστό της τάξης του 7,8% καταγράφηκε στην απάντηση "καθόλου".
Οι αιτίες της επισκεψιμότητας, αφορούσαν κυρίως την διασκέδαση (72,5%) και την
εμπορική αγορά (62,7%) ενώ μικρό ποσοστό των απαντήσεων σημείωσαν την εργασία
(26,8%) και τα αξιοθέατα (20,3%). Οι λόγοι και η συχνότητα της επισκεψιμότητας έχει
άμεση σχέση και με την ιδιότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα, στοιχείο που καθορίζεται
από τις απαντήσεις στην ερώτηση 9 του ερωτηματολογίου. Σε ποσοστό 77,8% οι
συμμετέχοντες ήταν απλοί επισκέπτες του ιστορικού και εμπορικού κέντρου του Δήμου
Αθηναίων. Οι κάτοικοι αποτελούσαν το 13,1% των συμμετεχόντων και οι εργαζόμενοι το
9,2%.
Οι ερωτώμενοι επίσης έχουν συνδέσει την περιοχή του κέντρου με συγκεκριμένες
τοποθεσίες, όπως το Μοναστηράκι (41,8%), την Ερμού και την Ακρόπολη (36,6%
αντίστοιχα), την Πλ. Συντάγματος (34%), το Κολωνάκι (22,9%), την Πανεπιστημίου (19%),
και το Θησείο (18,3%).
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πλειοψηφία θεωρεί υπεύθυνους για την εικόνα της
περιοχής το Δήμο (60,8%), την Περιφέρεια (12,45) και το κράτος (20,3%). Μικρό ποσοστό
των συμμετεχόντων επιρρίπτει ευθύνες τους επιχειρηματίες και τους κατοίκους της περιοχής.
Όσον αφορά στις υποδομές της περιοχής στο κέντρο της Αθήνας ένα μεγάλο ποσοστό από
τους συμμετέχοντες απάντησαν πως είναι ικανοποιημένοι από τη διευκόλυνση της
πρόσβασης στην περιοχή (μέτρια 37,9%- πολύ 36,6%)
Επίσης, στην ερώτηση εάν είναι ικανοποιημένοι από την επίσκεψη τους σε περιοχές
σχετικές με την πολιτιστική κληρονομιά, ένα υψηλό ποσοστό απάντησε θετικά: ''πολύ
(39,9%) και ''παρά πολύ'' (30,1%).
Μετρίως ικανοποιημένοι βρέθηκαν από τις απαντήσεις τους σχετικά με την ποιότητα του
φαγητού (λίγο 45,8%). Επίσης, αρκετά ικανοποιημένοι είναι από την εμπορική και
τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή (λίγο 28,1% - πολύ 44,4%). Η ερώτηση σχετικά με
τη διασκέδαση έδειξε υψηλά ποσοστά ικανοποίησης (πολύ 44,4%), ενώ η καλή σχέση
ποιότητας και τιμής έδειξε χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης (λίγο 40,5% - ελάχιστα 25,5%).
Σε ερώτηση εάν αισθάνονται ασφαλείς στη συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου της Αθήνας,
έδειξε χαμηλά ποσοστά ασφάλειας. Σε ερώτηση εάν θεωρούν ικανοποιητική τη διαδικτυακή
προβολή της πόλης έδειξαν ελάχιστα ικανοποιημένοι (ελάχιστα 28,15 - λίγο 30,7%).
Επιπροσθέτως, οι ερωτώμενοι σε γενικές γραμμές έμειναν ικανοποιημένοι από την
επίσκεψή τους στην Αθήνα καθώς οι απαντήσεις λίγο και πολύ σημείωσαν υψηλά ποσοστά
47,7% και 37,3% αντίστοιχα. Κατά την επίσκεψή τους στο κέντρο δαπάνησαν τα χρήματά
τους κυρίως για καφέ και φαγητό (59,5%), απλές βόλτες (19,6%) και ψώνια (17%). Επίσης,
μικρές δαπάνες έκαναν σε μουσεία και θέατρο.
Τέλος, όσον αφορά στις παρεμβάσεις που θεωρούν πως πρέπει να γίνουν, αυτές
σχετίζονται περισσότερο με την καθαριότητα (78,4%) και το πράσινο (68%), την ανάπλαση
(55,6%) και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (44,4%). Η τεχνολογία είναι ο
τομέας που σημειώνει το χαμηλότερο ποσοστό επιθυμίας για παρεμβάσεις (21,6%).
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Συμπεράσματα - Περιορισμοί της έρευνας και Προτάσεις
Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα γίνονται ορατές τόσο οι επιθυμίες
των πολιτών όσο και η αντίληψη που έχουν απέναντι στην ευθύνη των υπευθύνων για την
εικόνα του Ιστορικού και Εμπορικού Kέντρου της Αθήνας. Ακόμα και όσοι απάντησαν
θετικά στη γνώση του όρου branding, πιθανώς δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες ως προς το πώς
μπορεί να επιτευχθεί. Ωστόσο, αν συμπεριλάβουμε και το ποσοστό όσων απάντησαν ''δεν
ξέρω-δεν απαντώ'' στις αρνητικές απαντήσεις, αντιλαμβανόμαστε πως οι μισοί συμμετέχοντες
δεν γνωρίζουν τι πραγματεύεται το city branding.
Από τις απαντήσεις διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες είναι κυρίως επισκέπτες της
περιοχής, για το λόγο αυτό και η επισκεψιμότητά τους περιορίζεται στις 1-3 φορές το μήνα. Η
ιδιότητα λοιπόν έχει άμεση σχέση τόσο με την συχνότητα επίσκεψης, όσο και με τις αιτίες
αυτής. Τα ποσοστά των απαντήσεων σχετικά με τους λόγους που επισκέπτονται το κέντρο
είναι αναμενόμενα, καθώς οι επισκέπτες προσπαθούν να βρουν πηγές για να καλύψουν τον
ελεύθερο χρόνο τους. Έτσι, η διασκέδαση και η εμπορική αγορά εντάσσονται στις
προτιμήσεις τους και οι δαπάνες των χρημάτων τους εντάσσονται στις απλές βόλτες για καφέ
και διασκέδαση.
Για να πραγματοποιηθούν οι παραπάνω δραστηριότητες, ωστόσο, απαιτείται και η
συμβολή των επιχειρήσεων, πλήθος των οποίων βρίσκεται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες όπως
το Μοναστηράκι, την Ερμού, το Πανεπιστήμιο και το Κολωνάκι. Για τους λόγους αυτούς οι
συμμετέχοντες έχουν συνδέσει τις δραστηριότητές τους με συγκεκριμένες περιοχές, στις
οποίες μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες και επιθυμίες τους.
Ωστόσο, το κέντρο της Αθήνας αποτελεί το νούμερο ένα προορισμό οποιουδήποτε
τουρίστα ή επισκέπτη, για το λόγο αυτό και η ανάπτυξή του βρίσκεται σε πρώτη
προτεραιότητα. Δεν έχει μόνο αναπτυχθεί πολιτιστικά αλλά και στις υποδομές τους. Οι
συμμετέχοντες ωστόσο αν και έδειξαν ικανοποιημένοι ως προς τις παροχές στις υποδομές,
στη διασκέδαση και στην πολιτιστική κληρονομιά, θεωρούν πως υπάρχει αναντιστοιχία
ανάμεσα στην ποιότητα και την τιμή, ενώ κυριαρχεί ένα κοινό αίσθημα ανασφάλειας το οποίο
σχετίζεται με την εικόνα της πόλης. Θεωρούν ότι η εικόνα της πόλης αποτελεί κυρίως
μέριμνα του δήμου, και λιγότερο του κράτους καθώς είναι ο κύριος φορέας και εκφραστής
των αντιλήψεων σχετικά με την ανάπτυξη της περιοχής. Οι πολίτες επικεντρώνονται σε
προβλήματα σχετικά με το περιβάλλον (καθαριότητα, χώροι πρασίνου και αναπλάσεις) και
αναμένουν ο δήμος να επιμεληθεί για αυτά και να φροντίσει ώστε η περιοχή να αναπτυχθεί
τόσο κοινωνικά - πολιτιστικά όσο και περιβαλλοντικά.
Επίσης, η έρευνα έδειξε ότι η περιοχή του κέντρου αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών για
πολλές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διασκέδαση και αυτό θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη σε οποιαδήποτε μελλοντική δράση.
Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι με βάση τα στοιχεία που παραθέσαμε και τη
συνολική μας έρευνα, διαπιστώθηκε ότι μεγάλα έργα έχουν πραγματοποιηθεί και σημαντικές
δράσεις με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής έρευνας. Ωστόσο, αν και έχει
αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό, υπάρχουν ακόμα δυσεπίλυτα προβλήματα που με τη μέριμνα
κυρίως των δημόσιων φορέων μπορούν να επιλυθούν. Επομένως, η όποια πρόταση που να
αφορά στο city branding της περιοχής θα πρέπει να συνοδευτεί από επίλυση των παραπάνω
προβλημάτων, αλλά και από επιπλέον επικεντρωμένη έρευνα που θα απευθύνεται στους α)
πολίτες, β) επισκέπτες, γ) επιχειρηματίες, δ) δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η σύγκλιση
όλων των παραπάνω απόψεων θα δώσει την καλύτερη πρόταση, δεδομένου ότι η επιτυχία της
οποιασδήποτε εφαρμογής city branding ενός τόπου, προϋποθέτει πάνω απ’όλα την αποδοχή,
συνεργασία και προσπάθεια όλων!
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Περιβαλλοντολόγος, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών
Επιστημών ΕΜΠ, e-mail:aghs@mail.ntua.gr.
Περίληψη
Οι προστατευόμενοι αρχαιολογικοί χώροι από την UNESCO αποτελούν πόλο έλξης
πολλών επισκεπτών λόγω των αξιόλογων και μοναδικών παγκοσμίως πολιτιστικών στοιχείων
που διαθέτουν. Πολύ συχνά οι χώροι αυτοί διαθέτουν πλούσιο και σπάνιο φυσικό
περιβάλλοντα χώρο, του οποίου η ποιότητα απειλείται λόγω της ένταση της επισκεψιμότητας.
Όσο σημαντικότερος είναι ο αρχαιολογικός χώρος, τόσο μεγαλύτερο αριθμό τουριστών και
αντίστοιχες μεγαλύτερες περιβαλλοντικές πιέσεις δέχεται.
Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται
υπό την προστασία της UNESCO και παρουσιάζουν μεγάλη τουριστική κίνηση.
Συγκεκριμένα η έρευνα μέσα από μελέτες περίπτωσης εστιάζεται, στην προστασία και την
ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων (πολιτιστικά μνημεία, φυσικό τοπίο, χλωρίδα,
πανίδα και άλλα) μέσω του σχεδιασμού φυσικών και πολιτιστικών διαδρομών.
Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι οι φυσικές και πολιτιστικές διαδρομές σε
αρχαιολογικούς χώρους, συμβάλλουν στην καλύτερη προστασία και ανάδειξή τους.

Εισαγωγή
Η προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ξεκίνησε το 1972 στη γενική
συνέλευση της UNESCO με την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης, η οποία επικυρώθηκε
από 193 Κράτη Μέλη, (από την Ελλάδα επικυρώθηκε το 1981). Σύμφωνα με αυτή,
αναγνωρίζεται η πολυμορφία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και η ανάγκη για τη
διατήρηση, της δίκαιης πρόσβασης και της δίκαιης κατανομής που απορρέουν από τη χρήση
της (Unesco, 2018).
Η προστασία των αρχαιολογικών χώρων που περιλαμβάνονται στη λίστα της παγκόσμιας
κληρονομιάς, εκτός από το κράτος στο οποίο ανήκει, υπεύθυνη για την προστασία του είναι
και η διεθνής κοινότητα. Σήμερα ο κατάλογος της UNESCO περιλαμβάνει 1121 περιοχές
παγκόσμιας κληρονομίας. Οι 869 περιοχές ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά, οι 213 στη
φυσική κληρονομιά και οι υπόλοιπες 39 περιοχές περιλαμβάνονται και στις δυο κατηγορίες
(Unesco, 2019). Από την Ελλάδα 18 χώροι έχουν ενταχθεί στον κατάλογο της UNESCO
(Unesco, 2019) (Εικ. 1) (Πίνακας 1).
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Εικ.1 Χάρτης 1. Αρχαιολογικοί χώροι υπό την προστασία της UNESCO και Αρχαία Θέατρα.
Πίνακας 1. Αρχαιολογικοί Χώροι της Ελλάδος υπό την Προστασία της UNESCO.

A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Αρχαιολογικοί Χώροι υπό την Προστασία της UNESCO
ΕΤΟΣ
Ναός του Επικούρειου Απόλλωνος στις Βάσσες
1986
Αρχαιολογικός χώρος Ακροπόλεως Αθηνών
1987
Αρχαιολογικός χώρος Δελφών
1987
Ιερό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο
1988
Άγιον Όρος-Άθως
1988
Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου
1988
Μετέωρα
1988
Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά μνημεία Θεσσαλονίκης
1988
Αρχαιολογικός χώρος Μυστρά
1989
Αρχαιολογικός χώρος Δήλου
1990
Μονή Δαφνίου, Μονή Όσιου Λουκά και Νέα Μονή Χίου
1990
Αρχαιολογικός χώρος Ηραίου Σάμου
1992
Αρχαιολογικός χώρος Αιγών (Βεργίνα)
1996
Ηραίον Σάμου
1992
Αρχαιολογικοί χώροι Μυκηνών και Τίρυνθας
1999
Ιστορικό κέντρο (Χώρα), Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και Σπήλαιο
1999
Αποκαλύψεως στην Πάτμο
Παλαιά Πόλη Κέρκυρας
2007
Αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων
2016
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Σε Εθνικό επίπεδο η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, επομένως και των
αρχαιολογικών χώρων, αναφέρεται στο Σύνταγμα ως υποχρέωση του Κράτους (ΕΚΕΔ,
1975).
Η προστασία των αρχαιολογικών χώρων αναφέρεται από τη μία πλευρά, στην αποτροπή
της καταστροφής του ή της αλλοίωσής του από κάθε άμεση ή έμμεση βλάβη και από την
άλλη, στην διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού στον αρχαιολογικό χώρο, στην ανάδειξη
του αρχαιολογικού χώρου και στην ένταξή του στη σύγχρονη ζωή.
Επίσης, η προστασία του αρχαιολογικού χώρου, περιλαμβάνεται και στους στόχους κάθε
σχεδίου χωροταξικού, αναπτυξιακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Οι οποιεσδήποτε
επεμβάσεις σε ακίνητα μνημεία και στον περιβάλλοντα χώρο απαιτεί έγκριση από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Επιπλέον και οι δραστηριότητες που είναι
πλησίον του αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος είναι εκτός οικισμού και ζωνών προστασίας,
καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού (ΕΚΕΔ, 2002).
Γενικά η προστασία του αρχαιολογικού χώρου και των πολιτιστικών του μνημείων,
απαιτεί και τη συμμετοχή των επισκεπτών, οι οποίοι πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι στην
πολιτιστική κληρονομιά.

Τουριστική κίνηση αρχαιολογικών χώρων και μουσείων στην Ελλάδα
Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της Ελλάδος, διαπιστώνεται
ότι η τουριστική κίνηση στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία, ακολουθεί μια
ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, με το συνολικό αριθμό των τουριστών να ξεπερνά τα 18
εκατομμύρια. Τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παρουσιάζουν οι αρχαιολογικοί χώροι έναντι
των μουσείων. Κατά το έτος 2018 η επισκεψιμότητα σε αρχαιολογικούς χώρους έχει
ξεπεράσει τα 13 εκ. τουρίστες, ενώ στα μουσεία η επισκεψιμότητα είναι μεγαλύτερη των 5
εκατομμυρίων. (Εικ.2).

Εικ. 2. Αριθμός επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠΑ)
(επεξεργασία δική μας) (ΕΣΑ, 2019).
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Τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση στους αρχαιολογικούς χώρους παρουσιάζει ο
αρχαιολογικός χώρος της Ακροπόλεως Αθηνών με ποσοστό 42.54% και ακολουθούν ο
αρχαιολογικοί χώροι της Κνωσού με 11.52%, της Επιδαύρου με 7.36%, της Ακροπόλεως
Μυκηνών και Θησαυρού Ατρέα με 6.64%, της Ακροπόλεως Λίνδου με 6.60%, της Αρχαίας
Ολυμπίας με 6.50%, των Δελφών 5.41%, του Σουνίου 4.08%, των Βασιλικών Τάφων της
Βεργίνας (2.97%) της Αρχαίας Κορίνθου 2.63%, του Μυστρά 1.96% και της Φαιστού στην
Κρήτη με ποσοστό 1.79% (Εικ.3).

Εικ.3. Αριθμός επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους % κατά το έτος 2018 (επεξεργασία δική μας)

Μεθοδολογία
Η έρευνα αρχικά αναφέρεται στους χώρους της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται
υπό την προστασία της UNESCO σε Διεθνές και Εθνικό Επίπεδο. Στη συνέχεια, η εργασία
ασχολείται με τις φυσικές και πολιτιστικές διαδρομές σε τοπικό επίπεδο μέσα σε
αρχαιολογικούς χώρους. Περιγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διαδρομής (φυσικό
και πολιτιστικό περιβάλλον), οι επιπτώσεις από την επισκεψιμότητα του χώρου, τα μέτρα
προστασίας και τέλος οι παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό της
φυσικής και πολιτιστικής διαδρομής. Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε
η επιτόπια έρευνα, μελέτες και στατιστικά στοιχεία.

Μελέτη Περίπτωσης
Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε η διαδρομή Ολυμπιείο-Ακρόπολη-Αρχαία ΑγοράΚεραμεικός με έμφαση στις διαδρομές μέσα στον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης που
βρίσκεται υπό της προστασία της UNESCO (Εικ. 4, 5)
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Εικ.4. Πολιτιστική και Φυσική
(http://www.google.gr/maps, 2019)

Διαδρομή

Εικ.5.
Αρχαιολογικός
χώρος
(http://www.google.gr/maps, 2019)

της

Ακρόπολης.

Η διαδρομή αυτή, είναι μια πεζοπορική διαδρομή. Αρχή της διαδρομής είναι ο
αρχαιολογικός χώρος του Ολυμπιείου.
Α. Το Ολυμπιείο περιλαμβάνει το ιερό του Ολυμπιείου Διός το οποίο ιδρύθηκε από τον
Δευκαλίωνα γενάρχη των Ελλήνων προς τιμή του Δία ως αντάλλαγμα για τη σωτηρία του
μετά τον κατακλυσμό. Μέσα στο χώρο αυτό, το 515 π.Χ, κτίστηκε από τον Πεισίστρατο το
Νεότερο ένας από τους μεγαλύτερους ναούς του αρχαίου κόσμου. Ο ναός ήταν αφιερωμένος
στο Δία, είναι Κορινθιακού ρυθμού και είχε μήκος 110,35μ., πλ. 43,68μ., δύο σειρές από 20
κίονες στις μακρές πλευρές και τρεις σειρές από 8 κίονες στις στενές (Εικ.6α). Βορειοδυτικά
του Ολυμπίου είναι η Πύλη του Αδριανού, μια θριαμβική αψίδα, η οποία χτίστηκε από τους
Αθηναίους ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον Αδριανό για τα έργα του στην πόλη της
Αθήνας. O αυτοκράτορας Αδριανός είχε συμβάλλει και στην αποπεράτωση του ναού του
Διός το 124/125 μ.Χ) (Υπουργείο πολιτισμού, 2019).
Β. Στη συνέχεια της Διαδρομής είναι το Μουσείο της Ακρόπολης. Στο ίδιο σημείο είναι
και η αρχή του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης (βραχώδης λόφος) όπου περιλαμβάνει
το Θέατρο του Διονυσίου (όπου διαμορφώθηκε ο ποιητικός λόγος και η αρχαία τραγωδία)
(Εικ.6Β), το Ναό του Απόλλωνα, το Βυζαντινό Υδραγωγείο, τη Ρωμαική Δεξαμενή, το
Ωδείον Ηρώδου του Αττικού (Κέντρο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων μέχρι και σήμερα)
(Εικ.6Γ), και την Ακρόπολη (που φιλοξενεί 4 από τα σπουδαιότερα αριστουργήματα της
Κλασικής Ελληνικής Περιόδου, Προπύλαια (Εικ.6Δ), Ερέχθειο, Παρθενώνας (Εικ.6Ε), Ναός
της Αθηνάς Νίκης). Ο επισκέπτης μπορεί να ακολουθήσει και την προτεινόμενη διαδρομή,
περιφερειακά της Ακρόπολης.
Γ. Πλησίον του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης είναι ο αρχαιολογικός χώρος της
Αρχαίας Αγοράς- Αρείου Πάγου. Άρειος Πάγος ήταν ο χώρος (πάνω σε βράχο) όπου
λειτουργούσε η Βουλή του Αρείου Πάγου της Αρχαίας Αθήνας. Επίσης, από αυτήν την
τοποθεσία, ο Απόστολος Παύλος δίδαξε το Χριστιανισμό στους Αθηναίους (Εικ. 6Στ). Ο
αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Αγοράς περιλαμβάνει την Ποικίλη Στοά, το Ναό του
Ηφαίστου (Εικ.6Η) και τη Στοά του Αττάλου (Εικ.6Θ). Στην περιοχή κατά τη διάρκεια του
5ου και 4ου αιώνα, είχαν κτιστεί και άλλα έργα όπως η Θόλος, το Νέο Βουλευτήριο, η Στοά
του Διός Ελευθερίου, η Ν. Στοά Ι, το Νομισματοκοπείο, τα Δικαστήρια, ο Ναός του
Απόλλωνα Πατρώου, η Νοτιοδυτική κρήνη κ.ά., τα οποία δεν σώζονται σήμερα. Γενικά, η
Αρχαία Αγορά εμπορικό, θρησκευτικό, πολιτικό και δικαστικό κέντρο, ήταν η περιοχή όπου
γεννήθηκε και αναπτύχθηκε το δημοκρατικό πολίτευμα της Αρχαίας Αθήνας (Υπουργείο
πολιτισμού, 2019).
Δ. Στη συνέχεια, η διαδρομή μέσου του Θησείου καταλήγει στον Αρχαιολογικό Χώρο του
Κεραμεικού (Εικ.Ι), όπου αποτελούσε τη βορειοδυτική παρυφή της πόλης της Αρχαίας
Αθήνας, περιοχή εγκατάστασης αγγειοπλαστών και αγγειογράφων και κέντρο παραγωγής των
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αττικών αγγείων (Υπουργείο πολιτισμού, 2019). Επίσης, ήταν και χώρος ταφής επιφανών
Αθηναίων Πολιτών.
Η παραπάνω διαδρομή μπορεί να ενισχυθεί με άλλες διαδρομές μέσα στον αρχαιολογικό
χώρο, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και μέτρα προστασίας που
έχουν παρθεί. Οι διαδρομές αυτές λαμβάνουν υπόψη το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον,
τη σπουδαιότητα των μνημείων, την τοποθεσία, τις κλιματικές συνθήκες, τη θέση των
μνημείων, τα σημεία με θέα, τα σημεία ξεκούρασης (στάσεις) κ.α.

Α. Ολυμπιείο

Β. Θέατρο του Διονύσου

Γ.Ωδείον Ηρώδου Αττικού

Δ. Προπύλαια (Ακρόπολη)

Ε.Ακρόπολη
(Παρθενώνας)

ΣΤ. Άρειος Πάγος

Η. Ναός του Ηφαίστου

Θ. Στοά Αττάλου

Ι. Κεραμεικός

Εικ. 6 Αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή των Αθηνών (Πηγή: Προσωπικό αρχείο).

Η περιοχή της Ακρόπολης εκτός από αρχαιολογικός χώρος, έχει χαρακτηριστεί Ιστορικός
τόπος και ως Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ). Το αξιόλογο φυσικό περιβάλλον
που παρουσιάζει, το καθιστά ένα φυσικό μνημείο της φύσης.
Φυσικό περιβάλλον της περιοχής: Η περιοχή παρουσιάζει αξιόλογη χλωρίδα. Το πιο
σημαντικό είναι η Micromeria acropolitana, το οποίο προστατεύεται από το ΠΔ. 67/1981
(ΕΚΕΔ, 1981). Άλλα είδη είναι οι μαργαρίτες (Chrysanthemum coronarium), οι
στερνμπεργκιές (Sternbergia lute), η κάππαρη (Capparis spinosa), το ελληνικό ενδημικό
(Inulaverbascifolia methanea), το πτεριδόφυτο (Cheilanthes vellea), οι μολόχες, το χαμομήλι,
το περδικάκι κ.ά. (Τσούνης, 2006).
Πανίδα: Η κρασπεδωτή χελώνα (Testudo marginata), οι πρασινόσαυρες, το κροκοδειλάκι
(Agama stellio) κ.ά.
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Ορνιθοπανίδα: Η κουκουβάγια (Athene noctua) το σύμβολο της θεάς Αθηνάς και της
Σοφίας, το βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus), ο γκιώνης (Otus scops), ο τσαλαπετεινός
(Upupa epops epops) (https://filotis.itia.ntua.gr), οι γαλαζοκότσυφες (Monticola Solitarius), οι
σταχτάρες (Apus apus) και οι μικρονυχτερίδες (Pipistrellus pipistrellus). Την άνοιξη ο βράχος
της Ακρόπολης φιλοξενεί και άλλα πουλιά όπως είναι ο Μυγοχάφτης, ο Κότσυφας, οι
Παπαδίτσες, η Καρδερίνα, ο Φλώρος, η Καρακάξα, το σπουργίτι και ο Μαυροτσιροβάκος
κ.ά. Η περιοχή της Ακρόπολης είναι πλούσια και σε ασπόνδυλα (έντομα και πεταλούδες
(Iphiclides podalirius), Vanessa Atalanta). (Τσούνης, 2006).

Τουριστική κίνηση του Αρχαιολογικών χώρων στην περιοχής της Αθήνας.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τη μεγαλύτερη
τουριστική κίνηση παρουσιάζει ο Αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης και ακολουθεί η
Αρχαία Αγορά, το Ολυμπιείο, η Βιβλιοθήκη του Αδριανού, η Ρωμαϊκή Αγορά, ο Κεραμεικός
και τέλος ο Αρχαιολογικός του Λυκείου του Αριστοτέλη.

Εικ.7. Αριθμός επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας % κατά το έτος 2018 (επεξεργασία δική μας)

Εικ.7. Αριθμός επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους κατά το έτος 2018 (επεξεργασίας δική μας.
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Η μεγαλύτερη τουριστική κίνηση στους αρχαιολογικούς χώρους παρουσιάζεται κατά τη
θερινή περίοδο. Τη μεγαλύτερη κίνηση παρουσιάζουν οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος. Ο
αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης υπερτερεί σε σχέση με τους άλλους αρχαιολογικούς
χώρους, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί τη μεγάλη προσέλευση των τουριστών, οι οποίοι
ξεπερνούν τις 13.000 σε καθημερινή βάση.
Μέσα στον αρχαιολογικό χώρο οι προτεινόμενες διαδρομές, ακολουθούν τους κανόνες
προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Οι επισκέπτες ακολουθούν τη
διαδρομή, βάσει της σηματοδότησης και των χωρικών ορίων. Το ανάγλυφο της διαδρομής
διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εδάφους (πλακόστρωτη, χωμάτινη, με χαλίκια
και σε μερικά σημεία με τσιμέντο).
Δεδομένου ότι τα πολιτιστικά μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι είναι στο φυσικό τους
χώρο, η επισκεψιμότητά τους, προκαλεί πιέσεις στους πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους. Οι
επιπτώσεις αφορούν στη φθορά των μνημείων, την ασφάλεια του χώρου και τη διατήρηση
της βιοποικιλότητας της περιοχής. Συγκεκριμένα, πρέπει να παρθούν διάφορα μέτρα
προστασίας και διατήρησης όπως:
Μέτρα προστασίας των πολιτιστικών μνημείων. Οι επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων,
μουσείων, ιστορικών τόπων και μνημείων, οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια,
απαγορεύονται οι φωνές, η χρήση ραδιοφώνου, η λήψη γεύματος και κάθε άλλη πράξη που
προσβάλει την τάξη του χώρου. Επίσης, απαγορεύεται η προσέλευσης ατόμων υπό την επίρια
μέθης, ναρκωτικών ουσιών και που δείχνουν υπόνοιες ότι είναι δυνατόν να προκαλέσουν
βλάβη στον αρχαιολογικό χώρο ή να διαταράξουν την ησυχία. Επίσης, απαγορεύεται η
απόρριψη οποιουδήποτε αντικειμένου, ή οποιαδήποτε ενέργεια ρύπανσης του χώρου (ΤΑΔ,
1979). Επίσης, απαγορεύεται στους επισκέπτες να αγγίζουν τα μνημεία, ενώ επιτρέπεται η
φωτογράφησή τους για ερευνητικό και εκπαιδευτικό σκοπό.
Η ασφάλεια και η εκπαίδευση των φυλάκων των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων
αφορά στην τήρηση των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, όπως τις αποστάσεις που
πρέπει να τηρούν οι επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων τόσο από τα πολιτιστικά μνημεία
όσο και το φυσικό περιβάλλον, τις διαδρομές που πρέπει να ακολουθούν χωρίς να απειλούν
το φυσικό περιβάλλον και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν σε περίπτωσης ρύπανσης του
αρχαιολογικού χώρου.

Ασφάλεια-πληροφόρηση

Απαγορεύσεις

Φθορές στο μάρμαρο

Απαγορεύσεις

Περιορισμοί

Απαγορεύσεις

Εικ. 8. Σήμανση για προστασία των αρχαιολογικών μνημείων (Πηγή: Προσωπικό Αρχείο)
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Φυσικό Περιβάλλον και μέτρα προστασίας. Είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα προστασίας
για τη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, και ανάδειξη του φυσικού μνημείου και της
βιοποικιλότητας του μνημείου. Όπως, υλοποίηση προγραμμάτων για μείωση του κινδύνου
πρόκλησης πυρκαγιάς, καθώς και προληπτικοί καθαρισμοί βλάστησης για τη μείωση του
κινδύνου πυρκαγιάς στους αρχαιολογικούς χώρους (Υπουργείο Δημοσίας Τάξης &
Προστασίας του Πολίτη, 2013).

Σχεδιασμός και Διαχείριση πολιτιστικών διαδρομών
Διαπιστώνεται ότι οι πολιτιστικές διαδρομές και ο σχεδιασμός έχει μεγάλη σημασία για τη
διαχείριση του μεγάλου αριθμού των τουριστών. Η περιοχή έχει ανάγκη από ένα νέο
διαχειριστικό σχέδιο τουριστών, το οποίο θα ανταποκρίνεται στη μελλοντική αύξηση του
τουρισμού και θα προωθεί τους επισκέπτες και στους άλλους αρχαιολογικούς χώρους, που
είναι πλησίον της Ακρόπολης.
Ο σχεδιασμός των πολιτιστικών και φυσικών διαδρομών, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη,
εκτός από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, τα φυσικά δίκτυα (δρόμους, μονοπάτια,
μέσα προσβασιμότητας), καθώς και σωστή και πλήρη ενημέρωση των τουριστών σε θέματα
ιστορίας, αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και προστασίας του φυσικού και του πολιτιστικού
περιβάλλοντος.
Ο σχεδιασμός των παραπάνω διαδρομών απαιτεί μια πολυεπιστημονική προσέγγιση και
συνεργασία των συμμετεχόντων με τους αρμόδιους φορείς, (Εφορίες αρχαιοτήτων) και τους
υπεύθυνους των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων και των μουσείων.
Κατά το σχεδιασμό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, η εύκολη πρόσβαση των επισκεπτών
στους αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και η σωστή ενημέρωσή τους για τα εκθέματα και τους
κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για την προστασία τους.
Επίσης απαιτείται εκτός από την ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε
θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημειώνεται ότι τα μνημεία της Ακρόπολης, υπέστησαν
σοβαρή καταστροφή την περίοδο 1801-1802, με την διαρπαγή του γλυπτού διάκοσμου του
Παρθενώνα από το λόρδο Έλγιν, και την αφαίρεση γλυπτών από το ναό της Αθηνάς Νίκης
και το Ερέχθειο. Μια επίσκεψη στο Βράχο της Ακρόπολης και στη συνέχεια στο Μουσείο της
Ακρόπολης, οδηγεί στην αναγκαιότητα της επιστροφής των μαρμάρινων γλυπτών του
Παρθενώνα από το Μουσείο της Αγγλίας στο φυσικό τους χώρο (Εικ. 10).
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Εικ. 10 Τα Ελγίνεια μάρμαρα του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου
(The Parthenon Galleries) Πηγή: (Προσωπικό Αρχείο)

Αυτή η μοναδική φυσική και πολιτιστική φυσιογνωμία του χώρου της Ακρόπολης, πρέπει
να προστατεύεται. Η ανέγερση κτηρίων με ύψος μεγαλύτερο του λόφου της Ακροπόλεως,
πρέπει, να απαγορεύεται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ανέγερση των δύο πύργων (ύψους
103 μ), θα υποβαθμίσουν τη φυσιογνωμία του τοπίου.

Ενημέρωση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της
τεχνολογίας.
Η χρήση των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης μέσω των κινητών τηλεφώνων, tablet,
internet, YouTube, tweeter, μπορούν να συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην άμεση
ενημέρωση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Σημειώνεται ότι η μεγάλη διάδοση των
βιντεοπαιχνιδιών (Assassins Creed:Odyssey) τα οποία αναφέρονται στην αρχαία Αθήνα
(Ολυμπιείο, Ακρόπολη, Αρχαία Αγορά, Κεραμεικό κ.ά.) προβάλλουν τα πολιτιστικά μνημεία
και τον Ελληνικό πολιτισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας ερεθίσματα, στους νέους να
επισκεφτούν αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους τα επόμενα χρόνια. Επιπρόσθετα, η
ανάπτυξη και η διάδοση των visual reality των διαδρομών στην Αρχαία Αθήνα, θα οδηγήσει
σε περαιτέρω διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού. Έχει μεγάλη σημασία, η κατάλληλη
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προβολή και προώθηση αυτών των ψηφιακών διαδρομών, ώστε να ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα και να μην αλλοιώνουν την ιστορία.

Εικ. 8 Assassin’screed Odyssey: A Tour of Athens (https://www.youtube.com)

H ψηφιακή έκθεση της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν υφίσταται αλλοίωση, αλλά
χρειάζεται έλεγχος, συνεχή παρακολούθηση και συμμετοχή πολλών επιστημόνων για την
κατάλληλη προβολή και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πολιτισμού μέσω της
ψυχαγωγίας.

Συμπεράσματα
Οι αρχαιολογικοί χώροι που βρίσκονται υπό την προστασία της UNESCO δέχονται
μεγάλο αριθμό επισκέψεων, οι οποίες πιέζουν του φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους. Αυτό
υποδηλώνει την ανάγκη δημιουργίας διαχειριστικών σχεδίων της τουριστική κίνησης με
στόχο την προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής.
Τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, παρουσιάζει ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης, ο
οποίος περιλαμβάνει τα σπουδαιότερα αριστουργήματα της κλασικής περιόδου, όπου μαζί με
τους γειτονικούς αρχαιολογικούς χώρους το Ολυμπιείο, την Αρχαία Αγορά και τον
Κεραμεικό, αποτελούν μια μοναδική και ξεχωριστή φυσική και πολιτιστική διαδρομή. Μια
διαδρομή, η οποία συνδέεται με την ανάπτυξη της ποίησης, της τραγωδίας, της πολιτικής
σκέψης η οποία οδήγησε στην γέννηση της Δημοκρατίας στην Αρχαία Αθήνα. Έτσι, τα
πολιτιστικά και φυσικά στοιχεία της διαδρομής (Ολυμπιείο -Ακρόπολη-Αρχαία ΑγοράΚεραμεικός), την καθιστούν μία από τις πιο σημαντικές διαδρομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Μέσα στο πλαίσιο της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομίας, γίνεται σαφές ότι η
παραπάνω διαδρομή, χρήζει ανάλογης προστασίας των φυσικών πόρων της και της ιδιαίτερης
φυσιογνωμίας που παρουσιάζει. Και δεδομένου ότι τα πολιτιστικά μνημεία πρέπει να είναι
ενιαία και στο φυσικό τους χώρου, η επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα κρίνεται
αναγκαία, ιδιαίτερα σήμερα που η Ακρόπολη έχει αναγνωριστεί ότι αποτελεί μέρος της
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Πολεοδόμος-Χωροτάκτης (ΑΠΘ), MSc Προστασία-Συντήρηση και
Αποκατάσταση μνημείων Πολιτισμού(ΑΠΘ), Υπ. Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής
(ΕΜΠ), eleni.linaki@gmail.com
Περίληψη
Το τοπίο, με αρχή το φυσικό περιβάλλον και εν συνεχεία την απόδοση του και μέσω των
ανθρωποποίητων στοιχείων, μορφημάτων και δομών του, καθώς και των μεταλλαγών που η
φυσική παρουσία του ανθρώπου , δημιούργησε, δημιουργεί παλίμψηστα εποχών, ιστοριών,
εκφράσεων και δημιουργιών. Οι διαφορετικές αυτές ερμηνείες του τοπίου, συντελούν στην
αναγνώριση της πολλαπλότητας του και στην ευρύτητα απόδοσης τους, καθώς αφορά έναν
ολόκληρό τόπο και συνδέεται άμεσα με την φυσιογνωμία ενός τόπου συγκροτώντας άυλα,
υλικά και τοπία αισθήσεων (ακουστικό , οπτικό κλπ.). Έτσι κάθε τόπος δημιουργεί ,εκτός του
δικού του αντιληπτικού τοπίου και δικά του ,μοναδικά τοπία. Έτσι, το ακουστικό τοπίο για
την Μακεδονία είναι το κλαρίνο, η τσαμπούνα κλπ. ενώ για τα νησιά το τουμπί και η λύρα.
Αλλά ο διαχωρισμός είναι ακόμη πιο βαθύς και ουσιαστικός και κάθε τοπίο συγκεντρώνεται
σε κάθε τόπο ή ακόμη και οικισμό. Τα στοιχεία αυτά , αποτελούν πολιτισμό, κληρονομιά και
πολλές φορές στη βάση αυτών δημιουργούνται ήθη και έθιμα και διαμορφώνουν το
πολιτισμικό τοπίο ενός τόπου. Στην πολυπλοκότητα κατανόησης του τοπίου, η παρούσα
εισήγηση προσπαθεί να περιπλέψει την αφήγηση και κατανόηση του, με την εισαγωγή
δεικτών αξιολόγησης. Με άξονα το ότι το τοπίο, πολιτιστικά, εκφράζεται σε τόπους με μακρό
παρελθόν, τόπους που ονομάζουμε «ιστορικούς» ή «παραδοσιακούς οικισμούς», με
προστατευόμενα στοιχεία, η παρούσα εισήγηση αναζητά να καταγράψει και να αξιολογήσει
μέσω πολυκριτήριας ανάλυσης την πολιτιστική σημαντικότητα του τοπίου. Ο λόγος
τοποθέτησης κριτηρίων , ποσοτικών και ποιοτικών, έρχεται να συνδέσει την υλικότητα του
τοπίου με την άυλη πλευρά του, καθώς άυλο και υλικό συμπλέκονται σε μια διαδικασίας
συνολικής αναγνώρισης του πολιτισμού.

Ο τόπος-Συνθήκες ύπαρξης και δημιουργίας
Η αρχή , κάθε τόπου ξεκινά από την αρχική ιδέα του, η οποία σταδιακά μορφοποιείται. Τα
δομικά στοιχεία, κάθε μορφής και τα χαρακτηριστικά της ,πληρούν, ώστε να υπάρχουν,
τέσσερις πρωταρχικές «συνθήκες ύπαρξης»:
a.

Ενέργεια

b.

Μάζα

c.

Χώρο και

d.

Χρόνο

Συγκεντρωτικά των παραπάνω, κάθε μορφή για να υπάρξει πρέπει να έχει : α)
συγκεκριμένη ενέργεια και δυναμικό, β) να διαθέτει μετρήσιμη μάζα, γ) να καταλαμβάνει
κάποιο χώρο και δ) να υφίσταται μέσα στο χρόνο, να έχει δηλαδή μια ορισμένη χρονική
διάρκεια (αρχή, μέση, τέλος). Από την αρχή, κατανοούμε ότι οι συνδέσεις για την δημιουργία
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ενός τόπου και κάθε όντος είναι άυλες και υλικές, συμπορευόμενες σε ένα συνεχώς
δομούμενο πλαίσιο. Η αποκρυστάλλωση των παραπάνω και ο επιμέρους διαχωρισμός τους,
μας ωθεί στην πεποίθηση ότι η φυσική πορεία εξέλιξης των όντων από την γενεσιουργό
δύναμη δημιουργίας τους, προχωρά με την επιστήμη της Φυσικής, έτσι ώστε σταδιακά να
μορφοποιηθούν σε διαφορετικές εκδοχές, τόπων, τοπίων και πολιτιστικών αγαθών.
Στη πορεία των ετών, οι έννοιες του χώρου και του τόπου , έχουν ταυτοποιηθεί σαν μια
έννοια κοινή και κοινώς χρησιμοποιούμενη. Ωστόσο, τόπος και χώρος διαφέρουν. «Ο χώρος
αποτελεί είτε ένα υλικό και συγκεκριμένο xώρο , είτε είναι αφηρημένος , ομοιογενής και το ίδιο
προσπελάσιμος από όλες τις κατευθύνσεις» (Λαμπριανίδης, 2012). Αποτελεί δηλαδή μια
ορισμένη έκταση γης με καθορισμένα ή μη όρια. Ο χώρος, λοιπόν είναι μια έκταση
παραχωρημένη και γενική την οποία μετρούμε και γεωμετρούμε, χωρίζοντας την σε οικόπεδα
(Λαβιέ, 1988). Είναι μια έννοια γεωμετρική, που αξιολογείται ποσοτικά, με άξονα το τι
χωράει, ενώ ο τόπος έχει υπόσταση χωρική και διαφέρει στο ότι εμπεριέχει την παρουσία του
ανθρώπου. Ο χώρος είναι το κενό που εμπεριέχει το τίποτε, ώστε να γεμίσει με κάτι. Γεμίζει
με τη μάζα και την ενέργεια των όντων, των αγαθών και του πολιτισμού. Κάθε διαφορετική
μορφή, του δίνει νέες εμπειρίες και προσδοκίες, του δίνει νόημα. Ο χρόνος είναι ο τελευταίος
παράγοντας δημιουργίας, το αέναο της διατήρησης στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.
Είναι αυτός που δίνει το ρυθμό, την συνέχεια ή την ενθύμηση-λήθη.

Εικόνα 1. Ο χώρος
Πηγή: Προσωπικό αρχείο

Εικόνα 2. Ο τόπος
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, ©Δεδικούσης

Έτσι ένας τόπος, δημιουργεί συναισθήματα, συνήθειες και κυρίως σχέσεις, αφού
εκφράζεται μέσα από μια ομάδα ανθρώπων που αλληλοεπιδρούν και σχετίζονται. Οι σχέσεις
από το ρήμα «σχείν-έσχον-έχω», αποτελούν μια διαρκή κατάσταση δεσμών που
μεταβάλλεται, δημιουργώντας ταυτοχρόνως αναλογίες, ομοιότητες, συγγένειες
,αλληλοεξαρτήσεις, δίπολα κλπ. , που αρθρώνονται και διατάσσονται στο χώρο. Η κύρια
έκφραση των σχέσεων, προκύπτει από τρεις διαδοχές : 1. Αλληλο γεννιούνται, 2.’Ελκονται
αμοιβαία, 3. Ισορροπούν . Η μια σχέση γεννά την επόμενη, όπου αυτές με την σειρά τους
έλκουν η μια την άλλη, έως την κατάσταση της ισορροπίας. Οι σχέσεις αυτές, δημιουργούν
σύνολα φυσικά και ανθρώπινα , τόπους, τοπία, κοινωνίες και πολιτισμούς. Από τις σχέσεις
ξεκινά η πορεία και προκαλείται η ευφορία ή η παθολογία του συστήματος, δηλαδή το
καθένα σύστημα-τόπος, ανά καιρούς θα ισορροπήσει ή θα διαταραχθεί , χωρίς αυτό να
σημαίνει ολική κατάρρευση. Μπορεί να είναι το ενδιάμεσο για να γεννηθεί κάτι νέο, να
προχωρήσει το σύστημα, να αναδιαταχθεί ή να φέρει νέες σχέσεις. Σχέσεις ανθρώπων,
ανθρώπου-φύσης, φύσης-κοινωνίας, κοινωνίας-πολιτισμού κλπ. Αλληλένδετες , συνεχείς ,
καινούργιες ή παλαιότερες, συνδέονται με τον άνθρωπο, τη φύση και τον πολιτισμό, με
υπόβαθρο τον τόπο, αλλά και τη μνήμη.
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Εικόνα 3. Η μνήμη (Λευκωσία)
Πηγή: Προσωπικό αρχείο

Εικόνα 4. Σχέση φύσης-ανθρώπου-πολιτισμού
Πηγή: Προσωπικό αρχείο

Η μνήμη αποτελεί μια βιωματική συνείδηση, που δημιουργεί ένα χώρο ζωής (Τερζόγλου,
2006). Η «Μνήμη» , μαζί με την «Μελέτη» και την «Αοιδή», αποτελούν , σύμφωνα με την
ελληνική μυθολογία, τις τρεις Ελικωνιάδες Μούσες, τις θεότητες, δηλαδή, που προστάτευαν
τις τέχνες και τα γράμματα. Η μνήμη αποτελεί το συνδετικό κρίκο ενθύμησης του
παρελθόντος, χωρίς τον οποίο δεν υπάρχει τόπος, πολιτισμός ή σχέσεις, αφού η μνήμη
«χωρά» και «φέρει» την γνώση αλλά και την ταυτότητα ενός τόπου, δηλαδή τα βιώματα και
τις συνδέσεις που συγκροτούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή τη φυσιογνωμία του
(Στεφάνου,2000). Η μνήμη , δεν είναι κάτι το απόλυτα ορισμένο, είναι ένα αντικείμενο …
«συνεχούς επαναδιαπραγμάτευσης, μια έννοια ανοικτή σε πολλαπλές ερμηνείες και αντιλήψεις»
(Πάγκαλος, 2013).

Το δίπολο του άυλου και υλικού πολιτισμού
Το αρχικό έναυσμα για κάθε τόπο, από την αρχή της σύλληψης της ιδέας και δημιουργίας
του, είναι πάντοτε άυλα. Ορμώμενος και ενεργοποιούμενος ο άνθρωπος από τα άυλα,
δημιουργεί την υλική διάσταση του τόπου. Οι ανταλλαγές άυλου και υλικού εμφανίζουν ένα
δυναμισμό, που μεταβάλλεται συνεχώς. Το παν κινείται, δονείται, εξελίσσεται και
μεταμορφώνεται. Ο δυναμισμός αυτός, εκδηλώνεται με ένα δυναμικό ή πραγματικό έργο π.χ.
με την απελευθέρωση θερμότητας, μέσω του φωτός ή της κίνησης. Το αντιλαμβανόμαστε
από τη διαφορά ανάμεσα σε μία προηγούμενη και σε μία επόμενη κατάσταση. Το άυλο είναι
ακριβώς αυτό, το οποίο, δεν γνωρίζετε άμεσα αλλά μόνο μέσα από τις μεταβολές της ύλης.

63

Εικόνα 5. Η άυλη θρησκεία στον υλικό τρούλο (Άγιος Γεώργιος,
Εράτυρα Κοζάνης)
Πηγή: Προσωπικό αρχείο

Εικόνα 6. Παλαιά τοπία-Νέες ερμηνείες
(Φεστιβάλ Αθηνών-Πειραιώς)
Πηγή: Προσωπικό αρχείο

Άυλος και υλικός κόσμος και κατ’ επέκταση πολιτισμός, είναι το ίδιο πράγμα, αφού
εφαρμόζεται μέσα από άπειρες έννοιες ,σε αντικείμενα που είναι άμεσα αναγνωρίσιμα. Αυτή
η συνεχής εναλλαγή καταστάσεων, οδηγεί στη συνειδητοποίηση ότι ο άυλος και υλικός
κόσμος παρεμβάλλονται και μετασχηματίζονται οι δύο φύσεις τους ,που δεν είναι εντελώς
διαφορετικές, μα σχετικά διαφορετικές, δίνοντας νέες μορφές, έθιμα, τοπόσημα, σύμβολα
κλπ. σε κάθε τόπο. Οι σχέσεις μεταξύ τους, λειτουργούν ως μετασχηματιστές σε διάφορους
βαθμούς (π.χ. κάθε καταστροφή είναι ταυτόχρονα και ένα νέο έργο -ένα ξύλινο τραπέζι
δημιουργήθηκε από την καταστροφή ενός δέντρου).
Η ζωή, ο τόπος, ο πολιτισμός, είναι η συνεχής ανταλλαγή άυλου και υλικού σε πολλά
επίπεδα. Αυτή η μεταβολή, είναι η αιτία μιας αναλλοίωτης ουσίας που ζωοποιεί την ύλη και
έχει στενή αλληλεξάρτηση άυλου και υλικού, παράγοντας έργο- δημιουργία. Την άποψη αυτή
ενισχύει Jean-Louis Luxen (2003), υποστηρίζοντας ότι: “η διάκριση μεταξύ υλικής και άυλης
κληρονομιάς είναι τεχνητή, καθώς η υλική κληρονομιά, επιτυγχάνεται μόνο στην πραγματική
της διάσταση”, ενώ η άυλη για να γίνει ορατή, πρέπει να ενσαρκωθεί σε υλική εκδοχή. (Tolle,
2013). Αφού λοιπόν, δεν υπάρχει ήχος , χωρίς σιωπή και χωρίς το τίποτε, το άδειο, δεν μπορεί
να υπάρξει το υλικό. Κάθε υλικό αντικείμενο, προέρχεται από το τίποτε και επιστρέφει στο
τίποτε. Το τίποτε- ο χώρος- είναι ένα φαινόμενο του κόσμου, αντιληπτό από τις αισθήσεις.
Έτσι, κάθε τόπος μπορεί να αναγνωριστεί μέσα από τις πέντε αισθήσεις του, συγκροτώντας
τα αισθητηριακά του τοπία, δηλαδή το ηχητικό, το οπτικό, το απτικό, το γευστικό και το
οσμητικό.
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Εικόνα 7. Απτικό τοπίο (Χανιά)
Πηγή: Προσωπικό αρχείο

Εικόνα 8. Ακουστικό τοπίο
Πηγή: Wikipedia

Tο τοπίο
Το τοπίο, διαχρονικά, αποτελεί την οπτική μεταφορά αξιών και συναισθημάτων σε ένα
τόπο και εξ αρχής στηρίζεται σε δυο έννοιες βασικές , αυτή του «πολιτισμού» και της
«κουλτούρας» . Σύμφωνα με το (Schulz, 2009) … «στον ανθρωπογενή τόπο οι διάφορες
εγκαταστάσεις, για παράδειγμα οι οικισμοί, οι πόλεις και τα στοιχεία τους, όπως είναι οι
δρόμοι, μετατρέπουν τη φύση σε πολιτισμικό περιβάλλον». Αυτό συμβαίνει σε εγκαταστάσεις,
που σχετίζονται οργανικά με το περιβάλλον τους, λειτουργούν δηλαδή, ως εστίες
συμπύκνωσης και ερμηνείας. Σκοπός λοιπόν, των ανθρώπινων εγκαταστάσεων, είναι να
καταστούν ως τόποι, αποκαλύπτοντας…. «τα νοήματα που είναι δυνητικά παρόντα σε ένα
δεδομένο περιβάλλον» (Τερκενλή, 1996).
Τα πολιτιστικά τοπία αποτελούν την διεπαφή μεταξύ των φυσικών στοιχείων, του
πολιτισμού, της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και της ποικιλομορφίας,
καθαρίζοντας ένα στενό δίκτυο σχέσεων, συμπεριφορών, λαών και παραγόντων παράδοσης,
με συνέχεια στον τόπο και στο χρόνο. Είναι οι φυσικές εκδοχές (δέντρα, φυτά , καλλιέργειες
κλπ.), οι αρχικοί δηλαδή πόροι στους οποίους και μέσω των οποίων ο άνθρωπος ,
δημιούργησε το ανθρωποποίητο τοπίο (κτίσματα, ελάσσονα στοιχεία, μνημεία κλπ.)
Η διασύνδεση μεταξύ του τόπου και των τοπίων, καθώς και της μνήμης, είναι θεμελιώδεις
για την κατανόηση του τοπίου και της ανθρώπινης αίσθησης του τόπου. Το τοπίο
δημιουργείται σταδιακά από το τίποτα στο όλον και συνεχώς μεταβάλλεται με άξονα το
χρόνο και την μνήμη που φέρει καθώς συγκρατεί ορισμένα παλαιότερα στοιχεία, μα
εμπλουτίζεται και με νέα (Από το φυσικό βράχο, στο τοπίο της Άνω Σύρου, από τα διώροφα
οικήματα-στα πενταώροφα). Έτσι , ένα τοπίο, όπως και μια μνήμη μπορεί να είναι ευχάριστα
και να δημιουργούν συναισθήματα ευφορίας μα και πόνο, απώλεια κλπ.
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Εικόνα 9. Φυσικό τοπίο_Πασαλιμάνι
Πηγή: Προσωπικό αρχείο

Εικόνα 10. Ανθρωποποίητο τοπίο_Σύρος
Πηγή: Προσωπικό αρχείο

Ιστορικά, αυτό συμβαίνει κατά περιόδους, το τοπίο, δηλαδή, εμφανίζει περιοδικότητες, με
βάση το πως αντιμετωπίζεται το τοπίο, το οποίο μεταβάλλεται στη διάρκεια του χωροχρόνου,
υπενθυμίζοντας μας αυτό που ήμασταν και αυτό που έχουμε γίνει. Η παραπάνω άποψη
ενισχύεται και από τον (Schama, 1995) στο Landscape and Memory υποστηρίζει ότι: «Πριν
μπορέσει ποτέ να είναι η ανάπαυλα για τις αισθήσεις, το τοπίο είναι έργο του μυαλού. Το τοπίο
του είναι χτισμένο τόσο από τα στρώματα της μνήμης όσο και από τα στρώματα βράχου». Έτσι,
ορισμένα τοπία ,έχουν υποστεί ριζικές μεταλλάξεις, που μας υποβάλλουν μαζί με αυτά, να
χάνουμε και ένα μέρος του εαυτού μας. Το τοπίο καταγράφεται στο τώρα, φέροντας τη μνήμη
του παλαιότερου χρόνου του , με συμβατικά μέσα αφηγήσεις, φωτογραφίες κλπ. Το τι
διασώζεται είναι «σημείο των καιρών», ωστόσο αυτή η διαχρονική εγγραφή και η καταγραφή
του τώρα συντελεί σε μια καθολική συνειδητοποίηση της συνείδησης του τόπου, της
πολιτιστικής του κληρονομιάς και της ανάγκης για διατήρηση στο χωρόχρονο.

Η αξιολόγηση του τόπου και του τοπίου
Με γνώμονα τα παραπάνω, ξεκίνησε η σκέψη σύνδεσης του τόπου και του τοπίου με τις
νέες τεχνολογίες και τους τρόπους που αυτό θα μπορούσε να καταγραφεί και να αξιολογηθεί.
Η άμεση επικινδυνότητα απώλειας του τοπίου, οι συνεχείς ρυθμοί εγκατάλειψης, η
ανοικοδόμηση κλπ., οδηγούν στην απώλεια τόπων και τοπίων. Η μνήμη , ως συνδετήρια
παράμετρος των παραπάνω και η συνειδητοποίηση ότι το τοπίο σε όλες του τις εκφάνσεις
(πολιτιστικό, αισθητηριακό τοπίο, φυσικό και ανθρωποποίητο) είναι μέρος του πολιτισμού
ενός τόπου, χωρά ερμηνείες και επιζητά άμεσες λύσεις για την διατήρηση-προστασία και
ανάδειξη του. Είναι μέρος του συνόλου των «πολιτιστικών πόρων» ενός τόπου, άυλων και
υλικών. Με εναρκτήρια παράμετρο αυτά και αναλύοντας του άυλους και υλικούς πόρους σε
κατηγορίες, μερικές από τις οποίες, αναδείχθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, η παρούσα
εργασία προχωρά στην περιγραφή ενός νέου συστήματος αξιολόγησης.
Ο στόχος για την ανάπτυξη του συστήματος είναι διττός. Πρώτον, να μπορέσει να υπάρξει
μια καταγραφή και δεύτερον μια αξιολόγηση με στόχο τον εντοπισμό των σημαντικότερων
πολιτιστικών πόρων ενός τόπου. Η κύρια μέθοδος , η οποία ενσωμάτωνε τις δυο παραμέτρους
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είναι η «πολυκριτήρια ανάλυση» και κυρίως η «πολυκριτήρια ανάλυση χρησιμότητας», μέσω
της οποίας αποφασίστηκε να δημιουργηθεί και το παρόν σύστημα το οποίο αποτελεί τμήμα
της εν εξελίξει διατριβής της συγγραφέως στην Αρχιτεκτονική σχολή του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, υπο την επίβλεψη του κ. Κωνσταντίνου Σερράου.
Για τη δημιουργία του συστήματος, η αρχική δομή σκέψης και δημιουργίας, ήταν να ένα
ανοιχτό, συνεχώς τροφοδοτούμενο πλαίσιο, που να είναι απλό και εύκολο στη διαχείριση του,
παρέχοντας έγκυρα και βέλτιστα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αξιολόγησης του τόπου και του
τοπίου δημιουργήθηκαν κατηγορίες σε κάθε πόρο άυλο και υλικό (π.χ. στο φυσικό τοπίο
θάλασσες, ποτάμια, τοπία αφής κλπ). Μετά την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου
δημιουργήθηκε σε βήματα, για ευκολότερη ερμηνεία, απόδοση και κατανόηση η επεξήγηση
του συστήματος. Έτσι, τα βήματα για τον προσδιορισμό αυτού, είναι τα εξής:
1.
Μετά την ανάλυση διαφόρων πολυκριτηριακών συστημάτων, επιλογή της βέλτιστης
μεθόδου για τη δημιουργία του συστήματος
2.
Ανάπτυξης της γενικής φιλοσοφίας του συστήματος, από την άποψη του σκοπού, του
περιεχομένου και των αποτελεσμάτων του
3.
Ανάπτυξη του συστήματος σε δύο ξεχωριστά στάδια. Αυτά τα στάδια είναι η
καταγραφή και η αξιολόγηση, τα οποία δρουν μεμονωμένα αλλά και ταυτόχρονα
4.
Οργάνωση των δύο σταδίων με τη συνεχή αλληλεπίδραση τους. Κατηγοριοποίηση
στην καταγραφή και τοποθέτηση δεικτών κάθε κατηγορίας στην αξιολόγηση.
5.
Δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης χρησιμοποιώντας απλά μαθηματικά
μοντέλα.
6.
Επεξήγηση και δημιουργία ενός εγχειριδίου, το οποίο θα μπορεί να ακολουθηθεί από
κάθε χρήστη και τόπο, που θα εφαρμοστεί το σύστημα.
Με τον τρόπο αυτό το σύστημα, μπορεί να αποτελέσει ένα εγχειρίδιο, που θα μπορέι να
εφαρμοστεί σε κάθε τόπο, όπου συνεχώς θα αναθεωρείται και θα εμπλουτίζεται με νέους
διαχρονικούς πολιτιστικούς πόρους. Σε μεγαλύτερη ανάλυση των παραπάνω, το σύστημα θα
καταγράφει και θα αξιολογεί τους φυσικούς και ανθρωποποίητους πόρους, ενός τόπου μέσω
κριτηρίων και απλών μαθηματικών μοντέλων, δημιουργώντας μια ιεραρχική αξιολογική δομή
με βάση την πολιτιστική σημαντικότητα που έχουν για τον εκάστοτε τόπο, στον οποίον αυτό
εφαρμόζεται.

Συμπεράσματα
Σκοπός του παρόντος άρθρου ήταν να αποσαφηνίσει τους όρους του τοπίου, του τόπου,
της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, για να τις επαναπροσδιορίσει και να τις
ταξινομήσει εισάγοντας τις έννοιες της μνήμης, του ανθρώπου και της ερμηνείας τους, στο
πλαίσιο του πολιτισμού. Η δημιουργία ενός πολυκριτηριακού συστήματος είναι μια νέα
προσπάθεια σύνδεσης του τοπίου, με ένα σύστημα αξιολόγησης και καταγραφής, που δεν έχει
μέχρι στιγμής χρησιμοποιηθεί. Τα πολυκριτήρια συστήματα χρησιμοποιούνται συνήθως σε
πολιτιστικά προγράμματα για την προστασία κινδύνων, απειλών κλπ. Με αυτό το σύστημα
προτάσεων κάθε τόπος μπορεί να έχει το δικό του αρχείο υλικών και άυλων πολιτιστικών
πόρων. Έτσι, η εκάστοτε αρμόδιοι, οι ομάδες ή οι φορείς πολιτισμού ή οποιοσδήποτε
εμπλέκεται στην πολιτιστική διαχείριση μπορούν να διαχειριστούν, να σώσουν και να
γνωρίσουν μέσω του συστήματος, τους κατά σειρά σημαντικότερους πολιτιστικούς πόρους
του εκάστοτε τόπου, τους οποίους και να διαχειριστούν, κατά το δοκούν.
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E-mail: avasilara@yahoo.gr,
Περίληψη
Με δεδομένο ότι τοπίο είναι η συνολική αντίληψη, η πραγματική, συναισθηματική και
ιδεολογική εικόνα που ένας τόπος προσφέρει και με βάση το γεγονός ότι 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, συμπεραίνουμε πως
ένας τόπος εμφανίζει μέσω του τοπίου του ποικίλες διαστάσεις. Έτσι και η παρουσία του
φυσικού στοιχείου σε ένα τόπο, διαμορφώνει τα πολυαισθητηριακά τοπία του, αφού ξυπνά τις
αισθήσεις και δίνει τέτοια ερεθίσματα ώστε ο άνθρωπος να βιώνει ολοκληρωτικά τον τόπο,
να τον αναγνωρίζει και να τον αντιλαμβάνεται όχι μόνο οπτικά ή λειτουργικά αλλά
ενεργοποιώντας όλες τις αντιληπτικές του δυνατότητες.
Μέσα από την παρουσίαση θα δούμε το ρόλο της φύσης στην καθημερινότητα του
ανθρώπου και στην ικανοποίηση όλων των αναγκών του, σε κάθε επίπεδο ζωής του,
πρακτικό, συναισθηματικό- ψυχολογικό και ιδεολογικό. Δηλαδή θα ανακαλύψουμε τρόπους
που η φύση μπορεί να διαμορφώσει τέτοιες συνθήκες ώστε να καταστήσει ένα τόπο
μοναδικό, να κάνει τον άνθρωπο να τη βιώνει με όλες του τις αισθήσεις, να ικανοποιεί την
ανάγκη του για το αισθητικά ωραίο, να νιώσει δικό του το χώρο και να τον ντύσει με αξίες,
σημασίες και συναισθήματα. Θα δούμε το ρόλο της φύσης στη διαμόρφωση της
φυσιογνωμίας του ώστε ο τόπος αυτός να βιώνεται και να λειτουργεί ως μοναδική οντότητα.
Τέλος θα δούμε πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα φυσικά στοιχεία ώστε να ενταχθούν
στο σχεδιασμό ενός τόπου με στόχο την ενίσχυση και ανάδειξη τη φυσιογνωμίας του.

Εισαγωγή
Είναι πια, περισσότερο από ποτέ, φανερό πως ο άνθρωπος οφείλει να αντιμετωπίσει με
ολοκληρωτικό τρόπο το περιβάλλον στο οποίο ζει προκειμένου να εξασφαλίσει την αειφορία
του και η ανάπτυξη που προτείνει, να είναι βιώσιμη. Οφείλει να εξασφαλίσει τις συνθήκες
εκείνες που η φυσιογνωμία του κάθε τόπου, όχι μόνο να κληροδοτείται στις επόμενες γενιές
αλλά και να αξιοποιείται και να προβάλλεται με τρόπο που θα ανταποκρίνεται μεν στις
σύγχρονες απαιτήσεις, να σέβεται την ανάγκη διατήρησης, ως υγιείς, αναγνωρίσιμους και
αναγνώσιμους, με ταυτότητα τόπους. Τόπους που θα ανταποκρίνονται σε κάθε επίπεδο της
ανθρώπινης ύπαρξής τους, που θα ικανοποιούν τις πρακτικές και λειτουργικές ανάγκες της
χωρίς να αδιαφορούν για τις συναισθηματικές και πνευματικές της.
Η φύση και ο πολιτισμός είναι τα μέσα εκείνα που θα εξασφαλίσουν τη συνθήκη αυτή της
βιωσιμότητας και της αειφορίας σε ένα τόπο. Είναι τα μέσα εκείνα που κάνουν μοναδικό τον
τόπο, που ως μοναδική οντότητα εμφανίζεται μέσα από τα χαρακτηριστικά των
πολυμορφικών τοπίων του. Τοπίων που ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί με όλα τα μέσα
που διαθέτει. Όχι μόνο με τις αισθήσεις του αλλά και με το νου και με την ψυχή του. Η κάθε
μορφή αντίληψης, όραση, ακοή, αφή, όσφρηση, γεύση, όπως και η αισθητική και λογική
αντίληψη των στοιχείων ενός τόπου καθώς και η χρονική διάσταση, δίνουν τη δικής τους
συνεισφορά στην διαμόρφωση, την αντίληψη και στη συνέχεια τη γνώση και βίωση του
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τόπου αυτού. Η παρουσία των φυσικών μαζί με τα ανθρώπινα, ανθρωπογενή και
αισθητηριακά στοιχεία ενός τόπου εμφανίζουν τη φυσιογνωμία του ως ένα παλίμψηστο
χωρικών και κοινωνικών φαινομένων που μετασχηματίζονται στο χρόνο και συγκροτείται
τόσο από χαρακτηριστικά που έχουν τόσο υλική υπόσταση όσο και χαρακτηριστικά άυλα,
που έχουν νοητικές συνισταμένες. Από αυτή τη συμπλοκή φυσικών και κοινωνικών
συνθηκών προκύπτει το τοπίο που μπορεί να θεωρηθεί το πλαίσιο εδάφους στο οποίο
προβάλλεται ο πολιτισμός.
Με αυτή την έννοια τα φυσικά και πολιτισμικά αποθέματα ενός τόπου είναι αναγκαίο να
αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη φροντίδα, ειδικά στη σημερινή εποχή όπου από τη μια η
κλιματική αλλαγή από την άλλη η παγκοσμιοποίηση καθιστούν τους τόπους ευάλωτους και
τα τοπία τους υπό σοβαρή απειλή.

Εικ.1 Πολυαισθητηριακό, φυσικό τοπίο στην Πάρο (Χρ. Γεωργούσης, 2019)

Ο ρόλος της φύσης στην καθημερινότητα του ανθρώπου
Είναι γεγονός πως η παρουσία της φύσης σε ένα τόπο τον κάνει πιο «ανθρώπινο». Η φύση
διαμορφώνει τέτοιες συνθήκες που ο άνθρωπος να βιώνει τον τόπο με όλες του τις αισθήσεις
να ικανοποιεί την ανάγκη του για το αισθητικά ωραίο, να τον οικειοποιείται συναισθηματικά
και να τον ντύνει με αξίες, σημασίες και συναισθήματα. Είναι λοιπόν βασική και αρχέγονη
ανάγκη η συμβίωσή μας με αυτή, γιατί πέρα από τον πρακτικό ρόλο της που έχει να κάνει
με την παραγωγή οξυγόνου, με τη συγκράτηση του υδροφόρου ορίζοντα, με την δυνατότητα
σίτισης, η φύση παίζει σημαντικό ψυχολογικό και ιδεολογικό ρόλο για τον άνθρωπο. Η
ικανότητα των φυσικών στοιχείων να επηρεάζουν τις συνθήκες μικροκλίματος πέρα από την
πρακτική της σημασία με την εξοικονόμηση ενέργειας, μπορεί να έχει και ψυχολογικές
προεκτάσεις. Όταν για παράδειγμα μια δεντροστοιχία κρατά καθαρότερο το δρόμο, ψύχει το
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περιβάλλον, δημιουργεί σκιά ή καταπολεμά τη σκόνη και τον αέρα δεν μπορεί να μη έχει και
ψυχολογική επίδραση στον κάτοικο ή χρήστη του δρόμου αυτού.
Μελέτες έχουν αποδείξει πως η φύση κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται πραγματικά
πιο ευτυχισμένοι, πιο υγιείς και πιο ενεργητικοί ενώ η παραμονή για μεγάλο χρονικό
διάστημα σε αυτή ή σε επαφή με αυτή έχει σημαντική επίδραση στην δημιουργικότητα των
ανθρώπων γιατί ο εγκέφαλος εργάζεται σε πλήρη συγχρονισμό των λειτουργιών του.
Συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του άγχους και των συμπτωμάτων άνοιας, ενώ δημιουργεί
το αίσθημα της χαλάρωσης και της ηρεμίας. Πειράματα με παιδιά που αφέθηκαν για
δημιουργία στη φύση παρατηρήθηκε πως πρόσεξαν περισσότερο τα χρώματα, τη συμμετρία
και την ισορροπία στη φύση, καθώς εμφάνισαν μεγαλύτερη φαντασία και περιέργεια σε
σχέση με αυτά που κλήθηκαν να δημιουργήσουν σε κλειστούς χώρους.
Από την άλλη η ικανοποίηση του αισθητικού αναγκαίου, εκτός της ικανοποίησης των
αισθήσεων, είναι από τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου. Η αρμονία, η συμμετρία, ο ρυθμός,
το μέτρο, η χρωματική παλέτα που προσφέρει η φύση, όχι μόνο διδάσκει και επιδρά στον
τρόπο δράσης των ανθρώπων αλλά και προσφέρει σημαντική ψυχική πλήρωση.

Εικ.2 Γεωμετρικές αρετές φύσης

Όμως, δημιουργεί και συνθήκες κοινωνικής ανάπτυξης, αφού υπαίθριοι φυσικοί χώροι
χρησιμοποιούνται ως τόποι αναψυχής, οργανώνουν το χώρο, προστατεύουν από θορύβους,
δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας και συνθήκες κοινωνικοποίησης και επαφής με άλλους.
Επιπλέον, ο ρόλος της φύσης, με όποια της μορφή και παρουσία, παίζει και ιδεολογικό
ρόλο στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Το φυσικό στοιχείο γίνεται φορέας συνειρμικών
αξιών. Μπορεί να είναι φορέας του Λόγου και του Μύθου του τόπου δηλαδή της
πνευματικής του περιουσίας και των στοιχείων του που δημιουργούν συναισθηματική
φόρτιση και έχουν ιδεολογικό περιεχόμενο. Το νεκροταφείο για παράδειγμα έχει συνδεθεί με
την παρουσία κυπαρισσιών κυπαρίσσια ή μια πλατεία σε ένα ορεινό οικισμό που συνειρμικά
έχει ως σημείο αναφορά τον μεγάλο πλάτανο στη μέση. Στην Αθήνα ο λόφος των Νυμφών ή
ο Βράχος της Ακρόπολης είναι φορείς τέτοιων στοιχείων με παγκόσμια ακτίνα επιρροής αλλά
και διδακτική αξία.

Εικ.3 Βράχος Ακρόπολης, Αθήνα

Εικ.4. Αcanthus millis επιρροή για το κορινθιακό κιονόκρανο
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Τα φυσικά στοιχεία στη διαμόρφωση της ταυτότητας του τόπου
Άλλες πάλι φορές η ύπαρξη του φυσικού στοιχείου σε ένα τόπο αποτελεί καθοριστικό
στοιχείο της φυσιογνωμίας του. Πόλεις που έχουν ποτάμια ή λίμνες, όπως είναι η Έδεσσα ή
η Καστοριά είναι απόλυτα συνδεδεμένες συνειρμικά και αποτυπωμένες στη συλλογική μνήμη
με βάση αυτό το φυσικό τους χαρακτηριστικό. Υπάρχουν πόλεις που τρόπος διάταξης του
σχεδιασμένου φυσικού στοιχείου αποτελεί στοιχείο της αναγνωρισιμότητάς τους. Άλλωστε
τα φυσικά στοιχεία τις περισσότερες φορές έχουν καθορίσει την εξαρχής επιλογή της θέσης
δημιουργίας μιας πόλης. Ο προσανατολισμός, η δυνατότητα προμήθειας πόσιμου νερού, η
σχέση με καλλιεργούμενες εκτάσεις, η δυνατότητα επικοινωνίας σε γη και θάλασσα, η
αμυντική ικανότητα, το κλίμα, οι βροχοπτώσεις ή η ηλιοφάνεια, η πρόσβαση σε πρώτες ύλες,
το φυσικό ανάγλυφο, η οπτική επικοινωνία, οι θέες είναι μερικά από τα φυσικά
χαρακτηριστικά που πόλεις εκμεταλλεύτηκαν εξίσου αλλά με διαφορετικό τρόπο ώστε να
αποτελούν στοιχεία της φυσιογνωμίας τους.

Εικ.5 Καστάνιτσα Αρκαδίας

Εικ 6 Φηρά Σαντορίνης

Η πανίδα και η χλωρίδα είναι από τα βασικότερα στοιχεία εμφάνισης της φυσιογνωμίας
ενός τόπου. Για παράδειγμα τα έλατα ενός ορεινού οικισμού δε θα τα συναντήσουμε σε ένα
νησιώτικο οικισμό. Τις ελιές και νεραντζιές της Ελλάδας δε θα τις συναντήσουμε στη
Σκανδιναβία για παράδειγμα , για να μιλήσουμε για μεγαλύτερη κλίμακα. Τους ελέφαντες
της Αφρικής δε θα τους συναντήσουμε στην Ευρώπη. Αν και ακραίο το παράδειγμα δείχνει
την απόλυτη ταύτιση ενός τόπου με ό,τι ζει και φυτρώνει σε αυτόν.

Εικ. 7 Πλατεία σε ηπειρωτικό και σε νησιώτικο οικισμό (Πλάτανος-Κληματαριά)

Η φύση στα αισθητηριακά τοπία
Ως αποτέλεσμα, Η παρουσία του φυσικού στοιχείου στην πόλη, μας ξυπνά τις αισθήσεις
και δίνει τέτοια ερεθίσματα ώστε να βιώνουμε ολοκληρωτικά τον τόπο, να τον
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αναγνωρίζουμε και να τον αντιλαμβανόμαστε όχι μόνο οπτικά ή λειτουργικά αλλά
ενεργοποιώντας όλα τα αντιληπτικά μας όργανα που δεν είναι άλλα από τα αισθητήρια
όργανά μας Έτσι, με δεδομένο ότι τοπίο είναι η συνολική αντίληψη, η πραγματική,
συναισθηματική και ιδεολογική εικόνα που ένας τόπος προσφέρει και με βάση το γεγονός ότι
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,
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως ένας τόπος εμφανίζει μέσω της παρουσίας των φυσικών
και πολιτιστικών στοιχείων του τοπίου του ποικίλες διαστάσεις. Τα φυσικά στοιχεία
μπορούν να δημιουργούν κάθε πολυαισθητηριακό τοπίο που ένας τόπος με μοναδική και
ιδιαίτερη φυσιογνωμία, διαθέτει. Οσμητικό, αφής, ηχητικό ή γευστικό τοπίο , είναι
αντιλήψεις που κάθε στοιχεία της φύσης μπορεί να δημιουργήσει.
Έως πρόσφατα, η συνήθης αντιμετώπιση του τοπίου γίνονταν με την θεώρηση του
εικαστικού – οπτικού τοπίου το οποίο γίνεται αντιληπτό μέσω της όρασης. Η ανάπτυξη της
τοπιογραφίας ως φόντο κυρίως με τους Ρομαντικούς του 18ο αι. συνέβαλλε σημαντικά σε
αυτό. Σε σημείο που όταν ο ευρωπαϊσμός απευθύνεται σε τοπίο αναφοράς, τότε το τοπίο
αυτό είναι το Ελληνικό Τοπίο και μάλιστα αυτό της Αρκαδίας, από το οποίο εκπορεύονται τα
νεότερα αστικά πολιτεύματα και ο Ευρωπαϊκός και Δυτικός πολιτισμός γενικότερα.

Εικ. 8 Thomas Eakins «An Arcadia»

Εικ. 9 Thomas Cole «Dream of Arcadia»

Όμως και στο ηχητικό τοπίο, εξίσου σημαντικό για ένας τόπο, που αφορά κάθε
χαρακτηριστικό ήχο του τόπου, η φύση έχει να επιδείξει μεγάλη ποικιλία. Το ηχητικό τοπίο,
μπορεί να το αντιληφθεί κανείς μέσα στο θρόισμα των δέντρων, μέσα από το φύσημα του
αέρα, μέσα από τον διαφορετικό ήχο της βροχής στις διαφορετικές επιφάνειες που πέφτει.
Μπορεί να το βιώσει επίσης μέσα από κελάηδημα των πουλιών και γενικά τους ήχους της
πανίδας του τόπου. Όταν γκρεμίστηκαν οι μιναρέδες και τα τζαμιά στην Αθήνα, η πόλη
έχασε ένα ιδιαίτερο ηχητικό τοπίο από τους πελαργούς που έφτιαχναν τις φωλιές τους εκεί.
Όταν τσιμεντώθηκαν τα δέλτα των ποταμών Ιλισσού και Κηφισού η πόλη έχασε σημαντικά
οικοσυστήματα που δημιουργούσαν σημαντικά ηχητικά τοπία. Η ύπαρξη του νερού σε ένα
τόπο, με όποια μορφή αυτό παρουσιάζεται, δεν μπορεί να είναι αμέτοχο στην δημιουργία
αυτού του τοπίου.

Εικ.10 Ηχητικά φυσικά τοπία
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Ανάλογα ποικίλουν και οι τρόποι δημιουργίας και αντίληψης και του τοπίου αφής. Ο
αέρας, οι θερμοκρασιακές διαφορές, το παιχνίδισμα με τις επιφάνειες του φωτός και της
σκιάς, οι δροσιές των δέντρων, ακόμα και οι κορμοί των δέντρων, τα φυσικά υλικά των
δρόμων, η αίσθηση βαδίσματος σε αυτούς, τα σταγονίδια της θάλασσας σε ένα παραλιακό
περίπατο, τα βότσαλα είναι λίγα από τα φυσικά εκείνα στοιχεία που δημιουργούν μοναδικά
τοπία αφής.
Γενικά ότι αντιλαμβανόμαστε με το δέρμα μας και ότι ερεθίσματα λαμβάνει αυτό, ακόμα
και αν δεν ακουμπάμε άμεσα δημιουργούν εντυπώσεις τοπίου αφής.

Eικ.11 Φυσικά τοπία αφής (φωτ. Χρ. Γεωργούσης)

Τοπικά προϊόντα του τόπου, γευστικές συνήθειες και τοπικές παραδοσιακές συνταγές
δημιουργούν τα αντίστοιχα γευστικά τοπία των τόπων. Τα μανιτάρια στα Γρεβενά, οι
χοχλιοί στην Κρήτη, είναι μερικά παραδείγματα φυσικών χαρακτηριστικών του τόπου, που
κάνουν εμφανή ή υπονοούν τις ιδιαίτερες γεύσεις του.

Eικ. 12 Φυσικά γευστικά τοπία (φωτ. Χρ. Γεωργούσης)

Το οσμητικό τοπίο επίσης, που αν και σε πολλές σύγχρονες πόλεις έχει χαθεί, γίνεται
αντιληπτό σε τόπους που διακρίνονται για την έντονη φυσιογνωμία τους ή είναι τόσο έντονα
που την χαρακτηρίζουν απόλυτα.
Η γιορτή της ανθισμένης Κερασιάς στην Ιαπωνία, κατακλύζεται από τη συγκεκριμένη
μυρωδιά. Αντίστοιχα το φεστιβάλ της ανθισμένης ροδακινιάς που τα τελευταία χρόνια
πραγματοποιείται στην Βέροια, αποδίδει απόλυτα ένα χαρακτηριστικό του τόπου μου ερεθίζει
την όσφρηση κυρίως.
Ο Θεοτοκάς περιγράφει τις Γαζίες που χαρακτήριζαν το αρωματικό τοπίο της παλαιάς
Αθήνας, ενώ είναι γνωστές ολόκληρες περιοχές με αρωματικά χαρακτηριστικά που έχουν να
κάνουν με φυσικά στοιχεία. Η μυροβόλος Χίος, το μπουγαρίνι Ζακύνθου, οι νεραντζιές
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στους πεζοδρόμους της Αθήνας την περίοδο της ανθοφορίας τους δίνουν ένα επιπλέον του
οσμητικού χαρακτηριστικού, αυτό του χρονικού προσδιορισμού.

Εικ.13 Φυσικά οσμητικά τοπία

Τα φυσικά στοιχεία ως σχεδιαστικό εργαλείο και συνθετικό μέσο.
Η δημιουργία των πολυαισθητηριακών τοπίων μέσω των φυσικών στοιχείων και η
μεγάλη αξία τους σε ένα τόπο είναι και από τους βασικούς λόγους που καθιστά μέλημα των
μελετητών η σχεδιαστική αντιμετώπισή τους. Η ένταξη της φύσης και των στοιχείων της στο
σύγχρονο σχεδιασμό ή στην ανάδειξή τους αφορά κάθε σχεδιαστική απόπειρα του χώρου.
Η φύση και τα τοπία που δημιουργεί, θέτει πάντα θέματα ένταξης, δηλαδή θέματα
συσχέτισης με τον ευρύτερο τόπο. Το περιβάλλον δηλαδή παίζει ούτως ή άλλως σημαντικό
ρόλο ως τμήμα ενός ευρύτερου συστήματος. Το φυσικό ανάγλυφο, η τοπική χλωρίδα και
πανίδα δηλαδή το υπόβαθρο της ζωής μας, το γήινο ανάγλυφο, η ατμόσφαιρα, όλοι οι
ζωντανοί οργανισμοί, τα ζώα και τα φυτά. Στο ευρύτερο αυτό σύστημα περιλαμβάνονται και
οι πολιτιστικές συνιστώσες, οι ανθρώπινες κοινότητες αλλά και κάθε λογής δραστηριότητες
και κατασκευές τους. Καθοριστική η σημασία του ήλιου, του νερού, του ανέμου και της γης
στη πολυποίκιλη διαμόρφωση και τους διαρκείς μετασχηματισμούς του «περιβάλλοντος» και
του «τοπίου». Στόχος η δημιουργία της εικόνας ενός τόπου σε όλες του όμως τις διαστάσεις.

Εικ. 14 Συσχετίσεις με όλα τα στοιχεία του ευρύτερου περιβάλλοντος (φωτ. Χρ. Γεωργούσης)
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Η σημειολογική προσέγγιση, είναι μια μέθοδος που ενδείκνυται στην εισαγωγή της
φύσης και των στοιχείων της στο σχεδιασμό. Η μέθοδος αυτή προσεγγίζει την κάθε μορφή
ερμηνεύοντας και αξιολογώντας τη σε περιγραφικό, λειτουργικό και συνειρμικό επίπεδο.
Δηλ. αξιολογεί και ερμηνεύει τη μορφή- φυσική εν προκειμένω- μετρώντας της, βλέποντας
πως λειτουργεί και τελικά τι ψυχικές και πνευματικές διεργασίες δημιουργεί. Μέσω της
σχεδιαστικής σύνθεσης δημιουργείται το σκηνικό που θα παιχτεί η ζωή του τόπου.
Ακολουθείται η διαδικασία εκείνη θα δημιουργήσει μηχανισμούς συλλογικών και συνολικών
συνειρμών και αντιλήψεων για την πραγματική, συναισθηματική και ιδεολογική εικόνα του
τόπου. Έτσι, για παράδειγμα, η τοποθέτηση ενός μόνο κυπαρισσιού στο χώρο, αποκτά
ποικίλες διαστάσεις. Φορτίζει συναισθηματικά, συμβολίζει, σηματοδοτεί ανάλογα με τους
κώδικες ερμηνείας της κάθε κοινωνίας και την εποχή. Καλύπτει δηλαδή, αρχέγονες ανάγκες
του ανθρώπου.

Η χρήση της φύσης στο σχεδιασμό- Λειτουργική σημασία
Όπως λοιπόν προαναφέρθηκε κάθε συνθετική-σχεδιαστική απόπειρα οφείλει καταρχάς να
καλύπτει τον άνθρωπο με την πρακτική του χρήση, την αισθητική του επάρκεια και να τον
ικανοποιεί ψυχολογικά. Για το λόγο αυτό οφείλει να έχει χαρακτήρα, λειτουργικότητα,
σχεδιαστικές αρετές δηλ. ρυθμό, τάξη, μέτρο, αρμονία, που εκφράζονται με συμμετρία
αναλογίες κ.λπ. και μέσο υλοποίησης δηλ. σημειακά, γραμμικά, επιφανειακά κ.λπ., ενώ
αποδείξει εξαιρετικά την έννοια της τρίτης διάστασης στο σχεδιασμό με την κατακόρυφη
διάσταση των ψηλών δέντρων για παράδειγμα.. Οφείλει δηλαδή να ικανοποιεί όλες τις αξίες
του ανθρώπου, την ηθική που αφορά τον τρόπο δράσης, την διδακτική που αφορά το
γνωσιακό επίπεδο και την αισθητική που αφορά την αίσθηση που του προκαλεί. Το
παράδειγμα της φύτευσης του κήπου των Βερσαλλιών στη Γαλλία, είναι ενδεικτικό της
απόδοσης της απόλυτης συμμετρίας με όσα αυτή συνεπάγεται.
Τα φυσικά, λοιπόν, στοιχεία μπορούν να είναι ένα σχεδιαστικό εργαλείο και ένα
συνθετικό στοιχείο που μπορούν να επιτύχουν τη μετατροπή του χώρου σε τόπο δηλ. να έχει
λειτουργικότητα και να επιτρέψουν στον άνθρωπο να τον γεμίσει με συναισθήματα, όνειρα,
μνήμες, προσδοκίες και σημασίες, να δεθεί δηλαδή, μαζί του.

Εικ. 15. Πηκιώνης-Πάρκο Τρίτση- Ίλιον
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Μπορούν λοιπόν να εμφανίσουν το ρυθμό σε ένα τόπο. Να βοηθήσουν τον τόπο δηλαδή
να αποκτήσει χρονικότητα. Η αίσθηση της χρονικότητας μπορεί να επιτευχθεί και με τον
περιοδικό κύκλο των φυτών με την ανθοφορία, καρποφορία, την φυλλοβολία τους, την
ηλικία, το μέγεθος του κορμού τους κ.λπ. Το πράσινο, με τις εναλλαγές στο χρόνο, την
περιοδική χρωματική διαφοροποίηση τη διαφοροποίηση όγκου, τη διαφοροποίηση
διαφάνειας, δίνει διάφορες θεωρήσεις του χώρου στο χρόνο.
Η δυνητική μετάλλαξη των φυσικών στοιχείων, βοηθά επίσης σε μια σειρά ειδικών
παρουσιάσεων των στοιχείων της σύνθεσης, όπως προοπτικές, φόντα, επάλληλα επίπεδα, θέες
μέσα από διάτρητα διαφράγματα, τόνοι, φωτοσκιάσεις, πλαισιώματα, χρωματισμοί ακόμα και
κίνηση ή στατικότητα, αφού ουσιαστικά πρόκειται για ζωντανούς οργανισμούς. Οι σύγχρονοι
πλέον μελετητές χρησιμοποιούν έτσι τα ήδη των φυτών και συνθέτουν με τέτοιο τρόπο τη
φύτευση σε κάθε σχεδιαστική κλίμακα που τα ίδια τα φυτά να δημιουργούν την εικόνα του
βάθους και της προοπτικής στον τόπο ή της δημιουργίας χρωματικού τοπίου. Αυτή η
δυνατότητα μετάλλαξης κάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρων τον σχεδιασμό των φυσικών στοιχείων,
αφού η φαντασίωση της μελλοντικής κατάστασης είναι απαραίτητη με ένα μη στατικό
αντικείμενο ή σχήμα, ενώ μπορεί να συνδυαστεί και με κοινωνικούς μετασχηματισμούς και
πολιτιστικές διαφορές σε διαφορετικές χρονικές διάρκειες και περιόδους.

Εικ. 16 μετάλλαξη φυσικών στοιχείων

Οι μπλε και και οι φαιές επιφάνειες είναι εξίσου σημαντικές. Το μπλε έχει αναφορά στο
νερό και τον ουρανό και οι φαιές σε στοιχεία εδάφους (βράχοι κ.λπ.) Βράχοι, για παράδειγμα,
της ιστορικής Αθήνας, στους αρχαιολογικούς χώρους προκαλούν ξαφνιάσματα και ιδιαίτερα
συναισθήματα στον θεατή ή επισκέπτη. Από την άλλη για παιδιά των σύγχρονων
μεγαλουπόλεων η ζωντανή- γόνιμη γη είναι κάτι το άγνωστο, ενώ το χώμα έχει αρνητική
συνειρμική σημασία, αφού έχει συνδεθεί με τη σκόνη στα πεζοδρόμια και στην άσφαλτο.
Επιδίωξη του σχεδιασμού είναι η αύξηση της αντιληπτικής δομής του τόπου. Προς αυτή
την κατεύθυνση τα φυσικά στοιχεία μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά ώστε ο άνθρωπος να
γνωρίζει, προσανατολίζεται, βιώνει και σηματοδοτεί το χώρο του, δηλαδή να
συγκεκριμενοποιεί τον τρόπο που ο τόπος γίνεται αντιληπτός και τον τρόπο που τον
ιδιοποιείται. Ο ορισμός της κλίμακας είναι από τις βασικές δυνατότητες χρήσης τους.
Μπορεί κάτι έτσι να ‘’φαίνεται’’ μικρότερο, όταν δίπλα του τοποθετηθεί για παράδειγμα ένα
ψηλό δέντρο.
Στα πλαίσια του σχεδιασμού και της ανάπτυξης της αντιληπτικής του δομής ενός τόπου, ο
ρόλος της φύσης μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλά. Μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο
αναγνωρισιμότητας, σημείο εντοπισμού και τοπόσημο. Ως πυκνωτής δηλαδή εννοιών και
σημασιών ιδιαίτερων. Ο πλάτανος σε μια πλατεία ηπειρωτικού οικισμού ή η ύπαρξη κρήνης,
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λειτουργούν με αυτό τον τρόπο. Αισθητηριακές εξάρσεις δηλαδή σε σημεία σταθμούς ή
σημεία αναφοράς.
Προς εξυπηρέτηση του πολεοδομικού σχεδιασμού μπορούν να λειτουργήσουν ως
φράχτες, ως όρια, ως σημάνσεις διαδρομών, ως στοιχείο προσανατολισμού, ως μέσο
προειδοποίησης, ως παράγοντας χωρικών διαφοροποιήσεων. Όπως είδαμε και πριν οι
εφαρμογές που μπορούν να έχουν οι οσμές σε ευρύτερη κλίμακα, μπορούν να είναι από
οριοθέτηση περιοχών ή να αποτελέσουν παράγοντα χωρικών διαφοροποιήσεων και
οργάνωσης χώρου. Επίσης μπορούν να βρουν εφαρμογή ως μέσο σήμανσης-πληροφόρησης.
Μια στάση μετρό για παράδειγμα, μπορεί να σημαίνεται με οσμητική σήμανση από ένα
αντίστοιχο φυτό, ενώ οι χρήσεις γης να μην είναι διακριτές μόνο μέσα από χάρτη αλλά και
με οσμτηικές ενδείξεις. Μία άλλη χρήση είναι η δημιουργία αισθητηριακών περίπατων όπου
περιηγητές μπορούν να οδηγούνται σε ενδιαφέρουσες περιοχές, πάντα μέσω της φύτευσης,
να μαθαίνουν την ιστορία της, και γενικά μέσω αυτών να προβάλλονται οι ιδιαίτερες οσμές
μιας πόλης Τα φυσικά στοιχεία 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. Με την είσοδο των αισθητηριακών ερεθισμάτων μέσω των
φυσικών στοιχείων, μια Νέα διάσταση εισέρχεται στο πολεοδομικό σχεδιασμό αφού αυτές
εμπεριέχουν την έννοια του αιθερικού και του διάχυτου.

Εικ. 17. Γαϊδουράγκαθο, Χρ. Γεωργούσης, 2019, Πάρος

Εικ. 18 Ανθισμένες ροδακινιές. Αλ. Μαλαπέτσας, 2018, Ημαθία

Ειδικότερα, πάντα στα πλαίσια χρήσης των φυσικών στοιχείων ως εργαλείο σχεδιασμού
και συνθετικό μέσο, διακρίνουμε τις παρακάτω λειτουργίες τους, στα πλαίσια οργάνωσης
του χώρου και της μορφολογικής του έκφρασης άρα και πολιτικής.. Μπορούν να παίξουν
το ρόλο της πλήρωσης και της σύνδεσης του χώρου, τη διαχείριση του κενού και την
απόδοση αντίστοιχης αίσθησης με την επιλογή χαμηλής ή ψηλής βλάστησης. Μπορεί να
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περιορίσει τις κινήσεις, να τονίσει μια διαδρομή, να προσανατολίσει, να αυξήσει το
συμβολισμό ενός τοπίου και της ικανότητας να επιβάλλεται και να δημιουργεί έντονες
εικόνες. Αντίστοιχα μπορεί να επιτύχει την απαγόρευση διέλευσης.
Μπορεί όμως και να επιβάλει ή να υπονοήσει ένα χαρακτηρισμό και μια ένταση σε μια
περιοχή, τονίζοντας στοιχεία που ο σχεδιαστής επιλέγει να αναδείξει. Όμως ανάλογα με το
πώς χρησιμοποιεί κανείς τα φυσικά στοιχεία μπορούν να επιτύχουν και προστασία από
οχλήσεις διαφόρων μορφών. Ανεπιθύμητη θέαση, προστασία από άνεμο, από ήλιο, από
σκόνη από οσμές, από θόρυβο, είναι μόνο μερικά. Παράλληλα όμως μπορεί να έχουμε και
απόκρυψη. Σε μια πλήρωση που γίνεται για παράδειγμα σε ένα πάρκο ή επιλογές μας
μπορούν να δημιουργήσουν ή να διαλύσουν το πάρκο ως χώρο ζωής. Στο Πεδίον του Άρεως,
για παράδειγμα, έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ η βλάστηση και έχει οικειοποιηθεί από
μετανάστες σε μεγάλο βαθμό, που ο κόσμος φοβάται να το χρησιμοποιήσει για περίπατο και
αναψυχή γενικότερα, γιατί η θέαση απέξω είναι πολύ μικρή και κατά συνέπεια το καθιστά
επικίνδυνο. Έτσι παρά την κρίση το πάρκο αυτό όπως και πολλά άλλα δεν αποτελούν πόλους
έλξης γιατί έχουν οικειοποιηθεί από άλλους. Δημιουργεί λοιπόν, συνθήκες ασφάλειας ή
ανασφάλειας.
Έχει τη δυνατότητα, επίσης, να δημιουργήσει εντυπώσεις που έχουν να κάνουν με την
προβολή, το ξεκαθάρισμα ενός υπερβολικού φόντου για παράδειγμα, ή το αντίθετο ακριβώς.
Αντί να ηρεμήσει, να αναστατώσει και να αυξήσει το βαθμό πολυπλοκότητας σε ένα επίπεδο,
δημιουργώντας ψυχολογικές εντυπώσεις και αντιληπτικές φωτοσκιάσεις.

Σύγχρονοι προβληματισμοί- Συμπεράσματα
Πέρα όμως από όλες τις παραπάνω δυνατότητες τα φύσης, αυτή δεν μπορεί να αποτελεί
πανάκια, με ανεξέλεγκτη και χωρίς σχεδιασμό, χρήση. Είναι συνηθισμένη η διατύπωση της
άποψης ότι ο σύγχρονος άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από τη φύση, την έχει πληγώσει
ανεπανόρθωτα και θα πληρώσει, αν όχι πληρώνει ήδη, τις συνέπειες.
Στόχος του άρθρου δεν είναι να παρουσιάσει τις καταστροφικές συνέπειες της ανθρώπινης
τακτικής απέναντι στη φύση, μέσα από μια περιβαλλοντική ανησυχία, αλλά να
προβληματίσει σχετικά με τον τρόπο που αυτή εμφανίζεται και αλληλεπιδρά με τον άνθρωπο,
όταν χρησιμοποιείται με όλους τους παραπάνω τρόπους. Καμιά φορά ως απόρροια του
υπερβολικού ζήλου να χρησιμοποιήσουμε τη φύση ως σχεδιαστικό εργαλείο, προβαίνουμε σε
αστοχίες. Αστοχίες που έχουν να κάνουν με τη λειτουργικότητα, την αισθητική ή την ίδια τη
ζωή μας, όταν για παράδειγμα φυτεύουμε δέντρα σε στενά πεζοδρόμια, δυσχεραίνοντας τη
διέλευση, όταν φυτεύουμε ποτιστικά φυτά σε άνυδρους τόπους, όταν το κόστος συντήρησης
σε φυτεμένα δώματα για παράδειγμα είναι πολύ πιο ενεργοβόρο από το όφελος, όταν ψηλά
και γερασμένα δέντρα καταπλακώνουν ανθρώπους σε ένα δυνατό αέρα.
Κάθε φορά λοιπόν, ο σχεδιασμός μιας φύτευσης ή γενικότερα της ένταξη της φύσης στη
διαμόρφωση των τοπίων ενός τόπου, δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη όλους τους
παράγοντες ποιοτικούς και ποσοτικούς που τον διαμόρφωσαν και συνεχίζουν να τον
διαμορφώνουν. Των στοιχείων της φυσιογνωμίας του, των πολιτιστικών του αποθεμάτων
υλικών και άυλων, των κοινωνικών συνθηκών και των χρονικών παραμέτρων.
Επίσης σημαντικό να τονιστεί η αξία των φυσικών αισθητηριακών ερεθισμάτων που καμιά
σχέση δεν έχουν με τα τεχνητά, στη δημιουργία των πολυαισθητηριακών τοπίων, είτε αυτά
είναι μυρωδιές, είτε είναι ακούσματα, είτε είναι αφές, είτε είναι γεύσεις.
Ο άνθρωπος a priori έχει την τάση να ανταποκρίνεται καλύτερα στις φυσικές πηγές, να
έχει ανάγκη τις φυσικές πηγές και να τις αναζητά. Η πρώτη επαφή του ανθρώπου και η πρώτη
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διέγερση των αισθήσεών του, η πρώτη γνώση, γίνεται με ερεθίσματα φυσικά. Τα ερεθίσματα
αυτά της φύσης τα συναντούμε σε κάθε έκφρασή της. Τα συναντάμε στο φως, στη γη, στον
ουρανό, στη θάλασσα, τα ποτάμια, τα ζώα, τα φυτά, τις πέτρες, τα βράχια, τους ανέμους, τη
βροχή.
Στόχος πάντα, είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Είναι η τροφοδότηση της
εσωτερικής ανάγκης του ανθρώπου να θέλει να ικανοποιεί όλες τις αισθήσεις του. Να
βρίσκει στον τόπο που ζει ή επισκέπτεται τον εαυτό του και να τον βιώνει με όλες του το
‘’είναι’’. Να αισθάνεται σε αυτόν, να συναισθάνεται, να νιώθει, να σκέπτεται και να
αντιλαμβάνεται με κάθε τρόπο. Η φύση μπορεί με μοναδικό τρόπο να συμβάλλει σε αυτό.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλα τα παραπάνω. Μπορεί να
συμβάλει στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας των τόπων και κάθε μορφής τοπίων του. Όλα
αυτά ο σύγχρονος σχεδιασμός δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη.
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Η σημερινή πολιτισμική αντίληψη των υγροτόπων, επιβάλλεται να έχει μια ολιστική
προσέγγιση και να αναγνωρίζει τις πολύπλευρες διαστάσεις των ηθικών, περιβαλλοντικών,
κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και συναισθηματικών αξιών, που ενσωματώνονται στα
υδάτινα οικοσυστήματα.
Αρχικά ερμηνεύεται η έννοια της γεωγραφία, του χώρου και των υδάτινων στοιχείων.
Ακολούθως διερευνάται ο τρόπος, με τον οποίον μπορούν να συμβάλλουν στην πολιτισμική
ανάπτυξη μιας περιοχής, μέσα από τον πολιτισμό, την οικολογία αλλά και για την αναψυχή
των ανθρώπων. Οι υγρότοποι είναι αναγκαίοι για την επιβίωσή και την ποιότητα της ζωής
µας, και ταυτόχρονα είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες για τη λειτουργία της βιόσφαιρας.
Όμως, η βιοποικιλότητα δεν αποτελεί µόνο πηγή υλικού πλούτου, αλλά έχει αισθητικές και
ηθικές αξίες.
Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά εκείνα στην χερσόνησο της
Πελοποννήσου, όπου το σημερινό δίκτυο σύνδεσής τους, επιτρέπει στον παρατηρητή
γρήγορες εναλλαγές τοπίου από βουνά και υγροτόπους, συνυφασμένους με μύθους και
παραδόσεις. Η πολιτισμική πλευρά του νερού μέσα από τους υδάτινους τόπους, μελετάται
μυθολογικά ενσωματώνοντας τα πολιτιστικά στοιχεία σε ένα γεωγραφικό σύνολο. Ο
άνθρωπος ως ένας ενεργός συμμετέχων, στο υδάτινο τοπίο με τις σκέψεις του, τα αισθήματα
και τις δράσεις του, μπορεί να δημιουργήσει αμφίδρομες σχέσεις, οι οποίες να συμβάλλουν
στην συν-εξέλιξη τους, βασιζόμενες σε δομές και διεργασίες, τόσο περιβαλλοντικές όσο και
κοινωνικές.
Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, είναι η μετάδοση των κοινωνικών εκείνων μοτίβων
συμπεριφοράς, θεσμών, τεχνών, δοξασιών και πεποιθήσεων, τα οποία προδίδουν την
πραγματική σχέση του υγροτόπου με τον άνθρωπο και κατ’ επέκταση με μια ολόκληρη
κοινωνία.

Εισαγωγή
Οι σύγχρονες μελέτες για το περιβάλλον εστιάζουν στο υγρό στοιχείο του νερού,
επισημαίνοντας την σημαντικότητα του και την αναγκαιότητα ως προς τον ανθρώπινο
οργανισμό. Η αύξηση των πιέσεων στο υδατικό περιβάλλον, καθιστά αναγκαία την εφαρμογή
βιώσιμων πολιτικών ανάπτυξης και διαχείρισης των υδατικών τόπων, μέσω του σχεδιασμού,
της υλοποίησης και της λειτουργίας έργων υποδομής και παρεμβάσεων διαχείρισης, τόσο της
προσφοράς όσο και της ζήτησης.
Η προσπάθεια αυτή αποβλέπει οι υγρότοποι, οι οποίοι εντάσσονται σ’ ένα σύνολο, σε μια
περιφέρεια και έχουν την δυναμική να δημιουργήσουν ένα δίκτυο επικοινωνίας, να
εξελιχθούν διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο σχεδιασμού και ανάπτυξης χώρου. Να
παρουσιάσουν τις συνθήκες, να παραθέσουν τις παραμέτρους, και ν’ αναδείξουν τις ιδέες
εκείνες, που θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο επικοινωνίας, ιστορικών, γεωγραφικών,
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πολιτιστικών, κοινωνικών και σχεδιαστικών δεδομένων. Το νερό είναι ένας ανανεώσιμος
αλλά περιορισμένος πόρος. Τα αποθέματα γλυκού νερού ανανεώνονται μέσω του
υδρολογικού κύκλου, ωστόσο η διαθέσιμη ποσότητα νερού είναι περιορισμένη και η
κατανομή του στον χώρο και τον χρόνο άνιση.
Η έρευνα εστιάζεται στα χαρακτηριστικά της Πελοποννήσου, ως μια ξεχωριστή
χερσόνησος, αναλύοντας τις διαφορετικές παραμέτρους που έχει ο τόπος. Ο στόχος είναι να
βρεθούν τα εργαλεία εκείνα που θα αποδείξουν πως η χερσόνησος της Πελοποννήσου, έχει
πολιτιστικά στοιχεία τέτοια, που μπορούν αν λειτουργήσουν ως ένας μοχλός ανάπτυξης στην
ευρύτερη περιφέρεια.
Η πολιτισμική αντίληψη νερού, αναλύεται ως προς τον όρο και ως προς την εφαρμογή
της. Οι τόποι με πλούσιο υπόβαθρο υγροτόπων, όπως αυτός της Πελοποννήσου, μπορούν να
παρουσιάσουν έργο και πεδίο έρευνας. Τα εργαλεία αυτής της προσπάθειας, έχουν ξεκινήσει
από τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, προστασία και διατήρησης χωρίς όμως να παρουσιάζεται
το επόμενο βήμα της χρήσης και της οικειοποίησης των υδάτινων τόπων.
Ο σκοπός αυτής της μελέτης έχει στο την ανάδειξη, την προώθηση και την προβολή των
υγροτόπων της Πελοποννήσου, δημιουργώντας πολιτισμικό δίκτυο μυθολογικών αναφορών.
Ποιες προοπτικές μπορεί να έχει ένας τόπος αξιοποιώντας των φυσικό του πλούτο, χωρίς να
τον επιβαρύνει ή να τον αλλοιώσει. Η έρευνα εστιάζεται στην μελέτη πέντε διαφορετικών
εκτονώσεων του νερού, ομαδοποιώντας με αυτό τον τρόπο τον σχηματισμό και την προβολή
του κάθε υγροτόπου. Οι υδάτινοι αυτοί τόποι, βρίσκονται σε τέσσερις διαφορετικούς νομούς
και ο καθένας έχει ιδιάζοντας φυσικά χαρακτηριστικά και μοναδικό μυθολογικό υπόβαθρο.
Τα εργαλεία προσέγγισης, για την ορθή αξιολόγηση των υγροτόπων, αναπτύσσονται γύρω
από το διαφορετικό οπτικό πεδίο, επεξεργάζονται τον κοινωνικό ιστό που τους περιβάλλει,
προβάλλοντας τα άυλα και υλικά χαρακτηριστικά τους, και τέλος παρουσιάζοντας ή μη την
φέρουσα ικανότητα τους.

Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του χώρου.
Τρόποι προσέγγισης
Ο χώρος ερευνάται και αναλύεται από μια σειρά διαφορετικών επιστημονικών πεδίων και
κλάδων. Η γεωγραφία είναι επιστήμη που έχει ως αντικείμενο την περιγραφή και την
ερμηνεία της παρούσας φυσιογνωμίας, φυσικής και ανθρώπινης, της επιφάνειας της γης. Στη
γεωγραφία περιγράφεται και χαρτογραφείται ο χώρος, έτσι ώστε να ερμηνευτούν δομές και
φαινόμενα. Η Doreen Massey, διεθνώς διακεκριμένη γεωγράφος, θεωρεί πως, η φυσική
γεωγραφία, αποτελεί μητέρα όλων των άλλων κλάδων της γεωγραφίας, της φύσης και του
πολιτισμού, γιατί συναντάται ως πρώτο σκέλος του συστήματός τους. Υποδιαιρείται σε τρείς
επιμέρους κλάδους, της γεωμορφολογίας, της κλιματολογίας και της υδατικής γεωγραφίας. Ο
τελευταίος κλάδος, είναι αυτός που εντάσσει το νερό σε μια ενότητα μοναδική και ξεχωριστή,
δείχνοντας τον ουσιαστικό ρόλο που παίζει στην ολοκλήρωση του συνόλου, στην απόδοση
του τοπίου και στην μορφολογία μιας ολόκληρης περιφέρειας.
.

Η Πελοποννήσου καλύπτει έκταση 21.439 τετρ. χλμ. (περίπου το 16,4% της επικράτειας)
και είναι η νοτιότερη χερσόνησος της Ευρώπης. Η μορφολογία του εδάφους της και η θέση
της επιτρέπουν να έχει γρήγορε εναλλαγές τοπίου, ορεινών και παραθαλάσσιων περιοχών.
Επιπλέον αποτελεί ιστορική κοιτίδα του ελληνισμού και κατοικείται από τα προϊστορικά
χρόνιααναπτύχθηκε ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός και κατοίκησαν και τα τρία κυριότερα
ελληνικά φύλα (Αχαιοί, Ίωνες και Δωριείς). Οι παραδόσεις, τα ήθη, έθιμα και οι μυθολογικές
της αναφορές είναι ισχυρά στοιχεία του τόπου. Επιπλέον, στην συγκεκριμένο γεωγραφικό
διαμέρισμα, βρίσκονται ορισμένες από τις σπουδαιότερες αρχαίες ελληνικές πόλεις-κράτη,
όπως Σπάρτη, Κόρινθος και Άργος, καθώς και σπουδαία κέντρα του Βυζαντινού πολιτισμού,
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όπως ο Μυστράς και η Μονεμβασία. Τέλος, αναφορικά με τις μεγαλύτερες πολεμικές
συγκρούσεις, που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα και πραγματοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη
χερσόνησο, είναι ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.) και η Ελληνική Επανάσταση
του 1821.
Με γνώμονα τα παραπάνω στοιχεία, η προσέγγιση του χώρου, οφείλει να γίνει μέσα από
δύο διαφορετικές αλλά και αλληλεξαρτώμενες πλευρές, την αναλυτική και την συνθετική.
Στην πρώτη περίπτωση, αυτή της θεωρητικής πλευράς, ο χώρος αποτελεί πεδίο έρευνας και
μελέτης, δηλαδή ερμηνεία φαινομένων, επιστημονικές τεκμηριώσεις, παρατηρήσεις και
πρόγνωση για το μέλλον. Με αυτό τον τρόπο αναζητάμε τα στοιχεία εκείνα που περιγράφουν
τους τόπους. Μέσα από τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, αναγνωρίζονται οι υγρότοποι
και κατηγοριοποιούνται σε σχέση με το τοπίο, την μορφολογία του τόπου, την
σχηματοποιημένη μορφή του νερού και τις μυθολογικές αναφορές. Αντίθετα στην δεύτερη
περίπτωση, ο χώρος αποτελεί πεδίο δράσης και επέμβασης, εστιάζοντας στην σύνθεση, το
πρόγραμμα και τις προτάσεις. Ο χώρος είναι αφηρημένη μαθηματική έννοια. Ο συνδυασμός
όμως και άλλων παραμέτρων, όπως αυτής του χρόνου, δίνει πιο σύνθετα αποτελέσματα. Έτσι
μέσα από αυτήν την πρακτική διαδικασία, αντιλαμβανόμαστε την δυναμική του κάθε
υγροτόπου, ερμηνεύουμε την άυλη ικανότητά του και προσδιορίζουμε τον τρόπο υλοποίησης
των θεωρητικών ερμηνειών.

Χώρος και Χρόνος- Τόπος και Συμβάν
Το περιβάλλον σήμερα, αποτελεί σημαντική συνιστώσα διεθνών οικονομικών και
εμπορικών συμφωνιών. Είναι μοχλός ανάπτυξης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
και τουριστικών εξελίξεων της χώρας. Κάθε κίνηση – μελέτη ως προς αυτή την κατεύθυνση
μπορεί να αποδίδει πολιτιστικά, οικονομικά, κοινωνικά και να προβάλλει την πραγματική
εικόνα ενός ποικιλόμορφου περιβάλλοντος. (Πηγή: Ρόιδω Μητούλα, 2018)
Ένα στοιχείο το οποίο συσχετίζεται με το περιβάλλον και κυρίως με το δημόσιο χώρο
είναι και το νερό, ως υπερτοπικής σημασίας χαρακτηριστικό , ως ταυτότητα τόπου. Ένα
σημείο αναφοράς , μια νοερή σχηματοποίηση η οποία λειτουργεί χωροθετικά, κάνοντας το
τόπο αναγνωρίσιμο και το σημείο υπαρκτό.
Ως αρχιτεκτονικό στοιχείο, το νερό αποτελεί ένα φυσικό όριο, το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί κατάλληλα στη διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων. Κατά συνέπεια, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να σηματοδοτήσει περιοχές, για να παράγει ενέργεια, για να
οροθετήσει πεδία .
Το νερό στην αρχιτεκτονική τοπίου, εμφανίζεται ως στοιχείο ανάδειξης, ως μέρος του
συνόλου. Δημιουργώντας δηλαδή σημεία στον υπαίθριο χώρο, τα οποία λειτουργούν
καθοριστικά για την περιοχή και συμβάλλουν στην ανάπτυξή της.
Για μια ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από το τοπίο, είναι αναγκαίο να αναφέρουμε τους
τομείς που το περιβάλλουν. Η φύση κερδίζει σίγουρα το πρώτο ρόλο, παρουσιάζοντας σε
κάθε περίπτωση, την διαφορετικότητά της. Έπειτα, οι πολιτιστικές αναφορές και τα ιστορικά
στοιχεία που φέρει μαζί του ο κάθε τόπος, διαμορφώνουν ολόκληρη την εικόνα του.
Χρειάζεται να μελετηθεί η συμπεριφορά των κατοίκων ως προς τον ίδιο τον τόπο, πώς
δηλαδή τον ερμηνεύουν, τον χρησιμοποιούν, τον αντιλαμβάνονται και τον προβάλλουν.
Η πολιτισμική πλευρά του νερού και ειδικότερα των υδάτινων τόπων , θα πρέπει να
μελετηθεί, μυθολογικά, ιστορικά και κοινωνικά. Οι ιστορικές αναφορές των υγροτόπων,
διαμορφώνουν το σύνολο της εικόνας τους. Φέρουν με αυτόν τον τρόπο υλικό γνώσεων και
αναφορών. Δημιουργούν ένα πεδίο πληροφοριών, μεταξύ μύθου και αλήθειας, το οποίο
μπορεί να διαφοροποιήσει μια ολόκληρη τοπική κοινωνία.
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Ο άνθρωπος ως ένας ενεργός συμμετέχων, στο υδάτινο τοπίο με τις σκέψεις του, τα
αισθήματα και τις δράσεις του, μπορεί να δημιουργήσει αμφίδρομες σχέσεις, οι οποίες να
συμβάλλουν στην συν-εξέλιξη τους, βασιζόμενες σε δομές και διεργασίες, τόσο
περιβαλλοντικές όσο και κοινωνικές. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, είναι η
μετάδοση των κοινωνικών εκείνων μοτίβων συμπεριφοράς, θεσμών, τεχνών, δοξασιών και
πεποιθήσεων, τα οποία προδίδουν την πραγματική σχέση του υγροτόπου με τον άνθρωπο και
κατ’ επέκταση με μια ολόκληρη κοινωνία.
Οργανώνοντας την σκέψη γύρω από το τοπίο, οι παραπάνω τομείς συνδέονται μεταξύ
τους, δίνοντας ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα και μια διαφορετική εικόνα. Η σκέψη ότι ο
χώρος περιβάλλει τον άνθρωπο, μπορεί και να έχει την αντίστροφη ερμηνεία, δηλαδή ο
άνθρωπος να περιβάλλει τον χώρο με την έννοια της δημιουργίας, της ανθρώπινης
παρέμβασης, τη συνεύρεση εκείνη του φυσικού με το τεχνικό.
Η αξιοποίηση όλων των αισθήσεων δίνει την σωστή αξιολόγηση ενός τόπου. Η
τρισδιάστατη μορφή του, περιέχει το σύνολο της γεωμετρίας , του χρόνου και του
πολιτισμού. Η τριλογία Εγώ, Τώρα, Εδώ, κρύβει όλη την έννοια του τοπίου, τη διάσταση
του χώρου και την παρουσία του ανθρώπου.

Πολιτισμική Αντίληψη νερού
Τον Φεβρουάριο του 2005 στην Μαδρίτη υπογράφτηκε η σύμβαση με γνώμονα μια
πολιτισμική αλλαγή, αυτήν που ονομάστηκε « Γέννηση μια νέας Πολιτισμικής Αντίληψης –
‘’Κουλτούρας’’ για το νερό». Ο τελευταίος αυτός ορός είχε αναφερθεί και σε ένα Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα, Leonardo Da Vinci, με τίτλο Hydroculture και επιστημονικό αντικείμενο το
νερό. Η κουλτούρα το κάθε τόπου για το νερό είναι διαφορετική. Στην χώρα μας, ο όρος
αυτός φαίνεται να βρίσκει μια ερμηνεία, κυρίως ως προς την ποιότητα του πόσιμου νερού και
του υγρού στοιχείου που απολαμβάνουμε τους τους καλοκαιρινούς μήνες. Στην συγκεκριμένη
όμως περίπτωση, η κουλτούρα αυτή έρχεται να συμπληρώσει την πολιτιστική σχέση μας με
τα υδάτινα τοπία. Πως δηλαδή αντιλαμβανόμαστε τους υγροτόπους, πόσο τους προβάλουμε,
τι κάνουμε για την διατήρηση και ανάδειξή τους.
Η νέα αυτή πολιτισμική αντίληψη γύρω από το νερό, επιβάλλεται να έχει μια ολιστική
προσέγγιση και να αναγνωρίζει τις πολύπλευρες διαστάσεις των ηθικών, περιβαλλοντικών,
κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και συναισθηματικών αξιών που ενσωματώνονται στα
υδάτινα οικοσυστήματα. Η καθολική αρχή του σεβασμού στη ζωή είναι τα ποτάμια, οι
λίμνες, οι πηγές και οι υδροβιότοποι, οι οποίοι πρέπει να θεωρούνται ως η κληρονομιά της
βιόσφαιρας. Την κληρονομιά αυτή οφείλουν να προστατεύουν και να χρησιμοποιούν οι
τοπικές κοινωνίες, με τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η δημοκρατική και βιώσιμη
διαχείρισή της. Αυτό σημαίνει πως το νερό, το πολύτιμο αυτό αγαθό, εκτός από
αναντικατάστατο στοιχείο για τον οργανισμό μας, είναι αναγκαίο για την σωστή λειτουργία
όλων των οικοσυστημάτων και σημαντικό για την ανθρώπινη φυσική και ψυχική παρουσία.
Ο βαθμός ανάπτυξης των έργων αξιοποίησης, των επιφανειακών νερών στη χώρα μας,
επηρεάζεται από τις ορθά υιοθετημένες και από τη χώρα μας, αυστηρότατες Ευρωπαϊκές
απαιτήσεις, ως προς την προστασία των υδρόβιων οικοσυστημάτων, επιβάλλοντας
περιορισμούς και θέτοντας κανόνες. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο περιορισμός οδηγεί στην
αδράνεια, αντίθετα είναι ένα κίνητρα ώστε να δημιουργούνται καινοτόμες ιδέες, νέες
προτάσεις και προτότυπα έργα. Χωρίς το κίνητρο , χωρίς δηλαδή το αίτιο, το φυσικό ο
παρατηρητής, ο επισκέπτης, ο δημότης μένει αμέτοχος, παρατηρώντας το τοπίο από
απόσταση, κυριολεκτική και μεταφορική.
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Το Ειδικό Χωροταξικό, το οποίο αποτελεί πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου και η Ευρωπαϊκή
Ένωση, έχουν θεσμοθέτηση τα όρια και τις δυνατότητες των υγροτόπων, χωρίς όμως να
προσδιορίζουν το επόμενο βήμα, εκείνο της σύνδεσης με το ίδιο τον τοπίο, δηλαδή τους
ανθρώπους.

Επιλογή υγροτόπων
Τα οικοσυστήματα που υπάρχουν στην χερσόνησο της Πελοποννήσου, χαρακτηρίζονται
από τα σημαντικότερα της Ελλάδας, με θεσμοθετημένες προστατευόμενες περιοχές Natura,
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πλούσιο υδάτινο τοπίο του χερσονήσου, ερευνήθηκε
συνολικά, επιλέγοντας κάποια σημαντικά σημεία και προβάλλοντας τα χαρακτηριστικά τους.
Στην πολιτισμική αυτή πρόταση, κρίθηκε αναγκαία η προσέγγιση πέντε διαφορετικών
μορφών εκτονώσεων του υδάτινου στοιχείου, σε τέσσερις νομούς ώστε να προκύψει ένα
πραγματικό υδάτινο δίκτυο, με σημαντικό μυθολογικό υπόβαθρο, διαφορετικών μορφών
τόπων και τοπίων.
Στην επίπεδη μορφή νερού, επιλέχθηκε η λίμνη Στυμφαλία (Εικ.1) και η τεχνητή λίμνη
Δόξα (Εικ. 2), οι οποίες ερευνήθηκαν συνολικά , γιατί γεωμορφολογικά βρίσκονται στη
ευρύτερη λεκάνη του Φενεού στον νομό Κορινθίας. Ο Φενεός ήταν πατρίδα του Ερμή και
αναφέρεται ως ο τόπος που πραγματοποίησε τα πρώτα κατορθώματά του. Η περιοχή της
Στυμφαλίας, ήταν σύμφωνα με τη μυθολογία, το βασίλειο της θεάς Άρτεμης. Η λίμνη ήταν
γνωστή στους αρχαίους χρόνους από τις Στυμφαλίδες Όρνιθες, τα ανθρωποφάγα αρπακτικά
πουλιά με τα χάλκινα ράμφη, που λυμαίνονταν την περιοχή, τον έκτο άθλο του Ηρακλή, ο
οποίος κατάφερε να τις διώξει από τη λίμνη.

Εικ. 1

Εικ.2

Στην γραμμική μορφή, αναλύθηκε ο ποταμός Λάδωνας (Εικ. 3), στον νομό Αρκαδίας. Ο
Λάδωνας είχε έντονη την παρουσία του στην ελληνική μυθολογία. Στις όχθες του κυνηγούσε
η θεά Άρτεμη , στα νερά του κολυμπούσε η Δήμητρα, ενώ στη γύρω περιοχή περιφερόταν και
ο Πάνας, με τις ατελείωτες περιπέτειές του, αναζητώντας τις Νύμφες. Επίσης στις όχθες του,
ο Ηρακλής, αιχμαλωτίζει ζωντανή την ελαφίνα της Άρτεμης, στον τρίτο άθλο του.
Εικ. 3
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Στην κατακόρυφη μορφή του νερού, που κατεβαίνει ως καταρράκτης, το καθαρτήριο της
μυθολογίας, τα Ύδατα Στυγός (Εικ. 4), στον νομό Αχαίας. Κατά την μυθολογία, η Στύγα ήταν
κόρη του Ωκεανού και της Τηθύος ,που είχε το παλάτι της στα Τάρταρα . Στα ύδατα της
Στυγός ορκίζονταν όλοι οι θεοί, ακόμη και ο Ήλιος: ήταν ο μεγαλύτερος όρκος που μπορούσε
να κάνει ένας θεός και εκεί εξέτιαν την ποινή τους οι θεοί όταν ήταν τιμωρημένοι. Έλεγαν
πως όποιο ον ζωντανό έπινε από το νερό της πέθαινε, και οποιοδήποτε μέταλλο το βουτούσαν
στο νερά της έλιωνε. Όταν κάποιος θεός έπρεπε να αποδειχθεί ότι έλεγε ψέματα ή αλήθεια,
τότε έπρεπε να πιει το Στύγιον ύδωρ.
Εικ. 4

Η άνοδος, στο κατακόρυφο νερό που με δίνη ανεβαίνει, ο Ανάβαλος (Εικ. 5). Ένα
σύμπλεγμα πηγών στον Αργολικό κόλπο, στα σύνορα Αργολίδας και Αρκαδίας.
Στη Δίνη, όπως ονομαζόταν στην αρχαιότητα, στις υποθαλάσσιες αυτές πηγές οι οποίες
αναβλύζουν, οι αρχαίοι Αργίτες, θυσίαζαν άλογα στο Ποσειδώνα. Η ονομασία Γενέθλιον,
οφείλεται σε ένα σπάνιο επίθετο του Ποσειδώνα. Είναι ο τόπος που γεννήθηκε, ερωτεύτηκε,
φιλονίκησε και λατρεύτηκε. Όλοι αυτοί οι μύθοι (αλλά και αυτοί που έχουν άλλους
πρωταγωνιστές –Ηρακλής και Δαναΐδες) αποδεικνύουν ότι πρόκειται για μια προσπάθεια
εξήγησης της ιδιαίτερης υδρογεωλογικής κατάστασης της Αργολικής πεδιάδας λόγω της
μεγάλης της καρστικότητας10.
Εικ. 5

10

Γεωμορφολογικό φαινόμενο που συντελείται κυρίως στις ασβεστολιθικές περιοχές
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Εικ.6

Τέλος το λιμνάζων- ‘νεκρό’ νερό, το οποίο σιγά σιγά χάνεται, η Λέρνη, στον νομό
Αργολίδας (Εικ. 6). Η σημερινή εικόνα σε τίποτα δεν μαρτυρά τις πλούσιες πηγές και την
δυναμική παρουσία του μυθολογικού ήρωα, του Ηρακλή. Από τα άφθονα νερά της,
σχηματίζονταν κατά την αρχαιότητα πολλά τέλματα, από τα οποία και γεννήθηκε ο μύθος της
Λερναίας Ύδρας και αλληγορικά ως μια πρώτη προσπάθεια αποξήρανσης ελών στον
ελλαδικό χώρο, από τους μυθικούς κατοίκους, προσωποποιημένη στη μορφή του Ηρακλή.

Συμπεράσματα
Οι υδάτινοι τόποι, οι οποίοι εντάσσονται σ’ ένα σύνολο, σε μια περιφέρεια και έχουν την
δυναμική, να εξελιχθούν και να διαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο σχεδιασμού και ανάπτυξης
χώρου, να παρουσιάσουν τις συνθήκες, να παραθέσουν τις παραμέτρους, και ν’ αναδείξουν
τις ιδέες εκείνες, που θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο επικοινωνίας, ιστορικών, γεωγραφικών,
πολιτιστικών, κοινωνικών και σχεδιαστικών δεδομένων.
Οι προσπάθειες προστασίας των υγροτόπων, μέσα από νόμους και ευρωπαϊκά πλαίσια, δεν
αρκούν για την άρτια και ασφαλή προβολή του νερού στα ιδιαίτερα αυτά οικοσυστήματα. Η
κοινωνικό-οικολογική συνείδηση, είναι αυτή που θα μπορέσει να ενεργοποιήσει, την
ευαισθησία των κατοίκων και των τοπικών φορέων του εκάστοτε υγροτόπου.
Η πολιτισμική ενεργοποίηση των υγροτόπων, είναι η επαφή και η συμμετοχή των
επισκεπτών στα πολιτιστικά δρώμενα, του εκάστοτε τόπου και στην προβολή των ιστορικών
τους γεγονότων. Οι πολιτισμικές δράσεις μυθολογικού ενδιαφέροντος, στις υδάτινους τόπους
της Πελοποννήσου, θα μπορούσε να είναι μια μόνιμη δια δραστική παράσταση, η οποία θα
διαφοροποιείται από τόπο σε τόπο ανάλογα με την θεματολογία.
Η παγκόσμια ευαισθητοποίηση του κοινού, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και
ήπιων μορφών τουρισμού, η εκστρατεία ενημέρωσης, η προβολή εθνικής ή τοπικής
ταυτότητας, οι τηλεοπτικές ταινίες μυθικών τόπων, τα διαφημιστικά μηνύματα καθώς και τα
ειδικά βραβεία, είναι εργαλεία για να προβληθούν οι υδάτινοι τόποι, λειτουργώντας ως
μοχλός ανάπτυξης. Ο άνθρωπος όμως είναι εκείνος που έχει την ελευθερία να δώσει
περιεχόμενο. Έχει την δυνατότητα να νιώσει τον εαυτό του και να δει αυτές τις αρχέτυπες
εικόνες, να είναι πρωταγωνιστής μέσα εκεί. Χωρίς κίνητρο, δεν θα υπάρξει περιεχόμενο και
χωρίς προβολή, δεν θα υπάρξει ανάδειξη.
Οι υγρότοποι, μπορούν και έχουν εκείνη την δυναμική που χρειάζεται, ώστε να
λειτουργήσουν, ως ένα πολιτισμικός μοχλός ανάπτυξης, μέσα από την παγκόσμια απήχηση
της μυθολογίας, δημιουργώντας ένα δίκτυο πολιτιστικής σύνδεσης.
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Περίληψη
Καθώς η επερχόμενη ψηφιακή μετάβαση χαρακτηρίζεται ως η 4η Βιομηχανική
Επανάσταση, αναφερόμαστε σε ένα επικείμενο σύνθετο σύστημα ραγδαίων μεταβολών και
τεχνικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτισμικών ανακατατάξεων.
Αρκεί να αναλογιστούμε την επίδραση της ανακάλυψης του ηλεκτρισμού ή του αυτοκινήτου
στην μετάλλαξη των πόλεων του 19ου αιώνα για να οραματιστούμε τις μεγάλης κλίμακας
αλλαγές που οι τεχνολογικές εξελίξεις θα φέρουν στον τόπο. Στην παρούσα εργασία θα
προσπαθήσουμε να εστιάσουμε στην παρουσίαση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων
των επιτευγμάτων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που διαφαίνονται να
επηρεάζουν το αστικό και περιαστικό τοπίο και είναι στην παρούσα στιγμή σε διαρκή
εξέλιξη. Η αποδελτίωση της σχετικής βιβλιογραφίας θα κινηθεί στη συλλογή με
επιστημονικούς όρους στοιχείων και πληροφοριών, σε μια προσπάθεια να αποφύγουμε την
υιοθέτηση ουτοπικών ή δυστοπικών σεναρίων του μελλοντικού μας κόσμου.

Εισαγωγή
Οι εξελίξεις και τα επιτεύγματα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
όπως το Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things), η Υπολογιστική Νέφους (Cloud
Computing), η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), τα Δίκτυα 5ης γενιάς (5G) κ.α.
θα μεταμορφώσουν τις σύγχρονες πόλεις, προσφέροντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να
βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους μέσα σε αυτές. Οι αλλαγές θα είναι άμεσες και θα
επηρεάσουν την κατοίκηση (έξυπνα σπίτια, έξυπνα δίκτυα), τις μεταφορές (αυτόνομη
οδήγηση, μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα - drones), τις επικοινωνίες, τις υπηρεσίες, τη
νομοθεσία και εν γένει την αντίληψη περί των δημόσιων και ιδιωτικών χώρων και αγαθών.
Επομένως, οι αλλαγές αυτές δυνητικά επηρεάζουν το σύνολο του συστήματος που συγκροτεί
την πόλη, τόσο σε υλικό όσο και σε άυλο επίπεδο.
Όσον αφορά τη σημερινή πραγματικότητα, όσο το κλίμα αλλάζει και η βιωσιμότητα των
πόλεων, λόγω της έλλειψης πόρων, σταδιακά τίθεται υπό αμφισβήτηση, η ανάγκη λήψης
αποφάσεων βάσει δεδομένων (data-driven decision making) διαφαίνεται να είναι όλο και πιο
σημαντική. Για αυτό το λόγο, επιστήμονες, και τεχνολογικές εταιρείες πειραματίζονται ή
επενδύουν στην ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στον αστικό σχεδιασμό (π.χ. Smart
Cities) για να βελτιώσουν υπηρεσίες και προϊόντα, όπως η ενεργειακή απόδοση, η
εκπαίδευση, οι υπηρεσίες υγείας κ.α.
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Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε στην παρουσίαση των θετικών
και αρνητικών επιπτώσεων των επιτευγμάτων των ΤΠΕ που διαφαίνονται να επηρεάζουν το
αστικό και περιαστικό τοπίο, καθώς η εν λόγω ψηφιακή μετάβαση, η οποία από πολλούς
χαρακτηρίζεται και ως η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, προμηνύει ένα σύνθετο σύστημα
τεχνικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών ανακατατάξεων που με βεβαιότητα θα
μεταβάλλει την οργάνωση και λειτουργία της πόλης, όπως μετά τα μέσα του 20ου αιώνα,
συγκεκριμενοποιείται η κατανόησή της, ως σύστημα οργανωμένης πολυπλοκότητας.
Άλλωστε, και ο 21ος αιώνας χαρακτηρίστηκε ως ‘αιώνας της πολυπλοκότητας’ (age of
complexity) από τον μεγάλο βρετανό επιστήμονα Stephen Hawking (West 2017). Είναι
γενική επιστημονική διαπίστωση ότι πολλά φαινόμενα εμφανίζουν πολυπλοκότητα, γεγονός
που αντανακλά μια ριζική αλλαγή στον τρόπο θέασης του κόσμου και την εμφάνιση ενός
νέου τρόπου περιγραφής φαινομένων που εφαρμόζεται σε φυσικούς οργανισμούς, στην
κοινωνία, το διαδίκτυο και τις πόλεις.

Η έννοια του Κυβερνοχώρου και οι ψηφιακές πόλεις
Στη νέα συνθήκη, που διαμορφώνεται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το εικονικό
ενώνεται με το πραγματικό δημιουργώντας μία νέα υβριδική πραγματικότητα11, η οποία
αναπτύσσεται στο μη – φυσικό χώρο του Διαδικτύου, τον Κυβερνοχώρο ή Cyberspace.
Ο όρος Cyberspace (κυβερνοχώρος σε ελληνική απόδοση) πρωτοεμφανίστηκε το 1984 στο
βιβλίο του William Gibson12 με τίτλο «Neuromancer» (Gibson 1984). Περιληπτικά, ο
Κυβερνοχώρος αντιστοιχεί σε ένα παράλληλο ψηφιακό κόσμο (Burrows 1997) που υφίσταται
αναφερόμενος στην ύλη αλλά δεν ταυτίζεται με τον γεωγραφικό χώρο (Batty 1993). Παρ’
όλα αυτά έχει την δυνατότητα να επηρεάσει τον άνθρωπο, τη συμπεριφορά του, τη σχέση του
με τους άλλους ανθρώπους και τα αντικείμενα, την λειτουργία των αντικειμένων, την
επισκεψιμότητα των (ιστο)τόπων και τη διαδραστικότητα με αυτούς, καθώς και τη
δημιουργία ή αλλαγή των προσφερόμενων υπηρεσιών, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική
παρουσία. Συνεπώς μπορεί διαμορφώσει νέες χωρικές συνιστώσες και να παράξει νέα χωρικά
δεδομένα.
Ο παγκόσμιος χαρακτήρας του Κυβερνοχώρου είναι άτοπος και διάχυτος. Μπορείς να τον
επισκεφθείς αλλά δεν μπορείς να τον τοποθετήσεις στο γεωγραφικό χάρτη. Επιπλέον δεν
είναι ενιαίος ή λειτουργεί με τους ίδιους κανόνες (Benedikt 1994). Χαρακτηριστικό είναι το
«σκοτεινό δίκτυο» (darknet)13, το όποιο εξυπηρετεί τον υπό-κοσμο.
Η «ψηφιοποίηση» της πόλης, δηλαδή οι διεργασίες που θα συντελεστούν μέσα από την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Κυβερνοχώρου (Laguerre 2005), συχνά συμπίπτει με το
όραμα και την ιδέα της «έξυπνης πόλης». Ο όρος «έξυπνες πόλεις»14 συνοψίζει την εφαρμογή
11

Μια εικονική πραγματικότητα ή μια πραγματική εικονικότητα

12

“Cyberspace. A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in every nation,
by children being taught mathematical concepts... A graphic representation of data abstracted from banks of
every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the nonspace of the mind,
clusters and constellations of data. Like city lights, receding...”
13

https://el.wikipedia.org/wiki/Darknet «είναι ένα δίκτυο επικάλυψης, που προσεγγίζεται μόνο με
συγκεκριμένο λογισμικό, διαμορφώσεις, ή άδειες, χρησιμοποιώντας συχνά πρωτόκολλα και θύρες μη
τυποποιημένων επικοινωνιών».
14

Δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός μιας «έξυπνης πόλης». Ο όρος αυτός σημαίνει διαφορετικά
πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους και ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης, την προθυμία αλλαγής
και μεταρρύθμισης, τους πόρους και τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει μια
έξυπνη πόλη ως ένας τόπο, «όπου τα παραδοσιακά δίκτυα και υπηρεσίες γίνονται πιο αποτελεσματικά με τη
χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και των τηλεπικοινωνιών, προς όφελος των κατοίκων και των επιχειρήσεων».
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«έξυπνων λύσεων», η οποία θα επιτρέψει τη χρήση και τη διαχείριση της «πληροφορίας», με
σκοπό τη βελτίωση των υποδομής και των υπηρεσιών και κατ’ επέκταση της ποιότητας ζωής.
Επί της ουσίας προσπαθεί να αποδώσει το όραμα και μια σειρά πρακτικών, οι οποίες αυτή τη
στιγμή εφευρίσκονται, σχεδιάζονται και δεν έχουν ακόμα πλήρως αναπτυχθεί. Οι πρακτικές
αυτές συνδέουν τον πραγματικό με τον ψηφιακό χώρο, παράγοντας νέους υβριδικούς
κόσμους, που ωστόσο ελλοχεύουν τον κίνδυνο την αλλοίωση τόσο της φυσιογνωμίας του
τόπου όσο και της αλλαγής των κοινωνικών δομών και συσχετίσεων.
Ο χώρος της πόλης, ως σύστημα, αποτελείται από α) υλικές υποδομές όπως δίκτυα,
κτήρια, μεταφορές κ.α. από β) από άυλες ιδιότητες όπως νόμοι, ήθη, έθιμα, κοινωνική δομή
και ιεράρχηση και φυσικά τον άνθρωπο, τον δημιουργό και τον ρυθμιστή της. Καθώς η πόλη
αντανακλάται στην «ψηφιακή πόλη» και «επεκτείνεται» στον Κυβερνοχώρο, οι κάτοικοί της
μεταμορφώνονται, καθώς αναλαμβάνουν ρόλο χρήστη εφαρμογών, συσκευών και υπηρεσιών.
Η σχέση ανθρώπου (χρήστη) με το χώρο έχει πολύ εύστοχα αναλυθεί στο παρελθόν από
τον Ιωσήφ Στεφάνου (Στεφάνου 1999), ο οποίος αναφέρει ότι «ο χώρος από μόνος του δεν
έχει χαρακτήρα ούτε ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά τα δύο στοιχεία εμφανίζονται από τη στιγμή
που η παρουσία του ανθρώπου με τις δραστηριότητές του συγκεκριμενοποιεί το χώρο
πληρώνοντάς τον με ανθρωποποιήτες μορφές, με λειτουργίες, με όνειρα, με προσδοκίες, με
συναισθήματα, με σημασίες. Τότε, ο χώρος έχει μετατραπεί σε τόπο. Ο τόπος έχει χαρακτήρα
που συγκροτείται από το σύνολο των ιδιαζόντων χαρακτηριστικών των μορφών κάθε είδους
που τον αφορούν, και από τη στιγμή που έχει πλέον μια οντότητα, μπορούμε και μιλάμε και για
φυσιογνωμία. Χαρακτήρας και φυσιογνωμία, λοιπόν, αφορούν στον τόπο, εμφανίζονται όμως
ως το αποτέλεσμα της συνολικής και γιατί όχι συλλογικής αντίληψης που αυτός ο τόπος
προσφέρει στους κατοίκους, τους επισκέπτες, τους χρήστες, τους εραστές του. Τούτη όμως η
συνολική αντίληψη, τούτη η πραγματική συναισθηματική και ιδεολογική εικόνα που ένας τόπος
προσφέρει δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό που ονομάζουμε τοπίο».
Αυτή η σχέση τόπου και ανθρώπου στον αναλογικό κόσμο είναι προφανές ότι λειτουργεί
και στο ψηφιακό νέο γίγνεσθαι. Όταν ο τόπος αλλάζει, αλλάζει η κοινωνία και αντίστροφα
όταν η συλλογική αντίληψη των ανθρώπων αλλάζει ο χώρος, μεταβάλλεται. Μεταβάλλεται,
γιατί αλλάζει και η έκφραση της συλλογικής συνείδησης, δηλαδή ο παραγόμενος πολιτισμός
των πολιτών μιας πόλης. Η «κοινωνία του δικτύου» είναι το νέο μοντέλο κοινωνίας που
εμφανίζεται με την ανάπτυξη του διαδικτύου. Το μοντέλο αυτό εξελίσσεται ταχύτατα, έτσι
που ακόμη δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ούτε τα χαρακτηριστικά, ούτε τις συνέπειές του.

Το πρακτικό ζήτημα των «έξυπνων πόλεων»
Ο 21ος αιώνας σηματοδοτείται από την ευρεία πληθυσμιακή ανάπτυξη, την αυξημένη
πυκνότητα του πληθυσμού και την αυξανόμενη μεσαία τάξη (σύμφωνα με μελέτη των
Ηνωμένων Εθνών15 το 54% του παγκόσμιου πληθυσμού σήμερα ζει σε αστικές περιοχές,
ενώ το ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί στο 66% μέχρι το 2050). Οι προβλέψεις δείχνουν ότι
η αστικοποίηση σε συνδυασμό με τη συνολική ανάπτυξη του παγκόσμιου πληθυσμού θα
προσθέσει επιπλέον 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε αστικές περιοχές τα επόμενα τριάντα

Το Βρετανικό Ινστιτούτο Προτύπων (BSI) ορίζει ότι στην έξυπνη πόλη πραγματοποιείται η «αποτελεσματική
ενσωμάτωση των φυσικών, ψηφιακών και ανθρώπινων συστημάτων στο δομημένο περιβάλλον για την
εξασφάλιση ενός βιώσιμου, ευημερούντος και χωρίς αποκλεισμούς μέλλοντος για τους πολίτες».
15

United Nations - World Urbanization Prospects - 2014

91

χρόνια, ενώ μέχρι το 2030, οι Megacities16 (πόλεις με περισσότερους από 10 εκατομμύρια
κατοίκους η καθεμία) θα φτάσει παγκοσμίως θα αγγίξουν τις 41.
Συνεπώς η εξέλιξη των πόλεων, η βελτιστοποίηση των παροχών και παρεχόμενων
υπηρεσιών και η καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων κρίνεται επιτακτική17. Η
τεχνολογία, με τις δυνατότητες διαχείρισης της πληροφορίας και την προσβασιμότητα σε
αυτήν δύναται να αποτελέσει τον κρίσιμο παράγοντα μετάβασης των υφιστάμενων πόλεων
στα αστικά περιβάλλοντα του μέλλοντος, που όπως έχουμε ήδη αναφέρει περιγράφονται
περιληπτικά ως «έξυπνα».
Από το 1975, όταν η Σιγκαπούρη πρώτη εισήγαγε ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα
διαχείρισης οδικής κυκλοφορίας, μέχρι σήμερα έχουν εξαγγελθεί εκατοντάδες πρωτοβουλίες
δημιουργίας «έξυπνων» πόλεων, εγείροντας προβληματισμούς κατά πόσο και αν, ο
πολεοδομικός σχεδιασμός των πόλεων έχει περάσει από τα χέρια των μηχανικών στα χέρια
των τεχνολογικών εταιρειών.
Σύμφωνα με τους Sadowski και Pasquale18 (Sadowski & Pasquale 2015), υπάρχουν τρεις
τύποι έξυπνων πόλεων:
1.

Τις υφιστάμενες πόλεις που εξοπλίζονται και αναβαθμίζονται σταδιακά για την
υπέρβαση της λιτότητας, τη διαχείριση του περιβάλλοντος και την κοινωνική,
πολιτιστική και αστική ανάπτυξη. Στις εν λόγω πόλεις, η εφαρμογή «έξυπνων» λύσεων
αντιμετωπίζεται ως μέσο επίτευξης επιχειρηματικών στόχων και την δημιουργία
ελκυστικού τόπων για την άντληση κεφαλαίων.

2.

Τις πόλεις που δέχονται μια γρήγορη και μεγάλης κλίμακας εφαρμογή των «έξυπνων»
τεχνολογιών και πολιτικών (smart shock).

3.

Τις πόλεις που χτίζονται από το μηδέν, εκεί που τίποτα δεν υπήρχε πριν (built from
scratch). Οι πόλεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα ελευθέρου αστικού σχεδιασμού και
λειτουργούν σαν εργαστήρια ώστε να δοκιμαστούν πρακτικά ζητήματα, τα
αποτελέσματα των οποίων θα εφαρμοστούν αργότερα στις πόλεις και τις κοινωνίες του
μέλλοντος. Στην Ινδία π.χ. το εθνικό Υπουργείο Αστικής Ανάπτυξης προωθεί την
Αποστολή των 100 πόλεων Smart Cities19, οι οποίες θα παρέχουν βασική υποδομή και
θα προσφέρουν αξιοπρεπή ποιότητα ζωής στους πολίτες τους, καθαρό και βιώσιμο
περιβάλλον και εφαρμογή «έξυπνων» λύσεων. Πολλές ανάλογες λύσεις παρατηρούνται
και στην Ασία π.χ. η Fujisawa Sustainable Smart Town (FujisawaSST) από την
εταιρεία Panasonic.

Στα παραπάνω θα μπορούσε να προστεθεί ένας επιπλέον τύπος, αυτός της πόλης που
επεκτείνεσαι υιοθετώντας τις αρχές της «έξυπνης» πόλης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η επέκταση του Τορόντο προς το ανεκμετάλλευτο μέχρι σήμερα παράκτιο μέτωπό
της, του οποίου ο σχεδιασμός ανατέθηκε στη Google20.
16

https://en.wikipedia.org/wiki/Megacity

17

«Εάν είχαμε υπολογιστές που γνώριζαν τα πάντα που μπορούσαν να γνωρίζουν για τα πράγματα,
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συνέλεγαν χωρίς τη βοήθειά μας, θα είμαστε ικανοί να παρακολουθήσουμε
και να μετρήσουμε τα πάντα και πολύ περισσότερο να ελαττώσουμε σπατάλες, απώλειες και κόστη. Θα
γνωρίζαμε πότε τα πράγματα χρειάζονται αντικατάσταση, επιδιόρθωση ή ανάκληση και πότε είναι σε καλή
λειτουργία ή έχουν αρχίσει και φθίνουν.» Foote K. D., “A Brief History of the Internet of Things”, August 2016.
18

https://firstmonday.org/article/view/5903/4660

19

https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_Cities_Mission

20

http://theconversation.com/can-a-tech-company-build-a-city-ask-google-86402
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Το ενδιαφέρον των τεχνοκρατών έγκειται στο γεγονός ότι πρόκειται για μια τεράστια
παγκόσμια αγορά. Ήδη από το 2013 το Υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και
Δεξιοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου είχε προβλέψει σε μια έκθεση του ότι "η παγκόσμια
αγορά έξυπνων λύσεων πόλης και οι πρόσθετες υπηρεσίες που απαιτούνται για την ανάπτυξή
τους θα φθάσουν τα 408 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2020". Σήμερα αναμένεται να
αγγίξει το ποσό 2,57 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 202521.

Εικ. 1 The 5th Smart Cities 2019 Expo (Πηγή: http://www.trade4india.com/SmartCities)

Το Internet of Things (IoT), to 5G και η συλλογή μεγάλων δεδομένων
Στο πλαίσιο των «έξυπνων» πόλεων, η αύξηση των συνδεδεμένων συσκευών και η
συλλογή δεδομένων είναι τεράστια, με αποτέλεσμα η επεξεργασία τους να ξεφεύγει κατά
πολύ από τις δυνατότητες των ανθρώπων. Καθώς, τα "μεγάλα δεδομένα" (Big Data)
αποτελούν το νέο νόμισμα του εμπορίου (αλλά όπως τα χρήματα, μερικά δεδομένα έχουν
καλύτερους όρους πρόσβασης και αξία) δημιουργείται μια τεράστια αγορά ζήτησης και
επενδυτικού ενδιαφέροντος. Η ταχύτατη επεξεργασία των σύγχρονων Η/Υ είχε ως
αποτέλεσμα την διακίνηση και συσσώρευση τεράστιων αποθεμάτων δεδομένων σε ψηφιακή
μορφή και εν τέλει την γρήγορη παραγωγή γνώσης, σε βαθμό που ο άνθρωπος κινδυνεύει να
χάσει τον έλεγχό της (Shepherd, 2004).
Τα δεδομένα μπορούν να αφορούν οποιαδήποτε συσκευή που περιλαμβάνει
ενσωματωμένους αισθητήρες με δυνατότητα συλλογής και μεταφοράς πληροφορίας μέσω
δικτύου ή διαδικτύου, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ή και προσωπικά δεδομένα, όπως
προτιμήσεις, ενδιαφέροντα και συνήθειες και γενικότερα στοιχεία που αφορούν τον τρόπο
ζωής και σκέψης του χρήστη/καταναλωτή. Πιο συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι μέχρι το 2023 θα
υπάρχει μια έκρηξη στο χώρο της αγοράς δεδομένων γύρω στο 17%, με το μέγεθος της να
φτάνει τα 6,7 τρισεκατομμύρια δολάρια22.
Προκειμένου η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων να καταστεί εφικτή γεννήθηκε η
ιδέα του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT), όρος στον οποίος πρώτος
αναφέρθηκε ο Kevin Ashton23 σε μια παρουσίαση του στην Proctor & Gamble το 1999.
21

https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-smart-cities-market

22

Wood L., “Global Internet of Things (IoT) Data Management Market (2017-2023): Analysis By Organization
Size, Application & Region - Research and Markets”, December 2017.
23

Kevin Ashton, "That 'Internet of Things' Thing", RFID Journal, 22 June 2009.
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Πιο συγκεκριμένα, το Internet of Things (IoT) ή Διαδίκτυο των Πραγμάτων αποτελεί μια
πλατφόρμα όπου καταλήγουν διάφορα δίκτυα αντικειμένων, με ενσωματωμένους αισθητήρες,
τα οποία συνδέονται ασύρματα ή ενσύρματα στο Ίντερνετ χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο
TCP/IP και έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν δεδομένα (Minerva et al. 2015),
προσφέροντας έτσι ενημέρωση για την κατάστασή τους, μεγαλύτερη διαφάνεια, έλεγχο και
μείωση κόστους για την συντήρηση τους.
Ουσιαστικά αναφερόμαστε στη μετακίνηση από το Διαδίκτυο των Ανθρώπων, όπου οι
άνθρωποι επικοινωνούν, συνδέονται και μοιράζονται προσωπικές τους πληροφορίες, στο
Διαδίκτυο των Πραγμάτων, όπου οι πληροφορίες ανταλλάσσονται μεταξύ ανθρώπων και
αντικειμένων αλλά και αντικειμένων μεταξύ τους, αφού οι τεχνολογικές εξελίξεις παρέχουν
τη δυνατότητα ενσωμάτωσης σε αυτά αισθητήρων και υπολογιστικών μονάδων και
διαχείρισης εξ αποστάσεως. Με το IoT, η αλληλεξάρτηση θα επεκταθεί ανάμεσα σε
ανθρώπους μεταξύ τους (People to People / P2P), μεταξύ ανθρώπων και αντικειμένων
(People to Machine / P2M) και αντικειμένων μεταξύ τους (Machine to Machine / M2M). Με
αυτόν τον τρόπο, κάθε συσκευή θα μαθαίνει από τις εμπειρίες άλλων συσκευών, όπως κάνουν
και οι άνθρωποι.

Εικ. 2 Πηγή: https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/iot/201402/Pages/default.aspx

Η ανάπτυξη των δικτύων κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς (5G), που υπόσχονται υψηλές
ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων, και αποτελούν τη βάση για την τελική επίτευξη των στόχων
του ΙοΤ και των έξυπνων πόλεων, πρόκειται να φέρει αλλαγές και στο αστικό περιβάλλον. Η
πυκνή διασπορά των ιστών, η οποία κρίνεται επιτακτική για τη σωστή λειτουργία του, θα έχει
ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των κεραιών μέσα στην πόλη και την ένταξή
τους στο τοπίο, με αμφίβολα αποτελέσματα.
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Η έννοια της ψηφιακής «δίδυμης» πόλης
Τα τελευταία χρόνια η ιδέα της ανάπτυξης του ψηφιακού «δίδυμου» μοντέλου των
κτηρίων μέσω της τεχνολογίας της Μοντελοποίησης Πληροφοριών Κτηρίων (Building
Information Modeling-BIM) έχει αναδειχθεί σε ένα
σημαντικό εργαλείο για τους
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των μελετών, της αρχιτεκτονικής και των
κατασκευών (Architecture, Engineering and Construction-AEC Industry).
H τεχνολογία ΒΙΜ συγκεντρώνει πληροφορίες και στοιχεία για ολόκληρο το κτήριο σε ένα
τρισδιάστατο μοντέλο, με σκοπό το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση των
κτηρίων και υποδομών γρηγορότερα, φθηνότερα, με καλύτερη ποιότητα και με λιγότερες
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, πέραν των ‘έξυπνων’ συσκευών και υπηρεσιών
που μελετώνται στο πλαίσιο μιας ‘έξυπνης’ πόλης, η τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών ενός
κτηρίου μέσω της τεχνολογίας Building Information Modeling (BIM), σε συνδυασμό με τα
δεδομένα που συλλέγονται από τις ‘έξυπνες’ συσκευές, τις ‘έξυπνες’ εφαρμογές και τις
υπηρεσίες που αναπτύσσονται π.χ. των υπηρεσιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT)
πρόκειται να αποτελέσει τη βάση ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού βιώσιμου οικοσυστήματος
(Sustainable Digital Ecosystem).
Η χρήση του BIM διαφαίνεται ότι πρόκειται να αυξηθεί ή να ενταχθεί στην επίσημη
διαδικασία χορήγησης αδειών στο μέλλον, οδηγώντας σταδιακά στη Μοντελοποίηση
Πληροφοριών Πόλης (City Information Modeling – CIM), δημιουργώντας το μοντέλο της
ψηφιακής «δίδυμης» πόλης.
Τα εργαλεία BIM και CIM συνδέονται άμεσα με το όραμα του σχεδιασμού και της
διαχείρισης των έξυπνων πόλεων, καθώς τα μοντέλα CIM μπορούν να ενώσουν διαφορετικά
συστήματα και φορείς και να επιτρέπουν προσομοιώσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν
τις πόλεις να παρακολουθούν το νερό, την ενέργεια, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπως
είναι οι σεισμοί ή οι τυφώνες, ο έλεγχος των πλημμυρών κ.λπ. με δεδομένα που συλλέγονται
από διασυνδεδεμένες συσκευές (IoT) (Mahamadu et al. 2013).

Εικ. 3 Boston’s Digital Twin (Πηγή: https://www.esri.com/about/newsroom/blog/3d-gis-boston-digital-twin/)
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Συνεπώς, η πόλη «ανακατασκευάζεται» ως πλατφόρμα με τη βοήθεια των δικτυακών
τεχνολογιών πληροφορικής (ΤΠΕ). Μολαταύτα, υποστηρίζεται ότι αυτή η «δίδυμη» ή αλλιώς
διπλή πόλη (Dual city) θα μεταλλάξει τη σημασία και το νόημα της φυσικής πόλης, η οποία
θα συνεχίσει να υφίσταται αλλά το βασικό χαρακτηριστικό της θα είναι τα δίκτυα της
(Castells 1989), και όχι οι υποδομές και οι κάτοικοί της.
Ο Batty (Batty 1995), υποστηρίζει ότι η πόλη θα εξελιχθεί σε μία δομή τεχνητής
νοημοσύνης, όπου η δύναμη των υπολογιστών και των δικτύων της θα αποτελούν την νέα
ταυτότητά της. Ο William Mitchell (Mitchell 1995) στο βιβλίο του «City of Bits» αναφέρεται
πως νέες τεχνολογίες της πληροφορίας θα αλλάξουν τις πόλεις από το σχεδιασμό τους μέχρι
την καθημερινή βίωσή τους από τις, ενώ στο βιβλίο του «Me++, The Cyborg Self and the
Networked City» (Mitchell 2003), υποστηρίζει ότι με τις ασύρματες επικοινωνίες, τα σώματα,
οι τοποθεσίες και οι συσκευές θα διαδρούν σαν ιστοσελίδες. Τα υλικά αντικείμενα θα
συνδέονται με τις υπολογιστικές και επικοινωνιακές δυνατότητες των υπολογιστών και θα
παράγουν ένα παγκόσμιο σύστημα δράσης, αίσθησης και ελέγχου. Ο φυσικός χώρος θα
αποκτήσει χαρακτηριστικά από τον Kυβερνοχώρο και το βιολογικό σώμα θα ενωθεί με την
ψηφιακή πόλη καθώς θα δίνει αναφορά, μέσω του γεωεντοπισμού, που βρίσκεται, όπως ο
κέρσορας στις οθόνες των υπολογιστών.

Το μέλλον των μετακινήσεων και μεταφορών
Τα τελευταία χρόνια η ικανότητα ενός οχήματος να μετακινείται εν μέρει ή πλήρως, με
περιορισμένη ή καμία ανθρώπινη επέμβαση είναι αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Τα
αυτόνομα οχήματα24 (Autonomous Vehicles - AVs) αναμένεται να φέρουν επανάσταση στο
σχεδιασμό και τη λειτουργία της πόλης και κατά πολλούς θα αλλάξουν τον κόσμο.
Αρκεί να αναλογιστούμε την επίδραση της ανακάλυψης του αυτοκινήτου στην μετάλλαξη
των πόλεων του 19ου αιώνα (π.χ. κατεδάφιση τειχών για την διάνοιξη αυτοκινητοδρόμων
στις μεσαιωνικές πόλεις) για να οραματιστούμε τις μεγάλης κλίμακας αλλαγές που οι
τεχνολογικές εξελίξεις, όπως τα οχήματα χωρίς οδηγό θα φέρουν στον τόπο. Η προσδοκία
ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίζουν με το αυτοκίνητο όποια
τοποθεσία επιθυμούν, να αντιμετωπίζουν μικρή ή καθόλου κυκλοφοριακή συμφόρηση στο
δρόμο και να σταθμεύουν στον προορισμό τους, οδήγησε σε μια έκρηξη της κατασκευής τον
20ο αιώνα έως σήμερα. Ως αποτέλεσμα, οι λεωφόροι, τα προάστια και οι υποχρεωτικές
απαιτήσεις για στάθμευση (π.χ. υποχρεωτικοί χώροι στάθμευσης, μορφολογία των κτηρίων
βλ. pilotis κ.α.) ανασχημάτισαν τα αστικά κέντρα.
Μολαταύτα, τα λάθη του παρελθόντος έχουν να μας δώσουν πολύτιμα μαθήματα για το
σήμερα. Αν σκεφτούμε τα Αυτόματα Οχήματα (AVs) ως μια λύση για τα προβλήματα που
προκαλούνται από τα αυτοκίνητα, ανατρέποντας τις παραδοχές του 20ού αιώνα, ανοίγοντας
τη συζήτηση εξαρχής υπάρχει ο κίνδυνος να υποτιμήσουμε την κατάσταση και να μην
λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. νομοθεσία).
Τα αυτόνομα οχήματα δεν είναι ακόμη έτοιμα να λειτουργήσουν χωρίς ανθρώπινη
επίβλεψη. Ωστόσο, έχουν σημειώσει ταχεία πρόοδο τα τελευταία χρόνια και έχουν εμφανιστεί
στους δρόμους σε αρκετές αμερικανικές πόλεις. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι
τεχνολογικοί γίγαντες, έχουν ήδη ξεκινήσει μια μάχη για να κυριαρχήσουν στην αναδυόμενη
βιομηχανία.
Παρόλα αυτά, οι αυτοκινητοβιονηχανίες κατασκευάζουν το αμάξωμα ενός οχήματος, αλλά
δεν γνωρίζουν το αναγκαίο περίπλοκο λογισμικό. Από την άλλη μεριά, οι τεχνολογικές
24

https://en.wikipedia.org/wiki/Self-driving_car
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εταιρείες γνωρίζουν προγραμματισμό (π.χ. μηχανική μάθηση, υπολογιστική ενόραση κ.α.)
αλλά δεν παράγουν αυτοκίνητα. Παράλληλα, στο παιχνίδι συμμετέχουν και οι εταιρίες που
έχουν αναπτύξει εφαρμογές παρέχοντας υπηρεσίες προσφοράς διαδρομών στην αγορά (π.χ.
Uber). Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι ένα συνεχώς εξελισσόμενο δίκτυο
συμμαχιών25 και οικονομικών ανακατάξεων.
Αναμένεται ότι μόλις τα οχήματα γίνουν πλήρως αυτόνομα, το ποσοστό ιδιοκτησίας των
αυτοκινήτων θα πέσει σημαντικά. Ο αριθμός των robo-taxis26 προβλέπεται να αυξηθεί μετά
το 2025, με το ποσοστό χρήσης τους από τους κατοίκους να αυξάνεται στο 80% μέχρι το
203527, σε οποίες πόλεις διατίθενται. Η BCG28, εκτιμά ότι μέχρι το 2030 το 1/4 των
επιβατών που ταξιδεύουν στους δρόμους της Αμερικής θα χρησιμοποιούν διαμοιραζόμενα
ηλεκτρικά οχήματα με αυτονομία, ο αριθμός των αυτοκινήτων θα μειωθεί στους δρόμους της
πόλης κατά 60%, οι εκπομπές κατά 80% και τα οδικά ατυχήματα κατά 90%29.
Επιπροσθέτως, τα αυτοδηγούμενα οχήματα είναι δυνατόν να προσφέρουν ελευθερία και
ανεξαρτησία π.χ. σε ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες κ.α., προσφέροντας
επιπλέον χρόνο εργασία ή κοινωνικοποίηση.

Εικ. 4 Πηγή : Economist, Τεύχος 1 Μαρτίου 2018

25

https://www.epixeiro.gr/article/134479

26

https://en.wikipedia.org/wiki/Robo-Taxi

27

https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/chief-investment-office/investment-opportunities/digitaldisruptions/2017/smart-mobility.html
28

https://www.bcg.com/publications/2019/future-commercial-vehicles.aspx

29

Τα AVs θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά τα θύματα και τους τραυματισμούς από οδικά ατυχήματα,
καθώς σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου 1.25 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο σε αυτοκινητιστικά
δυστυχήματα (τα οποία αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των ατόμων ηλικίας 15-29 ετών) και 20-50
εκατομμύρια άνθρωποι τραυματίζονται https://www.allianz.com.gr/etairia/ta-nea-mas/nea/troxaia/
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Μολαταύτα, δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν τα AVs (Autonomous Vehicles) θα
μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση ή αν θα καταστήσουν περισσότερο ή λιγότερο
προσιτές τις μεταφορές. Ο 20ος αιώνας μας δίδαξε ότι η κατασκευή όλο και περισσότερων
δρόμων επέτρεψε στους χρήστες να αυξήσουν τις μετακινήσεις τους με αυτοκίνητο
εκτοξεύοντας την κίνηση και τα προβλήματα. Ωστόσο, η ευρεία διάδοση των
αυτοδηγούμενων οχημάτων θα έκανε πολύ πιο αποτελεσματική τη χρήση του οδικού χώρου
λόγω του βέλτιστου προγραμματισμού και της συνεχής ροής της.
Όσον αφορά την περιφέρεια (αραιοκατοικημένες περιοχές), η μετακίνηση των ατόμων με
διαμοιραζόμενα αυτοδηγούμενα οχήματα από και προς τους σταθμούς μέσων μαζικής
μεταφοράς πιθανότατα θα καθιστούσε τις δημόσιες μεταφορές πιο βιώσιμες, η πρόσβαση στα
κέντρα των πόλεων θα ήταν ευκολότερη, η λειτουργία των κεντρικών υπηρεσιών της θα ήταν
πιο αποτελεσματική, η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση των κέντρων πιο εφικτή και η
περιαστική οίκηση πιο ελκυστική.
Παράλληλα, τα κέντρα των πόλεων είναι βέβαιο ότι θα μεταλλαχθούν, καθώς διαθέτουν
ένα μεγάλο απόθεμα πολύτιμων ακινήτων με τη μορφή χώρων στάθμευσης τα οποία θα
μπορούσαν να ανακατανεμηθούν, καθώς ο πλεονάζων χώρος μπορει διατεθεί στη στέγαση
(πυκνότερα αστικά κέντρα) ή σε πράσινο (βιοποικιλότητα, καλύτερη διαχείριση των υδάτων
κ.α.) ή σε άλλες κεντρικές λειτουργίες.

Εικ. 5 IEEE Guide to Autonomous Vehicle Technology (Πηγή :
https://iln.ieee.org/Public/ContentDetails.aspx?id=533DDFF19FA34D6DBC6FA9507585B2C1)

Όλα εξαρτώνται από τους κανόνες και ιδιαίτερα από την τιμολόγηση για τη χρήση τους.
Εάν τα robo-taxi είναι φτηνά και γρήγορα, οι άνθρωποι θα θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν
περισσότερο. Η πρόκληση θα είναι να επιλέξουμε με σύνεση την κατάλληλη λύση.
Συνεπώς, οι ρυθμιστικές αρχές φέρουν μεγάλη ευθύνη για το πως θα καθορίσουν τους
κανόνες σχετικά με το πώς και που τα αυτοδηγούμενα οχήματα θα λειτουργούν και τον τρόπο
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με τον οποίο θα συνδέονται με τα άλλα μεταφορικά μέσα και τους πεζούς (Κανόνες Ηθικής
των Αυτόνομων Οχημάτων). Οι κανόνες δεν θα πρέπει να περιοριστούν μόνο ως προς την
ασφάλεια και την αποφυγή ατυχημάτων αλλά και ως προς την κοινωνική διάσταση της
ελευθερίας χρήσης του δημόσιου χώρου.
Ο προγραμματισμός και η αυστηρή παρακολούθηση του στίγματος του αυτοκινήτου
καθιστά τα αυτοδηγούμενα οχήματα ένα ισχυρό αλλά και ευέλικτο εργαλείο πολιτικής. Η
πρόσβαση από ορισμένους χρήστες ή δίκτυα robo-taxi μπορεί να περιοριστεί σε ορισμένα
μέρη (π.χ. με τη μέθοδο geofencing), οδηγώντας στην γκετοποιήση ή στον αποκλεισμό
ορισμένων περιοχών. Συνεπώς, σε αυταρχικές κοινωνίες, τα AVs θα μπορούσαν να είναι ένα
ισχυρό εργαλείο κοινωνικού ελέγχου, μετατρέποντας ακόμα και τα πιο δυστοπικά σενάρια
του μέλλοντος σε πραγματικότητα.

Η «τρίτη διάσταση» της πόλης
Οι συναρπαστικές εξελίξεις στην τεχνολογία των drones [Συστήματα μη Επανδρωμένων
Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) – UAS] κατά τα τελευταία πέντε χρόνια αναμένεται να φέρει
σημαντικές αλλαγές στον πολεοδομικό σχεδιασμό, καθώς η εκ ων άνω απεικόνιση των
χωρικών δεδομένων θα καταστεί ακριβής και άμεσα προσιτή.
Ήδη από το 1959, ο Kevin Lynch στο βιβλίο του Image of the City (Lynch 1960), είχε
αναφερθεί στη σπουδαιότητα της λήψης των δεδομένων της συνολικής εικόνας του φυσικού
περιβάλλοντος με τα νέα τεχνολογικά μέσα για την άμεση σύνθεση νέων τοπίων30 σε
δεδομένο χρόνο.
Πλέον, τα μη επανδρωμένα αέρια συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
συλλογή και ανάλυση πολλών δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα, πολύ πιο
οικονομικά και σε πραγματικό χρόνο. Οι υπολογισμοί απόστασης και εγγύτητας γίνονται
ευκολότεροι και πιο ακριβείς, οι αισθητήρες και η θερμική απεικόνιση μπορούν να
συνδυαστούν για να παράγουν ρεαλιστικές απεικονίσεις του περιβάλλοντος χώρου, ενώ οι
κάμερες υψηλής ανάλυσης επιτρέπουν τη χαρτογράφηση σύνθετων περιοχών (πυκνού
αστικού ή αραιού αγροτικού εδάφους) και την κατασκευή ακριβέστερων μοντέλων. Η
συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον μετεωρολογικό έλεγχο, των έλεγχο των ακτών, την
παρακολούθηση του επιπέδου των ποταμών, τον έλεγχο της ρύπανσης των υδάτων, τη
πυρανίχνευση δασικών περιοχών και τη παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών είναι
ορισμένα από τα οφέλη της παρατήρησης του χώρου από ψηλά.
Επιπλέον, η ευρεία διαθεσιμότητα της επαυξημένης πραγματικότητας της τεχνητής
νοημοσύνης (AI- Artificial Intelligence) και της μηχανικής μάθησης σε καταναλωτικές
συσκευές (π.χ. κινητά τηλέφωνα) επιτρέπει τη μετατροπή αυτών των εικόνων σε
αποτελεσματικά εργαλεία στα χέρια του κοινού. Το να δίνεται στους πολίτες (ή στους
επιθεωρητές) μια βιωματική άποψη του χώρου θα καταστήσει τα πολύπλοκα προβλήματα της
πόλης περισσότερο κατανοητά και θα επιτρέψουν μια πιο ολοκληρωμένη και ουσιαστική
ανατροφοδότηση.

30

“The conscious remolding of the large-scale physical environmental imageability is a new one. We can now
make completely new landscapes in a brief time…Designers are already at grips with the question of how to
form the total scene so that it is easy for the human observer to identify its parts and to structure the whole.” –
Kevin Lynch, Image of the City, 1959.
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Μολαταύτα, τα ΣμηΕΑ αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες έρχονται να
προσθέσουν νέους τρόπους επιτήρησης στην καθημερινότητά μας, νέες συνήθειες καθώς και
αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και διαχειριζόμαστε τον εναέριο χώρο. Πολύ
σύντομα, η αύξηση της χρήσης τους θα οδηγήσει τις ρυθμιστικές αρχές να καθορίσουν
επιπλέον κανόνες, πέρα από τους υφιστάμενους, σχετικά με τη κυκλοφορία των drones και τη
λειτουργία τους. Οι κανόνες αυτοί οφείλουν πέρα από το να διασφαλίζουν τα προσωπικά μας
δεδομένα να λαμβάνουν υπόψη και την αλλοίωση της «τρίτης διάστασης» της πόλης και τη
διατήρηση της φυσιογνωμίας του τοπίου.

Τα άυλα στοιχεία της πόλης
Η αστική πολυπλοκότητα ή αλλιώς το σύστημα της πόλης, μπορεί να εντοπιστεί τόσο στο
περιεχόμενο του αστικού χώρου (που περιλαμβάνει πληθώρα στοιχείων φανερών και
κρυφών, υλικών και άυλων), όσο και στους τρόπους αντίληψής της (τα τοπία της) όπως είναι,
το πολυαισθητηριακό, το ιδεολογικό, το ψυχολογικό, το κτιριακό, το κοινωνικό, αλλά και
σύνθετα τοπία, κάποια από τα οποία ενεργοποιούνται από την στιγμή η Τεχνολογία
Πληροφοριών, επεξεργαστεί.
Μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας μπορούν πλέον να εντοπιστούν, καταγραφούν,
προσομοιωθούν, επεξεργασθούν και αναπαρασταθούν τα άυλα δεδομένα, όπως τα
πολυαισθητηριακά και τα ποιοτικά, συναισθηματικά, υποκειμενικά, κ.ο.κ. Με τον τρόπο αυτό
ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει μια πλούσια, πραγματική και βαθιά γνώση για τον τόπο, να
ταυτιστεί ποικιλοτρόπως με αυτόν και να αποκτήσει μια συνολική θεώρηση της οντότητας
του. Παράλληλα, οι νέες τεχνικές, εργαλεία και η ραγδαία εξέλιξη των ψηφιακών
δυνατοτήτων, δημιουργούν συνθήκες ώστε να εμφανίζονται νέες θεωρήσεις της πόλης, όπως
η κριτική χαρτογραφία, που ενσωματώνει στοιχεία αμφισβήτησης του παραδοσιακού χάρτη,
των μεθόδων παραγωγής του και των συμβολισμών του και υιοθετεί νέες πρακτικές, που
συνδυάζουν υποκειμενικότητα και αντικειμενικότητα, πολλαπλότητα εκφραστικών μέσων,
έχουν μεγάλη επικοινωνιακότητα και πρωτοτυπία.
Η επανάσταση στο mapping που συντελείται οδηγεί σε ένα νέο σύμπαν χαρτών, στο οποίο
το άυλο υπερέχει του υλικού και οι χάρτες διαρκώς αλλάζουν καθώς το αποτύπωμα που
προσπαθούν να καταγράψουν είναι μεταβαλλόμενο και ρέον. Ο χάρτης δεν αναφέρεται στον
χώρο, αλλά στις δράσεις, οι οποίες συγκροτούν δίκτυα που άλλοτε ταυτίζονται, άλλοτε όχι με
τον χώρο, με μια ποσότητα των δεδομένων που διακινείται, ασύλληπτη.
Η ψηφιακή και έξυπνη τεχνολογία (smart technology) συνδυάζει εργαλεία όπως: α)
έξυπνες συσκευές (κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, κλπ.) που επιτρέπουν στον κάθε χρήστη να
συλλέξει, να αποθηκεύσει, να μοιραστεί, να αναπαραστήσει δεδομένα, ή να συμμετέχει με
άλλους χρήστες σε προγράμματα κοινής χαρτογράφησης δεδομένων μέσω της τεχνολογίας
Wi–Fi και άλλων, β) GPS tracking, που χρησιμοποιεί τεχνολογία GPS (Global Positioning
System) και επιτρέπει τον εντοπισμό στον χώρο οποιουδήποτε φαινομένου, γ) QR Codes
(Quick Response Code), προγράμματα ανάγνωσης γραφικών κωδίκων που τοποθετούνται
στις έξυπνες συσκευές μέσω των οποίων ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε διάφορα
δεδομένα (metadata, hypertext), δ) Google Γαία και συναφείς χαρτογραφικές πλατφόρμες που
επιτρέπουν την άμεση εποπτεία κάθε σημείου της γης από τον χρήστη και την ανάρτηση σε
αυτά διαφόρων δεδομένων και ε) κοινωνικά δίκτυα στα οποία συμμετέχουν και ανταλλάζουν
δεδομένα πολλοί χρήστες (ονομάζονται και information landscapes).
Η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας καθιστά εφικτή τόσο την συλλογή των δεδομένων, όσο
και την αύξηση της χωρητικότητάς του χάρτη μέσα από λειτουργίες, όπως οι τεχνολογίες
γραμμωτών κωδίκων (QR codes) και υπερσυνδέσεων (hardlink), στους φυσικούς χάρτες και
το zoom in στους ψηφιακούς.
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Η μεγάλη πρόκληση των τελευταίων ετών είναι η χαρτογράφηση των ποιοτικών
δεδομένων του τόπου. Δεδομένων που αφορούν σε αισθητηριακές ποιότητες, αντιληπτικά
δεδομένα, συναισθήματα που προκαλεί ένας τόπος. Η ψηφιακή τεχνολογία σήμερα έχει δώσει
τη δυνατότητα δημιουργίας μετα-γλωσσικών συστημάτων που μπορεί κανείς
χρησιμοποιώντας τα να αποκωδικοποιήσει τα ποιοτικά δεδομένα και να οδηγηθεί στην
‘ανάγνωση’, την ‘αναγνώριση’ και την εκτίμηση ποιοτήτων όπως ήχων, οσμών, γεύσεων, και
αφών, όπως συμβαίνει με την ανάγνωση μορφών.
Σήμερα η ψηφιακή τεχνολογία όχι μόνο έχει δώσει τη δυνατότητα καταγραφής όλων
αυτών των ποιοτικών στοιχείων, αλλά κατέστησε επίσης δυνατή την αναπαράστασή τους και
τελικά την προμελετημένη και σχεδιασμένη χρήση τους στην καθημερινότητα. Ανατρέχοντας
κανείς και μόνο σε ένα ποιοτικό δεδομένο του τόπου, όπως είναι για παράδειγμα οι μυρωδιές,
θα ανακαλύψει την τεράστια πρόοδο που η ψηφιακή τεχνολογία έχει επιτρέψει όσον αφορά
στην αναπαράσταση και στην αναπαραγωγή τους.

Εικ. 6 Kensington
Emotion Map – 39
participants
(Bio
Mapping), Christian
Nold (2004)

Συμπεράσματα
Η σύγχρονη πόλη καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις που η Τεχνολογία
Πληροφοριών και Επικοινωνίας είναι σε θέση να συμβάλλει σημαντικά. Το οργανωμένο
σύστημα λοιπόν που αποτελεί την πόλη δικτυωμένο και συνδεδεμένο με ένα άλλο
τεχνολογικό, «έξυπνο» ψηφιακά, σύστημα μπορεί να επιτύχει την βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πολιτών.
Το θέμα είναι πόσο «έξυπνοι» είμαστε εμείς ως χρήστες και πόσο έξυπνα θα
διαχειριστούμε τις νέες δυνατότητες που η ΤΠΕ δίνει. Ελλοχεύουν κίνδυνοι που με ορθή
προεκτίμηση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων, μπορούν να αποφευχθούν. Είναι
πραγματικά βιώσιμο το μοντέλο που αναπτύσσεται; Η ευκολία αντιμετώπισης ενός
προβλήματος μήπως δημιουργεί συνθήκες ανεξέλεγκτης διόγκωσής του; (όπως για π.χ. η
υπερκατανάλωση ενέργειας ή το κυκλοφοριακό). Από την άλλη, μήπως η τόσο μεγάλη και
πλήρη εξάρτηση από την τεχνολογία, οδηγήσει σε μη ελεγχόμενες καταστάσεις; Μήπως μαζί
με την προώθηση για εκπαίδευση στη χρήση των έξυπνων λύσεων, απαιτείται και ταυτόχρονη
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εκπαίδευση σε εναλλακτικούς
τρόπους επίλυσης των προβλημάτων; Μήπως είναι
απαραίτητη η θέσπιση μέτρων, όσο ακόμα προλαβαίνουμε;
Η διασφάλιση κατάλληλης νομοθεσία και η θέσπιση κανόνων και αρχών είναι μια
αναγκαία προαπαιτούμενη συνθήκη και όχι προκύπτουσα από τις ανάγκες αφού αυτές
δημιουργηθούν. Η πολλαπλότητα ευέλικτων επιλογών ίσως είναι ένα ακόμα μέτρο για την
επίτευξη του κύριου σκοπού, που είναι η διασφάλιση της ποιότητας του αστικού τοπίου και η
βιωσιμότητά του. Το μέσο που επιλέγεται για την επίτευξή του είναι η δημιουργία θεσμικού
πλαισίου ικανού να ελέγχει την ανάπτυξη ενός έξυπνου αστικού σχεδιασμού, καθώς και ο
προσδιορισμός των προδιαγραφών που θα στοιχειοθετούν το χαρακτηρισμό της έξυπνης
πόλης μέσα από ένα ενιαίο φορέα. Η αστική βιωσιμότητα εκπροσωπεί ένα θεμελιώδη δείκτη
υψηλού αστικού βιοτικού επιπέδου, ο οποίος μέσα από την εφαρμογή έξυπνων πρακτικών
προσδιορίζεται ως βασικός στόχος.
Συμπερασματικά, για τον προσδιορισμό μίας πόλης ως ‘έξυπνης’, θα πρέπει να είναι
εξοπλισμένη με λειτουργικό υψηλής φέρουσας ικανότητας πληροφορίας σε πραγματικό
χρόνο, καθιστώντας την περισσότερο βιώσιμη, αποτελεσματική και ανθρωποκεντρική στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στην εφαρμογή τους μέσω της χρήσης της τεχνολογίας.
Μην ξεχνάμε πως πόλη είναι ένα πολύπλοκο σύστημα που δηλώνει τόπο που εμπεριέχει
ένα σύνολο οργανωμένων πρακτικών, συναισθηματικών και ιδεολογικών λειτουργιών και
επιτρέπει στους πολίτες να αναπτύσσουν συλλογική συνείδηση. Κέντρο είναι και πάντα ο
άνθρωπος και η σχέση του με το χώρο μέσα από διαστάσεις χρόνου σε επίπεδο πρακτικό,
συναισθηματικό και ιδεολογικό, ενώ οι ανάγκες του ανθρώπου που πρέπει να εξυπηρετούνται
είναι ψυχοσωματικές, οικονομικές, πνευματικές, θρησκευτικές.
Η πόλη ορίζεται από οικονομικά, θρησκευτικά, κοινωνικά, ιδεολογικά, πολιτισμικά
κριτήρια συνύπαρξης ανθρώπων, έτσι, στο βαθμό που η ΤΠΕ εξυπηρετεί τις παραπάνω
βασικές αρχές και δεν καταστρατηγεί τη θεμελιώδη ανθρωποκεντρική βάση της πόλης, αυτή
μπορεί να οδηγήσει σε νέους δρόμους, ουτοπικής πραγματικότητας. Μιας πραγματικότητας
βασισμένης στη γνώση και καινοτομία, έξυπνη και βιώσιμη, με αποδοτική χρήση των πόρων,
οικονομική ανάπτυξη, πάντα ανθρωποκεντρική, χωρίς αποκλεισμούς. Η ανθρώπινη ευφυΐα
παίζει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη των ευφυών πόλεων.
Απαιτείται αποφασισμένη ηγεσία, ανάληψη δεσμεύσεων και ένας αποτελεσματικός
µηχανισµός λήψης αποφάσεων, ώστε η Ψηφιακή Μετάλλαξη που διανύουμε στην εποχή μας,
να έχει κυρίως θετικά αποτελέσματα για το αστικό τοπίο.
Δεν μπορεί να υφίσταται βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη χωρίς συμμετοχή των πολιτών
στη διακυβέρνηση και το σχεδιασμό, χωρίς σεβασμό και πληροφόρηση για την εκμετάλλευση
των διαθέσιμων φυσικών πόρων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η φέρουσα ικανότητα της κάθε
περιοχής και η ιδιαίτερη ταυτότητά της. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, πρέπει πρώτα να γίνεται
κατανοητή η σύσταση, να μελετώνται τα στοιχεία της και να κατανοούνται οι συμπεριφορές
για τον καλύτερο σχεδιασμό, με ισότητα στην πρόσβαση σε πληροφορίες, σε υποδομές και
γνώση.
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ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ
Δρ Ρίβα Λάββα
Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π., rivalava@hotmail.com
Περίληψη
Το τοπίο της Σαντορίνης φέρει μορφές ιστορικές, συμβολικές αλλά και δομικές,
συγκροτώντας ένα μοναδικό πολιτισμικό χώρο για τον 21ο αιώνα. Αποτελεί δε παράδειγμα
κυκλαδικού νησιού όπου το έδαφος αποδεικνύεται σημαντικότερο από τη θάλασσα, καθώς
είναι αδύνατο να μιλήσει κανείς για τη Σαντορίνη χωρίς να μιλήσει για τη γη της. Μαύρες,
άσπρες και κόκκινες στρώσεις από το ηφαιστειακό εργαστήριο του υπεδάφους της
αφηγούνται την κάθε καμπή της, τις καταστροφές και τις αναγεννήσεις της μέσα από το
πέρασμα της ιστορίας. Οι οικισμοί στους ποταμούς και τις καλντέρες της Σαντορίνης και της
Θηρασιάς είναι αποτέλεσμα των μοναδικών ιδιοτήτων της θηραϊκής γης, της ισχυρής αυτής
υδραυλικής κονίας που επέτρεψε τη στέγαση και την κατοίκηση της γης όταν τα άλλα
οικοδομικά υλικά, όπως το ξύλο, εκλείπουν. Ο άνθρωπος τότε αναγκάζεται να καταφύγει σε
πρωτότυπες κατασκευαστικές μεθόδους και κατοικήσεις.
Η σημερινή γεωμορφολογία της Σαντορίνης είναι ένα κατακόρυφο κείμενο ή ένα τοπίο του
νου το οποίο εξιστορεί μεμιάς την περιπέτεια του τόπου μέσα από τους αιώνες. Στιβάδες
γεωλογικών συσσωρεύσεων και ίχνη καστρο-οικισμών του παρελθόντος, όπως ο Σκάρος,
σήμερα καταγράφονται ως σημαίνουσες μορφές σε σημειακές εξάρσεις γης, εξογκώματα και
διαστρωματώσεις γης όπου η ιστορία βρίσκει υπόσταση ως ύλη στο χώρο.
Το συγκρότημα της Θήρας και της Θηρασιάς και των άλλων μικρότερων νησιών μας
κληροδοτεί μια εικόνα του κόσμου με νοήματα συνδεδεμένα με την ύλη - τη γη της
Σαντορίνης – και συντελούν στην αναγνωσιμότητα ενός τοπίου όπου η φύση ταυτίζεται με τη
μεταβολή και την ιστορία, σ’ αντιπαραβολή με ‘την τάση των κοινωνιών να χρησιμοποιούν
το τοπιακό πεδίο ως πεδίο κατάδειξης της σχέσης τους με τη φύση’ (Μωραϊτης 2015:102).

Εισαγωγή
Η παραπάνω θεματική αποτελεί αντικείμενο ειδικού μαθήματος της Σχολής
Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών του Ε.Μ.Π. το οποίο εξετάζει το φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον της Σαντορίνης, εστιάζοντας στις μορφές που έχουν γεννηθεί τόσο από τις
διεργασίες του ηφαιστειογενούς και σεισμικού υπεδάφους του νησιωτικού συμπλέγματος,
όσο και ως συνθήκη κατοίκησης της γης στην καλντέρα και τους ποταμούς με τη χρήση των
τοπικών υλικών.
Οι τοπομορφές της Σαντορίνης και η κατοικησιμότητά τους αποτελούν το επίκεντρο στη
μελέτη του θηραϊκού πολιτισμικού συνεχούς, από το σπίτι του Ακρωτηρίου, την
παραδοσιακή και μοντέρνα κληρονομιά μέχρι και τη σύγχρονη συνθήκη, με στόχο τη
σύγχρονη ερμηνεία του τοπικού αρχιτεκτονικού ιδιώματος κατά τον 20ο και 21ο αιώνα.31
Βασική προϋπόθεση μιας τέτοιας προσέγγισης είναι η σύντηξη, σε μία εννοιολογική
οντότητα, όλων των επιμέρους παραμέτρων του φυσικού και ανθρωπογενούς τοπίου: του
αναγλύφου, της γεωλογικής σύστασης και διαστρωμάτωσης, της επενέργειας των φυσικών
δυνάμεων – όπως η αιολική διάβρωση και οι ηφαιστιακές εκρήξεις- στη μορφολόγηση του
31

http://www.arch.ntua.gr/course_instance/11731
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τοπίου, του κλίματος, της νησιωτικότητας, των διαφορετικών φάσεων και πολιτισμών
κατοίκησης (καλδέρα, ποταμός, κάστρο), αλλά και της επίθεσης σύγχρονων προσλήψεων και
φορτίσεων του τοπίου μαζί με το φαντασιακό που γεννιέται κατά την ανάδυσή του. Αυτή την
εννοιολογική οντότητα ονομάζουμε τοπίο του νου, ένα τοπίο που περιέχει και περιέχεται στο
φάσμα των παραστάσεών του.
Η προσέγγιση του θέματος γίνεται μέσω της μεθοδολογίας της έρευνας δια του
σχεδιασμού. Μια σειρά από υποθέσεις εργασίας οδηγούν σε διαφορετικά τοπία του νου. Το
κάθε τέτοιο τοπίο ξεδιπλώνεται με τη βοήθεια των εποπτικών μέσων που χρησιμοποιούν οι
αρχιτέκτονες κατά το σχεδιασμό. Οι διαφορετικές υποθέσεις εργασίας και τοπία του νου
πλαισιώνουν και αναδεικνύουν διαφορετικούς τόπους και χρόνους της Σαντορίνης.
Πολλές εργασίες που εκπονήθηκαν κατά το ειδικό αυτό μάθημα περιλαμβάνονται στο
εκπαιδευτικό σύγγραμμα με τον ομώνυμο τίτλο ‘Σαντορίνη-Τοπία του Νου’από τις Εκδόσεις
Ε.Μ.Π. 32Επίσης, έγινε έκθεση των σπουδαστικών εργασιών στον Πύργο της Σαντορίνης το
2018 με τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας και το ενδιαφέρον πολλών επισκέπτών από
ξένες χώρες, γεγονός που οδήγησε σε μια ευρύτερη ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών για το
μέλλον της Σαντορίνης.

Το κυρίαρχο κενό
Το τοπίο της Σαντορίνης αναπτύσσεται γύρω από την κεντρομόλο δυναμική της καδέρας
(= calderone, χύτρα), του τοιχώματος του ηφαιστεικού σχηματισμού που καθόρισε το σχήμα
του τόπου. Ένα αόρατο κέντρο συσπειρώνει το κενό, το οποίο πρωτοστατεί στο συγκρότημα
της Θήρας και της Θηρασιάς. Σύμφωνα με την υπόθεση εργασίας, η Σαντορίνη γίνεται
αντιληπτή ως το κενό που άφησε στη θέση της η ηφαιστεικαή έκρηξη και ακολουθεί η
σπουδή πάνω στο κενό και τις νέες διαστάσεις που αυτό διανοίγει στο νου.33 Οι διαδοχικές
φάσεις επεξεργασίας του άδειου χώρου αναδεικνύουν τη δύναμη που ασκεί το κενό στο
τοπίο. Το τοπίο του νου είναι το βαρυτικό πεδίο του κενού, το οποίο εκφράζεται ποιητικά ως
«το βάρος των φτερών που πετάνε πάνω από τη Σαντορίνη»34.

32

Υπό έκδοση

33

Άννα Κωνσταντοπούλου, «Το Κενό»

34

Op.cit.
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Εικ. 1 Άννα Κωνσταντοπούλου, «Το Κενό»

Χρόνος και Στιγμή
Οι γεωλογικές ανακατατάξεις του αναγλύφου της Σαντορίνης, καθώς και η μακρά ιστορία
της εποίκησής της συρρέουν και συγκροτούνται σε μια χωρική συνθήκη που μπορούμε να
ονομάσουμε αιώνια στιγμή της Σαντορίνης.

Εικ 2 Φωτο: Σ.Ινετζή

Η σημερινή γεωμορφολογία της Σαντορίνης είναι ένα κατακόρυφο κείμενο το οποίο
εξιστορεί μεμιάς την περιπέτεια του τόπου μέσα από τους αιώνες. ΄Ετσι συγκροτείται η
εικόνα του ιστορικού και προϊστορικού χρόνου ως συμπιεσμένος χώρος. Ή, εκφράζεται η
αληθινή φύση του χρόνου που ούτε ήταν, ούτε θα είναι, αλλά είναι (Τίμαιος 37e). Στο
επίμονο, συμπαγές παρόν του πολιτισμικού τοπίου της Σαντορίνης χρόνοι και συμβάντα
συνυπάρχουν.
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Η θεωρητική φυσική, και ειδικότερα οι προσεγγίσεις του Stephen Hawking35 για το
χρονικό του χρόνου τροφοδοτούν την υπόθεση εργασίας ότι η ύλη εξαφανίζεται και
επανεμφανίζεται μέσα από κώνους επιρροής στο φυσικό χώρο.36
Οι γραμμές, οι μορφές και τα σχήματα του τοπίου της Σαντορίνης εξετάζονται υπό το
πρίσμα του χωροχρόνου και της θεωρητικής φυσικής. Η πορεία της δημιουργίας και της
καταστροφής των νησιών της Θήρας και της Θηρασιάς και η κατοίκηση των καστρικών και
των παραθαλάσσιων οικισμών περιγράφονται ως μια αλληλουχία γεγονότων με χωρικούς και
πραγματικούς κώνους επιρροής, που έχουν τη δυνατότητα να παραγάγουν ή να εξαφανίσουν
την ύλη. Η τεκμηρίωση της υπόθεσης προκύπτει μέσα από τη μεθοδική παρατήρηση και
αποτύπωση των γραμμών, μέσα από τη μελέτη του κάθε ίχνους που αποκαλύπτει αυτή τη
διαδικασία.

Εικ. 3 Κόρφος, Θηρασιά
35

Stephen Hawking, «Το χρονικό του χρόνου», 1998, Εκδ. Κάτοπτρο, Αθήνα

36

Στάθης Χλιαουτάκης, «Χώρος, Χρόνος, Στιγμή»
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Εικ. 4 Στάθης Χλιαουτάκης, «Χώρος,
Χρόνος, Στιγμή»
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Ίχνη κατοίκησης από το μέλλον
Ο κύκλος της ζωής και του θανάτου σ’ αυτόν τον τόπο είναι δραματικότερος καθώς το
ηφαιστειακό εργαστήριο του υπεδάφους και οι συνακόλουθοι σεισμοί δημιουργούν μια
διαρκή αίσθηση θνητότητας. Είναι αδύνατον να κατανοήσει κανείς το θηραϊκό πολιτισμό έξω
από τον βίαιο κύκλο της καταστροφής και αναγέννησης.37 Το ανθρώπινο δράμα της
θνητότητας συνδέεται άρρηκτα με τη νομοτέλεια των φυσικών κύκλων και διεργασιών που
δίνουν υπόσταση στη Σαντορίνη. Αναδύεται έτσι η ιδέα της οικουμενικότητας.
Το συγκρότημα της Θήρας και της Θηρασιάς και των άλλων μικρότερων νησιών μας
κληροδοτεί μια συγκλονιστική εικόνα του κόσμου. Η αίσθηση κι η αντίληψη ενός αιώνιου
παρόντος σε κάνει να αναρωτιέσαι αν το προϊστορικό σπίτι και το σύγχρονο σπίτι στο
Ακρωτήρι, το σπίτι κάτω από το χωράφι στη Θηρασιά, το λαγούμι στη Φοινικιά, το
υπόσκαφο της καλδέρας και το πυργόσπιτο του Εμπορείου είναι όλα μαζί το ίδιο σπίτι όλης
της γης και όλων των καιρών, καρπός ενός οικουμενικού, όσο και πρωτεϊκού μοντερνισμού.
Αυτή η εικόνα του κόσμου δεν είναι δυνατόν να ακτινοβολήσει και να επικοινωνηθεί,
παρά σαν όλον, ως πλήρης και ενιαίος φυσικός χώρος του νησιωτικού συγκροτήματος της
Σαντορίνης. Η Σαντορίνη ως όλον θα μπορούσε, ίσως ακόμη και τώρα να εγγραφεί στον
παγκόσμιο κατάλογο μνημείων της UNESCO, πράγμα που είχε γίνει κάποτε δεκτό (1984),
αλλά ακυρώθηκε από άστοχους χειρισμούς της ελληνικής πλευράς. 38
Η υπόθεση εργασίας υιοθετεί τον αέναο κύκλο της καταστροφής και της αναγέννησης ωε
βασικό αφήγημα για το πολιτισμικό τοπίο της Σαντορίνης και συγκροτεί ένα μελλοντικό
σενάριο, κατά το οποίο συναντούμε του ερείπια μιας μελλοντικής καταστροφής. Το
αποτύπωμα – ίζημα αυτής της υπόθεσης περιορίζεται σε κάποια τοιχία, λίγα υποστυλώματα
και λίγα ακόμα ίχνη. Φτάνει έως εκεί που δε θυμίζει το παλιό και δε περιορίζει το καινούριο.
Ο κάναβος θα μείνει. Η χάραξη θα είναι η ίδια.39

Εικ 5 Εβιλυ Στρόδα, «Ελάχιστοι ανθρωποφιλικοί χώροι»
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Γ.Βουγιουκαλάκης, Ι.Τζαχίλη, «Η Σαντορίνη, η ηφαιστειολογία και ο Ferinand Andre Fouque”, στο περιοδικό
δε_κατα, τόμος 58, Καλοκαίρι 2019, σ 51-61
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Τριάντα τρία χρόνια πριν, είχε προταθεί η εγγραφή όλου του νησιού, ενταγμένου στην ενότητα: "Μνημειακά Σύνολα - Διαχρονικά". Η πρόταση αυτή έγινε αποδεκτή από την αρμόδια επιτροπή της UNESCO. Φαίνεται,
όμως, ότι στη συνέχεια, κατά την ετοιμασία του οριστικού φακέλου υποβολής από τις επί μέρους διευθύνσεις
του ΥΠΠΟ, επικράτησε άλλη άποψη. Η ελληνική αίτηση που τελικά υποβλήθηκε προς έγκριση εστίαζε σε
επιμέρους εγγραφές, όπως του αρχαιολογικού χώρου του Ακρωτηρίου. Όπως αναμενόταν, ακολούθησε
απόρριψη από την UNESCO.
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Αλληγορία και Γεωμετρία: δύο παιγνιώδεις αναγνώσεις του τοπίου
Η συνύπαρξη ζωής και θανάτου σαν βασική πολιτισμική συνθήκη γεννά την ανάγκη της
παραμυθίας, ή, ενός νέου αφηγήματος το οποίο αναπτύσσεται ως εικαστική αλληγορία και
γεωμετρικός πολυμερισμός. Οι μοίρα του τόπου μπορεί να γίνει κατανοητή με τη μετάβαση
σε κόσμους μελλοντικούς, ποτισμένους από την επιθυμία για τον τόπο. Δυο υποθέσεις
εργασίας ξεκλειδώνουν τους κόσμους του φαντασιακού, η πρώτη με εικονικές αλληγορίες, η
δεύτερη με γεωμετρικούς μετασχηματισμούς.

Εικ. 6 Αγλαϊα-Δανάη Δεβετζόγλου, «Εικονικές Αλληγορίες»

Η πρώτη εργασία με τον τίτλο «Εικονικές Αλληγορίες» εκφράζεται μέσα από τη
λογοτεχνική αλληγορία και η σχεδιαστική αναζήτηση θέτει τα συγκαιρινά ζητήματα που η
Σαντορίνη οφείλει να αντιμετωπίσει. Η αφήγηση για τους παλιούς κάτοικους-πουλιά που
ταξίδευαν τον κόσμο, τους σύγχρονους αποδημητικούς επισκέπτες που εφήμερα βρίσκουν
καταφύγιο στα φιλόξενα βράχια της καλδέρας και την αναζήτηση της νέας φωλιάς που θα
στεγάσει όσους δε χωράνε πια στο νησί αφήνει να αναδυθεί το ερώτημα της κατεύθυνσης που
έχει πάρει η Σαντορίνη, καθώς και η αξία των ξεχασμένων από τον τουρισμό τόπων, που
λειτουργούν ως μνήμες ενός αλλοτινού παρελθόντος. Η αέναη εναλλαγή του τοπίου, των
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σχημάτων, της ζωής είναι αυτό που κάνει την Σαντορίνη μοναδική. Τέσσερεις όγκοι, ένα
ηφαίστειο, μια καλδέρα, ο ήλιος και η θάλασσα.
Η δεύτερη εργασία με τον τίτλο «Αν: Γεωμετρικά Παιχνίδια της Σαντορίνης»40
θεμελιώνεται στην παραδοχή ότι η Σαντορίνη είναι το έδαφός της. Εκκινώντας από αυτή τη
θέση η εργασία οριοθετεί έναν παράλληλο κόσμο που το σημαίνον νοηματοδοτείται με
πολλαπλούς τρόπους και αποδεικνύει πως εγκυμονεί παραπάνω από ένα σημαινόμενα. Η
απουσία της διάστασης, της κλίμακας, της γεωμετρίας και του προσανατολισμού, η
μαθηματικοποίηση του χώρου, η εισαγωγή του φαντασιακού και των ελεύθερων εικασιών
στα κενά σχήματα παράγουν ιστορίες με παράξενους κατοίκους και αλλόκοτα σενάρια. Αυτό
που υπήρχε, χάνεται. Τα νέα ενδεχόμενα κατοίκησης που αναδύονται, πάλλονται και
μεταλλάσσονται αέναα.
Διαβάζοντας ένα τέτοιο σχέδιο, πόσες εικασίες μπορούμε να κάνουμε για το τι είναι αυτό
που βλέπουμε; Σε τι αντιστοιχεί; Είναι κάτοψη; Τομή; Όψη; Και τι μεγέθους; Ένα
ηφαιστειογενές πέτρωμα; Ένα από τα κόκκινα βράχια; Η Βλυχάδα; Ένα άκρο του νησιού; Η
Θηρασιά;

Εικ. 7 Πηνελόπη Κάραλη, «Αν: Γεωμετρικά Παιχνίδια της Σαντορίνης»

Ένα Παραμύθι Τοπίο του Νου
Η πρόσληψη του πολιτισμικού τοπίο μεταγράφεται με λέξεις και σχήματα λόγου, πίσω
από τα οποία έχει, ωστόσο, συγκροτηθεί η εποπτική οργάνωση του τόπου. Η γλώσσα
περιγράφει αξίες κατοίκησης και αποκωδικοποιεί τους αλλόκοτους μικροτόπους του σπιτιού
και του χωριού.
Η αφήγηση του παραμυθιού για τον Πύργο είναι πολυεπίπεδη, αγγίζοντας ξεχωριστά
ρεύματα προβληματισμού. Σε μια πρώτη προσέγγιση διηγείται την ιστορία του οικισμού που,
40
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όντας μακριά από την καλδέρα, παραμένει αφανής στα φώτα της δημοσιότητας και συγκροτεί
το δικό του ιδιαίτερο χαρακτήρα. Εισχωρώντας βαθύτερα στην αφήγηση, αναδύεται το
σοβαρό ζήτημα της ταυτότητας και των επιλογών που κάνουν οι ανθρώπινες κοινωνίες.
Τέλος, μέσα από τη νοερή περιπλάνηση στα στενά του οικισμού, αναδεικνύονται
εκλεπτυσμένες χωρικές ποιότητες και αισθητήρια ερεθίσματα που συχνά ξεφεύγουν από την
αντίληψη του περιπατητή.41
Mια φορά και έναν καιρό ο άνθρωπος ξεκίνησε να κατοικεί την περιοχή του Πύργου από το
κέντρο, προς τα έξω, από την κορυφή του βουνού και προς τα κάτω.
Γύρω από τον οικισμό, χτίστηκαν ψηλά, πέτρινα τείχη. Τόσο ψηλά που δυσκόλεψαν πολύ
τους πειρατές και διευκόλυναν τους κατοίκους. Έτσι ο Πύργος προφυλάχθηκε και προφύλαξε
αυτούς που τον κρατούσαν ζωντανό. Οι κατοικίες, σαν καλοί φίλοι, κόλλησαν η μια δίπλα
στην άλλη και μοιράζονταν τον ίδιο αέρα. Τα δρομάκια έξω από αυτές έγιναν στενά. Στενά,
όπως οι σχέσεις των ανθρώπων. Και ο αέρας χτυπούσε έξω από τα τείχη. Και οι μέρες
περνούσαν. Oι κάτοικοι του Πύργου είχαν δυνάμεις που σήμερα σπανίζουν. Γνώριζαν τον
τόπο τους, τον σέβονταν, έπαιρναν από αυτόν και του έδιναν πίσω. Σήκωναν την γη και την
έκαναν σκαλοπάτια. Σκαλοπάτια ανόμοια, περίεργα, μεγάλα και μικρά και στραβά και
αλλόκοτα. Γήινα σκαλοπάτια. Έπαιρναν τον βράχο και ζούσαν μέσα του. Και κοιτάζονταν
μεταξύ τους οι βράχοι και μιλούσαν. Σκάβονταν και οι άνθρωποι περνούσαν από την κοιλιά
τους, έλεγαν καλημέρα το πρωί και το βράδυ καληνύχτα. Οι μαγικές δυνάμεις των κατοίκων
του Πύργου, τον έκαναν κάθε μέρα δυνατότερο. Και όλα είχαν νόημα στον Πύργο, γιατί όλα
ήταν το νόημα. Αν ζούσες στο χωριό και κοιτούσες με τα μάτια σου, αυτά θα γέμιζαν με
άσπρο, καφέ και μπλε. Των σπιτιών, του εδάφους και του ουρανού, αντίστοιχα. Θα γέμιζαν
με μικρές πόρτες και παράθυρα, με σκαλοπάτια, θόλους, δώματα, καμινάδες, καμπαναριά. Θα
έβλεπες νέους, γέρους, παιδιά, γαϊδάρους. Και αν άκουγες, θα ήταν οι ήχοι των βημάτων,των
παιδιών να παίζουν, των γειτόνων να συζητούν, των ταψιών που βγαίνουν από τους φούρνους
και του ψωμιού που φουσκώνει. Ήχοι της τσάπας και της τσουγκράνας. Στα δρομάκια μύριζε
φάβα και κρασί, χώμα, πέτρα και καμένο ξύλο τον χειμώνα. Και αν γευόσουν, θα γευόσουν
γη. Τον Πύργο μπορείς να τον αντιληφθείς με όλες τις αισθήσεις σου και με κάθε μια
ξεχωριστά. Και αν σου λείπει μια αίσθηση ή σου έχει μείνει μόνο μια, και πάλι θα τον
καταλάβαινες.
Kάπως έτσι περνούσαν οι μέρες στον Πύργο, την τότε πρωτεύουσα του νησιού. Και έτσι
μεγάλωσε και μεγάλωσε και φιλοξένησε παιδι και εγγόνια. Τα έθρεψε, τα δίδαξε και τα
άφησε ελεύθερα. Ώσπου έφυγαν και οι πειρατές. Και ανακαλύφθηκαν νέες τεχνικές
χτισίματος. Ο Πύργος απελευθερώθηκε από τα τείχη του και εξαπλώθηκε έξω από αυτά. Είδε
πρώτη φορά τη θάλασσα, ένιωσε πρώτη φορά το αγιάζι. «Είναι μεγάλη η Σαντορίνη»,
σκέφτηκε. «Ένας ολόκληρος κόσμος βρίσκεται εκεί έξω». Μα είχε μάθει πια. Ήξερε να
προστατεύεται από τα κακά του άλλου κόσμου που τώρα ανακάλυπτε. Ήξερε τον εαυτό του
και έμενε πιστός σε αυτόν. Aυτά έγιναν μια φορά και έναν καιρό. Από τότε η Σαντορίνη
άλλαξε πολύ. Απέ-κτησε πολλούς «φίλους» που την επηρέασαν, όπως συμβαίνει στις
εφηβικές παρέες. Ήθελε, βλέπετε, να ταιριάξει με αυτούς. Και ταίριαξε. Σήμερα όλοι θέλουν
να είναι φίλοι της. Ο Πύργος, αντιθέτως, δεν έκανε ποτέ τόσους φίλους. Λίγοι τον ξέρουν.
Λιγότεροι τον κατοικούν. Ο Πύργος δεν άλλαξε. Παραμένει πιστός στον εαυτό του. Πέρασαν
πολλοί υγροί χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια. Και περιμένει εκεί, ακόμα. Περιμένει εκείνους
που θα τον εκτιμήσουν για αυτό που είναι. Γιατί η σκιά του ανθρώπου πέφτει ακόμα με τον
ίδιο τρόπο στα κτήρια, όπως τότε. Γιατί ο κάτοικος του Πύργου
έχει μαγικές δυνάμεις. Και όλα έχουν νόημα στον Πύργο, γιατί όλα είναι το νόημα.

41

Όλγα Σταθογιαννάκη, «΄Ενα Παραμύθι για τον Πύργο»

113

Συμπεράσματα
Η πρόσληψη του πολιτισμικού τοπίου της Θήρας και της Θηρασιάς υπερβαίνει το φυσικό
του χώρο, ξεδιπλώνοντας την πολλαπλότητα και τον πλούτο του πολιτισμικού συνεχούς του
τόπου. Το ειδικό μάθημα της Σχολής Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών του Ε.Μ.Π. «Μορφή και
Κατοίκηση, η περίπτωση της Σαντορίνης», το οποίο σχεδίασε και εκπόνησε η υποφαινόμενη,
αποτελεί το εκπαιδευτικό και ερευνητικό πλαίσιο για την αναδίφηση του πολιτισμικού τοπίου
της Σαντορίνης μέσω του σχεδιασμού.
Οι υποθέσεις εργασίας των σπουδαστικών θεμάτων που παρουσιάσαμε εδώ αναζητούν
σύγχρονες αυθεντικές μορφές και συγκείμενα για την αποκωδικοποίηση του πολιτισμικού
τοπίου. Με την εισαγωγή ουτοπιών, αναπλαισιώνουν χαμένες αρετές και δυνατότητες του
τόπου. Οι σπουδαστές έκαναν τη διεύρυνση του τόπου μέσα από την αφήγηση και την
κατασκευή εικόνων του τόπου. Τέλος, κάποιες εργασίες προχωρούν στη συγκρότηση
ολόκληρων κόσμων μέσα από την αλληγορία, τον ήχο της ποίησης και την αφήγηση που
πλέκεται μέσα από προσεκτικές συμπορεύσεις ανάμεσα στον τρόπο ζωής, τη δόμηση των
σχέσεων και των χώρων.
Η Σαντορίνη παραμένει ένα ζωντανό αρχείο κατοίκησης. Ενας τόπος όπου τοπίο και
κατοίκηση αλληλοδιεισδύουν το ένα μέσα στο άλλο και συγχωνεύονται, συγκροτώντας μια
ευρύτερη σύνθεση τοπίων (του νου). Κάθε τέτοιο τοπίο του νου είναι μια ανάγνωση μέσα
στην πολλαπλότητα των θηραϊκών κατοικήσεων.
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Περίληψη
Η πολιτιστική κληρονομιά ενός Τόπου, της Σύρας εν προκειμένω, εκφράζεται τόσο μέσα
από τα φυσικά και αιθερικά αποθέματα των γεωφυσικών του συντεταγμένων όσο και μέσα
από την ανάδειξη μιας μυστηριώδους αλληλουχίας ιστορικών και πολιτισμικών εκφάνσεων
που συνθέτουν ένα μοναδικό τοπίο. Μέσα από την ανάγνωση, του τοπίο αυτού, ψηλαφούμε
την ιδανική έκφραση της ωριμότητας των Τριών Μεγάλων Πολιτισμών της: τον Αρχαίο
Κυκλαδικό Πολιτισμό Σύρου – Κέρου, την Καθολική Σύρα, «Νήσο του Πάπα», ως εστία
Ευρωπαϊκού Πολιτισμού στη μέση του Αρχιπελάγους και τη Νεοκλασική Ερμούπολη ως
γενέτειρα του Νεοελληνικού Πολιτισμού.
Αυτήν την ωριμότητα της φυσικής και ανθρωπογενούς συνθήκης περιβάλλοντος θα
προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε, έχοντας σαν αναφορά το Πλατωνικό Ιδεώδες περί του
Αληθούς, του Αγαθού, του Ωραίου. Η θεώρηση αυτή αφορά:
 στο Αληθές, που αποκαλύπτεται συμβολικά μέσω των υλικών και άυλων ευρημάτων
της Πρωτοκυκλαδικής – Αρχαϊκής περιόδου (ειδώλια, κτερίσματα)
 στο Αγαθόν, στα πλαίσια της θρησκευτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς
της Καθολικής Σύρας (κυρίως στους τομείς παιδείας και πρόνοιας) μέσω του κλήρου, των
μοναστικών ταγμάτων και των θρησκευτικών αδελφοτήτων
 στο Ωραίον της Νεοκλασικής Ερμούπολης, μια αίσθηση πληρότητας που απορρέει
από την ώριμη έκφραση του αστικού της χαρακτήρα, ως «μοναδικό νεοκλασικό και
πολεοδομικό σύνολο».

Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία, όπως φαίνεται και από τον τίτλο, έχει διερευνητικό χαρακτήρα και
επικεντρώνεται στην αναζήτηση πιθανών σχέσεων μεταξύ άσχετων – φαινομενικά πολιτισμικών εκφάνσεων. Καταρχήν, το βιβλίο «Σύρος, ο Τόπος που γέννησε Τρεις
Μεγάλους Πολιτισμούς», του Καθηγητή Ι. Στεφάνου, ήταν η πρώτη αφορμή για να τεθούν
τα ερωτήματα:
 Ποιο είναι το σημείο ωριμότητας ενός πολιτισμού;
 Τι χαρακτηρίζει την ωριμότητα αυτή, ως πνευματική, ψυχονοητική και πρακτική /
υλοποιημένη έκφραση του πολιτισμού αυτού;
Αφορμή δεύτερη, μια άσκηση ρητορικής (Ρητορικός Κύκλος)42 με γενικό θέμα:
«Μοναστήρια, μοναχισμός σε διάφορους πολιτισμούς» όπου μίλησα για την «Καθολική
Σύρα». Προκειμένου δε, να «μπω» λίγο στο κλίμα του Καθολικού Μοναχισμού του
Μεσαίωνα, ξαναθυμήθηκα το βιβλίο του Uberto Eco «Το Όνομα του Ρόδου» και για πρώτη
φορά πρόσεξα ότι τα κεφάλαια ήταν χωρισμένα σε «ΩΡΕΣ». Και τέλος, οι «δασυνόμενες
λέξεις» ώρα, ώριμος, ωραίος.
42
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Οι «Ώρες»43
Αι Ώραι: η ονομασία ακολουθιών στην ορθόδοξη και καθολική Εκκλησία: Μεσονυκτικόν,
Όρθρος, Ώρα Πρώτη (6π.μ.), Ώρα Τρίτη (9π.μ.), Ώρα Έκτη (12μ.), Ώρα Ενάτη (3μ.μ.) και
Εσπερινός. Στις παραδοσιακές κοινωνίες τηρούνται η Πρώτη, Τρίτη, Έκτη και Ένατη Ώρα
της ημέρας. Στη δυτική Εκκλησία αναφέρονται ως «Κανονικές Ώρες», ενώ στο
μουσουλμανικό τυπικό αφορούν στις πέντε ώρες της προσευχής.
Οι Ώρες ως μονάδες μέτρησης χρόνου. Χρονικός προσδιορισμός (ώρα φαγητού, κλπ).
Υποδιαίρεση χρονική, που αφορά στις εποχές και στο κλίμα ενός τόπου, ενώ επισημαίνεται ο
κυκλικός χαρακτήρας των φυσικών ρυθμών. Δίνεται έμφαση στην άνοιξη – καλοκαίρι εποχή
ευφορίας και γονιμότητας της φύσης, των ζώων , των ανθρώπων. Μια στιγμή ωρίμανσης,
που η φύση χαρακτηρίζεται από το «ευ» της μορφής, την ομορφιά το ωραίον.
Οι Ώρες αφορούν, επίσης, στην καταλληλότητα των φυσικών και ανθρωπογενών
συνθηκών για την τέλεση «πράξεως σπουδαίας και τέλειας», όπως φαίνεται από το
απόσπασμα του Ηρόδοτου: «…του μεν ουρανού και των ωρέων (ωρών) εν τω καλλίστω
ετύγχανον, ιδρυσάμενοι πόλιας πάντων των ανθρώπων ημείς ίδμεν».
Οι Ώρες στη Μυθολογία: Κόρες του Διός και της Θέμιδας (θεά της Δικαιοσύνης) ήταν
τρεις: η Ευνομία, η Δίκη και η Ειρήνη. Θεότητες δευτερεύουσες, ηθικής τάξεως,
συνδυάζονται με τις Χάριτες, βοηθοί των Θεών, προστάτιδες των Ωρών, των εποχών, της
ωριμότητας των καρπών, του Κάλλους της Φύσης. Αρμοδιότητες τους ήταν η φύλαξη των
Πυλών του Ουρανού και του Ολύμπου με την προσέλκυση ή την απομάκρυνση των νεφών,
αλλά και των Πυλών του Άδη. Επιβάλλουν τη δικαιοσύνη και την ισονομία μεταξύ των
ανθρώπων, κυρίως όμως έχουν την ευθύνη της εποπτείας των ανθρώπινων έργων.
Μοιράζουν στους θνητούς τον πλούτο και τους προφυλάσσουν από τον κορεσμό44. Τόπος
επίγειας διαμονής τους η Κόρινθος, όπου «… μέσα στα τείχη της κατοικεί η Ευνομία και οι
αδελφές της η Δίκη και η Ειρήνη, στέρεο στήριγμα των κρατών….», Πίνδαρος.
Επομένως, επιχειρώντας μια ερμηνευτική προσέγγιση, θεωρούμε ότι:
Ευνομία είναι η νομιμότητα, η τήρηση των νόμων, η «καλή νομή» (των κοπαδιών). Το να
συμβαδίζεις, να συντονίζεσαι με τον φυσικό νόμο, τη Νομοτέλεια της Ζωής, τον Ανώτερο
νόμο του Ζα, του αιθερικού/κβαντικού πεδίου.
Δίκη είναι η δικαιοσύνη, η ισονομία. Είναι η αρμονία, η εικόνα της Δικαιοσύνης, η
εξισορρόπηση, το ζύγισμα της καρδιάς, η ψυχοστασία (αρχαία Αίγυπτος) με αντίβαρο ένα
φτερό στρουθοκαμήλου. Είναι το ζύγισμα μιας απόφασης, της αξιολόγησης των σημαντικών
από τα ασήμαντα της ζωής. Να είσαι παρών (με όλο σου το είναι), στο παρόν σου.
Ειρήνη είναι η αποχή από τον πόλεμο. Να ζεις χωρίς βία, χωρίς βιασύνη, ακολουθώντας
το ρυθμό που προκύπτει από την εμπιστοσύνη στον κραδασμό της παρούσης στιγμής, την
εσωτερική ειρήνη που φέρνει η (αυτό) αποδοχή του εσωτερικού σου προγραμματισμού, του
Λόγου της ύπαρξης σου.
Οι Ώρες, λέει ο Ησίοδος, παρά τις διαφορετικές τους ιδιότητες, δεν έχουν χωριστές
δικαιοδοσίες η μια από την άλλη. Είναι αχώριστες και δρουν πάντοτε από κοινού. Ο τύπος
αυτός των Ωρών, την ελληνιστική εποχή, συναντάται σαν ανεξάρτητες μεταξύ τους
43
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οντότητες, προσωποποιήσεις των εποχών και αργότερα σαν υποδιαιρέσεις της ημέρας, οι
ώρες όπως τις ξέρουμε σήμερα.
Θέλοντας να τονίσει την σημασία και την Ιερότητα της στιγμής μιας μεγάλης
απόφασης, που καθορίζει και δικαιώνει το λόγο/Λόγο ύπαρξης του ανθρώπου, ο σοφιστής
Πρόδικος στο έργο του «Ώραι», ιστορεί το μύθο της εκλογής του ήρωα Ηρακλή ανάμεσα
στην Αρετή και την Κακία, που τον κατέστησε «Ήρωα Μέγιστο».
Αυτή την πύκνωση του χρόνου σε στιγμή και του χώρου σε σημείο άπειρης βαρύτητας που
καμπυλώνει το χωροχρονικό συνεχές και σηματοδοτεί την (ανα- /εκ-) τροπή των εν ισχύει,
δεδομένων:
 προϋποθέτει ο Πλάτων στην «Πολιτεία» του, όταν αναζητά τον Λόγο Ύπαρξης ενός
Πολιτισμού, στη φυσική και ψυχονοητική ωρίμανση των πολιτών και στην συμμετοχή τους
στην Εκκλησία του Δήμου
 θα συλλάβει (θα θυμηθεί;) ο Αϊνστάιν και θα περιγράψει ο Χόκινγκ σαν το σημείο
επαφής των «κώνων φωτός», που χαράζουν την πορεία της ζωής του «παρατηρητή»
(Hawking 2001)
 θα αντιληφθούν σαν «κέντρο κοινοτυπίας» οι σύγχρονοι πολεοδόμοι.

Ωριμάζοντας ….. ωραία
Η περιβάλλουσα Φύση45
Η ωρίμανση των φυτών: θεωρείται ως το σύνολο των βιοχημικών και μορφολογικών
μεταβολών, που υφίσταται ένας φυτικός οργανισμός για να φτάσει στην ωριμότητα. Μια
κατάσταση πλήρους ανάπτυξης, όπου το φυτό με τη βοήθεια του φωτός ή/και της θερμότητας
φτάνει να αποδώσει καρπούς (οποιασδήποτε μορφής ή φύσης). Καρπούς ώριμους,
βρώσιμους, με σπόρους υγιείς και βιώσιμους, που να μπορούν να δώσουν ένα νέο φυτό.
Η ενηλικίωση των ζώων: Η ενηλικίωση, η φυσική και σωματική ακμή που επιτρέπει στο
ζώο την αυτονόμηση του και την επιβίωση του στις φυσικές του συνθήκες. Το ζώο που έχει
φτάσει στη κατάσταση να δώσει υγιείς και βιώσιμους απογόνους.
Και ο Άνθρωπος: Το Σύμπαν ως μεγάκοσμος και η Φύση ως μεσόκοσμος/μικρόκοσμος,
μοναδικά στην σύλληψή τους (ο Νους του Αναξαγόρα), είναι ανόμοια στη μορφή και
ταυτόχρονα παρόμοια/ανάλογα στις εκδηλώσεις τους. Αν το εξελισσόμενο ανθρώπινο ον
δώσει την απαιτούμενη προσοχή, η Δημιουργία στο σύνολό της μπορεί να γίνει ο
ευγλωττότερος Διδάσκαλος που θα μπορούσε να έχει.
Επομένως, η ωρίμανση των ανθρώπων αφορά στην ενηλικίωσή τους, ως ακμή του
φυσικού σώματος και ως ικανότητα κρίσης και λήψης αποφάσεων, με την προσήκουσα
σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Απεικονίζεται στις μορφές των Αρχαϊκών Κούρων με την
απόλυτη αυτοκυριαρχία που αποτυπώνει το φως του εσωτερικού τοπίου, την ωραιότητα του
ανθρωπίνου όντος.
Στο V βιβλίο της Πολιτείας του Πλάτωνα, η ηλικία της ωριμότητας συσχετίζεται με την
ιδιότητα του πολίτη και σηματοδοτείται από το 28ο έτος της ηλικίας του άνδρα, βάση των
επταετών κύκλων της ζωής του ανθρώπου (4Χ7=28 για άρρενες και 3Χ7=21 για θήλεις).
Πράγμα που επιβεβαίωσε 25 αιώνες αργότερα μια ιταλίδα γενετίστρια, η Karla Bianca
Mackay, που παρατήρησε ότι βλαστοκύτταρα από τον ομφάλιο λώρο του κυοφορούμενου
βρέφους εγκαθίστανται στον εγκέφαλο της μητέρας και για 27 χρόνια, τα βλαστοκύτταρα
45
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αυτά προστατεύουν το περιβάλλον του παιδιού - τη μητέρα - ενισχύοντας το ανοσοποιητικό
της και βελτιώνοντας της υγεία της. Μετά τα 27, ο δεσμός αυτός «σπάει» σηματοδοτώντας
τις σωματικές αντοχές και τις ψυχονοητικές ικανότητες, που, δυνάμει κατέχει ένας άνθρωπος
ικανός να κυβερνήσει μια Πόλη.

Πόλις – Πολίτης – Πολιτισμός
Πόλις – Κράτος, και κατ’ επέκταση Πολιτεία. Ορίζεται ως «Πολιτεία» το σχήμα και ο
τρόπος λειτουργίας μιας οργανωμένης διακυβέρνησης ενός λαού, που κατοικεί και έχει
θεσμοθετημένα κυριαρχικά δικαιώματα σε μια περιοχή με καθορισμένα γεωγραφικά όρια
(Γκίκας 1998), και γεωφυσικά και ψυχονοητικά χαρακτηριστικά Μύθου και Λόγου.
Προϋπόθεση, ο λαός αυτός να αποτελείται από ώριμους πολίτες, που να φέρουν ως
ιδιάζοντα χαρακτηριστικά τις αρετές/ιδιότητες των Ωρών, δηλαδή την Ευνομία, τη Δίκη και
την Ειρήνη (όπου ως Αρετές νοούνται εκφάνσεις του Αγαθού).
Συσχέτιση των ιδιοτήτων των Ωρών με τις θεμελιώδεις Πλατωνικές Αρετές:
-

Δίκη : το Δίκαιον, το Αληθές.
Ειρήνη : το ηθικά Καλόν κι Αγαθόν.
Ευνομία : ο Νόμος, η Τάξη, το Μέτρο, η Δομή – το Ωραίον.

Στο βιβλίο «Στοιχεία Χωροταξίας – Πολεοδομίας στους διαλόγους του Πλάτωνος»
(Μπαλόγλου 2009), ο Πλάτων, διερευνώντας τα αίτια γενέσεως και συγκρότησης μιας
πόλης / πολιτείας, καταλήγει ότι θεμελιώδη ρόλο έχει η δικαιοσύνη (αφορά εξίσου τον
άνθρωπο και την πόλη).Το θέμα αυτό συζητιέται με αφορμή μια εορτή, τα εγκαίνια του ναού
της θεός Βένδιδας στο Πειραιά. Η θεός τιμάται για πρώτη φορά στην Αττική, με τη
μεταφορά του αγάλματός της, συνοδέια ιππικής πομπής και λαμπαδιδρομίας. Αφιερωμένη
στη σεληνιακή θεά Βένδιδα από τη Θράκη, με στοιχεία ορφικά, ταυτίζεται με την Άρτεμη,
την Εκάτη και την Περσεφόνη. Χρονικά τοποθετείται την 19η προς 20η του μηνός
Θαργηλιώνος (Μάιος - Ιούνιος), και όπως μας πληροφορεί ο Πρόκλος: «αύτη γαρ η θεός
πάσαν συνέχει την κοσμοποιΐαν…» Τα «Βενδίδεια» είναι η γιορτή που προηγείται των
Παναθηναίων, με βαρύνουσα σημασία: αφορούσε στην αναγνώριση και αποδοχή μιας
«σκιώδους» πλευράς των πόλεων και ων κατοίκων τους, κυρίως όμως, αφορούσε στην
παράδοση, που απετέλεσε το διακριτικό υπόβαθρο της πλατωνικής θεωρίας, και κατά την
οποία οι ψυχές των προγόνων βοηθούν στη δημιουργία της πολιτείας.

Διάρθρωση, συγκρότηση και περιγραφή των τεσσάρων σταδίων ανάπτυξης
των οικιστικών συγκεντρώσεων στον Πλάτωνα (Μπαλόγλου 2009):
Ο κατακλυσμός τον οποίο μνημονεύουν οι περισσότερες Μυθολογίες, εξαφάνισε το
ανθρώπινο γένος – εκτός από μια «μικρά ζώπυρα», που σώθηκε στις κορυφές των βουνών.
Σ’ αυτό το πρώτο στάδιο της στοιχειώδους διαβίωσης, μας λέει ο Πλάτωνας στους Νόμους,
«απουσίαζαν όλα εκείνα τα ‘όργανα’ και ότι άλλο ‘σπουδαίως ηυρημένον’ για να
εξυπηρετήσει την τέχνη ή την τεχνολογία ή την πολιτική ή κάποια άλλη σοφία». Σ’ αυτή την
πρώτη μορφή πολιτείας («δυναστεία»), ο αρχηγός της κάθε οικογένειας (ελέω του Κρόνου)
νομοθετούσε και έθετε κανόνες κοινής συμπεριφοράς. Στο δεύτερο στάδιο διαβίωσης οι
πρώτες απόπειρες κατασκευής κατοικιών συνοδεύονται από την κατεργασία των μετάλλων
και την ενασχόληση με την κτηνοτροφία. Μετά από παρέλευση χρόνου πολλού, «γενεαίς
παμπόλλαις», γράφει ο Πλάτων, όταν η επιστροφή στους τάφους των προγόνων γίνεται ικανή
συνθήκη, οι άνθρωποι πλέον «συνοικούν» σε «κοινήν και μεγάλην …οικίαν» ή σε σύνολα
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οικιών, προφυλαγμένων από αγκαθωτά περιτοιχίσματα. Αυτό
χαρακτηρίζεται ως «βασιλεία πασών δικαιοτάτην», η Ιεροβασιλεία.

το

τρίτο

στάδιο

Οι πόλεις ιδρύθηκαν κοντά σε ποταμούς, σε ανοιχτό πεδίο, στις διασταυρώσεις των
εμπορικών δρόμων. Αύξηση πληθυσμού, νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και δομή του
χώρου βάση «του Ιερού, του Κοινού και του Ίδιου» όπως τα θεσμοθέτησε μερικούς αιώνες
αργότερα ο Ιππόδαμος, προϋποθέτουν μια ισχυρή οργάνωση Πόλης – Κράτους. Στις Πόλεις
αυτές θα εγκαθιδρυθούν τα διάφορα πολιτεύματα και θ’ αποτελέσουν το τέταρτο στάδιο
διαβίωσης των ανθρώπων.
Την εξελικτική διαδικασία του ανθρώπινου γένους συνακολούθησε η πολιτισμική εξέλιξη,
που οδήγησε σε συγκρότηση οργανωμένων – και χωρικά – κοινωνιών: από τον πρωταρχικό
τύπο της «οικίας» στον τύπο της «συνοίκισης / συνοικισμού», στην «κώμην» και τέλος
στην «πόλιν» και κατ’ επέκταση στην «πολιτείαν», όπου σε λειτουργική συνάρτηση με την
εκάστοτε κοινωνική δομή διαμορφωνόταν ένα πλαίσιο δικαίου, από τους στοιχειώδεις
εθιμικούς κανόνες των πρώιμων μικροκοινωνιών μέχρι τη θεσμοθέτηση και καταγραφή των
νόμων, που διέπουν το βίο στην Ιδανική Πολιτεία.
«Ποία μηχανή και τίσιν ποτέ τρόποις» θα πραγματοποιηθεί η συγκρότηση της πόλεως
ώστε, μετά την ιεράρχηση των βασικών βιοτικών αναγκών των ανθρώπων, να διατυπωθεί το
σχήμα ανάπτυξης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα ενός πολιτισμού, όπου η
εργασία κατανέμεται με βάση τη φυσική προδιαγραφή του ατόμου και την ποιοτική υπεροχή
του ειδικευόμενου σε ορισμένη τέχνη. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η
αναγνώριση του κοινωνικού καταμερισμού των έργων – «το τα αυτού πράττειν», ως
πρώτιστο ζήτημα δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα, «εξαίρεται η συμβολή του Έρωτα για τη
γένεση των «τεχνών» - άρα του πολιτισμού, πνευματικού και τεχνικού, ακόμη και της
κυβερνητικής τέχνης του Δία, και την επίδοση των ανθρώπων σ’ αυτές» (Μπαλόγλου 2009).

Στοιχεία Χωροταξίας – Πολεοδομίας στην Πλατωνική Πολιτεία.
Έχοντας σαν πρότυπο την Κρήτη και μάλιστα ως υποδειγματική πόλη την Κνωσό, όπου
διεξάγεται και ο διάλογος (Νόμοι Γ), ο Πλάτων αξιολογεί την Κρητική Πολιτεία ως πρώτη
«επ’ αγαθώ» υλοποιημένη, μετά την Ιδεώδη Πολιτεία του, στο αξιολογικό του σχήμα.
Διαφαίνεται πλέον, η αναγκαιότητα περιγραφής μιας «Ενάρετης Πόλης», με βάση ένα
αρμονικό σύστημα αρετών : Φρόνηση, Ελευθερία και Φιλία επ’ Αγαθώ και του ατόμου
και της Πολιτείας (Μπαλόγλου 2009), όπως αυτές στοιχειοθετούνται βάση:
 της ονοματοθεσίας
 της τοποθεσίας και των Φυσικών συνθηκών (γεωμορφολογία, κλίμα)
 της ανθρωπογεωγραφίας, αριθμού νοικοκυριών (5.040) και κατοίκων (20.000-25.000)
 ενός σχεδίου («Γ.Π.Σ.» – χρήσεις γης – σχέδιο Πόλης), ιεράρχησης λειτουργιών,
χωροθέτησης «κλήρων» (περιουσιών) εντός ορίου (σχεδίου) / εκτός ορίου (σχεδίου)
 των «ειδικών διατάξεων» για επιφάνειες, όρια , κατάτμηση, δουλείες, άρδευση, κ.α.
 της ακτίνας οριοθέτησης της πόλης που απαιτούσε την κατασκευή τείχους.
Αντικρούοντας τη θέση του Πρωταγόρα «πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος», που
αφορά στα μεγέθη, στις μορφές των πραγμάτων και στις μεταξύ τους σχέσεις, στον κόσμο
του αισθητού, ο Πλάτων εισάγει τη θέση «πάντων χρημάτων μέτρον θεός», προβάλλοντας
ταυτόχρονα την ανάγκη η πόλη να σχετίζεται με μια θεία οντότητα (θεό, ήρωα προστάτη)
από τον κόσμο του Νοητού και να έχει ανάλογη αυτάρκεια (Chaix Ruy 1980).
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Απόδοση των «πολεοδομικών αρετών» της Πλατωνικής Πολιτείας σε
Μαθηματικές έννοιες, Γεωμετρικά σχήματα, Σύμβολα και Φιλοσοφικές
αρχές:
1. Η ιδέα της κεντρικότητας (κέντρο πόλης, κέντρο Χώρας) και του Κύκλου στην
Ακρόπολη, όπου οριοθετείται η ιερότητα του χώρου με τείχος που περιβάλλει τους Ναούς της
Εστίας, (οίκος, εστίαση), του Διός (νόμος, ηγεσία) και της Αθηνάς (διανόηση, τεχνική).
Κατά την Ιερή Γεωμετρία, η πόλη θεωρείται ακτινο-ομόκεντρη και για το εκτός του τείχους
της Ακροπόλεως τμήμα της, όπου η εκτός του τείχους πόλη και η περιφέρεια της διαιρείται σε
δώδεκα τομείς – κλήρους θεών, έναν για κάθε φυλή. 5040:12 αριθμούν τα νοικοκυριά του
κάθε τομέα (γειτονιάς) και για το καθένα αντιστοιχεί ένας κλήρος -ιδιοκτησία που
αποτελείται από δύο τμήματα, το ένα κοντά στις κεντρικές λειτουργίες της πόλης και το άλλο
στο πιο απομακρυσμένο σημείο της, ώστε να μην χαθεί η επαφή με την ύπαιθρο και την
καλλιέργεια της γης (Λαγόπουλος 2013).
2. Κατά την Κοσμογονία του Πλάτωνα (Τίμαιος), η ψυχή του Κόσμου και κατ’
αναλογία η ψυχή της πόλης όπως και κάθε άλλης μορφής, προκύπτει από μείγμα τριών
ουσιών: το «ταυτόν», η Ιδέα, η νοητή, αμετάβλητη φύση των μορφών, το «θάτερον», το
μεταβλητό και μεριστό, ορατό αντίγραφο του ιδεατού προτύπου - μείξη των τεσσάρων
πρωταρχικών στοιχείων (γη, νερό, αέρας, φωτιά) και ενός τρίτου είδους «τρίτον τι», το
οποίον προήλθε από την ανάμειξη αμετάβλητης και μεταβλητής ουσίας (Λαγόπουλος 2013).
3. Δομικά στοιχεία των μορφών είναι τα πέντε κανονικά στερεά, εκ των οποίων τα
τέσσερα συμβολίζουν κι από ένα στοιχείο της ύλης: ο κύβος το στοιχείο Γη, το τετράεδρο
το στοιχείο Πυρ, το οκτάεδρο το στοιχείο Αέρα, το εικοσάεδρο το στοιχείο Ύδωρ, ενώ το
δωδεκάεδρο συμβολίζει το στοιχείο Αιθέρα, ένα στοιχείο ψυχονοητικής τάξεως που
ζωογονεί, ενοποιεί και συγκροτεί τις μορφές και συνθέτει τις μεταξύ τους σχέσεις.
4. Η μείξη των στοιχείων που αφορούν στις μορφές του αισθητού κόσμου πρέπει να
έχει αναλογικότητα και η σύνθεση των μορφών να είναι αυτάρκης. Αυτό προϋποθέτει την
ύπαρξη Μέτρου. Μια καλή μορφή χαρακτηρίζεται από ισορροπία, συμμετρία, και ευμετρία
(αναλογικότητα, αναλογία των μερών μεταξύ τους και ως προς το όλον) (Λαγόπουλος 2013).
5. Η έννοια του Μέτρου κινείται ανάμεσα στο νοητό και το αισθητό μια «μετάφραση»
ποιοτήτων / Ιδεών σε ποσοτικά μεγέθη πράγματα / καταστάσεις. Ο γεωμετρικός μέσος και
άκρος λόγος των Πυθαγορείων, η συνεχής γεωμετρική αναλογία η οποία κατά τον Πλάτωνα
αποτελεί το βαθύτερο κοσμικό δεσμό (Olsen 2006).
6. Σε κάθε αρχιτεκτονικό / πολεοδομικό έργο – σε κάθε υφιστάμενη μορφή,
συνυπάρχουν τρία μέτρα. Τα δύο αφορούν στον κόσμο του αισθητού και είναι ένα
εξωτερικό μέτρο, η κλίμακα του έργου, που ορίζεται αντικειμενικά με βάση το ανθρώπινο
σώμα και ένα εσωτερικό μέτρο, ο κανόνας – ένας εμβάτης, ένα μέγεθος στο ίδιο το
αντικείμενο, από το οποίο προκύπτουν αναλογικά το ολικό και τα επιμέρους μεγέθη. Το τρίτο
μέτρο αφορά στον κόσμο του νοητού, όπου ο άνθρωπος, προσεγγίζοντάς τον ψυχονοητικά
/διαισθητικά, μπορεί να μαντέψει το αίτιο, την ιδέα, το λόγο της μορφής και να εμβιώσει
το απόλυτο μέτρο της (Μιχελής 1973).
7. Άρα το ΜΕΤΡΟ, το εξωτερικό, το εσωτερικό, το απόλυτο είναι η ικανή και
αναγκαία συνθήκη για τον σκοπό, «τον λόγο που κάθε μορφή είναι ΜΟΝΟ αυτό που
μπορεί να είναι» (Μιχελής 1973). Στην πόλη, το μέτρο εκφράζεται μέσα από τον τρόπο που
οργανώνονται λειτουργικά, ιεραρχικά και αρμονικά οι μορφές των κελυφών και δομούνται
μέσα από σχέσεις αναλογίας ως προς τα σχήματα, τα μεγέθη, την τάξη. Το μέτρο, όμως,
ανιχνεύεται, επίσης, στο Λόγο και στο Μύθο της πόλης.
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8. Η κοσμοαντίληψη ενός λαού, η κοσμική τάξη και η κοσμική αναλογικότητα που
αποτυπώνονται στα σχέδια των πόλεων, αποτελούν το μέτρο, τον εμβάτη, που δρα σαν
ενοποιητική αρχή κάθε πολεοδομικού σχηματισμού και εξασφαλίζει την συνοχή και την
συνέχειά της στο χώρο και το χρόνο.
9. Τα αισθητά μέτρα σχετίζονται με τις διαβαθμίσεις του φωτός / σκιάς που επιδρούν
στο αισθητικό αποτέλεσμα της αντίληψης των τόπων.
Η τοποθέτηση της πόλης στο κέντρο της περιβάλλουσας χώρας, για να εξασφαλιστεί
συμβολικά η κοσμική κεντρικότητα της, θέτει ερώτημα κατά πόσον η έννοια της Χώρας
αφορά μόνο στο ευρύτερο χωρικό υπόβαθρο. Στον «Τίμαιο» γίνεται φανερό ότι ανάμεσα στο
νοητό και αμετάβλητο πεδίο των Ιδεών και στον ορατό και μεταβαλλόμενο χώρο των
αντιγράφων τους, υπάρχει η Χώρα «… ανόρατον είδος τι και άμορφον, πανδεχές,
μεταλαμβάνον δε απορώτατά πη του νοητού…» ένα άμορφο και σκοτεινό είδος (σκοτεινή
ύλη;) (Chaix Ruy 1980). Επομένως, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι Χώρα είναι η μήτρα που
υποδέχεται και ουσιαστικοποιεί τις Ιδέες, επενεργώντας στην αναλογία, στη μείξη και στις
μεταβολές των στοιχείων, που συνιστούν το «γίγνεσθαι» των μορφών. Είναι ο Τόπος – το
πεδίο εντός του οποίου σχηματίζονται, συσχετίζονται, εμψυχώνονται και ενεργοποιούνται οι
μορφές, τα γεγονότα και οι καταστάσεις και, ανάλογα με τον προορισμό τους, «επενδύονται»
με πληροφορία και κινητικότητα. (π.χ. ο περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων!).
Συμβολικά, ο «Ομφαλός» των Δελφών είναι ίσως, η καλύτερη απεικόνιση της έννοιας
«Χώρα», ενώ με όρους σύγχρονης Φυσικής, είναι ένα κβαντικό πεδίο διαπληροφορίας.

Σύρος, ο τόπος που γέννησε τρεις μεγάλους πολιτισμούς
Πλάτωνος, «Κρατύλος» (401b–e), Διάλογος Σωκράτη - Ερμογένη:
ΣΩ. (Μετά το πρωταρχικό χάος) «…Ν’ αρχίσουμε λοιπόν από την Εστία, σύμφωνα με
την συνήθεια… Τί να υποθέσουμε ότι είχε στο νου εκείνος που την ονόμασε Εστία; … Αν
κανείς ερευνήσει τα ξενικά ονόματα, περισσότερο ανακαλύπτει ποια σημασία έχει το καθένα
από αυτά. Λόγου χάρη, εκείνο που εμείς το ονομάζουμε ουσία, μερικοί το ονομάζουν
εσσία και άλλοι ωσία… Και εφόσον εμείς λέμε «εστίν» εκείνο που μετέχει στην ουσία,
στην ύπαρξη, είναι σωστό και γι’ αυτόν τον λόγο να ονομάζεται Εστία γιατί φαίνεται ότι τον
παλιό καιρό και εμείς ονομάζαμε εσσία την ουσία… Και όσοι πάλι την ονόμασαν ωσία,
αυτοί θα είχαν ίσως τη γνώμη του Ηράκλειτου ότι όλα τα όντα κινούνται και τίποτα δεν μένει
στάσιμο. Και όπως ξέρουμε, η αιτία και η διευθύνουσα αρχή είναι εκείνο που ωθεί,
επομένως, είναι σωστό να ονομάζεται αυτό ωσία (ώσις, ώθησις)».
Συμπληρωματικά, αναφέρουμε και τον ιωνικό τύπο, Ιστίη, (ρ. ίστημι) που συνδέει την
εστία με τον ιστό και τον κοσμικό άξονα, Αxis Moundi (Εγκ. Πάπυρος – Λαρούς –
Μπριτάννικα). Η πρωτότοκη κόρη, του Κρόνου και της Ρέας, παριστάνεται με το ένα χέρι
υψωμένο να δείχνει την ουράνια προέλευση των ηλιακών ακτίνων που άναβαν το ιερό πυρ
στο βωμό της. Η προστασία του πυρός ώστε να παραμένει άσβεστο, αφορούσε στην
συντήρηση και στην προστασία της πόλης, της χώρας, αλλά και της Χώρας / Μήτρας του
Τόπου. Γι αυτό και ο Σωκράτης στον «Κρατύλο» συμπληρώνει: «Από μας λοιπόν εξαρτάται
αν θα είναι άγιος ο τόπος που φροντίζει η Εστία, φύλακας του νοικοκυριού κι αν η Εστία, η
ταγμένη θεά στις θυσίες που καθαγιάζουν τις οικογένειες, γίνει η προστάτισσα των πολιτειών
μας». Ίσως τώρα, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι: Η Εστία (εστίαση), η Ουσία (ύλη
και ενέργεια), η Χώρα (μήτρα, αιθέρας, μορφογενετικό πεδίο) συμπυκνώνει και
ουσιαστικοποιεί το νοητό, την Ιδέα, σ’ ένα εστιακό κέντρο, κοσμικό άξονα, ομφαλό,
τόπο, γύρω από το οποίο εκδηπλώνονται ροϊκά σε χωροχρονικό συνεχές, συνθήκες ώσης
και εξέλιξης μορφών, σχέσεων, καταστάσεων και συμβάντων. Επομένως, μήπως το
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«Ουσύρα ή Ουσούρα» το όνομα, με το οποίο αποκαλούσαν οι Φοίνικες πειρατές την Σύρο,
ήταν ελληνικό και σήμαινε την «ΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΡΕΕΙ»;
Στη Σύρο γεννιέται και ζει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ο μεγάλος προσωκρατικός
φιλόσοφος, δάσκαλος του Πυθαγόρα, Φερεκύδης. Ο Αριστοτέλης, σχολιάζοντας το τεράστιο
έργο του περάσματος από την αναλογική στη λογική, στην επιστημονική σκέψη, τον
χαρακτηρίζει «μεμειγμένο θεολόγο φιλόσοφο» (Στεφάνου 2014). Στο περί κοσμογονίας /
θεογονίας έργο του, «Πεντέμυχος», προτείνει τρεις άναρχες δημιουργικές Αρχές, το Ζα (Ον),
τον Κρόνο (Χρόνο) και την Χθονίη (Χώρο) και, μιλάει για την αθανασία της Ψυχής και τον
Αιθέρα, ο οποίος ζωογονεί τις μορφές, τις εκάστοτε μείξεις – τις κράσεις των τεσσάρων
στοιχείων, που ο Κρόνος εναποθέτει σε μυχούς (κοιλότητες) της Χθονίης, μια σαφώς
κβαντική αντίληψη κόσμου. Συνοψίζοντας, Φερεκύδης: 4 στοιχεία, μυχοί, κράσεις –
Αιθέρας. / Πλάτων: 4 στοιχεία, αναλογίες μίξης στοιχείων – Χώρα, Μήτρα ψυχικής
(αιθερικής) τάξεως. Επομένως, για τους δύο φιλόσοφους τα 4 στοιχεία και ο Αιθέρας
αποτελούν την κοινή ψυχονοητική / μορφογενετική αφετηρία.
Το ΒΑ τμήμα της Σύρου, η Απάνω Μεριά, εφάπτεται στην, κατά Jean Richer,
ευθυγραμμία Δελφών – Αθήνας – Δήλου (Richer 2001, χάρτης VIII). Και η απόσταση
Δελφών – Αθήνας (μετρικά) είναι ίση με την απόσταση Αθήνας – Σύρου! Στη Δήλο (ή
Ορτυγία, ή Αστερία) γεννώνται ο Απόλλων και η Άρτεμις, τα φώτα της Γης. Το θαλάσσιο
τμήμα μεταξύ Δήλου και Σύρου έχει αποδειχθεί, με βάση μια έρευνα της NASA, ως το
«φωτεινότερο σημείο της Γης». Ίσως, αυτό να είναι και το ιδιάζον χαρακτηριστικό της
Σύρου: η διαύγεια, το Φως. Επομένως, είναι μάλλον εύλογη η ενασχόληση του Φερεκύδη με
το Χρόνο και την κατασκευή του περίφημου ηλιοτροπίου στον τόπο για τον οποίο ο Όμηρος
λέει «όθι τροπαί ηελίοιο». Οι «κράσεις» των Τόπων αποδίδονται στα ιδιάζοντα
χαρακτηριστικά κάποιου Θείου Όντος. Ποιο θείο Ον/Αρετή χαρακτήρισε τους τόπους
Χαλανδριανή, Χώρα Άνω Σύρου, Ερμούπολη; Θεωρούμε ότι οι πλατωνικές Αρετές
συνυπάρχουν και στους τρεις πολιτισμούς της Σύρου. Κάθε φορά, όμως, εξαίρεται μια από
αυτές, ως κύριο ιδιάζον πολιτισμικό χαρακτηριστικό του. Αναζητούμε την Αρετή που
αντιστοιχεί σε κάθε έναν από τους πολιτισμούς αυτούς.

Ο αρχαϊκός κυκλαδικός (πρωτοκυκλαδικός) πολιτισμός Σύρου – Κέρου
«Όμως, κανένας από τους θεούς, ούτε ο ίδιος ο Αρχιτέκτονας που κατασκεύασε αυτόν τον
ορατό κόσμο και πειθάρχησε την Ανάγκη, δεν είναι τέλειος. Μόνη η Ιδέα του Αγαθού, ήλιος
του νοητού κόσμου, φωτίζεται με το δικό της φως. Μονάχα γι’ αυτή μπορεί να πει κανένας
πως υπάρχει. Παντοτινά όμοια με τον εαυτό της, βρίσκεται πάνω από τα σκαμπανεβάσματα
του Χρόνου. Μονάχα αυτή εξουσιάζει ένα παρόν. Δεν βρίσκεται μέσα σε ότι κυλά. Γι’ αυτήν
μπορεί κανείς να πει πως: Ήταν και θα είναι» (Chaix Ruy 1980).
Σε «απόσταση φωνής» από τον οικισμό και το νεκροταφείο της Χαλανδριανής, η
οχυρωμένη ακρόπολη Καστρί αποτελεί τμήμα ενός καλά οργανωμένου, πλούσιου και
πολυάριθμου οικισμού που χρονολογείται από το 2800 έως το 2200π.Χ. περίπου,
Προσαρμοσμένος ο οικισμός στο φυσικό ανάγλυφο, στην κορυφή ενός απότομου βράχου,
στη ΒΑ πλευρά του νησιού, οριοθετείται από τείχος και από κρημνώδη πλαγιά που καταλήγει
στον κόλπο της Κλεισούρας, το λιμάνι των πλοίων, σημαντικού μεγέθους, που
αποτυπώνονται σ’ ένα από τα τηγανόσχημα τελετουργικά κτερίσματα που βρέθηκε σε τάφο
της Χαλανδριανής. Η πολεοδομική ανάπτυξη του οικισµού είναι περικεντρική. Τα
περισσότερα κτίρια έχουν αυλές περιφραγμένες µε κτιστό μαντρότοιχο και απλώνονται προς
την κορυφή οργανωμένα σε οικοδομικές νησίδες, που χωρίζονται μεταξύ τους µε στενούς και
συχνά βαθμιδωτούς δρόµους παράλληλους ή/και κάθετους προς το τείχος (Στεφάνου 2014,
Μαρθάρη 2016). Ανάγοντας στο Πλατωνικό πρότυπο την ανωτέρω περιγραφή, με αφετηρία
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την κορυφή του βράχου, προτείνουμε το εξής σχήμα: Οριοθέτηση Ακρόπολης > ιερό κέντρο,
προστάτης θεός > Ιερά δρώμενα. Οριοθέτηση / Περιτείχιση οικισμού, τμήμα κύκλου > ένας
οικισμός κυψέλη > Κοινά δρώμενα. Πέραν, όμως, των υποθέσεων, από τα ευρήματα (εστίες,
θραύσματα αγγείων, κλπ.) προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πολύ ζωντανό οικισμό
αγροτοκτηνοτρόφων, ναυτικών, εμπόρων και βιοτεχνών (αγγειοπλάστες, χαλκουργοί), μια
ιεραρχημένη κοινωνική δομή που προϋποθέτει θεσμοθέτηση της Ιεροβασιλείας (βασιλεύςιερέας). Ένας οικισμός αυτάρκης.
Αναζητούμε το πλατωνικό Αληθές, το Δίκαιον, ως έκφραση του απολύτως Αναγκαίου.
Στο χρονικό φάσμα, που καλύπτει τη Νεολιθική (μέση/ύστερη) και την Αρχαϊκή εποχή, τα
πάντα συμβαίνουν μέσα στο πλαίσιο του ευθέως αναγκαίου (επιβίωση) και του κατ’ αναλογία
ιδεατού (σύμβολο θρησκευτικό, καλλιτεχνικό), κατά το δυνατόν πιο κοντά στο Αληθές.
Επομένως, το Αληθές συμπυκνώνεται και ωριμάζει στους ασύλητους τάφους της
Χαλανδιανής με τα κτερίσματα τα αναγκαία για το «μεγάλο ταξίδι» και το ειδώλειο της
Μεγάλης Μητέρας – σύμβολο απίστευτης αφαίρεσης και ιδεολογικής πύκνωσης – να
μεταμορφώνεται σε Παναγία Χαλανδριανή.

Η καθολική Σύρα: Εστία του ευρωπαϊκού πολιτισμού στη μέση του
αρχιπελάγους
Από τον πρώιμο Μεσαίωνα, ληστές, πειρατές και αρρώστιες δημιούργησαν μια αυξημένη
ανάγκη της προστασίας, που καλύφθηκε εν πολλοίς από την ισχυροποίηση του ρόλου της
εκκλησίας (θρησκευτική, οικονομική και πολιτική εξουσία). Τα μοναστήρια έγιναν τα κέντρα
των νέων πόλεων και η προσφορά των μοναστικών ταγμάτων στους τομείς της υγείας
(νοσοκομεία), της πρόνοιας (πτωχοκομεία), της παιδείας (σχολεία, πανεπιστήμια),
συνετέλεσαν στην προώθηση της πολεοδομικής οργάνωσης κατ’ εφαρμογήν του ισχύοντος
εθιμικού δικαίου. Οι οικισμοί, για λόγους ασφαλείας, εντάσσονται σε υπερυψωμένες
τοποθεσίες σε απόσταση από τη θάλασσα, σε διασταυρώσεις χερσαίων δρόμων, που
καταλήγουν στις Πύλες των τειχών του οικισμού. Η ακανόνιστη διάταξη των σπιτιών,
αποτέλεσμα της παρακολούθησης του φυσικού ανάγλυφου του εδάφους, εξελίσσεται
οργανικά και προσαρμόζεται έξυπνα στο περιβάλλον – και για λόγους οικονομίας. Το
αναδυόμενο σχέδιο του οικισμού αναπτύσσεται σε σειρές ακανόνιστων δακτυλίων, γύρω
από ένα Κέντρο ή μια κεντρική λειτουργία, όπου λειτουργικές και αποδοτικές προσαρμογές
γεννούν ένα σύνολο, ένα τελικό σχέδιο πολύ συνεκτικό και αισθητικά απολύτως συνεπές,
όπου οι δακτύλιοι συνδέονται μεταξύ τους με ένα πολύπλοκο δίκτυο δρόμων, πλατειών και
κλιμακωτών προσπελάσεων, που άμεσα ή κυρίως έμμεσα, προσεγγίζουν το κέντρο.
Στην περίπτωση των ελληνικών νησιώτικων, παραδοσιακών οικισμών, η τελευταία
εξωτερική σειρά κατοικιών διαμορφώνει και το αμυντικό τείχος, που περιβάλλει τον
μεσαιωνικό οικισμό, τη «Χώρα», τη Χώρα της Άνω Σύρου εν προκειμένω. Σκαρφαλωμένη
στον βράχο, οργανώνεται οικιστικά από ντόπιους και ξενόφερτους κατοίκους, όπου από τις
αρχές του 13ουαι. «αναπτύσσεται ένας ξεχωριστός, σπουδαίος πολιτισμός, μίγμα του
νησιώτικου τρόπου ζωής με τα καθιερωμένα του ήθη και έθιμα και των θρησκευτικών
εκφράσεων και συνηθειών που τον τροφοδοτούσε η δυτική Ευρώπη μέσω του πολυάριθμου
καθολικού κλήρου και των σπουδαίων για τη θρησκευτική, πολιτιστική και προνοιακή
προσφορά τους, μοναστηριών των διαφόρων καθολικών ταγμάτων» (Στεφάνου 2014).
Ένας «δεσποζόμενος» βράχος. Η εκκλησία του Αγ. Γεωργίου, ο καθολικός καθεδρικός
Ναός επικάθεται «ως η Κιβωτός επί του Αραράτ» στην κορυφή του βράχου (Αμπελάς 1875),
στο κέντρο μια δομής οικιστικών λειτουργιών και κοινωνικών τάξεων, σημαντικό τοπόσημο
και σημείο αναφοράς και ισχυρός πυκνωτής Μύθου και Λόγου – axis mundi. Μαζί με το
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Παλάτι του Επισκόπου το ΚΙΜΚΕΣ46, η οικία εφημερίου και κτίρια συνοδείας , αποτελούν
περιτειχισμένη Ακρόπολη, της οποίας η δεύτερη Πύλη αποκαταστάθηκε πρόσφατα
(Στεφάνου, Φραγκιαδάκη, Προβελέγγιος, 2018). Η «Ακρόπολη» δεσπόζει της ιεραρχημένης
δομής του οικισμού που αναπτύσσεται σε συνοικίες – γειτονιές των οποίων το κέντρο είναι
σχεδόν πάντα - με εξαίρεση την «Πιάτσα» - κάποια εκκλησία ή Μονή. Η ισχυρή
θρησκευτική δομή ασφαλώς επηρέασε τη διαμόρφωση του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού
χαρακτήρα του οικισμού, που ξεχύνεται στις πλαγιές του λόφου (εκτός από την κρημνώδη
ΒΔ), ελέω Θεού και Αγίου συνεννούντος. Η ιδιαίτερη κοινωνικο-θρησκευτική δομή της Άνω
Σύρου οδήγησε σε μια αυστηρή intra - mοuros συσπείρωση των κατοίκων που ζουν
κυριολεκτικά με βάση τις ώρες που σημαίνουν τα καμπαναριά των εκκλησιών. Οι πύλες
(7 συνολικά) του οικισμού, του οποίου τα τείχη διαμορφώνουν τα ίδια τα σπίτια, κλείνουν με
την καμπάνα του εσπερινού και τη δύση του ήλιου.
Το έργο των Μονών του Καθολικού Δόγματος στην Άνω Σύρο. Το μεγάλο
κοινωνικό έργο που πραγματοποιείται από τους μοναχούς, έχει αφετηρία τις ίδιες τις Μονές.
Η αρχαιότερη, η Μονή των Καπουτσίνων (κατασκευάστηκε το 1644, με εντολή του
Λουδοβίκου 13ου), είχε ως έργο την παιδεία και κυρίως την πρόνοια (έργο παρηγοριάς και
συμπαράστασης). Η Μονή των Ιησουϊτών (1744) είχε ως έργο την εκπαίδευση και τον
πολιτισμό και χάρη στην διορατικότητα των πατέρων Ιησουϊτών, ήρθη η επιφύλαξη των
Συριανών στο να δεχτούν τους Χιώτες και Ψαριανούς πρόσφυγες και να δημιουργηθεί η
Ερμούπολη. Η Μονή του St. Vincent de Paul, με έργο την Πρόνοια (νοσοκομεία, ιατρεία,
ορφανοτροφεία, γηροκομεία). Η Μονή του St. Jean de la Salle με έργο την Παιδεία. Γενικά,
η πολυάριθμη παρουσία των Κληρικών, αλλά και άλλων Εκκλησιαστικών ταγμάτων
(Ουρσουλίνες, Δομινικανίδες, Κλαρίσσες, Καρμελίτησσες μοναχές, και μοναχές του St.
Joseph) συνέβαλλαν ώστε να καλλιεργηθεί και ν’ αναπτυχθεί ο φραγκοσυριανός πολιτισμός
της Απάνω Χώρας.
Συμπέρασμα: Αν και βρίσκουμε στοιχεία «πλατωνικής πολεοδομίας» στη δομή του
οικισμού, κυρίως αναγνωρίζουμε την ωρίμανση του πολισμού της Καθολικής Σύρας στο
πλατωνικό ιδεώδες του κοινωνικά Καλού και Αγαθού μέσα από την ουσιαστική
προσφορά (Παιδεία και Πρόνοια) που συνετέλεσε στην προετοιμασία του «επόμενου
πολιτισμού της».

Η νεοκλασική Ερμούπολη. Η γέννηση του νεοελληνικού πολιτισμού
«Ο ισχυρότερος πυκνωτής των ιδιαζόντων χαρακτηριστικών της οντότητας – της
Φυσιογνωμίας ενός Τόπου είναι το Όνομά του», λέει ο Ιωσήφ Στεφάνου (Στεφάνου 2001).
Στο 4ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στην Σύρο, το 2011, μέσα από
τη θεωρητική πλαισίωση της εργαστηριακής άσκησης των σπουδαστών, σκιαγραφήσαμε την
μοναδική προσωπικότητα του Αρχέτυπου Ερμής, ως Μύθο και Λόγο. Η Ερμούπολη, η πόλη
του Ερμή - μια «αποικία» από πρόσφυγες έμπορους - ως Τόπος εμψυχώνεται από τα
ιδιάζοντα χαρακτηριστικά αυτής της οντότητας, το Genius Loci του τόπου, αναδεικνύοντας
και αποδίδοντας τα στοιχεία εκείνα της αστικότητας που σφράγισαν την κοινωνικονομική
σύνθεση και τη μορφολογία της πόλης με τη δημιουργία του πρώτου Αστικο-βιομηχανικού
Κέντρου
στην ελεύθερη Ελλάδα. Η Ερμούπολη αποτελεί το πρώτο παράδειγμα
αστικοποίησης στην Ελλάδα, με τη μορφή και την έννοια που η αστικοποίηση
χαρακτηρίστηκε από τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών στις βιομηχανικές πόλεις της
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Κέντρο Ιστορικών Μελετών Καθολικής Επισκοπής Σύρου, πρώην Ιερατική Σχολή.

124

Ευρώπης του 19ου αιώνα, την ανάπτυξη του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και την
αντίστοιχη αρχιτεκτονική έκφραση στη μορφολογία και στην κλίμακα των κτιρίων.
Απόηχος του Ευρωπαϊκού Νεοκλασικισμού, ο ιδιόμορφος ρομαντικός κλασικισμός που
εφαρμόζουν Ξένοι και Έλληνες αρχιτέκτονες και μηχανικοί, σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, αν
και διατηρεί εμφανείς τις επιρροές της κλασικής αρχιτεκτονικής, είναι πιο εκλεκτικός
επιτρέποντας μεγαλύτερη ελευθερία στην έκφραση των δημιουργών, καθιστώντας την
Ερμούπολη μια πόλη με κτίρια μνημειακής αρχιτεκτονικής, που διαθέτουν μαρμάρινες
προσόψεις με προσεκτικά λαξευμένη τοιχοδομία και περιποιημένο αρχιτεκτονικό διάκοσμο.
Ο κλασικισμός των Βαυαρών ψυχρός, άκαμπτα συμμετρικός και άχρωμος «ξαναβρίσκεται
στα νερά του», στην Ελλάδα, εγκλιματίζεται στο περιβάλλον, ξεχύνεται στους δρόμους και
ξαναζωντανεύει, φέρνοντας έναν αέρα φρέσκιας αστικότητας, όπου ως αστικότητα εννοούμε
όχι μόνο τη δομή, τη λειτουργία και την αισθητική μιας ιστορικής αστικής πόλης, αλλά και το
υπόβαθρο, περισσότερο ή λιγότερο εμφανές, ενός συνόλου σχέσεων (ψυχονοητικών και
κοινωνικοοικονομικών), θεσμών (ηθών, εθίμων, δικαίου) και πολιτισμού, μ’ άλλα λόγια ενός
τρόπου ζωής και συστήματος αξιών.
Ο όρος «αστικό» ως ιδιάζον χαρακτηριστικό ορισμένων μόνο πόλεων, προϋποθέτει την
ύπαρξη άστεως, δηλαδή την αναγκαία υποδομή και τα κελύφη που είναι σε θέση να
στεγάσουν ένα σύνολο πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών πολιτιστικών και παραγωγικών
δραστηριοτήτων με στόχο την αειφορία της πόλης. Στην Ερμούπολη, την Πόλη του Ερμή, ο
νεοκλασικός ρυθμός δεσπόζει και χαρακτηρίζει τόσο τα κλειστά κελύφη (κτίρια) όσο και τα
ανοιχτά κελύφη (δρόμους, πλατείες, ελεύθερους χώρους) της πόλης. Η ιστορικότητα και η
αστικότητα της Ερμούπολης, χαρακτηριστικά ιστορικού αστικού κέντρου – του πρώτου
αστικού κέντρου της χώρας, τη διαφοροποιούν εντελώς από τον κοινό νησιώτικο χαρακτήρα
των περισσότερων κυκλαδίτικων νησιών, χωρίς, όμως, να αποκλείουν την δυνατότητα να
χαρακτηριστεί και ως παραδοσιακός οικισμός (Στεφάνου2003). Ο Νεοκλασικός αστικός
χαρακτήρας της πόλης αναδύθηκε και μέσα από την καταγραφή των αξιόλογων κελυφών
της, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της έρευνας του ΕΜΠ για τον πολεοδομικό
σχεδιασμό της Ερμούπολης, όπου μέσα από την καταγραφή επαληθεύτηκε και το ιστορικό
πρώτο Ρυμοτομικό Διάγραμμα της Ερμούπολης, σχεδιασμένο από το λοχαγό Weiler το
1837, όπως αυτό διασώζεται σε αντίγραφο του ΕΜΠ, καθώς επίσης και το ιστορικό
Ρυμοτομικό Διάγραμμα Επέκτασης του τομέα Β του 1874 (επικυρωμένο αντίγραφο).
Επομένως, λέγοντας Αστική Πόλη και κατ΄ επέκταση «Αστικό Τοπίο», εννοούμε το
τοπίο που αποτυπώνει το ιδιάζον χαρακτηριστικό του αστικού (urban) – της
αστικότητας ενός τόπου - μιας πόλης , το χαρακτηριστικό που αφορά στη Μυθολογική
της Αναλογία, στη Λογική της Συνέπεια και την Εσωτερική της Αρμονία και Τάξη.
Χαρακτηριστικό που:
1

Ανιχνεύεται

 Στη συνοχή των δομών και στη συνέχεια του πολεοδομικού ιστού, δηλ. στην ύπαρξη
δικτύων
 Στις θέσεις, τις κλίμακες, τα μεγέθη των μορφών (ανοιχτών και κλειστών κελυφών)
και στις μεταξύ τους διασυνδέσεις, που διαμορφώνουν τα φυσικά, λειτουργικά, πολιτισμικά,
ψυχολογικά και νοητικά όρια της πόλης, η παραβίαση των οποίων οδηγεί σε φαινόμενα
παρακμής


Στις προσπελάσεις, στις κινήσεις, στις αποστάσεις

 Στο κέντρο (core) της πόλης και στις επιμέρους κεντρικότητες και τις ακτίνες
επιρροής τους
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Στα Μνημεία και την Ιστορία της πόλης

 Στα τοπόσημα, τα χρονόσημα και τα συμβάντα αλλά και τα συμβαίνοντα σε ενεστώτα
χρόνο
 Στις κρυφές διαστάσεις της πόλης, τις ματιέρες της, τις οσμές της, τους ήχους και τις
γεύσεις της
 Στην ολότητα και την πληρότητα και στη δυναμική της αλλαγής ενός ζώντος
οργανισμού
 Στην διαπίστωση της Αυτομοιότητας και της Αυτοαναφοράς (του συνόλου προς τη
βασική ποιούσα αρχή, τον Αρχέτυπο Εμβάτη)
 Στη λειτουργική κάλυψη των Αναγκών του πολίτη, στο επίπεδο του Δικαίου, του
Αγαθού, του Ωραίου, με άλλα λόγια στο επίπεδο του πολιτισμού.
2 Αναγνωρίζεται και σε άλλες λειτουργικές και μορφικές ενότητες – επιμέρους τοπία –
π.χ. το βιομηχανικό τοπίο
3 Δημιουργεί σχέσεις σύζευξης ή και διάζευξης με τα επιμέρους τοπία (π.χ.
βιομηχανικό τοπίο, τοπίο Άνω Σύρου), με το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, με άλλες μορφές
χρήσης
Κάνοντας μια πρώτη σύγκριση, τα ανωτέρω ιδιάζοντα χαρακτηριστικά του «αστικού», θα
μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ανταποκρίνονται στις Αρχές Χωροθέτησης και την απόδοση
των Πολεοδομικών Αρετών της έννοιας «Χώρα», όπως προκύπτει από τους πλατωνικούς
διαλόγους, με προεξάρχουσα την Ιδέα του Ωραίου. Βάση αυτού, ισχυριζόμαστε ότι ως
οντότητα η Ερμούπολη αποτύπωσε με τρόπο μοναδικό στη Φυσιογνωμία της το Εύμορφον, το Ωραίον.

Επίλογος
Ιδανικός σημειακός τόπος, γόνιμη στιγμή: το ελάχιστο Κενό στο χωρόχρονο
Ο Χώρος : έννοια μαθηματική, αφηρημένη, κενή περιεχομένου. Η παρουσία του
ανθρώπου συγκεκριμενοποιεί το χώρο πληρώνοντας τον με μορφές, λειτουργίες, όνειρα
προσδοκίες, σημασίες. Βιώνει το Μύθο και αναζητάει το Λόγο. Και τότε ο χώρος έχει
μετατραπεί σε Τόπο με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά (με συγκεκριμένη κράση θα έλεγε ο
Φερεκύδης), που συγκροτούνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μορφών (όλων των
ειδών και όλων των καταστάσεων) που τον αφορούν τον χώρο αυτό. Επομένως, μπορούμε να
μιλάμε για μια οντότητα, με παλμό ζωής, με την οποία βρισκόμαστε σε σχέση διαλεκτική
(κρίνουμε την φυσιογνωμία του τόπου) (Ι. Στεφάνου 2001).
Ο Τόπος ως μυχός (θύλακας, κοιλότητα εδάφους), δημιουργεί προϋποθέσεις ωρίμανσης
μορφών, σχέσεων και συμβάντων, όταν μέσα από την ιδρυτική πράξη που τελεί ο θεός, ο
ημίθεος, ο ήρωας εμφυτευτεί ο σπόρος μιας Ιδέας, ενός πολιτισμού. Εκεί απαιτείται η
γόνιμη στιγμή που επιτρέπει στον παρατηρητή να αντιληφθεί τον σκοπό και την
αναγκαιότητα της Ιδέας που γεννά τη μορφή (το όν, το συμβάν) στην οποία ενυπάρχουν
ταυτόχρονα, η Αρχή, το Τέλος και η εν δυνάμει Εξέλιξή της (Μιχελής 1973). Είναι η
στιγμή που οι Ώρες (Ευνομία, Δίκη, Ειρήνη) συνδέουν τον παρατηρητή με τη Μνήμη (τη
Μνημοσύνη, αδελφή της Θέμιδας) και του αποκαλύπτεται το Αληθές, το Αγαθόν, το Ωραίο
του συμβάντος (Πετράτου-Φραγκιαδάκη2017). Είναι η στιγμή που η Ιδέα / όν ζωογονεί τις
μορφές και αποτυπώνει σ’αυτές ως μοτίβο το ιδιάζον και αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό της:
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«….Κάθε έργο αξιόλογο – πολιτισμός
εν προκειμένω – έχει ένα μοτίβο
χαρακτηριστικό. Γύρω απ’ αυτό και ως προς αυτό διαλέγονται όλα τα στοιχεία του
έργου (ρυθμός, μέτρο, αναλογίες), μέσα από αντιθέσεις αρμονικές. Το μοτίβο έτσι
αναπτύσσεται μέσα σ’ όλες τις εκφάνσεις του έργου, αφού κάτω από το μοτίβο κρύβεται
μια διάθεση, μια τάση πνευματική, που χαρακτηρίζει το όλο έργο : η Ιδέα.» (Μιχελής
1973). Το αυτό ισχύει και για το πολεοδομικό περιβάλλον όπου το μοτίβο είναι το κέντρο, η
εστία, πηγή δύναμης αισθητικής. Είναι ο Πυκνωτής της Ιδέας που κυριαρχεί και δεσπόζει.
‘Όταν συμβεί να συνυπάρξουν το ιδεατό σημείο και η γόνιμη στιγμή σε διαστάσεις που
τείνουν στο ΜΗΔΕΝ (μηδέ – εν, αλλά με μέτρο σύγκρισης το ΕΝ), τότε προκύπτει ένα
σημειακό ΚΕΝΟ στο χωρόχρονο. Και ανάλογα με το βαθμό συνείδησης του παρατηρητή,
το σημείο μηδέν του χωροχρόνου μπορεί να διασταλεί και να συνυπάρχουν όλα και
τίποτα. (Μια στιγμή κατάλυσης ακόμα και των φυσικών Νόμων!). Ένα μοναδικό βίωμα! Σαν
την στιγμή που «παγώνει» στον αέρα η κίνηση του Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ, όταν
πρωταγωνιστεί σε παράστασης κλασικού μπαλέτου. Σαν την περιστροφή, το άλμα πλήρους
κύκλου πάνω από τη ράχη του ταύρου των Μινωικών Ταυροκαθαψίων – μια τελετή
ενηλικίωσης / ωρίμανσης των νέων ανεξαρτήτως φύλου. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος - των
Ταυροκαθαψίων, μιας φάσης της ζωής, μίας σποράς, ενός έργου, κλπ. και εφόσον έχει
πραγματοποιηθεί σωστά (χωρίς να εκ-βιαστεί η εξελικτική του διαδικασία), στο ελάχιστο
χωροχρονικό σημείο σύμπτωσης του ιδανικού τόπου και της γόνιμης στιγμής, σε μια
κατάσταση φυσικής και ψυχονοητικής ωρίμανσης, στο απόλυτο εδώ και τώρα, σ’ ένα
εσωτερικό τοπίο κενού – άρα σε κατάσταση δεκτικότητας - όπου έχει ήδη φυτευτεί ο
«σπόρος του όντος» της ροής, της συνέχειας, καταδεικνύεται η ωρίμανση ενός
πολιτισμού, που αναπτύχθηκε σε τρείς φάσεις.
Όπως ακριβώς αποτυπώνεται στον τάφο ΧΙ του
Πρωτοκυκλαδικού
νεκροταφείου
της
Χαλανδριανής (2700-2200π.Χ.). «Σε θάλαμο με
κυκλοτερές σχήμα (διάμετρος 1,09μ.), ο εξέχων
Νεκρός είχε τοποθετηθεί σε συνεσταλμένη
στάση στο αριστερό πλευρό. Ένα μαρμάρινο
ειδώλιο (μεγάλη θεά σε κατάσταση εγκυμοσύνης)
και μια μαρμάρινη φιάλη είχαν τοποθετηθεί επάνω
από το κεφάλι του νεκρού… Τηγανόσχημο σκεύος
βρέθηκε ακουμπισμένο στο τοίχωμα του τάφου, με
την διακοσμημένη του πλευρά στραμμένη προς
τον νεκρό. Η εντύπωση που δίνεται είναι ότι το
αγγείο είχε τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο
νεκρός να μπορεί να «βλέπει» την παράσταση
και μάλιστα να τη «βλέπει» σωστά, με τον
αστέρα επάνω και το ηβικό τρίγωνο κάτω…».
(Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων).
(Πλάτωνος, Τίμαιος) «Λέγεται μόνο πως αν η ενσαρκωμένη ψυχή κατορθώσει να νικήσει
τα βίαια αισθήματα που την κινούν και να ζήσει με δικαιοσύνη στο τέλος της γήινης ζωής
της, θα γίνει δεκτή στην «κατοικία του άστρου που μαζί του συγγενεύει» (Chaix Ruy
1980).Και ο εξέχων νεκρός του τάφου ΧΙ σε στάση εμβρυακή, στρέφεται προς το
Απολλώνιο Φως, που θα βλαστήσει τον σπόρο που γέννησε τους τρεις μεγάλους
πολιτισμούς της Σύρας.

127

Βιβλιογραφία
Αμπελάς Τ. (1875), Η Ιστορία της Νήσου Σύρου, από Αρχαιοτάτων Χρόνων μέχρι τα καθ’
ημάς, εκδ. Δήμου Ερμούπολης.
Γκίκας Σ, (19980 Φιλοσοφικό Λεξικό, 7η έκδοση, Αθήνα.
Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος – Λαρούς – Μπριτάννικα.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (2016), Ένας Πλούσιος Τάφος της Χαλανδριανής,
ενημερωτικό φυλλάδιο.
Λαγόπουλος Α.Φ. (2012), Ο Συμβολισμός του Χώρου της Αρχαίας Ελλάδος, εκδ. Ακαδημίας
Αθηνών.
Μαρθάρη Μ. (2016) Ο Αρχαιολογικός Χώρος της Χαλανδριανής – Καστριού.
https://www.apanomeria.org/o-archeologikos-choros-tis-chalandrianis.
Μιχελής Π. (1971) Αισθητικά Θεωρήματα, Τόμος Πρώτος, Β΄ έκδοση, Αθήναι.
Μιχελής Π., (1973) Η Αρχιτεκτονική ως Τέχνη, Αθήναι
Μπαλόγλου Χ.(2009), Στοιχεία Χωροταξίας και Πολεοδομίας στους Διαλόγους του
Πλάτωνος, εκδ. Ελεύθερη Σκέψη, Αθήνα.
Πετράτου-Φραγκιαδάκη Σ. (2005), Αισθητική προσέγγιση των Βιομηχανικών
Εγκαταστάσεων στο Αστικό Τοπίο, Διεθνές Συνέδριο «Αρχιτεκτονική Τοπίου.
Εκπαίδευση, Έρευνα Εφηρμοσμένο έργο». Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Θεσσαλονίκη.
Πετράτου-Φραγκιαδάκη Σ. (2011), Ανάδειξη της Ιδιαίτερης Φυσιογνωμίας της Ερμούπολης
από την Προστασία των Αρχιτεκτονικών Στοιχείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
1ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο, Σύρος.
Πετράτου-Φραγκιαδάκη Σ. (2014), Από τον «Ερμή» στην Ερμού. Μια παρέμβαση στον
Ιστορικό Τόπο της Ερμούπολης, 4ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο, Θεωρητική
πλαισίωση εργαστηριακής άσκησης, Σύρος.
Πλάτων, Κρατύλος. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Λάγιος Η. εκδ. Ζαχαρόπουλου, Αθήνα.
Πλάτων, Τίμαιος. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Κάλφας Β.. εκδ. Πόλις, Αθήνα, 2009.
Στεφάνου Ι., Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ (2001), Η φυσιογνωμία ενός τόπου.
Ο χαρακτήρας της ελληνικής πόλης τον 21ο αιώνα, εκδ. ΕΜΠ, Αθήνα.
Στεφάνου Ι., Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ (2003), Ο Πολεοδομικός
Σχεδιασμός της Ερμούπολης. Μια πρότυπη αντιμετώπιση Ιστορικής πόλης. εκδ.
ΕΜΠ, Αθήνα.
Στεφάνου Ι. (2005), Το Περιβάλλον και ο Χωροταξικός Σχεδιασμός. Η Φέρουσα Ικανότητα
του Τοπίου, πρακτικά συνάντησης «Ημέρας Περιβάλλοντος», οργάνωση ΤΕΕ και
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Στεφάνου Ι., Πετράτου-Φραγκιαδάκη Σ, Προβελέγγιος Μ. (2018), Η Συντήρηση και
Αποκατάσταση του Καθολικού Εκκλησιαστικού Συγκροτήματος Αγ. Γεωργίου στην
Άνω Σύρο, Τόμος: Μνήμη και Αστικό Φαινόμενο, επιμέλεια Στ. Τσέτσης, Αθήνα.
Chaix-Ruy J. (1980), Συλλογή: Για να γνωρίσετε τη σκέψη του Πλάτωνα, εκδ .Άπειρο,
Αθήνα.
Hawking S. (2001), Το Σύμπαν σε ένα καρυδότσουφλο, εκδ. Κάτοπτρο, Αθήνα.
Olsen S. (2012), Η Χρυσή Τομή: το μεγαλύτερο μυστικό της Φύσης, εκδ. Αλεξάνδρεια,
Αθήνα.
Rishepin J. Ελληνική Μυθολογία, Τόμος Β, εκδ. Δαρέμα.
Richer J. (2001), Η Ιερή Γεωγραφία του Ελληνικού Κόσμου, εκδ. Κυβέλη, Αθήνα.

128

“ΤΟΠΙΑ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ” ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ _ ΑΠΟ ΤΟ
“ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ” ΣΤΟ “ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ” ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΩΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Γιώτα Θεοδωρά
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ε.Μ.Π._Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών_Τομέας
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Περίληψη
Σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης και έντονης ύφεσης, δραματικές μετεξελίξεις
διαπιστώνονται στη δομή και δυναμική του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος
“ευάλωτων” περιοχών του ελληνικού χώρου, όπως παράκτιων, νησιωτικών, ορεινών,
συνοριακών - παραμεθόριων. Εκεί δηλαδή όπου το πλήθος και η ποικιλία των πιέσεων σε
συνδυασμό με τα αντικρουόμενα συμφέροντα διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά “εκρηκτικό”
περιβάλλον. Τα νέα δεδομένα και οι τάσεις επιβάλλουν τον προσδιορισμό κατάλληλων
κριτηρίων για άμεση διατύπωση αξόνων δράσης και κατευθύνσεων σχεδιασμού ικανών να
απαντήσουν στις σύγχρονες προκλήσεις για διασφάλιση τοπικής - περιφερειακής ανάπτυξης
σ’ αυτά τα “εύθραυστα” τμήματα του χώρου. Διαπιστώνεται έτσι ένας έντονος
προβληματισμός για την αναζήτηση και προσδιορισμό νέων αναπτυξιακών προτύπων και τον
προσανατολισμό των χωρικών πολιτικών ώστε οι περιοχές αυτές να μπορέσουν από το
“περιθώριο” να βρεθούν στο “προσκήνιο” του σχεδιαστικού ενδιαφέροντος. Με τρόπο όμως
που να μην θίγει την φυσιογνωμία τους αλλά - μέσα από υιοθέτηση μέσων για τη βέλτιστη
διαχείριση των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων - να διασφαλίζει (σε κάθε περίπτωση) την
αξιοποίηση τους ως “πυρήνων ανάπτυξης” με όρους αειφορίας. Σε αυτή την αναζήτηση, όπου
η αυθεντικότητα και ανθεκτικότητα των τόπων και των κατοίκων τους προβάλλεται ως η
αναγκαία και ικανή συνθήκη για την προστασίας της μοναδικότητάς τους και τη διασφάλιση
μιας βιώσιμης κοινωνικά δίκαιης τοπικής ανάπτυξης, επιδιώκει να συμβάλλει το άρθρο μέσα
από την κατάθεση σκέψεων / προτάσεων σε επίπεδο ερευνητικής και σχεδιαστικής
μεθοδολογίας. Στόχος η ανάδειξη μιας αναπτυξιακής λογικής η οποία εστιάζει στη δύναμη
των τόπων και στην κρισιμότητα της συνεργασίας μέσα από την ενθάρρυνση οργάνωσης
“δικτύων φύσης - πολιτισμού” ως αναπτυξιακών συντελεστών στα ποικίλα επίπεδα /
κατηγορίες χώρου, σε άρρηκτη συσχέτιση με ευρύτερα χωρικά, τομεακά και κοινωνικά
δίκτυα υπερτοπικής / υπερεθνικής εμβέλειας. Προσέγγιση η οποία πιθανόν με όρους
τεχνοκρατικούς ή οικονομετρικούς να φαντάζει ανέφικτη ή ουτοπική. Σε δεύτερη όμως
ανάγνωση θα μπορούσε - ως τμήμα μιας συνολικής αναπτυξιακής πολιτικής - να αποτελέσει
εναλλακτική πρόταση για τοπική ανάπτυξη. Η σύγχρονη εμπειρία έχει δείξει ότι, προϋπόθεση
για κάτι τέτοιο αποτελεί η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών μέσα
από την οργάνωση και καθιέρωση δράσεων - πρωτοβουλιών δημοκρατικού σχεδιασμού. Με
πιλοτικό πεδίο αναφοράς το Αιγαίο, αναδεικνύεται η απουσία μιας ολοκληρωμένης - ρητά
διατυπωμένης - πολιτικής για τον νησιωτικό χώρο σε εθνικό επίπεδο και υπογραμμίζεται η
σημασία της εκπαίδευσης των πολιτών ως προϋπόθεση για σχεδιασμό έξυπνων δημιουργικά
βιώσιμων τόπων με όρους προστασίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Βασική εισροή αποτελεί
η εμπειρία της συγγραφέως στα πεδία της χωρικής προστασίας, διαχείρισης, ανάπτυξης και
σχεδιασμού στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής της δραστηριότητας.
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Εισαγωγή _Το πλαίσιο της συζήτησης σε συνθήκες παγκόσμιου σχεδιασμού
Σε συνθήκες πολυδιάστατων χωρο-λειτουργικών μετασχηματισμών σε όλες τις
διαφορετικές κλίμακες και κατηγορίες του χώρου, ξεκάθαρα τίθεται η ανάγκη επανεξέτασης
του ρόλου του σχεδιασμού στην αναπτυξιακή διαδικασία. Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον για
τη διαχείριση του θαλάσσιου χώρου εντείνεται διαρκώς, εγείροντας ερωτήματα για τον
σχεδιασμό του, και στον προσδιορισμό των επιπέδων συσχέτισής του με τις παράκτιες /
νησιωτικές περιοχές. Σε αυτό το πλαίσιο, ο “αστικός χώρος” της υπαίθρου αποκτά μια νέα
δυναμική ως τμήμα ενός ευρύτερου πολυλειτουργικού χώρου, που σε καμιά περίπτωση δεν
πρέπει να εξομοιώνεται με τη γεωργία και γεωργική παραγωγική δραστηριότητα, αφού οι
αγροτικές περιοχές αποτελούν ιδιαίτερα σύνθετους τόπους εγκατάστασης με σημαντική
πολυμορφία (5). Ξεχωριστό, έτσι, ενδιαφέρον αποκτούν οικισμοί (παραδοσιακοί, ιστορικοί,
νεότεροι) και πόλεις (μικρού ή/και μεσαίου μεγέθους) παράκτιων, νησιωτικών, ορεινών
περιοχών με φυσικό αλλά και ιστορικό / πολιτιστικό πλούτο όπου - σε μια προσπάθεια
αντιμετώπισης της φθίνουσας αναπτυξιακής τους πορείας και ενίσχυσης της ελκυστικότητας
τους - προχωρούν στην υιοθέτηση προτύπων που εστιάζουν σε τομείς που ενισχύουν τον
κίνδυνο αλλοίωσης του τοπικού χαρακτήρα και της μοναδικότητας των τοπίων τους, όπως
του τουρισμού, της αναψυχής, της ενέργειας, των μεταφορών (Εικόνα 1).
(α)
(β)

Εικόνα 1 : Η δύναμη του τόπου στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου σχεδιασμού [Yiota Theodora, 2019]

Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η αυθεντικότητα των τόπων
στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου σχεδιασμού όπου όλο και πιο έντονα η ανάπτυξη επιχειρείται
μέσα από μεθοδικά οργανωμένες δράσεις εμπορευματοποίησης των στοιχείων φύσης πολιτισμού και της τοπικής κουλτούρας; Ερώτημα δύσκολο στην προσέγγισή του, ειδικά αν
συνεκτιμηθεί ότι οι χωρικές και τομεακές πολιτικές για επίτευξη τοπικής ανάπτυξης αλλά και
οι έως τώρα πρακτικές των σχετικών προγραμμάτων δεν έχουν κατορθώσει να εξειδικευτούν
στην πράξη στα ιδιάζοντα προβλήματα και χαρακτηριστικά των τόπων. Ερώτημα που αποκτά
πρόσθετο ερευνητικό ενδιαφέρον σε περιοχές της υπαίθρου που βρίσκονται στο “μεταίχμιο”
_ ένα βήμα δηλαδή πριν την αλλοίωση της ταυτότητάς τους ή και την εγκατάλειψή τους από
τον μόνιμο πληθυσμό τους. Πρόκειται για περιοχές όπου η ποιότητα των φυσικών και
πολιτιστικών τους στοιχείων κινδυνεύει λόγω της μετάβασης (συχνά με δραματικούς
ρυθμούς) από μια λογική υιοθέτησης προτύπων παραγωγής και οικιστικής ανάπτυξης ήπιας
αξιοποίησης των τοπικών πόρων (φυσικών, πολιτιστικών, ανθρώπινου δυναμικού) σε μια
άκριτη εφαρμογή προτύπων ασύμβατων με τη φυσική, πολιτιστική, κοινωνικο-οικονομική
πραγματικότητα των τόπων και τις πραγματικές ανάγκες και προτεραιότητες του μόνιμου
πληθυσμού τους (όπως του μαζικού τουρισμού / αναψυχής, και της αλόγιστης
υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων).

130

Σε αυτή τη “διαδρομή αναζήτησης” το ερευνητικό ενδιαφέρον στρέφεται στο Αιγαίο _
τόπο συνύπαρξης ποιοτήτων και αντιθέσεων. Περιοχή “ευάλωτη” όπου συναντά κανείς ένα
πλήθος δυναμικών τόπων και ιδιαίτερων τοπίων που συνθέτουν ένα “σκηνικό” απαράμιλλης
γοητείας σε συνθήκες μάλιστα όχι πάντα ευνοϊκές για τις τοπικές κοινωνίες. Η ανάγκη για
ταυτόχρονη αντιμετώπιση θεμάτων γεωπολιτικής κρισιμότητας, επίλυσης αντικρουόμενων
συμφερόντων και διεκδικήσεων με διαφοροποιημένες κατά περίπτωση επιπτώσεις,
διαχείρισης “δικτύων” υπερεθνικής εμβέλειας (ναυτιλίας, εμπορίου, τουρισμού, ενέργειας
κ.ά.), μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, ασύμβατων δραστηριοτήτων σε περιοχές
φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, διαμορφώνουν ένα ενδιαφέρον “πεδίο έρευνας και
πειραματισμού”.
Με αφορμή την πρόσφατη εκπαιδευτική - ερευνητική δράση της συγγραφέως (κυρίως
μετά το 2014) σε θέματα διαχείρισης και σχεδιασμού του θαλάσσιου, παράκτιου και
νησιωτικού χώρου (3,5,6) και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς ως αναπτυξιακού
συντελεστή (4,5), στόχος του άρθρου αποτελεί η ανάδειξη της απουσίας μιας συνολικής
πολιτικής για την ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου στη βάση αξιοποίησης των τοπικών
ιδιαιτεροτήτων του. Γεγονός που οδηγεί σε μια διαρκώς εντεινόμενη ενίσχυση των
περιφερειακών ανισοτήτων, σε συνθήκες άναρχης οικιστικής ανάπτυξης αλλά και
εγκατάλειψης των τόπων από τον μόνιμο πληθυσμό τους. Κι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια
χώρα όπου ο παράκτιος / νησιωτικός χώρος της θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ένα από τα
συγκριτικά της πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάπτυξής της.
Με την αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη να παραμένουν ζητούμενα, υποστηρίζεται
ότι, αν επιθυμούμε ο σχεδιασμός να αποκτήσει μια μακροχρόνια προοπτική και να μπορεί να
ανοίγει διαλόγους, η ενθάρρυνση οργάνωσης “δικτύων συνεργασίας” και διασφάλισης δομών
και διαδικασιών δημοκρατικού σχεδιασμού πρέπει να αποτελέσουν τμήμα της αναπτυξιακής
πολιτικής σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης (κεντρικής, περιφερειακής, τοπικής). Το “κλειδί”
βρίσκεται στην εκπαίδευση του πληθυσμού και στην άμεση κινητοποίηση της επιστημονικής
κοινότητας με ενεργή συμμετοχή στα στάδια του σχεδιασμού. Ο ακαδημαϊκός χώρος φέρει
σημαντικό μερίδιο ευθύνης γιατί, μέσα από τον εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό του
ρόλο, οφείλει να αναπτύσσει μηχανισμούς / διαδικασίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
των πολιτών. Όχι μόνο των ειδικών, αλλά και εκείνων που δεν έχουν εξειδικευμένες γνώσεις
γνωρίζουν όμως τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα του τόπου τους γι αυτό και μπορούν να
λειτουργήσουν υποστηρικτικά στη διαδικασία σχεδιασμού. Μόνο μέσα από τη διασφάλιση
συνθηκών διαρκούς συνεργασίας και ανταλλαγής πρακτικών θα κατορθώσουμε εν τέλει να
απομακρυνθούμε από τη λογική της διαμόρφωσης αμυντικών εργαλείων που εξυπηρετούν
επιλογές χωρίς στρατηγική. Μόνο έτσι θα περάσουμε σε ένα νέο επίπεδο συγκρότησης ενός
κοινού προσανατολισμού που θα παραμερίζει τα μικροκομματικά συμφέροντα σε όφελος του
δημόσιου συμφέροντος και της στήριξης της ελληνικής περιφέρειας. Πρέπει να σταματήσει η
επιβράβευση της αυθαιρεσίας και οι προθέσεις να γίνουν πράξεις. Δεν μπορεί το νομοθετικό
πλαίσιο να μιλά για βιώσιμη ανάπτυξη όταν στην πραγματικότητα επιδιώκεται η οικονομική
μεγέθυνση με οποιοδήποτε κόστος σε φύση, τόπους και κοινωνίες. Δεδομένων των συνθηκών
το άρθρο επιδιώκει να ξαναφέρει στην συζήτηση τη διαχείριση του νησιωτικού χώρου. Και
μάλιστα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονική συγκυρία για τη χώρα μας όπου, στο πλαίσιο του
επιχειρούμενου “εκσυγχρονισμού” του συστήματος διοίκησης, ανάπτυξης και σχεδιασμού,
εξακολουθούν να πλήττονται ανεπανόρθωτα τα φυσικά και τα πολιτιστικά διαθέσιμα και να
απαξιώνεται περαιτέρω η διάσταση του χώρου. Κι όλα αυτά σε ένα κλίμα προώθησης μιας
βιώσιμης κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης, η οποία σέβεται την ιστορία και μοναδικότητα των
περιοχών, στηρίζει την ελληνική περιφέρεια και έχει ως κυρίαρχο μέλημά της τη δημιουργία
έξυπνων δημιουργικών τόπων (Εικόνα 1).
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1. Ορίζοντας τη μεθοδολογία έρευνας _ Βασικά επίπεδα προσέγγισης
Σε μια προσπάθεια συμβολής στην συζήτηση για την ανάγκη ύπαρξης μιας συνολικής
ρητά διατυπωμένης αναπτυξιακής πολιτικής για τον ελληνικό νησιωτικό χώρο, στο κεφάλαιο
αυτό γίνεται αναφορά στη δομή της ερευνητικής προσέγγισης, στη λογική που τη διέπει, και
στις πηγές που την τροφοδότησαν. Για τη διασφάλιση μιας πιο πρακτικής διάστασης στο
πλαίσιο της αναζήτησης επιλέγεται πιλοτικά το Αιγαίο. Η επιλογή δεν υπήρξε τυχαία.
Πρόκειται για έναν πολυσύνθετο τόπο που καλείται να διαχειρισθεί πλήθος ζητημάτων
χωρικής διαχείρισης και ανάπτυξης. Θα μπορούσε έτσι υπό αυτή την έννοια να αποτελέσει
ένα προκλητικό πεδίο έρευνας και πειραματισμού σε όλα τα χωρικά του επίπεδα. Ειδικό
ενδιαφέρον, αναμφίβολα, παρουσιάζουν τα υποκείμενα επίπεδα (τοπικό / (δια) περιφερειακό),
εκεί όπου διαπιστώνεται στην πράξη ότι θέματα τα οποία συνδέονται με έννοιες και
πρακτικές ανάπτυξης και χωρικής ρύθμισης που έχουν προσεγγισθεί ή απαντηθεί και τα
αποτελέσματά τους έχουν μετρηθεί σε άλλες περιπτώσεις, στην Ελλάδα παραμένουν ανοικτά.
Κάποια μάλιστα από αυτά τα θέματα εκτιμάται ότι οφείλουν να αποτελέσουν αντικείμενο της
ελληνικής νησιωτικής πολιτικής, αν επιθυμούμε τα νησιά και οι νησιωτικές περιοχές από
“πρόβλημα” να αποτελέσουν “ευκαιρία” για την ανάπτυξη της χώρα μας και την
ισχυροποίηση της θέσης της στον διεθνή χάρτη.
Σε αυτή τη βάση, η προτεινόμενη μεθοδολογία εστιάζει σε δυο παράλληλα
αλληλοτροφοδο-τούμενα επίπεδα έρευνας. Στην εικόνα 2 (α) διακρίνονται τα δύο επίπεδα (Α)
και (Β) και οι θεματικές ενότητες αναφοράς τους, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση προσέγγισης
του τρίτου επιπέδου (C) που έχει ως κύριο αντικείμενό του την συγκρότηση ελληνικής
αναπτυξιακής νησιωτικής πολιτικής. Στο επίπεδο (C) διατυπώνονται προτάσεις
προσδιορισμού των κύριων συνιστωσών της προτεινόμενης πολιτικής (κεφ. 3) για τη
διασφάλιση μιας πιο δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης του νησιωτικού χώρου. Με έντονο
χρώμα διακρίνονται τα κύρια πεδία που αποτελούν τον βασικό κορμό αναφοράς στην
παρούσα φάση (νησιωτικός χώρος, Αιγαίο, ελληνική νησιωτική πολιτική).
(β)
(α)

Εικόνα 2 : Το πλαίσιο και οι διαστάσεις του ερευνητικού αντικειμένου [Yiota Theodora, 2019]

Το πρώτο επίπεδο έρευνας (Α) αναφέρεται στα νέα δεδομένα και τάσεις εντός των οποίων
απασχολεί η διασφάλιση τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης σε συνθήκες ενός παγκόσμιου
σχεδιασμού. Ενός σχεδιασμού με βασικές συνιστώσες : α) την κυριαρχία της δικτύωσης, β)
τον δημοκρατικό σχεδιασμό και τους νέους δρώντες, γ) την τεχνολογική επανάσταση, και δ)
την προβολή του ανθρώπινου δυναμικού και της πολιτιστικής κληρονομιάς ως αναπτυξιακών
συντελεστών. Μιλάμε για σχεδιασμό που προβάλλει την οργάνωση “έξυπνων δημιουργικών
τόπων” ως ένα μέσο επανεκκίνησης των τοπικών κοινωνιών (Εικόνες 1, 2). Στην πράξη όμως
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επιδιώκει την άμεση οικονομική μεγέθυνση συχνά αδιαφορώντας για τυχόν επιπτώσεις σε
τοπική κλίμακα. Πρόκειται για αντίφαση που επιδρά στην σύνταξη των χωρικών πολιτικών,
αφού καθορίζει τον προσανατολισμό των δράσεων και τις προτεραιότητές τους. Αντίφαση
που σε ευάλωτες περιοχές (όπως οι νησιωτικές) δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα, εντείνει
τις ανισότητες σε έδαφος και θάλασσα και θέτει διαφορετικούς όρους και περιορισμούς σε
επίπεδο πολιτικής διαχείρισης και σχεδιασμού των επιμέρους τμημάτων τους (κεφ. 2, 3).
Το δεύτερο επίπεδο έρευνας (Β) εστιάζει στον νησιωτικό χώρο, επιδιώκοντας την
ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και κατανόηση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει47. Η πολλαπλότητα και η πολυπλοκότητα της ειδικής αυτής κατηγορίας χώρου
απαιτεί ειδική προσέγγιση των ζητημάτων που σχετίζονται με την προστασία, τη διαχείριση
και ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα περιβάλλον όπου η δικτύωση, ο συμμετοχικός σχεδιασμός,
η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αλλά και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και
της πολιτιστικής κληρονομιάς συχνά παραμένουν σε επίπεδο πρόθεσης ή αντιμετωπίζουν
πολλά προβλήματα σε επίπεδο εφαρμογής. Όπως σε μικρά απομακρυσμένα ή ακριτικά νησιά.
Εκεί, δηλαδή, όπου η απόσταση από “δυναμικά” τμήματα του νησιωτικού ή ηπειρωτικού
χώρου και η αδυναμία των τοπικών διοικήσεων αλλά και των κοινωνιών να προσαρμοστούν
στα νέα δεδομένα και να αξιοποιήσουν καινοτόμες πρακτικές σχεδιασμού δυσκολεύουν την
ανάπτυξή τους.
Για την αποφυγή μιας πιο θεωρητικής προσέγγισης των θεμάτων διαχείρισης / σχεδιασμού
του νησιωτικού χώρου, η οποία στερείται πρακτικής βάσης, στο (Β) επίπεδο αξιοποιούνται οι
διαπιστώσεις από την πρώτη φάση της έρευνας που είναι σε εξέλιξη στο Αιγαίο και αφορά το
σύνολο του ιδιαίτερου αυτού τόπου (κεφ. 2). Στη διατύπωση της προβληματικής, εκτός από
την συγκεκριμένη έρευνα, ρόλο έχει παίξει η εμπειρία της συγγραφέως σε ζητήματα χωρικής
ανάπτυξης / τομεακού σχεδιασμού από την ακαδημαϊκή της δράση στη Σχολή Αρχιτεκτόνων
του Ε.Μ.Π., κυρίως στη διάρκεια της πρόσφατης δεκαετίας (3, 4). Εποχή ιδιαίτερης σημασίας
για τη χώρα όπου - σε συνθήκες “εκσυγχρονισμού” του συστήματος σχεδιασμού, κοινωνικο οικονομικού προγραμματισμού, διοίκησης, και εναρμόνισής του με ευρωπαϊκές οδηγίες διαπιστώνεται ότι η διαχείριση “ειδικών κατηγοριών χώρου” με κυρίαρχο ρόλο στην
αναπτυξιακή της προοπτική εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά και ανεξάρτητα
από το σύστημα αυτό. Ο νησιωτικός χώρος αποτελεί τέτοια περίπτωση και το παράδοξο είναι
ότι αυτό συμβαίνει σε μια χώρα παράκτια με σημαντικό νησιωτικό τμήμα.
Εκτιμάται ότι για τη βέλτιστη μετάβαση από τα επίπεδα (Α) και (Β) στο (C) και
αξιοποίηση των πορισμάτων τους στην σύνταξη νησιωτικής πολιτικής, κύριες προϋποθέσεις
αποτελούν : α) η συσχέτιση των τριών επιπέδων οργανικά ενταγμένη στο πλαίσιο των
εκάστοτε συνθηκών και των συγκυριών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Κι αυτό γιατί τα
δεδομένα και οι ανάγκες αλλάζουν. Η αποτελεσματικότητα έτσι μιας νησιωτικής πολιτικής
(αλλά και κάθε πολιτικής) εξαρτάται από την ευελιξία προσαρμογής της στο εκάστοτε
πλαίσιο δεδομένων και τάσεων. Γι αυτό απαιτούνται κατάλληλα μέσα παρακολούθησης /
επανεκτίμησής της, και συσχέτισής της με το ευρύτερο πλαίσιο χωρικού και τομεακού
σχεδιασμού, β) η καθιέρωση ταυτόχρονης μελέτης εδαφικών, θαλάσσιων, υποθαλάσσιων
τμημάτων του νησιωτικού χώρου, σε άμεση και διαρκή συνάρτηση με τον ηπειρωτικό χώρο
(Εικόνες, 1, 2).
Όμως, και η μετάβαση από το επίπεδο (Α) στο (Β) δεν είναι εύκολη, ούτε αυτονόητη, ούτε
το ίδιο επιτυχής κάθε φορά. Γεγονός που συνδέεται με τη σχέση παγκόσμιου και τοπικού, και
την αλληλοεπίδραση υπερκείμενων και υποκείμενων επιπέδων σχεδιασμού, κι ως εκ τούτου
47

Όπως προσβασιμότητας, νησιωτικότητας, περιφερειοποίησης, εποχικότητας, εγκατάλειψης, περιβαλλοντικής
υποβάθμισης, κλιματικής αλλαγής αλλοίωσης ταυτότητας, μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, ποιότητας
ζωής.
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επιδρά στη χάραξη της νησιωτικής πολιτικής. Διαπίστωση ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την
Ελλάδα, όπου η ασυνέχεια του νησιωτικού χώρου σε συνδυασμό με την συνύπαρξη περιοχών
διαφορετικής δυναμικής συνθέτουν έναν χώρο ανομοιογενή. Σε ένα τέτοιο κατακερματισμένο
περιβάλλον οι τόποι δεν εμφανίζουν ίδια ή ανάλογη ανθεκτικότητα ή προσαρμοστικότητα,
ούτε διαθέτουν πάντα την αναγκαία γνώση ή/και κατάλληλες υποδομές για επιτυχή εφαρμογή
καινοτόμων στρατηγικών, εργαλείων και διαδικασιών χωρικής διαχείρισης και ανάπτυξης. Σε
τέτοιες ειδικές περιπτώσεις λοιπόν, όπως ο νησιωτικός χώρος, ξεχωριστό ενδιαφέρον αποκτά
η μελέτη των υποκείμενων επιπέδων. Κυρίως όμως ο προσδιορισμός της βέλτιστης χωρικής
κλίμακάς τους προκειμένου να εκτιμάται, με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, η ικανότητά
τους να αξιοποιούν τη διαθέσιμη γνώση και να μπορούν να συμβάλλουν στην εξέλιξή της και
στην παραγωγή νέας η οποία, σε επόμενη φάση, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε ανάλογες
περιπτώσεις τροφοδοτώντας έτσι τη γενικότερη προβληματική σε εθνικό και σε υπερεθνικό
επίπεδο. Στην ελληνική περίπτωση οι όροι με τους οποίους επιχειρείται η μετάβαση από το
σύνολο στο μέρος και αντίστροφα, αλλά και η εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους στην
ανάπτυξη των τόπων αποτελούν αντικείμενα συζήτησης, ειδικά σε ευάλωτες περιοχές, όπως
τα νησιά και οι νησιωτικές περιφέρειες.
Η συμβολή της υπό εξέλιξη έρευνας στην συζήτηση θεωρείται σημαντική για δυο λόγους.
Ο πρώτος είναι ότι επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο να φανεί ότι εξακολουθούν να
παραμένουν ζητούμενα : α) η εφαρμογή πολιτικών “ενδογενούς ανάπτυξης”, β) η αξιοποίηση
μέσων για την συγκρότηση δικτύων συνεργασίας και διαδικασιών δημοκρατικού σχεδιασμού,
και γ) η ένταξη των σύγχρονων τεχνολογιών στον σχεδιασμό και καθημερινότητα των
κατοίκων. Σε έναν τόπο όπως το Αιγαίο, χωρικά ασυνεχούς και ανομοιογενούς (λόγω
ιδιαιτεροτήτων που έχουν να κάνουν, μεταξύ άλλων, με ζητήματα γεωπολιτικής βαρύτητας,
έκτασης, ταυτότητας, δυναμικής), φαίνεται ότι η υιοθέτηση δοκιμασμένων πολιτικών,
εργαλείων και διαδικασιών συνήθως (αν όχι πάντα) καθίσταται δύσκολη (ή και αδύνατη). Ο
δεύτερο, εξίσου σημαντικός, λόγος είναι ότι μέσα από την έρευνα προκύπτει ότι αν τα νησιά
και οι νησιωτικές περιφέρειες θέλουμε να παίξουν βασικό ρόλο σε ένα δικτυακά οργανωμένο
διεθνές περιβάλλον, όπου η οικονομία της γνώσης κυριαρχεί, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο
που αντιμετωπίζουμε την ανάπτυξή τους και να επανακαθορίσουμε το πλαίσιο μεθοδολογικής
προσέγγισης, θέτοντας ταυτόχρονα καινούργια κριτήρια αξιολόγησης του “νησιωτικού
φαινομένου” (κεφ. 3, 4).

2. Αιγαίο _ ένας τόπος πρόκληση σε επίπεδο διαχείρισης και σχεδιασμού
Η υπό εξέλιξη έρευνα μελετά τις ιδιαιτερότητες του Αιγαίου σε μια προσπάθεια
αναζήτησης τρόπων για βιώσιμη ανάπτυξη ευάλωτων τμημάτων του. Νησιών και νησιωτικών
περιοχών δηλαδή που δέχονται έντονες πιέσεις υποβάθμισης, διαθέτουν όμως ενδιαφέροντα
συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως καταλύτες. Η απάντηση
αναζητείται στην συγκρότηση “δικτύων φύσης και πολιτισμού” υπερτοπικής εμβέλειας με
“συντελεστές κλειδιά” το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό, τη φυσική και την πολιτιστική
κληρονομιά (υλική / άυλη) σε άρρηκτη συσχέτιση με ευρύτερα χωρικά, τομεακά, κοινωνικά
δίκτυα. Πρόταση που έχει τη θεωρητική της βάση στο πρότυπο της “ενδογενούς ανάπτυξης”.
Μιας αναπτυξιακής δηλαδή προσέγγισης “από τα κάτω” η οποία στηρίζεται στην
αποκέντρωση και ενίσχυση των υποκείμενων επιπέδων διοίκησης, αλλά και στην στήριξη της
τοπικής επιχειρηματικότητας / ανταγωνιστικότητας μέσα από διαδικασίες και δράσεις
συγκρότησης “δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας” μεταξύ περιοχών και τοπικών
κοινωνιών (5,6).
Το ενδιαφέρον εστιάζει στις παραμεθόριες περιοχές, με πιλοτικό πεδίο αναφοράς τα μικρά
ακριτικά νησιά. Εύθραυστοι τόποι που από το “περιθώριο” φαίνεται να (ξανα)βρίσκονται στο
“επίκεντρο” του ερευνητικού ενδιαφέροντος. Βασική αιτία η μοναδικότητα του φυσικού και
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πολιτιστικού τους πλούτου σε συνδυασμό με την εντεινόμενη τάση εγκατάλειψής τους από
τους μόνιμους κατοίκους τους και την ενίσχυση των φαινομένων υποβάθμισης και αλλοίωσης
των τοπικών παραγωγικών τους δραστηριοτήτων. Σε αυτές τις συνθήκες “νέα” πρόκληση σε
επίπεδο χωρικού σχεδιασμού αποτελεί η μετεξέλιξη των ιδιαίτερα ευάλωτων αυτών τόπων
από “κενούς” χώρους ή “δορυφόρους” δυναμικών νησιωτικών ή/και ηπειρωτικών περιοχών
σε “κόμβους” χωρικών, τομεακών, κοινωνικών “δικτύων συνεργασίας” με συγκριτικό τους
πλεονέκτημα τη μοναδικότητα των πόρων τους. Χωρικά επίπεδα αναφοράς της έρευνας είναι:
α) το Αιγαίο στο σύνολό του, β) οι συνοριακές περιοχές ως τμήματα ιδιαίτερης κρισιμότητας
εξαιτίας της γεωστρατηγικής τους θέσης, γ) τα μικρά ακριτικά νησιά ως ευάλωτοι τόποι που
βιώνουν τον κίνδυνο υποβάθμισης ή εγκατάλειψης. Στη διαδικασία ανάγνωσης και εκτίμησης
της υφιστάμενης κατάστασης και των τάσεων μετεξέλιξής της, καταλυτικό ρόλο έχει παίξει η
θεματική χαρτογράφηση των περιοχών του με βάση χωρολειτουργικά κριτήρια υπερτοπικής
εμβέλειας σε μια λογική συνολικής θεώρησης και δυναμικής προσέγγισης των “ευάλωτων”
τμημάτων του ως οργανικού μέρους της ελληνικής επικράτειας [όπως : το οικιστικό δίκτυο,
οι φυσικοί και ανθρωπογενείς πόροι, οι υποδομές (παραγωγής, τεχνικές, κοινωνικές)]. Στην
παρούσα φάση αξιοποιούνται πορίσματα από το πρώτο στάδιο της έρευνας (Αιγαίο), ενώ σε
εξέλιξη είναι η επεξεργασία στοιχείων από ακριτικές περιοχές του, προκειμένου σε επόμενη
φάση να τροφοδοτηθεί / εμπλουτισθεί η προβληματική για την νησιωτική πολιτική μέσα από
τον προσδιορισμό εργαλείων και δεικτών αξιολόγησης αλλά και μέτρησης της αναπτυξιακής
δυναμικής “ευάλωτων” περιοχών και της ικανότητάς τους να προσαρμόζονται στη χρήση
καινοτόμων πρακτικών χωρικής ανάπτυξης και ρύθμισης με στόχο την τοπική τους ανάπτυξη.
Από τη χαρτογραφική έρευνα επαληθεύεται ότι, ο ελληνικός νησιωτικός χώρος αποτελεί
ένα μοναδικό φυσικό, πολιτιστικό, ανθρώπινο οικοσύστημα το οποίο δέχεται έντονα
πολλαπλές πιέσεις εξαιτίας της συνύπαρξης δραστηριοτήτων υπερτοπικής εμβέλειας, συχνά
σε πλήρη ασυμφωνία με την φέρουσα ικανότητα των τόπων48. Την ίδια στιγμή, η γεωπολιτική
του θέση στον διεθνή χάρτη49 σε συνδυασμό με την ποικιλία στοιχείων φύσης, ιστορίας και
πολιτισμού που συνδυάζει καθιστούν την ειδική αυτή ενότητα χώρου ένα πεδίο πολλαπλών
διεκδικήσεων αλλά και έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος με επιπτώσεις σε εθνικό,
(δια)περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Στον ελληνικό νησιωτικό χώρο το Αιγαίο αποτελεί μια περίπτωση μοναδικού
ενδιαφέροντος λόγω της γεωστρατηγικής / γεωοικονομικής σημασίας του. Τόπος συνύπαρξης
ποιοτήτων και αντιθέσεων. Λίκνο ενός από τους πρώτους πολιτισμούς σε ολόκληρο τον
κόσμο με ιστορία χιλιάδων ετών, όπου τόποι ιστορίας, μνήμης, πολιτισμού, γεώτοποι50,
φυσικά οικοσυστήματα, στοιχεία λαϊκής παράδοσης και αρχιτεκτονικής κληρονομίας
συνθέτουν τοπία εξαιρετικής ομορφιάς και δυναμικής. Το Αιγαίο είναι η κύρια “πύλη
εισόδου - εξόδου” της Ευρώπης από την ανατολή, το “σημείο σύνδεσης” διαφορετικών
θαλασσών51 αλλά και νέο “ενεργειακό σταυροδρόμι” στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ένας
48

Θαλάσσιες μεταφορές (εμπορικές, επιβατικές), εξόρυξη ορυκτών καυσίμων, υποθαλάσσιοι αγωγοί μεταφοράς
υλών και ενέργειας, κέντρα συλλογής ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών, αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, ενάλια
πολιτιστική κληρονομιά, περιοχές προστασίας φυσικών οικοσυστημάτων και βιότοποι, στρατιωτικές υποδομές,
υποδομές τουρισμού και αναψυχής σε στεριά και θάλασσα, κ.ά.
49

Ο ελληνικός θαλάσσιος χώρος μεταξύ τριών ηπείρων (Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής) επηρεάζει κυρίως τις
περιοχές : Δίοδο Σικελίας-Τύνιδας, Στενών Οτράντο, Στενών Ελλήσποντου και Διώρυγας του Σουέζ (Εικόνες 3
και 6).
50

Γεωλογικές / γεωμορφολογικές θέσεις που αντιπροσωπεύουν σημαντικές στιγμές στην ιστορία της Γης.
Σημαντικοί μάρτυρες της μακράς εξέλιξής της ή δείχνουν σύγχρονες φυσικές ή γεωλογικές διεργασίες που
συνεχίζουν να εξελίσσονται στην επιφάνεια της Γης (7).
51

Μαύρης Θάλασσας με Μεσόγειο (Στενά Ελλήσποντου - Βοσπόρου, Μητρώο, Κρητικού), Αδριατική
(Κορινθιακός, Ιόνιο, Μυρτώο) και με Ερυθρά Θάλασσα (Μυρτώο, Κρητικό Πέλαγος και Διώρυγα του Σουέζ).
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τόπος που, λόγω συνύπαρξης πλήθους χερσαίων / θαλάσσιων διαδρομών διεθνούς εμβέλειας
(εμπορικών, ναυτικών, στρατιωτικών, ενεργειακών, μεταναστευτικών, προσφυγικών, κ.ά.)
αποκτά νέα βαρύτητα ως “πέρασμα” και “περιοχή εγκατάστασης”. Σ’ αυτόν τον τόπο, τα
ελληνικά νησιά με πολιτιστική κληρονομιά πολλαπλών ιστορικών παρελθόντων καλούνται να
διαχειρισθούν τον κίνδυνο της αλλοίωσης των τοπίων τους52 και της υποβάθμισης ή
εγκατάλειψης του οικιστικού τους δικτύου. Βασικές αιτίες ο βαθμός προσβασιμότητάς τους
σε συνδυασμό με τη δικτύωσή τους με “δυναμικές” περιοχές του ηπειρωτικού και νησιωτικού
χώρου, η άναρχη τουριστική ανάπτυξη αλλά και η χωροθέτηση ενεργειακών υποδομών που
απειλούν τα φυσικά / ανθρωπογενή οικοσυστήματα (Εικόνες 3, 4).
(α)

(β)

(γ)

(δ)

Eικ. 3Αιγαίο _ τα ποικίλα τοπία ενός “εύθραυστο τόπο
[Yiota Theodora, 2019]

52

π.χ. υποθαλάσσιοι, ηφαιστιογενείς / γεωμορφολογικοί σχηματισμοί, φυσικά, πολιτιστικά, ιστορικά
οικοσυστήματα (μνημεία, σύνολα, κ.ά.) σε χερσαίο, θαλάσσιο, υποθαλάσσιο χώρο, αγροτικά τοπία,
παραδοσιακοί οικισμοί / ιστορικά κέντρα πόλεων, ιστορικά μνημεία και σύνολα.
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(ε)

(ζ)

Εικόνα 3 : Αιγαίο _ τα ποικίλα τοπία ενός “εύθραυστου” τόπου [Yiota Theodora, 2019](συνέχεια)

Σε συνθήκες πολυνησίας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παραμεθόριες συνοριακές περιοχές του Αιγαίου, με τα μικρά ακριτικά νησιά να αποτελούν “ευάλωτη”
κατηγορία που, λόγω κλίμακας, έντασης χωρικών θεμάτων και αναπτυξιακών προοπτικών, θα
μπορούσε να λειτουργήσει ως γόνιμο “πεδίο έρευνας - πειραματισμού”. Είναι τόποι οι οποίοι
κατά βάση βρίσκονται σε φάση μετάβασης από πιο παραδοσιακές σε πιο σύγχρονες μορφές
ανάπτυξης. Εντούτοις, εξακολουθούν να υπάρχουν σε κάποια από αυτά τα νησιά περιθώρια
αποτροπής των τάσεων αλλοίωσης των τοπικών τους ιδιαιτεροτήτων και της φέρουσας
ικανότητάς τους. Υπό αυτή την έννοια, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως “πεδίο
αναζήτησης” εναλλακτικών αναπτυξιακών επιλογών και πρακτικών σχεδιασμού για
επανεκκίνηση τοπικών κοινωνιών και διαχείριση των πόρων τους. Την ίδια στιγμή θα
μπορούσαν να λειτουργήσουν κι ως “πεδίο (επαν)εκτίμησης” της αποτελεσματικότητας των
χωρικών πολιτικών, των σχεδιασμών που τις αφορούν και της ισχύουσας διοικητικής δομής,
των σχέσεων “κέντρου - περιφέρειας”, αλλά και του βαθμού αυτοδύναμης δράσης των
τοπικών διοικήσεων. Κι όλα αυτά σε συνθήκες που “επιβάλλουν” την ανάπτυξη και στήριξη
δράσεων / πρωτοβουλιών διακρατικών συνεργασιών για επίλυση θεμάτων τοπικής,
(δια)περιφερειακής και υπερεθνικής κλίμακας53 (Εικόνα 4α).
(α)
(β)

Εικόνα 4 : Αιγαίο _ παραμεθόριες περιοχές και ελληνικά νησιά [Yiota Theodora, 2019]
53

Όπως : εγκατάλειψης, κλιματικής αλλαγής, ενέργειας, ασφάλειας, μεταναστευτικών προσφυγικών ροών,
ναυτιλίας, εμπορίου, τουρισμού.
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Το Αιγαίο, δίχως αμφιβολία, καλείται να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις με
όρους όχι πάντα προς όφελος των τόπων του. Με δεδομένη την απουσία αναπτυξιακής
νησιωτικής πολιτικής και τις αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο να λαμβάνονται τομεακά
αποσπασματικά, δίχως στρατηγική, οι τοπικές κοινωνίες αντιστέκονται και διεκδικούν. Το
ερώτημα είναι πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι οι δράσεις φορέων ή και πολιτών όταν
η πολιτική εξουσία (κεντρική, περιφερειακή, τοπική) φαίνεται να αδυνατεί να υπερβεί τις
τοπικές αντιπαραθέσεις και να συγκρουστεί με σκοπιμότητες και με συμφέροντα που
εντείνουν τον ανταγωνισμό; Δυστυχώς, τα “κενά” του θεσμικού πλαισίου, οι αδυναμίες
συσχέτισης των “εργαλείων” του χωρικού σχεδιασμού, οι δυσλειτουργίες σε επίπεδο
εφαρμογής, η συνεχής αποδυνάμωση της κοινωνικής συμμετοχής και η διαπιστωμένη πλέον
αδυναμία των τοπικών αυτοδιοικήσεων να διασφαλίζουν τον μέγιστο βαθμό συναίνεσης για
την αποφυγή περαιτέρω καταστρατήγησης του σχεδιασμού και της μη τήρησης των κανόνων,
δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στην πράξη. Εντούτοις, παρά τις δυσκολίες, οι δράσεις
αυτές δεν θα πρέπει να αγνοούνται ούτε να υποτιμούνται. Πρέπει να ενθαρρύνονται και να
υποστηρίζονται μέσα από την ενεργοποίηση δομών / διαδικασιών που προβλέπονται ήδη από
το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (6). Κι αυτό γιατί, η σύγχρονη εμπειρία / πρακτική αποδεικνύει
ότι οι τόποι (οικισμοί, πόλεις, περιφέρειες) δε λειτουργούν απομονωμένα, ούτε αυτόνομα.
Είναι “κόμβοι” ευρύτερων χωρολειτουργικών δικτύων ποικίλων μορφών και δυναμικής σε
συνάρτηση πάντοτε με τις μεταξύ τους σχέσεις (συνεργασίας, ανταγωνισμού,
συμπληρωματικότητας) οι οποίες μπορεί να είναι του αυτού επιπέδου ή ιεραρχημένες και
εκφράζονται μέσα από τα ποικίλα δίκτυα ροών ανάλογα με την ποιότητα και χωρητικότητά
τους. Την ίδια στιγμή, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι η διαμόρφωση “έξυπνου
δημιουργικού περιβάλλοντος” σχετίζεται με την ιστορία, την μνήμη, τον πολιτισμό και την
κουλτούρα των τοπικών κοινωνιών. Ξεκάθαρα η προσοχή στρέφεται όλο και πιο συνειδητά
στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και στην εκπαίδευσή των πολιτών με τρόπο ώστε
να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών
διαθεσίμων των περιοχών τους με στόχο την τοπική ανάπτυξη.
Ενδεικτική αναφορά γίνεται σε δυο ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες με πεδίο τη “δικτύωση”
τόπων και τον “δημοκρατικό σχεδιασμό”. Η πρώτη - το “Νησολόγιο” Κυκλάδων - αποτελεί
σειρά δράσεων οι οποίες επιχειρούνται με στόχο την αξιοποίηση στοιχειών της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς και μορφών εναλλακτικού τουρισμού ως μέσων συγκράτησης του
πληθυσμού και τοπικής ανάπτυξης μέσα από την οργάνωση “δικτύων συνεργασίας” μεταξύ
νησιών (1). Η δεύτερη - το “Μοντέλο Βιωσιμότητας” της Γαύδου - αναδεικνύει την σημασία
συμμετοχής των κατοίκων στον δημόσιο διάλογο ως αναγκαία και ικανή συνθήκη για έναν
“βιώσιμο σχεδιασμό” (2). Πρωταγωνιστές στις δυο περιπτώσεις μικρά απομακρυσμένα ή και
ακριτικά ελληνικά νησιά. Τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύουν το κενό σε επίπεδο χάραξης
αναπτυξιακής στρατηγικής και εισάγουν την ανάγκη δέσμευσης σε πολιτικό επίπεδο, ώστε το
μέλλον των τόπων να διαμορφώνεται μέσα από τις απόψεις των κατοίκων του (Εικόνες 4, 5).
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(α)

(β)

Εικόνα 5: Σε ένα Αιγαίο που κινδυνεύει … οι τοπικές κοινωνίες αντιστέκονται [Yiota Theodora, 2019]

Δυστυχώς στην Ελλάδα - μια χώρα παράκτια και νησιωτική με ναυτική ιστορία - παρά τις
προσπάθειες που έχουν επιχειρηθεί (και επιχειρούνται) σε επίπεδο μελέτης και πολιτικών
προθέσεων, δεν έχει υπάρξει έως τώρα ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του νησιωτικού χώρου.
Με αφορμή κρίσιμα θέματα που προέκυψαν από την έρευνα στο Αιγαίο και την ευρύτερη
ερευνητική δράση της συγγραφέως, στην συνέχεια εκφράζονται προτάσεις για το πλαίσιο
αρχών και κατευθύνσεων που θα έπρεπε να διέπει τη διατύπωση μιας νησιωτικής πολιτικής
ανάπτυξης αναγνωρίζοντας την σημασία: α) αποσαφήνισης κύριων εννοιών του χωροταξικού
σχεδιασμού (όπως : ήπιας ανάπτυξης, τοπικής ανάγκης), και β) συνεκτίμησης / συσχετισμού
αναπτυξιακών-σχεδιαστικών επιλογών και ιεράρχησης προτεραιοτήτων για τα νησιά, ώστε να
υπάρξει ένας κοινός παρονομαστής στο επίπεδο της ανάλυσης και εφαρμογής (κεφ. 3). Ως
κατακλείδα επιλέγεται η ανάδειξη της σημασίας εκπαίδευσης των πολιτών και της ευθύνης
του ακαδημαϊκού και ευρύτερου επιστημονικού χώρου στη διασφάλισή της (κεφ. 4).

3. Το πρόβλημα στην Ελλάδα _ Η ανυπαρξία νησιωτικής πολιτικής
Η απουσία συνολικής εθνικής νησιωτικής πολιτικής ανάπτυξης από το σύστημα
σχεδιασμού μιας χώρας όπως η Ελλάδα (με τη 10η μεγαλύτερη σε μήκος ακτογραμμή
παγκοσμίως, όπου συγκεντρώνεται η πλειονότητα οικισμών / πόλεων και μια πολυνησία να
καλύπτει το 19% της έκτασής της) θα μπορούσε να θεωρηθεί αδιανόητη. Εντούτοις, είναι
μάλλον αναμενόμενη σε συνθήκες διαπιστωμένης αναποτελεσματικότητας του σχεδιασμού
στην πράξη, όπου αδυ-νατεί να λειτουργήσει δίκαια μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες.
Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε επίπεδο θεωρητικών προτύπων, δυστυχώς ο
σχεδιασμός στη χώρα εξακολουθεί να καθορίζεται από τεχνοκρατικές διαδικασίες και να
επιχειρείται κυρίως αποσπασματικά (ή καθόλου) στα ποικίλα επίπεδα προγραμματισμού και
διοίκησης - χωρίς όραμα - ανεξάρτητα από την σχέση του με το αναπτυξιακό πρότυπο και τις
ανάγκες των πολιτών. Την ίδια στιγμή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δε φαίνεται να υπάρχει
σταθερά διαμορφωμένη θέση για την ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου σε θεωρητικό και
πρακτικό πλαίσιο με τις πολιτικές της “ενδογενούς ανάπτυξης” να μην αξιοποιούν, ως
οφείλουν, τις ιδιαιτερότητες της τοπικής κλίμακας.
Η έρευνα έδειξε ότι, ο νησιωτικός χώρος (και κάθε χώρος) πρέπει να αντιμετωπίζεται στη
βάση τριών αξόνων προσέγγισης : α) της ενιαίας θεώρησής του, β) της παρακολούθησης και
αξιοποίησης των τοπικών του ιδιαιτεροτήτων, και γ) της άρρηκτης συσχέτισης αναπτυξιακής
πολιτικής - χωρικού σχεδιασμού. Την ίδια στιγμή, η μελέτη του πρέπει να επιχειρείται μέσα
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από την ταυτόχρονη έρευνα των τόπων του σε μια λογική : α) πρόσληψής του ως διοικητικής
ενότητας και ειδικού χωρικού συνόλου που χρήζει προσοχής ως αναπτυξιακός παράγοντας ή
ως ευάλωτη περιοχή, β) συνθετικής θεώρησης των ηπειρωτικών, νησιωτικών και θαλάσσιων
τμημάτων του, γ) εντοπισμού / ανάδειξης χωρικών, τομεακών, κοινωνικών δικτυώσεων, και
δ) συνεκτίμησης ειδικών παραμέτρων που επιδρούν στην αναπτυξιακή του δυναμική, όπως
της προσβασιμότητας, της απομάκρυνσης (απόστασης), και του μεγέθους του (Εικόνα 6).
(α)

(β)

Εικόνα 6: Θέματα προς αντιμετώπιση σε συνθήκες “περιφερειοποίησης” [Yiota Theodora, 2019]

Απαιτείται έτσι η συγκρότηση ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής ανάπτυξης με
βασικές αρχές: α) την προστασία φυσικής - πολιτιστικής κληρονομιάς, β) τον σχεδιασμού
υποδομών / δραστηριοτήτων σε αρμονία με τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών, τους
πόρους, τα φυσικά οικοσυστήματα και την τοπική ταυτότητα, γ) την εκπαίδευση του
πληθυσμού με στόχο την ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια αισθήματος κοινής ευθύνης, δ)
την επιλογή του βέλτιστου χωρικού επιπέδου σχεδιασμού και παρέμβασης σε επίπεδο νησιού
/ νησιωτικής ενότητας. Σε αυτό το πλαίσιο των αρχών, κρίσιμο ρόλο, μεταξύ άλλων,
αναλαμβάνουν : α) η εκτίμηση της δυναμικής του νησιωτικού οικιστικού δικτύου σε
(δια)περιφερειακή/ υπερεθνική κλίμακα και άρρηκτη σχέση με το ηπειρωτικό τμήμα της
χώρας και τα γειτονικά κράτη, β) το ισότιμο ενδιαφέρον για τις “δυναμικές” περιοχές του
νησιωτικού χώρου, αλλά κι εκείνες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία πλούτου
και απασχόλησης μέσα από αξιοποίηση της γνώσης που έχει παραχθεί αλλού στη διαχείριση
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους, γ) ο επανακαθορισμός των σχέσεων “πόληςυπαίθρου” αλλά και “θαλάσσιου / υποθαλάσσιου - παράκτιου χώρου - ενδοχώρας” με στόχο
τη βέλτιστη αξιοποίηση της φυσικής - πολιτιστικής κληρονομίας και παράδοσης, δ) η
προστασία / προβολή της αυθεντικότητας τόπων / τοπίων και η διαχείρισή τους στο πλαίσιο
ενός υπερεθνικού διαλόγου, ε) η προσέγγιση θεμάτων αν-θεκτικότητας και αρμονικής
συνύπαρξης ιστορίας, παράδοσης, τουριστικής ανάπτυξης, στ) η στήριξη της εκπαίδευσης και
δεξιοτήτων του τοπικού πληθυσμού, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και η
προώθηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, ζ) η αξιοποίηση νέων δομών
συμμετοχικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση της διοικητικής αποκέντρωσης.
Για ενίσχυση της εξωστρέφειας των νησιωτικών περιοχών και της εσωτερικής τους
συνοχή, η λογική παράλληλης δράσης ανεξάρτητων χωρικών πολιτικών πρέπει να
σταματήσει, και να αντικατασταθεί από ένα πλαίσιο συνύπαρξης αλληλοτροφοδοτούμενων
πολιτικών για την επανιεράρχηση του νησιωτικού οικιστικού δικτύου, την ανάδειξη πυρήνων
φυσικής - πολιτι-στικής κληρονομίας, τη στήριξη του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού, την
ενίσχυση υποδομών παραγωγής, τεχνικών, κοινωνικών (αγροτική και τουριστική ανάπτυξη,
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ενεργειακή πολιτική, πολιτική μεταφορών, κ.ά.), με την ψηφιακή τεχνολογία να
αναδεικνύεται σε κύριο μηχανισμό χωρικής ανάλυσης, διαχείρισης, σχεδιασμού. Καταλυτική
σε αυτή την κατεύθυνση οφείλει να είναι η συμβολή του ακαδημαϊκού / επιστημονικού
χώρου όπου - μέσα από τον εκπαιδευτικό, ερευνητικό και τον κοινωνικό του ρόλο - πρέπει να
εστιάζει στην απόκτηση συνείδησης ότι ο χώρος οφείλει να απασχολεί και να σχεδιάζεται
ταυτόχρονα και σε διαδοχικά επίπεδα (στην πράξη) σε επαφή με μηχανισμούς, τρόπους,
διαδικασίες προστασίας, διαχείρισης, ρύθμισής του, μέσα από κατάκτηση πολύτιμων
δεξιοτήτων όπως της κριτικής σκέψης και επικοινωνίας, της διεπιστημονικής συνεργασίας.
Γιατί οι επιπτώσεις των χωρικών/τομεακών παρεμβάσεων είναι βαθιά πολιτικο-κοινωνικοοικονομικές, πολυσύνθετες και έντονα διαφοροποιημένες κατά περίπτωση και στον χρόνο
(6).

4. Η εκπαίδευση των πολιτών ως προϋπόθεση για βιώσιμο χωρικό
σχεδιασμό _ Η ευθύνη του ακαδημαϊκού χώρου
Σε αυτή τη βάση, ένα από τα κυρίαρχα θέματα που απασχολεί τις σχολές χωρικής
ανάπτυξης, διαχείρισης και σχεδιασμού είναι η καθιέρωση ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των
μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας. Ο πανεπιστημιακός και ο
ευρύτερος επιστημονικός χώρος οφείλουν να παίξουν τον ρόλο καταλύτη μεταξύ διοίκησης
και πολιτών [ειδικών και μη (δηλ. όσων δε διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις, δικαιούνται
όμως να έχουν λόγο για τον χώρο που ζουν και δρουν], και των εκάστοτε εμπλεκόμενων στη
διαδικασία του σχεδιασμού (φορέων, οργανώσεων, επενδυτών, κ.ά.). Υπάρχει έτσι η ανάγκη
ανάπτυξης ενός κώδικα επικοινωνίας που θα επιτρέπει την συμμετοχή και την ανταλλαγή
σκέψεων με στόχο την ανάπτυξη με δημοκρατικές διαδικασίες. Οι νέες ανάγκες και τα
αιτήματα επιβάλλουν το ουσιαστικό “άνοιγμα” του πανεπιστημίου. Πρόκληση αλλά και
στοίχημα η αναζήτηση και ο προσδιορισμός νέων μεθοδολογιών διδασκαλίας και έρευνας και
μηχανισμών επικοινωνίας και συνεργασίας με στόχο την ενεργή συμμετοχή και μη ειδικών.
Σε αυτή την κατεύθυνση διαπιστώνεται έντονη κινητοποίηση της ακαδημαϊκής και
επιστημονικής κοινότητας μέσα από την αναζήτηση και καθιέρωση δομών και πρωτοβουλιών
δικτύωσής τους με τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της
ψηφιακής τεχνολογίας με στόχο τη χρήση και νέων, ακόμα πιο φιλικών, μέσων μελέτης των
χωρικών προβλημάτων.
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(α)

(β)

(γ)

(δ)

Εικόνα 7: Το άνοιγμα του πανεπιστημίου στην ευρύτερη κοινωνία μέσα από τον δημοκρατικό σχεδιασμό
Εγχειρήματα εντός και εκτός Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. [Yiota Theodora, 2019]

Στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., που πρόσφατα γιόρτασε τα 100 χρόνια
λειτουργίας της, γίνεται πολύ δουλειά προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε μια Σχολή η οποία έχει
επιλέξει να λειτουργεί στο κέντρο της πόλης, βασική επιδίωξη αποτελεί η αντιμετώπιση των
πραγματικών αναγκών των πολιτών. Γι αυτό και η συζήτηση για το πρόγραμμα σπουδών, τον
προσανατολισμό της ερευνητική δράσης και του κοινωνικού της ρόλου παραμένει ανοικτή σε
άμεση σχέση με κρίσιμα θέματα της καθημερινότητας που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Η
επιλογή των υπό διερεύνηση θεμάτων αλλά και οι τρόποι προσέγγισής τους σκοπό έχουν τη
καθιέρωση διαρκούς διαλόγου που ξεκινά από τα αμφιθέατρα και τις αίθουσες της Σχολής για
να περάσει στο πεδίο και να επιστρέψει στα σχεδιαστήρια για διατύπωση προτάσεων. Μια
κυκλική διαδικασία με κύριους τροφοδότες του σπουδαστές και τις σπουδάστριες που με την
επιλογή των ερευνητικών αντικειμένων ανοίγουν νέες (προ)οπτικές. Επιλέγουν χωρίς δεύτερη
σκέψη να τοποθετηθούν σε δύσκολα και απαιτητικά θέματα και τα αποτελέσματα είναι
πραγματικά αξιέπαινα. Οι σπουδαστικές ομάδες λειτουργούν σε αναλυτικο-συνθετική βάση
θεώρησης σε πραγματικό χρόνο με κύριο μέλημά τους την άμεση επαφή με τον τοπικό
πληθυσμό και τα προβλήματά του. Αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας αλλά και
μετάδοσης των σκέψεών τους, κατανοώντας τη σημασία αξιοποίησης των πληροφοριών από
το πεδίο ως κύριας εισροής στη διαδικασία των ερευνητικών τους αναζητήσεων. Επιδιώκουν
έτσι συναντήσεις με τοπικούς φορείς, οργανώνουν συνεντεύξεις και αναζητούν την άποψη
των πολιτών και ευκαιρίες επικοινωνίας των σχεδιαστικών τους προτάσεων και εκτός της
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Σχολής. Η παρουσίαση του έργου και των προβληματισμών των σπουδαστών/τριών στα μέλη
της ευρύτερης κοινωνίας πρέπει να αποτελεί κομβικής σημασίας στοιχείο στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κι αυτό γιατί μόνο μέσα από εγχειρήματα έκθεσης των σκέψεών
τους μπορούν να εντοπισθούν τα κύρια πεδία στα οποία οφείλει να εστιάσει η διδακτική των
γνωστικών αντικειμένων του χωρικού σχεδιασμού (όπως αρχιτεκτονικού, πολεοδομικού,
χωροταξικού, περιβαλλοντικού, αστικού, τομεακού). Σε αυτή την προσπάθεια επιδιώκει να
συμβάλλει η ένταξη θεματικών εργαστηρίων σε μαθήματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού
επιπέδου, αλλά και η διοργάνωση εκπαιδευτικών-ερευνητικών εργαστηρίων σε σχολεία που
οργανώνονται και συντονίζονται από τη συγγραφέα (6,7). Ενδεικτική αναφορά γίνεται σε
εκείνα με αποτελέσματα δημοσιευμένα ή ενταγμένα σε συλλογικούς τόμους σε επιμέλειά της
(8) (Εικόνα 7). Οι τοποθετήσεις σπουδαστών/τριών της Σχολής μας, και των μαθητών/τριών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναδεικνύουν ξεκάθαρα ότι η απάντηση για
βιώσιμο σχεδιασμό πρέπει να αναζητηθεί στην εκπαίδευση των πολιτών. Ας ακούσουμε έτσι
τι θέλουν να μας πουν … ώστε να αποκτήσουν νόημα και πρακτικό ενδιαφέρον τα γνωστικά
αντικείμενα που διδάσκουμε.
* Η συγγραφή του άρθρου έχει βασισθεί κυρίως σε τοποθετήσεις της συγγραφέως σε θέματα χωρικής διαχείρισης,
ανάπτυξης, σχεδιασμού που έχουν παρουσιασθεί σε συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις και έχουν δημοσιευθεί
σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά με κριτές στη διάρκεια της πρόσφατης πενταετίας.
Ευχαριστίες στους Σ. Πιπέρη και Μ. Χασούρου για το χαρτογραφικό υλικό που υλοποίησαν με αφορμή τα θέματα
των μεταπτυχιακών τους διπλωματικών στο ΔΠΜΣ του Ε.Μ.Π. : Πολεοδομίας - Χωροταξίας υπό την επιστημονική
ευθύνη της Γ. Θεοδωρά (Εικόνες 3, 4, 6).
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ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΑΧΟ ΤΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ
Δήμητρα Παρασκευά
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υπ.Διδάκτωρ ΕΜΠ, dimi_pa84@hotmail.com
Περίληψη
Αποτελεί κοινό τόπο ότι το τοπίο ως εικόνα της συνολικής και συλλογικής αντίληψης
συνιστά το αδιαπραγμάτευτο υπόβαθρο για την προβολή όλων εκείνων των εκφάνσεων του
Μύθου και του Λόγου αλλά και των ανθρώπινων αισθήσεων.
Αναμοχλεύοντας τα συστατικά του τοπίου, μέσω της αποδόμησής του, γίνεται κανείς
μάρτυρας και γνώστης της άρρηκτης σχέσης ανάμεσα στο φυσικό και στο πολιτισμικό
περιβάλλον. Η απέραντη φύση λειτουργεί ως υποδοχέας της ανθρώπινης-πολιτισμικήςδραστηριότητας, ένα αλληλένδετο σχήμα, μια σχέση αλληλεξάρτησης όπου -ως συνισταμένη
των δύο προαναφερόμενων εννοιών- η απομόνωση μιας από τις δύο συνιστώσες φαντάζει
έννοια χωρίς υπόσταση.
Η Βοιωτία, ως πεδίο έρευνας, λειτουργεί ως υποδοχέας όλων εκείνων των εννοιών που
συν-λειτουργούν προκειμένου η περιοχή να θεωρείται αέναο σταυροδρόμι λαών και εθνών,
γέφυρα πολιτισμών, εργαστήρι παραδόσεων, μύθων και χρησμών, σημείο συνάντησης θεών
και ηρώων, κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος της ελληνικής μυθολογίας και του ιστορικού
γίγνεσθαι καθώς και αφετηρία των μεγαλύτερων γεγονότων, που σημάδεψαν τον κόσμο. Όλα
τα παραπάνω συνιστούν στοιχεία που εδράζονται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο φυσικό
περιβάλλον – συν-διαμορφωτή της πολιτισμικής ταυτότητας της Βοιωτίας.
Πού συνίσταται λοιπόν η συσχέτιση ανάμεσα στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον μιας
περιοχής; Πώς τα πολιτισμικά/ανθρωπογενή στοιχεία διαμορφώνουν ένα τοπίο στο
καθορισμένο φυσικό περιβάλλον του; Το ερευνητικό πεδίο της μυθολογίας της Βοιωτίας
συμβάλλει ενεργά στη διερεύνηση των προαναφερόμενων αναζητήσεων καθόσον αποτελεί
μια περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και, ταυτόχρονα, μυθολογικού πλούτου.

Εισαγωγή
Η Βοιωτία σχηματίζεται στο κέντρο της ελληνικής γης, στην περιφέρεια της Στερεάς
Ελλάδος. Η γεωγραφική της θέση, στο πέρασμα Βορρά και Νότου, Δύσης και Ανατολής,
δικαιολογεί την κατοίκησή της προ χιλιάδων ετών, ήδη από την Προϊστορική εποχή, ενώ το
Πάνθεον θεών και ηρώων δηλώνει το παρόν συνεχώς. Επιπλέον, είναι κοινώς αποδεκτό ότι η
βοιωτική γη αποτελεί ένα ατελείωτο εργαστήρι μύθων και θρύλων, που συντηρεί και διατηρεί
μνήμες ενός ξεχασμένου παρελθόντος στον απόηχο των περασμένων αιώνων.
Αναζητώντας κανείς τις δέλτους της μυθολογίας της βοιωτικής γης έρχεται αντιμέτωπος
με τον μακρύ κατάλογο των μύθων αυτών που εκτυλίσσονται υπόκωφα εδώ και χιλιάδες
χρόνια. Οι γνήσιοι μύθοι καθώς και, εν γένει, η ιστορία του εκάστοτε τόπου δεν είναι
απαραίτητα παραμύθια ή ανενεργά απολιθώματα του παρελθόντος, παρά αλληγορίες,
αναφορές με ιστορικό πυρήνα και, σε γενικότερο πλαίσιο, ζωτικά στοιχεία της ίδιας της ζωής
και του πολιτισμού ενός τόπου. Άλλωστε, ως πνευματικά και πολιτισμικά παλίμψηστα,
φέρουν σημάδια της ιστορίας τους, όπου έχουν αποτυπωθεί τα πολλαπλά επίπεδα χρήσης
τους από τις περασμένες γενεές.
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Αν ανατρέξει, όμως, κανείς, ακόμη πιο βαθιά στο παρελθόν, στις απαρχές της
κοσμογονίας και θεογονίας, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις βασικές ιδέες, τα ιδεώδη, που έχουν
σφραγίσει τον κόσμο, ή αλλιώς με τους λεγόμενους σφραγιδόλιθους, όπως για παράδειγμα η
θρησκεία, η αυτογνωσία του ανθρώπου, η γνώση της αλήθειας κ.α.
Έτσι, πίσω από τους περισσότερους –αν όχι όλους- τους μύθους, που έχουν “ακουμπήσει”
πάνω στον τοπίο της Βοιωτίας, κρύβονται ιδέες, αντιλήψεις και ιδεολογίες βαθιά ισχυρές και
θεοκεντρικές, αρχετυπικές, που κυριάρχησαν και χαρακτήρισαν τη δυτική, ίσως και την
ανατολική, σκέψη. Οι ιδέες-αρχέτυπα, λοιπόν, που στιγματίζουν την βοιωτική γη, είναι
πανίσχυρες και –ενδεχομένως- μοναδικές, καθόσον δεν καταγράφονται σε άλλο τόπο, ακόμη
και στον πλούσιο, μυθολογικά, ελλαδικό χώρο. Μήπως, λοιπόν, είναι αυτά τα
φυσικογεωλογικά χαρακτηριστικά της Βοιωτίας που καθόρισαν τη διαμόρφωση της
συνείδησης των κατοίκων της και εν γένει του Αιγαιακού και Περιαιγαιακού χώρου;

Ο μύθος
Αναζητώντας, λοιπόν, το συσχετισμό τοπίου και μύθου μπορεί κανείς να εκμαιεύσει
πληροφορίες από αλληγορίες που έχουν “σφραγίσει” έναν τόπο και πιο συγκεκριμένα τη
Βοιωτία. Ένας από αυτούς είναι ο περίφημος μύθος με πρωταγωνιστή τον τραγικό ήρωα
Οιδίποδα, την περιβόητη Σφίγγα και εν γένει τον οίκο των Λαβδακιδών ή μάλλον την κατάρα
του οίκου των Λαβδακιδών. Το σύμπλεγμα των επιμέρους μύθων εντάσσεται στο πλαίσιο του
πολύπαθου Θηβαϊκού κύκλου, ο οποίος “σφράγισε” τη βοιωτική γη με ήρωες που ξεπηδούν
πίσω από κάθε ιστορία, όπως ο Οιδίπους.
Ας θυμηθούμε, όμως, τον μύθο: ο Λάιος, γιος του Λάβδακου και τρισέγγονος του Κάδμου,
κι ενώ βρισκόταν στο παλάτι του Πέλοπα, βασιλιά της Ηλείας, προέβη στην απαγωγή του
Χρύσιππου, γιου του πρώτου, γεγονός που αποτέλεσε ύβρη προς τους Νόμους, ενώ η σύναψη
σχέσης με ομόφυλο οδήγησε τον Χρύσιππο στην αυτοκτονία. Ο Πέλοπας καταράστηκε τον
Λάιο και την οικογένειά του και για το λόγο αυτό, όταν παρέλαβε τη βασιλεία της Θήβας, ο
Λάιος και η Ιοκάστη (ή Επικάστη) δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν.
Έτσι, ο Λάιος οδηγείται στο Μαντείο των Δελφών προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με
την απόκτηση απογόνου, όπου και λαμβάνει ξεκάθαρο χρησμό για τις δραματικές εξελίξεις
που θα επέρχονταν. Το βασιλικό ζεύγος, όμως, παραβλέπει τις συνέπειες απόκτησης
απογόνου και το δυσοίωνο μέλλον που προμήνυε το χρησμοδότημα της Πυθίας και αποκτά
απόγονο, ενώ στην προσπάθειά του να αποφύγει τη μοίρα εγκαταλείπει το νεογέννητο βρέφος
στους πρόποδες του όρους Κιθαιρώνα, τρυπώντας προηγουμένως τα πόδια του παιδιού και
δένοντάς τα, ώστε να είναι σίγουρος ότι δεν θα μεγαλώσει αρτιμελής.
Τελικά, το βρέφος, ο Οιδίποδας, σώζεται από έναν βοσκό-υπηρέτη του βασιλιά, ο οποίος
στη συνέχεια παραδίδει το βρέφος σε άλλο βοσκό ο οποίος και το μεταφέρει στην Κόρινθο
ενώ την ανατροφή του αναλαμβάνει η άτεκνη βασίλισσα Μερόπη ή Περίβοια, σύζυγος του
Πόλυβου, βασιλιά της Κορίνθου. Ο Οιδίποδας ζει και περνά τα πρώτα χρόνια της ζωής του
στην πόλη Τενέα ή αλλιώς Χιλιομόδι Κορίνθου, ως γνήσιος και νόμιμος κληρονόμος του
θρόνου. Κάποια χρόνια μετά, επιθυμώντας να μάθει την αληθινή καταγωγή του54, οδηγείται
στην Πυθία, για να λάβει έναν πολύ ξεκάθαρο χρησμό 55. Εκεί, ενημερώνεται για τις
54

Μια μέρα όμως κάποιος τον απεκάλεσε "νόθο". Θέλοντας να μάθει το αληθές του λόγου, επειδή επικράτησε
"σιγήν ιχθύος" στο παλάτι για το θέμα, αποφασίζει να πάει στην Πυθία.
55

Σπάνια ένας χρησμός ήταν τόσο ξεκάθαρος ως προς το περιεχόμενό του. Εκεί η ιέρεια του Απόλλωνα, με
ξεκάθαρο χρησμό τον διώχνει από τον ιερό χώρο της επειδή θα φανεί ομόκλινος του πατρός και πατροκτόνος,
αιμομίκτης και σύζυγος της μητέρας του, καθώς και ότι αυτός και τα παιδιά του θα είναι αιτία πολλών κακών.
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δραματικές εξελίξεις που θα επακολουθήσουν, και γίνεται δέκτης των κακών μαντάτων, ότι
αυτός και τα παιδιά του θα αποτελούσαν την αιτία πολλών κακών και πιο συγκεκριμένα ότι ο
ίδιος θα προχωρούσε στην πατροκτονία και την αιμομιξία.
Όπως επιτάσσει η ελληνική γραμματεία, ο Οιδίποδας αποφασίζει να μην επιστρέψει στην
πατρίδα του, ή μάλλον σε αυτή που θεωρούσε ο ίδιος πατρίδα του, την Τενέα, σε μια
προσπάθεια να αποφύγει τη μοίρα του, σύμφωνα με την πρόσφατη χρησμοδοσία. Τελικά,
κινείται προς τη Θήβα, και σε ένα σταυροδρόμι του δρόμου, της λεγόμενης Σχιστής οδού,
συναντά μια άμαξα. Ακολουθεί μια έντονη λογομαχία και διένεξη με τον κάτοχο της άμαξας,
πιθανόν για την προτεραιότητα διέλευσης και τελικά ο ήρωας σκοτώνει τους επιβαίνοντές
της. Κάτοχος της αμάξης ήταν ο πατέρας του, ο Λάιος, ο οποίος κατευθυνόταν στο μαντείο
των Δελφών για να ενημερωθεί σχετικά με το τι απέγινε το παιδί του.

Η διαδρομή
Ας κάνουμε, όμως, μια προσπάθεια να τοποθετήσουμε το μύθο στο τοπίο. Ο Παυσανίας
στην περιήγησή του στην βοιωτική γη επισημαίνει την περίφημη Σχιστή οδό ή τρίστρατο ή
“εν τριπλαίς αμαξιτοίς” (Εικόνα 1), η οποία αποτελεί έως και σήμερα ίσως την πλέον
διασημότερη -από τις λιγοστές επώνυμες- αρχαίους οδούς της Ελλάδας αλλά και της
Ευρώπης. Η σπουδαιότητά της προκύπτει ως συνισταμένη πολλαπλών διαφορετικών
συνιστωσών.
Η Στενή οδός, όπως την αποκαλεί ο Απολλόδωρος, ήταν στρατηγικής σημασίας καθόσον
επικοινωνούσε με τους βασικούς οδικούς άξονες της Κεντρικής Ελλάδας, δηλαδή από τη
βόρεια και νότια Ελλάδα προς τη Βοιωτία και την Αττική, κι από την ανατολική και δυτική
Ελλάδα προς τον Κορινθιακό κόλπο. Παράλληλα, εξασφάλιζε την επικοινωνία των τριών
από τις μεγαλύτερες κοιτίδες πολιτισμού, Αθήνα-Δελφοί-Θήβα. Ακόμη, αποτελούσε το
μοναδικό πέρασμα μεταξύ των απολήξεων Παρνασσού προς βορρά και Κίρφης προς το
νότο (σημερινό Ξεροβούνι), που διέσχιζε κοιλάδες κι από όπου περνούσαν οι διερχόμενοι,
πεζοί ή με άμαξες. Λειτουργούσε ως η κύρια οδός, δηλαδή, για τους προσκυνητές των
Δελφών –από Αθήνα και Θήβα- , οι οποίοι έστελναν τα αναθήματά τους στο Μαντείο.
Επιπλέον, ήλεγχε την κοιλάδα του Κηφισού ποταμού καθόσον η Στενή αποτελούσε το στενό
οδικό άξονα που συνέδεε τη Χαιρώνεια με τον κάμπο του Κηφισού και τη Θήβα. Τη
Σχιστή οδό προς την “ιερή χώρα” των Δελφών χρησιμοποιούσαν επίσης οι τραγοπόδαροι
σάτυροι και οι νύμφες του Παρνασσού. Επιπλέον, ο διονυσιακός θίασος Θυιάδες ή Θυίαι
της Αττικής και Βοιωτίας χρησιμοποιούσε τη Στενή οδό για να οδηγηθεί στον Παρνασσό,
όπου τελούνταν τα Θυία, εορτή της Ήλιδας προς τιμήν του Διονύσου. Σημειώνεται ότι, όπως
αναφέρει ο Παυσανίας, οι μαινόμενες Θυιάδες και οι μυημένοι στα διονυσιακά μυστήρια
μέσα στη μυστηριακή ατμόσφαιρα της ορεινής νύκτας υπό την επήρεια οίνου, σταματούσαν
σε διάφορα μέρη –λατρευτικής σημασίας- κατά την πορείας τους, όπως στον αρχαίο Πανοπέα
και χόρευαν με τραγούδια και μουσικά όργανα. Στη Στενή βρισκόταν το Φωκικό
Βουλευτήριο, το Κοινόν των Φωκέων, που λειτουργούσε με αντιπροσώπους των πόλεων της
Φωκίδας. Ουσιαστικά, υπήρξε η απαρχή των σημερινών κοινοβουλίων, η αντιπροσωπευτική
δημοκρατική διοίκηση. Ένα συγκεκριμένο σημείο της οδού, το λεγόμενο τρίστρατο,
αποτελούσε σημείο σύγκλισης τριών οδών και ιδιαίτερης σπουδαιότητας για τον μύθο μας.
Στη διαδρομή αυτή βρίσκεται, κοντά στο τρίστρατο, “εν μεσαιτάτω της τριόδου”, σύμφωνα
με τον Παυσανία, υπήρχε ο τάφος του Λάιου.
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Προσεγγίζοντας ετυμολογικά την ονομασία της οδού γίνεται αντιληπτό ότι επρόκειτο για
μια στενή56 οδό που σχιζόταν, διακλαδιζόταν. Ειδικότερα, η Στενή αποτελούσε
αδιαμφισβήτητα έναν αμαξήλατο δρόμο που -ξεκινώντας από τους Δελφούς- χωριζόταν στο
τρίστρατο σε τρεις ξεχωριστούς δρόμους. Ο πρώτος κατευθυνόταν προς Δαύλεια, αρχαίο
Πανοπέα (σημ. Άγ.Βλάσιος) και Χαιρώνεια, ο άλλος προς Λιβαδειά, κι ο τρίτος προς αρχαία
Άμβρωσσο (σημ. Δίστομο) και αρχαία Στείριδα (σημ. Στείρι), συνέδεε, δηλαδή, τον κάμπο
του Κηφισού και την Θήβα με τους Δελφούς. Πιο συγκεκριμένα, η Σχιστή –διερχόμενη από
την Δαύλεια και τον αρχαίο Πανοπέα - περνούσε από το Φωκικό ή Βουλευτήριο (θέση
Κεφαλόβρυσο), παράλληλα στο σημερινό ρέμα του Πλατανιά, και κατευθυνόταν προς τους
Δελφούς. Η διαδρομή της οδού, σύμφωνα με την περιγραφή του Ιω.Πίκουλα (Πίκουλας,
1992) υποδεικνύεται από τα εξής τοπωνύμια της περιοχής: Τσέρες, Στενή Ρεματιά,
Μπάρδανη, Νταβελαίικα-Μνήμα του Μέγα57, Χαροκόπου Ρέμα, Ζεμενό. Από το σημείο στο
οποίο συνέκλιναν οι τρεις δρόμοι το μονοπάτι ανηφόριζε μέσω της χαράδρας που
σχηματίζουν οι απότομες πλαγιές του Ελικώνα, της Κίρφης και του Παρνασσού και,
διασχίζοντας κοιλάδες, κατέληγε στους Δελφούς. Άξιο λόγου αποτελεί το γεγονός ότι έχουν
βρεθεί ίχνη του δρόμου με τις ανάλογες αυλακώσεις για τις άμαξες της εποχής πλησίον του
σημερινού οικισμού Ζεμενού, γεγονός που ενισχύει την άποψη περί της λιθόστρωτης και
τραχείας Σχιστής οδού.
Τη Στενή οδό, λοιπόν, αυτή τη σημαίνουσα οδική αρτηρία, χρησιμοποίησαν πατέρας και
γιος, Λάιος και Οιδίποδας για να λάβουν τους χρησμούς τους αλλά και για να συναντηθούν,
όπως όριζε η μοίρα τους, με τις τραγικές για όλους συνέπειες (Εικόνα 3).

Εικόνα 1: Η Σχιστή οδός, G.William_1805-1806

56

Ο Απολλόδωρος την ονομάζει “Στενή οδό”. Ονομαζόταν και «τραχεία» (λόγω του εδάφους) αλλά και
«Τρικέλευθος» εξαιτίας της διακλάδωσής της.
Το τοπωνύμιο Μνήμα του Μέγα ή Σταυροδρόμι του Μέγα συνιστά μνημείο της ληστοκρατίας του 19 ου αιώνα.
Στο σημείο αυτό έλαβε χώρα το 1856 η δολοφονία του ληστή και ληστοδιώκτη Αραχωβίτη Ιω.Μέγα, βλ.
Σωτηριάδης, Γ., Ανασκαφαί εν Χαιρωνεία, παρά τον ορχομενό και εν Φωκίδι, Πρακτικά αρχαιολογικής Εταιρείας
1907, εκδ. Π.Δ.Σακελλαρίου, Αθήνα 1908, σσ.110.
57

148

Η Σφίγγα
Ο μύθος, όμως, δεν τελειώνει εδώ. Μετά το τραγικό συμβάν, και χωρίς ακόμη να γνωρίζει
ο Οιδίποδας ότι φόνευσε τον πατέρα του, εξακολουθεί να κινείται προς τη Θήβα. Στη
διαδρομή συναντά τη Σφίγγα, τη φύλακα του θρυλικού αινίγματος, το ακριβές περιεχόμενο
του οποίου δεν είναι γνωστό από τις αρχαίες πηγές αλλά από μεταγενέστερα κείμενα, που
θέτουν διάφορες εκδοχές. Ο μύθος, πάντως, θέλει τη Σφίγγα να στέκεται αγέρωχη (Εικόνα 2)
και να ρωτάει κάθε περαστικό: ποιο ον το πρωί στέκεται στα τέσσερα, το μεσημέρι στα δύο
και το βράδυ στα τρία; Όποιος δε γνώριζε την απάντηση, η Σφίγγα τον έσφιγγε έως ότου
πεθάνει. Με το ίδιο αίνιγμα ήρθε αντιμέτωπος και ο ήρωάς μας, ο Οιδίπους, το οποίο και
λύνει, δίνοντας την απάντηση "Ο Άνθρωπος είναι εκείνο τον ον, που το ξημέρωμα της ζωής
του κινείται στα τέσσερα, το βράδυ της ζωής του στα τρία, με την βοήθεια του μπαστουνιού,
ενώ στο μεσοδιάστημα (μεσημέρι) της ζωής κινείται με σιγουριά στα δυο". Έτσι, η Σφίγγα
πέφτει από το βράχο που στεκόταν και σκοτώνεται58.
Ο Οιδίποδας, λοιπόν, νικάει το τέρας αλλά ο ίδιος δεν κοιτάζει αυτό. Βλέπει πέρα από τη
λιοντοπαρθένα, το στενό μονοπάτι που θα τον οδηγήσει στη Θήβα59 αλλά κι ακόμη
παραπέρα, βλέπει το τέλος της διαδρομής του στον Κολωνό. Ο ήρωας, λοιπόν, επιτυγχάνει να
αποδεσμεύσει τους κατοίκους της Θήβας από τις φονικές ορέξεις του τερατόμορφου τέρατος
αλλά δεν μπορεί να χαρεί το κατόρθωμά του. Γνωρίζει, άλλωστε, το μέλλον του, την τραγική
του κατάληξη και την ολέθρια παγίδα που του είχε στήσει το πεπρωμένο του.
Λύνοντας, λοιπόν, το θρυλικό αίνιγμα
της Σφίγγας ο ήρωας ανταμείβεται επάξια
για
τη
σωτήρια
επέμβασή
του,
αναγορεύεται σε βασιλιά της Θήβας και
παντρεύεται, εν αγνοία του, τη μητέρα του
Ιοκάστη. Μετά από μια φοβερή επιδημία
που απειλούσε κάθε ζωντανό οργανισμό
στην πόλη και τη φύση60, ο τραγικός ήρωας
μεταβαίνει και πάλι στους Δελφούς61 όπου
γίνεται αυτήκοος μάρτυρας της αλήθειας
περί
επαλήθευσης
του
χρησμού,
αυτοτυφλώνεται, εξορίζεται από τον θρόνο
του, καταταράσσεται τα παιδιά του ενώ η
Ιοκάστη
αυτοκτονεί.
Τελικά,
ο
λαοπρόβλητος
βασιλιάς,
Οιδίποδας,
Εικόνα 2: Οιδίποδας και Σφίγγα
ταπεινωμένος
και
ντροπιασμένος
εγκαταλείπει τη Θήβα και με τη συνοδεία της κόρης του Αντιγόνης καταλήγει στην Αθήνα,
όπου ο Θησέας, βασιλιάς της Αθήνας, τον δέχεται και μεσολαβεί για τη συμφιλίωσή του
πρώτου με τους Θεούς και τον λυτρωτικό του θάνατο62 (Εικόνα 4).
58

κατά άλλους ο Οιδίποδας της επιτέθηκε όταν ήταν ξαφνιασμένη από τη λύση του γρίφου και τη σκότωσε.

59

όπου και θα γίνει βασιλιάς, λαμβάνοντας ως σωτήρας της πόλης τον θρόνο που ούτως ή άλλως του ανήκε,
έστω κι αν κανείς δεν το γνώριζε τότε αυτό, αφού κανείς δεν γνώριζε την πραγματική του ταυτότητα.
60

Εξαιτίας του λιμού που μάστιζε την Θήβα, για εφτά χρόνια (όσα και τα χρόνια εξουσίας του Οιδίποδα),
χρησμός από τον μάντη Τειρεσία, υπέδειξε πως η αιτία του κακού είναι ο φονιάς του Λάιου.
61

Λόγω μιας φοβερής επιδημίας (λοιμὸς ἔχθιστος), που απειλούσε κάθε ζωντανό στη φύση και στην πόλη και
μάστιζε τη χώρα.
62

Σύμφωνα με τον γνωστότερο μύθο, ο Οιδίποδας εξορίστηκε από τον Κρέοντα και συνοδευόμενος από την
κόρη του Αντιγόνη, αφού ήταν τυφλός έφτασε στην Αττική, στο ιερό άλσος των Ευμενίδων κοντά στον
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Συνέχεια διαδρομής
Ας τοποθετήσουμε, όμως, και πάλι τον μύθο στον χάρτη. Ο Οιδίποδας, μετά τον φόνο του
πατέρα του στο τρίστρατο, φαίνεται να κινείται προς τη Θήβα όπου συναντάει το
θηλυκόμορφο τέρας, τη λιονταροπαρθένα Σφίγγα, η οποία είναι υπεύθυνη για να θέσει το
σπουδαίο και θρυλικό αίνιγμα. Το ανθρωπόμορφο αυτό τέρας τοποθετείται στο Σφίγγιο (ή
Φίκιο) όρος ή Φαγάς, στις παρυφές της πόλης των Θηβών, βόρεια του σημερινού χωριού
Βάγια, προκειμένου να ελέγχει το πέρασμα και να λυμαίνεται τους περαστικούς. Έπειτα, ο
προορισμός του ήρωα είναι η Θήβα, όπου και βασιλεύει ενώ στη συνέχεια και μετά το
χρησμοδότημα της Πυθίας θα οδηγηθεί ταπεινωμένος στον Κολωνό, στο Ιερό των
Ευμενίδων, όπου θα λυτρωθεί από τα αμάρτημάτα του και θα ολοκληρωθεί ο κύκλος της
ζωής του (Εικόνα 3).
Πέραν, όμως, της τοποθέτησης του μύθου στο φυσικό τοπίο μπορεί κανείς να αναζητήσει
στοιχεία της φύσης ακόμη και στις μυθολογικές οντότητες, που χρησιμοποιούνται στους
μύθους. Έτσι, στην προσπάθεια εκμαίευσης αυτών των στοιχείων -φύσης και τοπίου- από το
κουβάρι του μύθου, θα πρέπει να σταθούμε στην θηλυκόμορφη, τερατώδη και αινιγματική
ετερότητα, τη Σφίγγα, που είναι στενά συνδεδεμένη με το μύθο των Λαβδακιδών. Συμβολίζει
τα μελανόμορφα και βροχοφόρα νέφη που έρχονται αντιμέτωπα με το ηλιακό φως, ενώ η
κορυφή βράχου, όπως συμβαίνει και στις παραδόσεις της Ανατολής, αναπαριστά το όρος των
νεφελών, σε κάθε περίπτωση σύμβολο της γης. Αν κι η Σφίγγα διαθέτει φτερά, τελικά
κατακρημνίζεται, καθόσον ο Οιδίπους, ο κάθε Οιδίπους, ο κάθε άνθρωπος δηλαδή, ορθώνεται
απέναντί της και απαντάει στο υπαρξιακό ερώτημα. Είναι προσκολλημένη, καθηλωμένη θα
έλεγε κανείς, χωρίς όμως να δίνει την αίσθηση της ανάτασης, γεγονός που αντίκειται στην
ύπαρξη φτερών, άρα και της δυνατότητάς της να πετάξει.
Αναλύοντας βαθύτερα και αποδομώντας την τερατόμορφη Σφίγγα παρατηρεί κανείς τις
συσχετίσεις του ύστατου αυτού μυστηριακού μορφώματος με τα τέσσερα επίπεδα
πνευματικότητας καθώς και τα τέσσερα βασικά στοιχεία του μικρόκοσμου και μακρόκοσμου,
ή αλλιώς της φύσης και πιο συγκεκριμένα, τη γη (ανθρώπινο –γυναικείο- κεφάλι -φυσικό
επίπεδο), τη φωτιά (σώμα λιονταριού -νοητικό επίπεδο), το ύδωρ (ουρά φιδιού-ενεργητικό
επίπεδο), τον αιθέρα (φτερά αετού-αστρικό επίπεδο) και που όλα μαζί εκφράζουν την
αινιγματική ζώσα οντότητα, δηλαδή, τον άνθρωπο. Επίσης, μέσα από το σύμπλεγμα των
τεσσάρων αυτών ζώων, αντιπροσωπεύονται τα τέσσερα ζώα του οράματος του Ιεζεκήλ, αλλά
και των τεσσάρων Ευαγγελιστών63. Τα τέσσερα, λοιπόν, στοιχεία, στο σύνολο τους,
αποτελούν κοινά αρχέτυπα σε πολλούς λαούς, όπως στον Ελληνικό, κι αυτό αποδεικνύεται με
τις πολλαπλές ομοιότητες της Ελληνικής Σφίγγας με την Αιγυπτιακή. Από όλα τα ανωτέρω,
γίνεται κατανοητό ότι ολόκληρος ο μύθος του Οιδίποδα αποτελεί μια κατάσταση
αρχετυπική64.

Κολωνό, όπου τον προστάτευσε ο Θησέας και πέθανε εκεί με μυστηριώδη τρόπο ,καθώς εξαφανίστηκε σε ένα
άνοιγμα της γης.
63

Ειδικότερα για τους Ευαγγελιστές: Λουκάς – Ταύρος (γη), Μάρκος – Λέων (φωτιά), Ιωάννης – Αετός (αέρας),
Ματθαίος – Άνθρωπος (νερό).
64

Αρχέτυπο:σύνολο αναμνήσεων που είναι εγκαθιδρυμένες στη δομή του εγκεφάλου ως πανάρχαιες και
στοιχειώδεις εικόνες και που αντανακλούν ιστορικές συλλογικές εμπειρίες του ανθρώπου.
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Εικόνα 3: Η διαδρομή του Οιδίποδα (προσωπικό αρχείο)

Συμπεράσματα
Ολοκληρώνοντας τη σημερινή παρουσίαση θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής: Δύο από τα
σπουδαιότερα δρώμενα της ελληνικής μυθολογίας αλλά και της δυτικής σκέψης
εκτυλίσσονται στη Σχιστή οδό, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σπουδαιότητά
της αλλά και την πεποίθηση ότι τοπίο, μύθος και πολιτισμός αλληλεπιδρούν και
αλληλοεξαρτώνται.
Ο Οιδίποδας και ο Λάιος χρησιμοποιούν τη Σχιστή οδό για να λάβουν χρησμό από το
Μαντείο των Δελφών, ο μεν πρώτος για την καταγωγή του και ο δεύτερος για το παιδί του.
Με άλλα λόγια, κινούνται στην κυριότερη –για την αρχαιότητα- οδική αρτηρία, με τα
χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν, στον άξονα που ενώνει τρεις από τους
σπουδαιότερους πυρήνες πολιτισμού της εποχής, τους Δελφούς, την Αθήνα και τη Θήβα.
Η συμπλοκή μεταξύ πατέρα και γιου, Λάιου και Οιδίποδα, λαμβάνει χώρα στο τρίστρατο
και όχι σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του άξονα Θήβας-Δελφοί.
Η Σφίγγα, που με την περίοπτη θέση και στάση της προσπαθεί να υποτάξει τον άνθρωπο,
τοποθετείται κι αυτή στη Σχιστή οδό και στέκεται αγέρωχη επάνω σε βράχο στο Σφίγγιο
όρος. Όπως σημειώθηκε και νωρίτερα η θέση αυτή βρίσκεται λίγο πιο έξω από την πόλη
της Θήβας, μια από τις πλουσιότερες πολιτισμικά πόλεις και κοιτίδες πολιτισμού. Ας
σημειωθεί ότι η Σφίγγα αποτέλεσε τη γενεσιουργό αιτία και εμβληματική μορφή της θεωρίας
της φροϋδικής ψυχανάλυσης.
Η σπουδαιότητα των μύθων, ως η συμπυκνωμένη εικόνα της πραγματικότητας,
εκμαιεύεται από το γεγονός ότι πίσω από το οιδιπόδειο αίνιγμα υφέρπει μια συνταρακτική
φιλοσοφική επισήμανση στενά συνδεδεμένη με κορυφαία ανθρώπινα ιδεώδη.
Ο ένοχος βασιλέας Οιδίποδας αποτελεί το αιώνιο σύμβολο του τρόπου με τον οποίο η
μοίρα γίνεται πραγματικότητα για τον κάθε άνθρωπο. Ο ήρωας επιλύει με την ευφυΐα και την
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οξύνοιά του το δυσεπίλυτο αίνιγμα της Σφίγγας. Έρχεται, δηλαδή, αντιμέτωπος, με τον
ίδιο του τον εαυτό, με τους δικούς του δαίμονες, με το τερατόμορφο ομοίωμά του, τη
Σφίγγα του.
Από τη στιγμή που δίνει τη σωστή απάντηση στο αινιγματικό και μυστηριώδες τέρας ο
έκπτωτος ήρωας μεταπηδάει από το σκότος στο φως, από την άγνοια στη γνώση αλλά κι από
την ευτυχία στη δυστυχία. Η επίλυση του ιερού αινίγματος είναι δηλωτική της νίκης έναντι
στο τέρας, στο τέρας που κρύβουμε όλοι μέσα μας. Η Σφίγγα γκρεμίζεται, καταποντίζεται
στην άβυσσο, όπως αναφέρει ο μύθος, και μαζί με αυτή κατακρημνίζονται και όλες οι μύχιες
σκέψεις του ανθρώπου, ο οποίος βιώνει το τέλος της αποπνευματοποιημένης αναισθησίας και
αποκτήνωσης.
Εκείνη τη στιγμή, δηλαδή τη στιγμή της επίλυσης του αινίγματος, γίνονται τα
αποκαλυπτήρια του ανθρώπου, ο οποίος συνειδητοποιεί την διαφοροποίηση, αλλά συνάμα
και τον συσχετισμό του με τη φύση. Μέσω του Οιδίποδα, η ανθρωπότητα συνειδητοποιεί τον
πραγματικό λόγο ύπαρξής της, αντιλαμβάνεται ότι ο κύκλος ζωής του ανθρώπου είναι
προδιαγραμμένος ενώ ο άνθρωπος γνωρίζει τα όριά του, αντιμετωπίζει τον ίδιο του τον
εαυτό, την τερατώδη έκφανσή του, τις πιο μύχιες πλευρές του. Η λύση του αινίγματος γίνεται
συνώνυμο της βασικής αρχής του μύθου: “Γνώθι σαυτόν”.
Ο Οιδίποδας, λοιπόν, λύνει το θρυλικό αίνιγμα και η φαινομενική του νίκη δείχνει ότι όλες
οι δυσκολίες θα αρθούν, θα κατορθώσει να σώσει τη χώρα από τις συμφορές, θα αναδειχθεί
ως ο “απεσταλμένος” απελευθερωτής καθόσον πιστεύει ότι ιερή αποστολή του είναι να
απελευθερώσει τη χώρα του, τη Θήβα, σύμβολο ολόκληρου του κόσμου. Ο άνθρωπος, μέσω
του τραγικού ήρωα Οιδίποδα, αυτοτυφλώνεται διότι αντιλαμβάνεται ότι απαξίωσε τα ιδανικά
του, διότι θανάτωσε το –θετικό- πνεύμα στο πρόσωπο του Λάιου, διότι παντρεύτηκε τη γη,
σύμβολο των πόθων, μέσω της Ιοκάστης. Έχει αντιληφθεί, πλέον, ότι τα μάτια του είχαν
αντικρίσει μονάχα τις υλικές απολαύσεις και πλέον με τους εξορυγμένους οφθαλμούς
επιλέγει να αποσυρθεί από τον μάταιο κόσμο, να σωθεί από τη σαγήνη του και αναζητήσει

Εικόνα 4: Οιδίποδας και Θησέας, Giroust
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τον εαυτό του μέσω τη συμφιλίωσης με το –σκοτωμένο έως τότε- πνεύμα του. Ο κύκλος της
ζωής του ολοκληρώνεται με τον ίδιο να οδηγείται στον Κολωνό, στο ιερό των Ευμενίδων,
όπου λυτρώνεται από τις Ερινύες. Το ιερό των Ευμενίδων, άλλωστε, είχε λυτρωτική δύναμη
όπως αυτή του ναού Απόλλωνα με την επιγραφή: Γνώθι σαυτόν.
Ολόκληρη η πορεία του ήρωα, η άνοδος και η πτώση, το μεγαλείο και η ταπείνωση, η
συντριβή, η αναζήτηση της αινιγματικής αλήθειας, και οι αυταπάτες που βιώνει συμβολίζουν
την αέναη πορεία προς την αυτοσυνειδησία, την αυτογνωσία ενός ολόκληρου πολιτισμού
που φέρει επιτεύγματα, επιτυχίες, αμφισβητήσεις, αδιέξοδα, αρχέτυπα και κορυφαία
ιδεώδη. Ο πολύπαθος Θηβαίος βασιλιάς Οιδίποδας, το πιο τραγικό πρόσωπο της αρχαίας
ελληνικής μυθολογίας, συμβολίζει τον άνθρωπο, ο οποίος στο βωμό της γνώσης και της
αλήθειας τιμωρείται και το αντίτιμο είναι πολύ βαρύ. Γίνεται, λοιπόν, φανερό, ότι εάν η
ουσιαστική γνώση, που σαφώς περιλαμβάνει την αυτογνωσία, συνιστά κορυφαίο
ιδεώδες, ο άνθρωπος οφείλει να το επιδιώξει προκειμένου να αγγίξει το ανώτατο επίπεδο
ύπαρξης, τις ύψιστες πνευματικές σφαίρες.
Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι πολλοί από τους μύθους, όπως αυτός του Οιδίποδα,
δημιουργήθηκαν προκειμένου να λειτουργήσουν διδακτικά, να καθοδηγήσουν τον άνθρωπο,
που υπήρξε αντιμέτωπος με τον ίδιο του τον εαυτό, με το υπαρξιακό του είναι, με τα πάθη και
τις αδυναμίες του. Ο μύθος είχε έναν τουλάχιστον ήρωα που, μέσα από τις δυσκολίες της
ζωής, που αντιμετώπιζε, στο τέλος, έβγαινε νικητής. Έτσι, και ο θνητός άνθρωπος -ο εν
δυνάμει ήρωας- έχοντας για παράδειγμα τον ήρωα του μύθου, προσπαθούσε να
αυτοπροσδιοριστεί, να βελτιώσει την αυτογνωσία και τον αυτοέλεγχό του και να καταβάλλει
όλες τις προσπάθειές του ώστε να βγει και ο ίδιος νικητής της ζωής, όπως ο ήρωας της
αλληγορίας. Ο μύθος μεταβιβάζει τις αρχετυπικές αλήθειες στον άνθρωπο χρησιμοποιώντας
μια συμβολική αλλά, παράλληλα, κατανοητή από όλους γλώσσα, συντηρεί και επιβάλλει τις
ηθικές αρχές του πολιτισμού και της κοινωνίας, ανυψώνει το ηθικό και κωδικοποιεί τους
κανόνες της ζωής. Για να εξελιχθεί, όμως, το κουβάρι του μύθου θα πρέπει αυτός να
λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένο τοπίο, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως η Σχιστή
οδός ή το Σφίγγιο όρος.
Σταχυολογώντας τα προαναφερόμενα γίνεται αντιληπτό ότι τοπίο, φύση και πολιτισμός
αποτελούν έννοιες αλληλοεξαρτώμενες, που αλληλεπιδρούν. Ο μύθος, ως μέρος του
πολιτισμού, έχει υφανθεί αριστοτεχνικά στον ιστό του φυσικού τοπίου. Μύθοι, ιστορίες,
προσωπικότητες, ήρωες, θεϊκές και χθόνιες οντότητες πλέκονται εύρυθμα και χορεύουν στους
ρυθμούς της φύσης, που, χωρίς την υπόστασή της, όλα θα ήταν διαφορετικά. Από τη μια
πλευρά η φύση δημιουργεί το κατάλληλο σκηνικό για να τοποθετηθεί ο μύθος ενώ οι
προσωπικότητες που συμμετέχουν σε αυτόν ενσωματώνουν χαρακτηριστικά του φυσικού
τοπίου. Από την άλλη πλευρά ο μύθος, μέσω των πρωταγωνιστών του, παραδίδει απλόχερα
τις αξίες, τα κορυφαία ιδεώδη της ανθρώπινης ζωής, ως στοιχεία του πολιτισμού. Επομένως,
ο μύθος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το συγκεκριμένο φυσικό τοπίο αλλά και το φυσικό
τοπίο δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς τη δύναμη του μύθου που αντανακλά πάνω του τις
αρχετυπικές ιδέες. Ο μύθος ισχυροποιείται εφόσον τοποθετείται σε ένα πραγματικό,
φυσικό περιβάλλον ενώ η φύση φορτίζεται, αποκτά δυναμική με τα χαρακτηριστικά της
να αναδύονται στην επιφάνεια αφού μονάχα εκεί εκτυλίσσεται ο μύθος, στο
συγκεκριμένο τόπο με τα συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά, διότι άλλα,
διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις αλληγορίες άρα και την προβολή
των ανθρώπινων αξιών. Μήπως, λοιπόν, απομυθοποιώντας τις αλληγορίες της αρχαιότητας
θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια πιο ουσιαστική ανάγνωση του τοπίου; Μήπως τελικά ο
φύση και πολιτισμός συν-λειτουργούν για να μπορούμε να αναγνώσουμε το τοπίο; Οι μύθοι
της αρχαίας Ελλάδος είναι πολλοί και αρκετά πλούσιοι. Ας φανταστούμε, λοιπόν, τις
πολλαπλές αναγνώσεις του ελληνικού τοπίου.
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Περίληψη
Το τοπίο είναι αντικείμενο του βλέμματος, δεν σχετίζεται μόνο με το τι βλέπουμε αλλά και
με το πώς κοιτάμε, σημαίνει ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και κατανόησης για τα
πράγματα. Η εισήγηση θα διερευνήσει την μετατόπιση στην σύγχρονη κατανόηση του τοπίου
από την αποστασιοποιημένη όραση σε αυτήν όπου παρατηρητής και αντικείμενο σκόπευσης
βρίσκονται σε αμοιβαία σχέση και διαμόρφωση.
Θα εστιάσει αρχικά στην σκέψη του Merleau-Ponty για τον οποίον η θέαση αποτελεί
λιγότερο μια πράξη του υποκειμένου της αντίληψης καθώς είναι ήδη παρούσα στο θέαμα του
κόσμου, αναδεικνύοντας την κοινή ‘σάρκα’, τη γειτνίαση ανάμεσα στο υποκείμενο και τον
κόσμο. Το τοπίο σε αυτή την οπτική δεν είναι ένα αντικείμενο εποπτικής αναπαράστασης,
καθώς το παρατηρώ το μετασχηματίζω και με μετασχηματίζει αμοιβαία.
Στην επόμενη ενότητα θα εξετάσει τη σύγχρονη μεταφαινομενολογική προσέγγιση για το
τοπίο που το αντιλαμβάνεται ως συνεκτικό ιστό που οργανώνει όχι μόνο αντικείμενα και
χώρους αλλά και τις δυναμικές διαδικασίες που κινούνται ανάμεσά τους. Σε αυτή την
τοπιακή, τοπολογική αντίληψη οι αρχιτέκτονες δουλεύουν με ρυθμούς, υφές αντί για μορφές,
χωρίς αναπαραστατικές αναφορές αλλά με την επεξεργασία των συναρμογών της ύλης και
του εδάφους. Η σύνθεσή τους ενορχηστρώνει αδιάκοπα χωρικά και αντιληπτικά
μεσοδιαστήματα οπτικά και συγκινησιακά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα αναλυθούν
παραδείγματα αρχιτεκτόνων τοπίου όπως οι Anuradha Mathur & Dilip da Cunha, Michel
Desvigne και Christophe Girot.

Eισαγωγή
Το τοπίο είναι αντικείμενο του βλέμματος, δεν σχετίζεται μόνο με το τι βλέπουμε αλλά και
με το πώς κοιτάμε, σημαίνει ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και κατανόησης για τα
πράγματα. Η εισήγηση θα διερευνήσει την μετατόπιση στην σύγχρονη κατανόηση του τοπίου
από την αποστασιοποιημένη όραση σε αυτήν όπου παρατηρητής και αντικείμενο σκόπευσης
βρίσκονται σε αμοιβαία σχέση και διαμόρφωση.

Το βλέμμα προς το τοπίο - απόσταση θεώρησης
Η παρατήρηση και η αναπαράσταση του τοπίου δε σχετίζονται μόνο με την θέαση ή την
καταγραφή ενός φυσικού χώρου, αλλά και με τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου τρόπου
αντίληψης κοινωνικών, αισθητικών και χωρικών δεδομένων. Το τοπίο έχει συνδεθεί ισχυρά
με την εποπτική αντίληψη ενός αποστασιοποιημένου παρατηρητή θεώρησής του. Σχετίζεται
με την αντίληψη του κόσμου μέσω ενός ματιού που αντλεί γνώση και εμπειρία από την
επιστήμη της οπτικής και την ικανότητα του ατόμου να αναπαριστά αυτό που βλέπει ως κάτι
αληθινό.
Η όραση ωστόσο δεν είναι φαινόμενο της φυσιολογίας, είναι ένα πολιτισμικό φαινόμενο,
υπάρχει εκπαίδευση της όρασης, επιλεκτικότητα και διαμεσολάβηση, υπάρχουν δηλαδή
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τρόποι, τεχνολογικά και αφηγηματικά μέσα που διαμορφώνουν και προσδιορίζουν το τι
μπορούμε κάθε φορά να δούμε. Κάθε αναπαράσταση είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος
άρθρωσης του κόσμου και της οπτικής του. Καθώς κοιπόν παρατηρώ διαμορφώνω, δίνω
προτεραιότητα σε σχέσεις, σχέσεις που αλλάζουν σε κάθε εποχή.
Αρχικά, η εποπτική αντίληψη για το τοπίο θα συνδεθεί με την εξιδανικευμένη αισθητική
αντιλήψη για την ίδια τη φύση. Έναν κεντρικό τρόπο θέασης του κόσμου δηλαδή που
εξαρτάται από μια προηγούμενη τάξη προς μίμηση, αυτόν του φυσικού ιδεατού κόσμου.
Αυτή την αντίληψη θα διαδεχθεί η προοπτική που είναι ένα μοντέλο όρασης παθητικό, μιας
ακίνητης οπτικής γωνίας που θέτει τον παρατηρητή σε εξωτερική απόσταση από τα
αντικείμενα σκόπευσής του. Αυτή η απόσταση του παρατηρητή από το αντικείμενο
παρατήρησης αντικειμενοποιεί τον χώρο με το να τον εξάγει από τα σχήματα της ατομικής
αντίληψης. Ακόμη και στους τοπιακούς ζωγράφους του ρομαντισμού αυτή η απόσταση
θεώρησης κρίνεται σημαντική καθώς με τον καθρέφτη Claude (ΕΙΚΟΝΑ 1) κοιτάζουν
απέξω το τοπίο, ενώ είναι μέσα του. Σταδιακά, αυτή η αντικειμενική παρατήρηση μιας
λογικά δομημένης πραγματικότητας θα δώσει τη θέση της στην υποκειμενική, ενεργή
εμπειρία του κυβιστικού μοντερνισμού και της gestalt.

Εικ. 1

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ωστόσο, έχουμε την ταύτιση της γεωμετρίας με την όραση
που στην περίπτωση του μοντερνισμού θα αξιοποιηθεί ως δυνατότητα χωρικού ελέγχου και
διαφάνειας. Ο άυλος, αφηρημένος χώρος του μοντερνισμού θα επιχειρήσει, να αποκαθάρει τα
υπολείμματα των φαντασιώσεων του ρομαντισμού του 19ου αιώνα, θα επιδιώξει τον οπτικό
έλεγχο, τη χωρική εξυγίανση, εξοβελίζοντας το παθογόνο ανοίκειο. Το τοπίο θα γίνει το
αντικείμενο όρασης που οργανώνει η αρχιτεκτονική, για παράδειγμα στο γνωστό σκίτσο του
Le Corbusier La maison des hommes του 1942 για το Rio de Janeiro, (ΕΙΚΟΝΑ 2) ο
αρχιτέκτονας εγκαθιστά αυτή τη σαφή απόσταση τοπιακής θεώρησης, τοποθετεί μια καρέκλα
στο εξωτικό τοπίο, το δωμάτιο παίρνει θέση προοπτικού κάδρου, το τοπίο εισέρχεται στο
δωμάτιο καθώς η θέα εγκαθίσταται ταυτόχρονα με το σπίτι, το σπίτι είναι το πλαίσιο για την
τοπιακή θέα.
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Εικ. 2

Μέχρι λοιπόν και την περίοδο του μοντερνισμού η όραση θεωρείται ως ένα ανώτερο μέσο
πρόσβασης σε αυθεντικές και καθολικές αλήθειες, επειδή υποτίθεται ότι είναι
αποστασιοποιημένη από τα αντικείμενά της. Το σημαντικό είναι η ανάγκη απόστασης που
επιδίωκε ο παρατηρητής ως φορέας ενός πολιτισμού που παρατηρεί τοποθετώντας τόσο τη
φύση όσο και το τοπίο στη θέση του διακριτού προς παρατήρηση αντικειμένου.
Επικρατεί δηλαδή η πεποίθηση ότι μια τάξη νοήματος υπάρχει μέσα στα ίδια τα πράγματα,
ως παρουσία, ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες περιστάσεις παραγωγής ή της πρόσληψής τους.
Αυτή αντίληψη θα δεχθεί μια ισχυρή αμφισβήτηση κατά την μεταπολεμική περίοδο, αρχικά
με τις φαινομενολογικές και οριστικά με τις μεταδομιστικές χωρικές και τοπιακές
αναζητήσεις.

Το βλέμμα του τοπίου -το τοπίο με κοιτά- φαινομενολογική αντιστροφή
Για τις φαινομενολογικές χωρικές αναζητήσεις ο χώρος δεν αποτελεί πλέον μια
κανονιστική της συλλογικής συμπεριφοράς, αλλά έναν τόπο ερμηνευτικό, αποκαλυπτικό της
ιδιόμορφης σχέσης μας με τα πράγματα. Τα οικεία πράγματα δεν είναι αντι-κείμενα είναι
εμποτισμένα από τα ενεργήματά μας, απηχούν προγενέστερες διαστρωματώσεις λόγου και
εμπειρίας, προτού φθαρούν από την διατύπωση στον καθημερινό λόγο.
Η επωδός που επαναλαμβάνεται σε αυτές τις χωρικές προτάσεις στηρίζεται στην
πεποίθηση ότι η ουσία ενός τόπου, ενός τοπίου, η δυνατότητα του νοήματός του, βρίσκεται
ήδη εκεί και η δυνατότητα επαφής με αυτό το νόημα προϋποθέτει μια υπαινικτική
παρατήρηση που συνδέεται με όλες τις αισθήσεις, την όσφρηση την αφή, τη συγκινησιακή,
σωματική μνήμη. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από την οπτική στην απτική, άμεση
βιωματική εμπειρία και τον σχεδιασμό της ατμόσφαιρας ενός χώρου μέσα από τους
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μικροχειρισμούς της εγγύτητας και της απόστασης, την τέχνη του ταιριάσματος
λεπτομερειών, τα εντατικά κατώφλια. Η αρχιτεκτονική χειρονομία μεσολαβεί, είναι παρούσα
για να κάνει να μιλήσει το τοπίο, φωτίζει υπαινικτικά ως ξέφωτο τις χρονικές και μνημονικές
διαστρωματώσεις ενός τόπου.
Σε αυτή την φαινομενολογική κατεύθυνση θα κινηθεί η σκέψη του Merleau-Ponty. Στη
σκέψη του, η θέαση αποτελεί λιγότερο μια πράξη του υποκειμένου της αντίληψης καθώς
είναι ήδη παρούσα στο θέαμα του κόσμου.
Ο Merleau-Ponty θα στραφεί προς την κατεύθυνση δύο εννοιών, της σάρκας και του
χιάσματος - οδηγούμενος έτσι στην πρωταρχική κοινότητα αισθανόμενου και αισθητού,
αντιλαμβανόμενου και αντιληπτού- η οποία θα επιφέρει το αποφασιστικό χτύπημα στην ιδέα
της προτεραιότητας της συνείδησης και θα του επιτρέψει να ξεφύγει από το δυϊστικό σχήμα
υποκείμενο-αντικείμενο. Η έννοια της σάρκας είναι ο τόπος όπου διαμορφώνεται από κοινού
το υποκείμενο και το αντικείμενο, όπου κόσμος και σώμα αποκαλύπτονται στην κοινή υφή
τους, χωρίς ωστόσο και να ταυτίζονται. Εφόσον λοιπόν τα πράγματα και το σώμα μου είναι
φτιαγμένα από την ίδια στόφα, θα πρέπει και η σωματική όραση να συμβαίνει με, ή μέσα στα
πράγματα. Η αντίληψη δεν είναι δηλαδή τίποτα άλλο από την εμπειρία που μας δίνει το ίδιο
το πράγμα, δεν ανάγεται στην ιδέα.
Για τον M. Ponty, η σημασία, ποτέ δεν ολοκληρώνεται, όπως και η αντίληψη, καθώς ποτέ
δεν μπορούμε να δούμε το όλο. Στην αντιληπτική τάξη, υπάρχει κάτι εκφρασμένο και μη
εκφρασμένο, ορατό και αόρατο. Aυτό το αόρατο δεν είναι ένα αλλού, είναι το αόρατο αυτού
εδώ του κόσμου, τον οποίο συνέχει και καθιστά ορατό. Στη σκέψη του, το μη ορατό, το
κρυμμένο μέρος των πραγμάτων είναι αντιληπτικά παρών, γειτνιάζει με εμένα. (ΕΙΚΟΝΑ 3)

Εικ. 3
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο στο κείμενό του H αμφιβολία του Σεζάν περιγράφει απόπειρες
να καταστούν ορατές κάποιες όψεις των πραγμάτων, την ανάδυση των οποίων παρακολουθεί
από τα μέσα ο καλλιτέχνης, αφού και αυτός ο ίδιος γεννιέται μέσα στα πράγματα- βλέποντας,
εγκαθίσταται μέσα σ’ αυτό που βλέπει για να γίνει έτσι και αυτός ο ίδιος ορατός. Ο Σεζάν
ήθελε με τη ζωγραφική του να συλλάβει τη συγκρότηση του τοπίου, να συγκολλήσει μεταξύ
τους όλες αυτές τις μερικές όψεις τις οποίες συλλαμβάνει το βλέμμα, να συνενώσει αυτό που
διαχέεται λόγω της αστάθειας της όρασης. «Το τοπίο έλεγε ο Σεζάν σκέφτεται τον εαυτό μου
μέσα μου, εγώ είμαι η συνείδησή του» (Mερλώ Ποντύ 1991: 42).
Το τοπίο δεν είναι λοιπόν πλέον ένα αντικείμενο εποπτικής αποστασιοποιημένης
αναπαράστασης καθώς το παρατηρώ το μετασχηματίζω και με μετασχηματίζει αμοιβαία.

Η σκόπευση του απρόσιτου – η τοπολογία του βλέμματος
Σε μια ανάλογη, αλλά ακόμη πιο ριζική κατεύθυνση, ο Gilles Deleuze θα αναφερθεί στον
απτικό παρά στον οπτικό χώρο, εκεί όπου η αντίληψη δεν καθοδηγείται πλέον από ένα μόνο
υπερβατικό, εξωτερικό μάτι, αυτό που ανέπτυξε η κλασική προοπτική, αλλά από μια κοντινή
όραση που μοιάζει με αφή και που επιτρέπει να αναδύονται μοναδικά, απροσδόκητα
συμβάντα. Το μάτι σε αυτή την οπτική βρίσκεται στο ίδιο πλάνο με το θέαμα, γεγονός που
οδηγεί σε μια μη αφηγηματική χωροποίηση, την απαλλαγή δηλαδή του χώρου από την
εποπτική αναπαράσταση.
O Deleuze θα μιλήσει για τις μη-ανθρώπινες, μοριακές αντιλήψεις αναφερόμενος σε
εμπειρίες και παθήματα προ-προσωπικά, ετερογενή, σχεδόν κοσμικά που υπερβαίνουν τον
αντιληπτικό ορίζοντα ενός υποκειμένου.
Για τη μεταδομιστική σκέψη το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν βλέπουμε γιατί δεν
βρισκόμαστε στη σωστή θέση, αλλά για την αποδοχή, τη συμπερίληψη του αόρατου ως
μόνιμα απόντος. Δεν πρόκειται για ένα αντικείμενο το οποίο αναπαρίσταται ως απόν, αλλά
ένα αντικείμενο μη παραστάσιμο, τη σκόπευση του απρόσιτου. Πάντα δηλαδή κάτι λείπει
στην πληρότητα της σημασίας, της εμπειρίας και αυτό είναι εξαιρετικά ζωτικό και σημαντικό.
Ενώ λοιπόν στον M. Ponty το είναι και ο κόσμος βρίσκονται σε μια αρμονική ανταλλαγή,
στην περίπτωση του μεταδομισμού υπάρχει ένα τοπολογικό σχίσμα ανάμεσα στο υποκείμενο
της όρασης και αυτό που βλέπεται, εδώ το τοπίο με κοιτά. Ο M. Ponty επιχειρεί δηλαδή να
υποτάξει, αν και με αινιγματικό τρόπο, τις διαφορές σε σύγκλιση, αντίθετα οι DeleuzeGuattari αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχει πλέον ένα ενοποιητικό σύστημα θέασης του κόσμου
παρά μόνο μια διασπορά από αποσπασματικές οπτικές.
Εικαστικές και φωτογραφικές προσεγγίσεις που μοιράζονται ως κοινή στάση την
δημιουργική απορρύθμιση της χωρικής και χρονικής αντιληπτικότητας για το τοπίο
προσβλέπουν στην απόδοση ανενεργών διαβαθμίσεων αίσθησης και σημασίας γιαυτό.
Η διαχείριση της παύσης στην τοπιακή ζωγραφική του Φατούρου (ΕΙΚΟΝΑ 4) είναι ένα
σύμπλεγμα από στιγμένες γραμμές, ενδιάμεσες σχισμές που ενέχει εξαρχής κενά με σημασία,
κηλίδες που επιτρέπουν νέες σχέσεις και συνδυασμούς για την απόδοση του τοπιακού
ρυθμού.
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Εικ. 4

Ακόμη, οι δημιουργικές επεξεργασίες στα φωτογραφικά αναπτύγματα τοπίου του Andreas
Gursky ξεβολεύουν την τοπιακή αντιληπτικότητα. Δημιουργεί απεικονίσεις με συνεχείς
λήψεις μεγάλου φορμά που επαναδιατυπώνουν την πανοραμική οπτική, εισάγοντας
πολλαπλές αποστάσεις λήψεων και οπτικών που αλλοιώνουν την τοπιακή αντίληψη. Συχνά
δεν είναι ευδιάκριτο αν είναι μια λήψη ή ένα μοντάζ λήψεων, επιλέγει και επαναλαμβάνει
φαινομενικά α-σήμαντες λεπτομέρειες, μια σειρά από σπαράγγια ή παπαρούνες, με μια
τεχνητή ορθογωνική κανονικότητα. Ενισχύει κάποιες ποιότητες σε υπερβολή προσφέροντας
οπτικές μετατοπισμένες από τη φυσική τους κατάσταση σκηνοθετώντας φυσικά στοιχεία σε
μια αφηρημένη οργάνωση. Για παράδειγμα το τοπίο Beelitz (ΕΙΚΟΝΑ 5) είναι
δημιουργημένο από ένα μοντάζ φωτογραφιών ενός αγροτικού τοπίου μια αφηρημένη
γραμμική κατασκευή από επαναληπτικά λιβάδια με σπαράγγια ή παπαρούνες.

Εικ. 5

Αυτό που ενδιαφέρει αυτές τις καλλιτεχνικές προσεγγίσεις είναι η αναδιάταξη των
σχέσεων ανάμεσα στις ορατές και τις αόρατες εικόνες του κόσμου προκειμένου να
ξανασκεφτούμε το πώς αντιλαμβανόμαστε σήμερα τον τόπο και το τοπίο.
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Τοπιακά παραδείγματα
Σύγχρονες αναζητήσεις τοπιακού σχεδιασμού που επιδιώκουν την ανάδειξη των
δυσδιάκριτων ή συχνά αόρατων στοιχείων που συνθέτουν το τοπίο, επιχειρούν μια
τοπολογική κατανόηση του τοπίου, στη μεθόριο του υλικού και του νοητικού, του
αφηγηματικού και του φυσικού. Πρόκειται για μια μετα-φαινομενολογική προσέγγιση του
τοπίου που συνδυάζει την ποιητική γείωση με την ανοιχτή κατανόηση του τοπίου, την
διαφοροποίηση με την εδαφική συνέχεια και συνοχή.
Τοπιακές προτάσεις που κινούνται σε αυτή την οπτική, σχεδιάζουν την οργανωτική λογική
τους με όρους συνδέσεων και αλληλεπιδράσεων, δουλεύουν με ρυθμούς, υφές αντί για
μορφές, συνθέτουν ασταθείς χωρικές δομές, χωρίς αναπαραστατικές αναφορές, αλλά με την
επεξεργασία των συναρμογών της ύλης και του εδάφους. Η σύνθεσή τους ενορχηστρώνει
αδιάκοπα χωρικά και αντιληπτικά μεσοδιαστήματα ,οπτικά και συγκινησιακά, μια συνεχώς
κλιμακούμενη διαβάθμιση στον χαρακτήρα, την κλίμακα και την οικειοποίηση του χώρου.
Προκαλούν τη συσσώρευση αιφνίδιων οπτικών, πυκνές διαδοχές αντιληπτικών και
βιωματικών πεδίων, τη διάδραση γης και βλέμματος.
Μέσα σε αυτό το πνεύμα, ο αρχιτέκτονας τοπίου Christophe Girot θα εισάγει τον όρο
τοπολογία προκειμένου να γεφυρώσει τη σύγχρονη κατανόηση της πολυπλοκότητας του
τοπίου με την έμφαση στα γειωμένα, φυσικά χαρακτηριστικά του. Η τοπολογία σύμφωνα με
τον Girot δείχνει ένα νέο μέτρο ποιότητας στο σχεδιασμό του τοπίου ταυτόχρονα ποιοτικό και
ποσοτικό. Αναδεικνύει την πληρέστερη κατανόηση της έννοιας του τοπίου, με φυσικές
ποιητικές και χρονικές διαστάσεις, τον χειρισμό του τοπίου ανάμεσα στην τεκτονική
κατασκευή, αλλά και την ανάδειξη της ζωτικής του προοπτικής. Πρόκειται για μια σχεσιακή
προσέγγιση που αποδίδει την ιδιομορφία, τις ζωτικές υλικές και χρονικές ποιότητες του
συγκεκριμένου τόπου και τοπίου.
Μια ποιητική κατανόηση των φυσικών διαδικασιών
χωρίς νοσταλγικές αγκυλώσεις, ανοιχτή αντίθετα στην διεπιστημονικότητα, στην
πολυδιάστατη κατανόηση του σύγχρονου τοπίου. Ο Girot θα δώσει έμφαση στη συνεχή
τροφοδότηση αυτής της κατανόησης και καταγραφής με ψηφιακά συστήματα και μέσα όπως
το Point-cloud model σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές σχεδιασμού και παρατήρησης, φυσικές
μακέτες, επιτόπια καταγραφή και έρευνα του φυσικού και αισθητικού υπόβαθρου ενός τόπου.
Αυτά τα μοντέλα, που αποτελούνται από σαρώσεις με πυκνά ομαδοποιημένα σημεία στον
χώρο προσφέρουν στον Girot και τους ομολόγους του στο ΕΤΗ τη δυνατότητα να δουν ένα
συγκεκριμένο τοπίο με πολλούς τρόπους, τη δημιουργία απεριόριστου αριθμού διαδοχικών
τομών και σύνθετων μοντέλων προσομοίωσης. Τα σύννεφα σημείων του Girot, περιγράφουν
τη φυσική ύπαρξη μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας αδιάσπαστα, χωρίς τη διάκριση μεταξύ
εδάφους, βράχων, δένδρων, σπιτιών ή νερού, όπως συνηθίζεται στις σύγχρονες αναλυτικές
χαρτογραφικές τεχνικές. Σημειώνουν τις συντεταγμένες για το τι βλέπουν σε έναν τόπο.
Θα προτείνει λοιπόν μια πολυπροοπτική αλλά γειωμένη αισθητηριακή αντίληψη, έναν
οπτικό ρυθμό που επιδιώκει τη συνοχή και την συνέχεια στα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά του
συγκεκριμένου τοπίου αλλά και ένα βλέμμα ανοιχτό στην μετατροπή. Ο Girot θα στραφεί
ενάντια στη σύγχρονη αφαίρεση, την αποσπασματικότητα και την απεδαφικοποίηση της
πληροφορίας στην προσέγγιση του τοπίου. Το Point-cloud model (ΕΙΚΟΝΑ 6) εφαρμόζεται
σε τοπία με διαφορετικές κλίμακες, με συσχετισμένα σημεία οπτικής σε διαδοχικές χρονικές
στιγμές και είναι ικανό να συναρμόζει πολλαπλά αισθητηριακά δεδομένα (ηχητικά κ.ά.).
Επιτρέπει μια σύνθετη και συσχετισμένη κατανόηση του τοπίου καθώς μεσολαβεί πριν την
εξιδανίκευση της νοητής ή οπτικής αναπαράστασης. Ακριβώς η τοπολογία σημειώνει την
προτεραιότητα του ενεργού εδαφικού τοπίου, του άμεσου τόπου σε σχέση με το
εξιδανικευμένο βλέμμα, καθώς αφήνει να μιλήσουν ο τόπος, τα εδάφη σε όλη τη συνθετότητά
τους, χωρίς να παραδίδονται στην ατέρμονη διαμεσολάβηση και στην αφηρημένη ατοπία.
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Εικ. 6

Οι τοπιακές προτάσεις των Ινδών αρχιτεκτόνων τοπίου A. Mathur & D. da Cunha θα
κινηθούν σε αυτή τη μεταφαινομενολογική τάση καθώς επεξεργάζονται την προετοιμασία
του εδάφους σε κρίσιμα τοπία μέσα από την ανάδειξη των μακροχρόνιων μετατροπών τους.
Πιστεύουν ότι τα τοπία είναι ζωντανά, υλικά φαινόμενα, ανοιχτά σε πολυδιάστατες και συχνά
αδιόρατες αναγνώσεις. Εξετάζουν πώς η αναπαράσταση του τόπου και του τοπίου
προσδιορίζει την αντίληψή μας για αυτά, πώς νέοι τρόποι παρατήρησης μπορούν να
αλλάξουν τη σχέση μας με το περιβάλλον.
Ακολουθίες από φωτογραφικά collages, ιστορικοί χάρτες, καλλιτεχνικά και αρχιτεκτονικά
σχέδια, εκθέτουν τα ίχνη των μεταβολών που διαμορφώνουν την ιδιομορφία του τοπίου.
(ΕΙΚΟΝΑ 7) Οπτικοποιούν τις σχέσεις ανάμεσα σε οικολογικά, πολιτισμικά στοιχεία και
στοιχεία της καθημερινής ζωής, προσπαθώντας να αναδείξουν ποιότητες που δεν
εμφανίζονται στις συνήθεις γεωγραφικές απεικονίσεις. Οι ίδιοι λένε ότι αυτή η διαφορετική
ανάγνωση της επιφάνειας της γης είναι ένας σχεδιαστικός ακτιβισμός. Στη μελέτη τους
SOAK (Mathur & da Cunha 2009) που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις πλημμύρες που
προκαλούν οι μουσώνες στην Βομβάη, δημιουργούν μια εναλλακτική χαρτογράφηση που
καταγράφει τον ρυθμό από τα ρευστά όρια ανάμεσα στο έδαφος και το υγρό στοιχείο.
(ΕΙΚΟΝΑ 8) Αναδιατάσσουν με λεπτότητα την γεωμορφολογία των εκβολών αυτής της
σχέσης εξερευνώντας τις πιθανές διόδους υπέργειας και υπόγειας αποστράγγισης. Ανιχνεύουν
ξεχασμένες υδάτινες οδούς, λασπότοπους, τη σχέση της ακτογραμμής με το υδάτινο στοιχείο,
με στόχο επεμβάσεις που θα διευκολύνουν την ήπια απορρόφηση των υδάτων.

Εικ 7

Εικ 8
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Χαρτογραφούν τα ενεργήματα, τα υγρά ίχνη του τοπίου, κάθε μικρή ή μεγάλη αφήγηση
που σχετίζεται με αυτό. Θα διακρίνουν μάλιστα δύο ρυθμούς κίνησης του νερού, δύο
ορίζοντες σκέψης και εργασίας, το ‘παντού’ και το ‘κάπου’. Με δικά τους λόγια : « To νερό
είναι παντού πριν είναι κάπου. Είναι βροχή πριν γίνει ποτάμι, μουλιάζει πριν την ροή,
εξαπλώνεται πριν συγκεντρωθεί, αναβλύζει πριν κατασταλάξει» (Mathur & da Cunha 2014:
3). Σύμφωνα με τους Mathur & da Cunha είναι αυτές οι στιγμές στον υδρολογικό κύκλο που
δεν είναι εύκολο να απεικονιστούν σε χάρτες ή να περιέχονται σε γραμμές. Θα
επιχειρήσουν να αποτυπώσουν την υδάτινη κίνηση στο τοπίο, τα βρόχινα διαγράμματα, τα
ρυάκια που συναντούν τα ρέματα, τα ποτάμια πριν καταλήξουν στη θάλασσα, όλους τους
ενδιάμεσους τόπους και καταστάσεις ενός υγρού τοπίου. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι οι
καταστάσεις του νερού ‘παντού’ πριν τοποθετηθεί ‘κάπου’.
Στη μελέτη τους για τη διαχείριση της ανόδου της θάλασσας στο παραλιακό μέτωπο
Norfolk της Virginia θα αντιμετωπίσουν και πάλι τη συνάντηση του εδάφους με τη θάλασσα,
όχι ως μία αυστηρή γραμμή ή ένα σταθερό μέτωπο, αλλά ως ένα πλέγμα γραμμών και
διαδρομών. (ΕΙΚΟΝΑ 9) Θα προτείνουν μια τοπιακή ανασυγκρότηση στρέφοντας και
διαβαθμίζοντας τις υψομετρικές στάθμες της ακτογραμμής ώστε να απορροφούν τις
υπερχειλίσεις και να λειτουργούν ως πορώδεις μεταβάσεις της υδάτινης ροής. Θα ονομάσουν
εδαφικά δάκτυλα αυτές τις διακριτές σε ύψος, γεωμορφολογία και ενεργήματα συναντήσεις
της γης με το νερό. Τα ενδιάμεσα αυτά εδάφη αναδιατάσσουν τα τοπιακά όρια και επιτρέπουν
την επιβίωση της ιδιομορφίας των οικοσυστημάτων.

Εικ. 9

Σε αυτές τις προσεγγίσεις οπτικοποίησης του τοπιακού ρυθμού ανάμεσα στο παντού και το
κάπου, ανάμεσα στο συγκεκριμένο και τα παθήματά του, το τοπίο επενεργεί, επιστρέφει το
βλέμμα του πάνω μας.
Ο αρχιτέκτονας τοπίου Michel Desvigne θα δώσει με τη σειρά του έμφαση στην απτική,
φυσική σχέση με τη γη, την εδαφική σημασία του τοπιακού σχεδιασμού. Άρχισε την έρευνά
του εξετάζοντας τη σημασία του κήπου ως προεργασία για την προσέγγιση του τοπίου,
μεταφέροντας από τη σύνδεση με τον κήπο, τις μεταβάσεις κλίμακας, οικειοποίησης και
οικειότητας, μια σχέση χαλάρωσης, γλυκύτητας στην προσέγγιση του τοπίου.
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Αργότερα θα αναδείξει το αγροτικό τοπίο ως αρθρωτικό, ενδιάμεσο έδαφος ανάμεσα σε
κεντρικές περιοχές και την περιφέρεια για την παραγωγή δημόσιων χώρων σε περιαστικά
περιβάλλοντα. Θα αντιμετωπίσει το τοπίο ως μια μορφή σημείωσης της γης, ως ένα ενεργοποιητικό υλικό, αντλώντας έμπνευση από τη σωρευτική προσωρινότητα στα αγροτικά
οικοσυστήματα από τις ζωντανές καλλιέργειες, τις διαδικασίες χρονικής μεταβολής, τις
γεωργικές γεωμορφολογικές και χαρτογραφικές πρακτικές. Θα επιστρατεύσει από τις
πρακτικές του αγροτικού τοπίου, υφές από επαναληπτικά στοιχεία, τη σταδιακή διαβάθμιση
ανάπτυξης, την έμφαση στα πορώδη εδάφη και στο ατελείωτο ως διαδικασία σχεδιασμού.
Μαζί με τη συνεργάτιδά του Christine Dalnoky θα αναφέρουν για τις επεμβάσεις τους στα
αχανή περιαστικά τοπία: «ονειρευόμαστε πόλεις που έχουν ρίζες στην επικράτειά τους,
πόλεις όπου μπορεί κανείς να νιώσει την πλαγιά από ένα λόφο, να νιώσει την φρεσκάδα των
κοιλάδων, να ακολουθήσει τη ροή του νερού και τον κύκλο των εποχών, πόλεις όπου
μπορούν να μετρηθούν οι αποστάσεις, όπου η νύχτα πέφτει πραγματικά, όπου ο χρόνος
ακουμπά στη γη, στο δέρμα του τοπίου» (Desvigne και Dalnoky 1994: 36).
Μαθητής του σημαντικού Γάλλου τοπιακού συνθέτη Michel Corajoud θα επιμείνει όπως
και ο δάσκαλός του στον ανοιχτό διάλογο της νέας τοπιακής επέμβασης με αυτό που συναντά
κάθε φορά έναντι της μορφολογικής ή προγραμματικής επιβολής. Για τον Corajoud : « Το
τοπίο είναι ο τόπος όπου γη και ουρανός αγγίζονται» (Corajoud 1995) είναι μια τέχνη που
θεμελιώνεται στο έδαφος, είναι η τέχνη της προετοιμασίας του εδάφους. Μέσα σε αυτή την
οπτική, ο Michel Desvigne θα προτείνει δομές που ενεργούν στο έδαφος, έναντι άλλων
τυπολογιών, δομές προστατευτικές του ανέμου, σποραδικές φυτεύσεις που αναμένουν
γονιμοποίηση, ρυθμικές αυλακιές στο δέρμα της γης και κυρίως μεθοδικό συνυπολογισμό
των σταδίων διάδρασης της επέμβασης στον συγκεκριμένο τόπο. Χαρτογραφήσεις του
αγροτικού τοπίου θα αντιμετωπίσουν την περιοχή επέμβασης ως χώρο ήπιας ρύθμισης των
φυσικών διαδικασιών, με έμφαση στις παύσεις τις πυκνώσεις τις συνέργειες ανάμεσα στο
αστικό και το φυσικό, τα μεταβατικά όρια μιας ‘ενδιάμεσης φύσης’.
Μέσα σε αυτή την οπτική κινείται η εξερεύνηση στα τοπιακά έργα που συνδέονται με το
σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας TGV. Για παράδειγμα στην Avignon (ΕΙΚΟΝΑ 10)
θα μελετήσει την αλλαγή βλέμματος, την επιτάχυνση κίνησης στο μεσογειακό τοπίο,
προσβλέποντας στο αγροτικό τοπίο να λειτουργήσει ως ενδιάμεσο μέσο σύνδεσης του
αστικού με το περιαστικό καθώς και τροφοδότησης και προσαρμογής του τοπίου στην
χρονική μεταβολή. Δημιουργεί μια χωρική οργάνωση από διάφορα χαρακτηριστικά της
αγροτικής περιφερειακής γης γύρω από τον σταθμό που επιχειρούν να γεφυρώσουν με
συνεκτικότητα το χάσμα ανάμεσα στην περιαστική κατοίκηση και τον σταθμό. Πεδιάδες,
λιβάδια και οπωροφόρα δέντρα, μετατρέπονται έτσι σε χωρικά συστήματα απορρόφησης
αλλά και επέκτασης της μετάβασης από το περιαστικό στο αστικό προσδίδοντας λειτουργία,
φυσικά συστατικά και χαρακτήρα στα ανώνυμα εδάφη.

Εικ. 10
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Η χρονική γονιμοποίηση αυτών των αγροτικών ενεργημάτων στο τοπίο επιτρέπει την
σταδιακή αποκατάσταση του πληγωμένου μεσογειακού περιβάλλοντος. Όπως και στη μελέτη
του Bordeaux Parc aux Angéliques (ΕΙΚΟΝΑ 11,12) η προτεινόμενη τοπιακή έκχυση
δυναμικής βλάστησης θα επιχειρήσει να θεραπεύσει τη μεταβιομηχανική συνθήκη της
περιοχής. Κάθετες προς τον ποταμό δέσμες δένδρων σε διαφορετικά ύψη, πλάτη και
πυκνότητες, οργανώνουν μια τοπιακή χωρογραφία καταστάσεων, αντιληπτικού βάθους και
συνδέσεων ενσωμάτωσης του ποταμού στο βιομηχανικό, όσο και αστικό περιβάλλον. Η
ενδιάμεση φύση θα αξιοποιήσει την ευαισθησία του χρόνου ανάπτυξης των δασών που
εξελίσσονται σταδιακά και σε χρονικές αλληλουχίες μεταβάσεων, αποικίζοντας την όχθη του
ποταμού και προσδίδοντας χαρακτήρα στον τόπο.

Εικ. 11-12

Συμπεράσματα
Οι τοπιακές προτάσεις που εξετάσθηκαν δεν συγκροτούν στρατηγικά σχέδια διάταξης,
αλλά βοτανίσματα σπόρων προς ανάπτυξη. Παρακολουθούν την επαναληπτική φύση της
υλικής συσσώρευσης ενός τόπου προκειμένου να εξάγουν ρυθμό, αίσθηση, μια μετατρεπτική
χειρονομία για το τοπίο. Σε αυτές τις προτάσεις το τοπίο δεν είναι ένα στατικό κάδρο, αλλά
ένας συνεχώς αναδυόμενος αντιληπτικός και υλικός περίγυρος που διαπλέκει το μάτι, το
σώμα και τον τόπο. H ανθεκτικότητα ενός τοπίου έγκειται ακριβώς στην ικανότητά του να
αναπλαισιώνει και να ενεργοποιεί πέρα από τον τόπο της φυσικής του παρουσίας σχέσεις με
σημασία για την αίσθηση, την αντίληψη, τη μνήμη ενός τόπου.
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ισχύ και συναισθηματικό περιεχόμενο, που εκφράζονται μέσα από τη συλλογική, συνολική και
διαχρονική συνείδηση των ανθρώπων του και διατυπώνονται η μεν πνευματική του ισχύς από τον
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Περίληψη
Με δεδομένο το σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας μας, οι ψηφιακές εφαρμογές
διαδραστικών τεχνολογιών για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ανεξάντλητες. Στο έργο «Μουσείων Τόπος», το Εργαστήριο Σχεδιασμού Διαδραστικών Εφαρμογών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σύρος), σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα της τράπεζας
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και δύο σημαντικές εταιρείες τεχνολογίας (GET & DotSoft) διερευνά τις
πιθανές τεχνολογικές εφαρμογές που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν με στόχο την ψηφιακή
διασύνδεση μουσείων και τόπων. Στην παρούσα δημοσίευση επιδιώκουμε να τεκμηριώσουμε
την πρώτη φάση της έρευνας, που ακολουθείται από καταγραφή τριών σημαντικών παραδοσιακών οικισμών (Πύργος της Τήνου, Αγία Παρασκευή Λέσβου, και Ολύμποι Χίου) με τη
μεθοδολογία “HERMeS” και την ανάπτυξη αντίστοιχης εφαρμογής ψηφιακής καταγραφής.
Στόχος είναι να αναγνωριστούν τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά στοιχεία τους
που επηρέασαν την άυλη πολιτιστική τους κληρονομιά, όπως αυτή καταγράφεται μέσα από
τρία (αντίστοιχα) Μουσεία του ΠΙΟΠ: της μαρμαροτεχνίας, της ελαιουργίας και της
μαστίχας. Το έργο αποσκοπεί στη σύνδεση των μουσείων του ΠΙΟΠ με τους οικισμούς και τα
νησιά μέσα από διαδραστικά συστήματα παιχνιδοποίησης που θα αξιοποιούν τεχνολογίες
φορητών τηλεφώνων και ανίχνευσης κινήσεων χρηστών εστιάζοντας στην ανάδειξη της
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της άυλης παράδοσης δεξιοτεχνίας (craftmanship)
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αντίστοιχα. Η σύνδεση αυτή αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες,
τον τουρισμό, την εκπαίδευση και την αειφόρο πολιτιστική ανάπτυξη. Με το πέρας του
έργου, το κάθε μουσείο θα μετατραπεί σε κύτταρο καινοτομίας πλήρως ενταγμένο στον τόπο
του. Σημειώνεται ότι τόσο το ΠΙΟΠ όσο και το HERMeS έχουν λάβει το Βραβείο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Europa Nostra Award.

Εισαγωγή
Στην παρατήρηση ενός οικιστικού συνόλου και στα συναισθήματα τα οποία δύναται να
εγείρει στον επισκέπτη, στηρίζεται και ένα μεγάλο μέρος της βιομηχανίας του τουρισμού.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Kevin Lynch, όλες οι πόλεις μπορούν να χαρακτηρισθούν
ως «έργα τέχνης», τεράστιας κλίμακας που όμως είναι προσωρινά και δεν μπορούν να
αλλάξουν με τους ρυθμούς που παράγουν οι υπόλοιπες τέχνες όπως π.χ. η μουσική. Στην
πορεία του χρόνου, διαφορετικοί άνθρωποι θα βιώσουν την πόλη με εντελώς διαφορετικούς
τρόπους (Lynch, 1960). «Το χτίσιμο είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται διαρκώς, όσο οι
άνθρωποι κατοικούν σε ένα περιβάλλον. Δεν ξεκινά εδώ με ένα σχέδιο που έχουμε εκ των
προτέρων συλλάβει και τελειώνει εκεί με ένα έτοιμο αντικείμενο. Η ‘τελική μορφή’ δεν είναι
παρά φευγαλέα…», αναφέρει στο βιβλίο του “The Perception of the Environment: Essays in
livelihood, dwelling and skill” ο καθηγητής ανθρωπολογίας Inglod (Ingold, 2000). Όμως ο
άνθρωπος, καθώς κατοικεί ελάχιστα μία πόλη συγκριτικά με τη ζωή της ίδιας της πόλης,
μπορεί να επιβάλλει σε αυτήν και στο περιβάλλον της προαποφασισμένα σχήματα; Πως
εντάσσεται ο άνθρωπος στην πόλη και πως την εξελίσσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
περιβάλλοντος, τις δικές του ανάγκες, επιθυμίες, απορρίμματα, και πολυτέλειες, και πως την
κληροδοτεί στους επόμενους κατοίκους; Τι ισχύει για την περίπτωση μικρότερης «κλίμακας
πόλεων», όπως οι οικισμοί;
Τα κτήρια είναι εκφράσεις των κοινωνιών και των ανθρώπων που τα κατασκεύασαν. Είναι
αποδείξεις του πολιτισμού και των κοινωνικών αλλαγών: το πώς και πότε τα κτήρια
σχεδιάστηκαν, κατασκευάστηκαν, χρησιμοποιήθηκαν, εγκαταλείφτηκαν και τελικά
καταστράφηκαν μας δείχνουν τους ρυθμούς των ροών ακμής και παρακμής των κοινωνιών.
Από αυτή την άποψη, η καταγραφή και διατήρηση των κτηρίων ως μέρος της πολιτιστικής
κληρονομιάς ενός τόπου είναι ιδιαίτερα αποφασιστικής σημασίας γιατί οδηγεί σε πολλά
συμπεράσματα για την εξέλιξη του πολιτισμού μας. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου
άρθρου, επικεντρωνόμαστε στα συμπεράσματα για την εξέλιξη των ιδιαίτερων πολιτισμικών
χαρακτηριστικών τριών νησιωτικών παραδοσιακών οικισμών. Συμπεράσματα που
αναπόφευκτα οδηγούν και στη σύγκρουση με το παρελθόν, σύγκρουση που απεικονίζεται στα
κτήρια που έχουν μείνει εκτός χρόνου και τόπου, ανάμεσα σε σύγχρονα οικοδομήματα άλλων
ανθρώπων (Chatzigrigoriou, 2016).
H ιδέα του παρελθόντος όμως δεν είναι ενσωματωμένη μόνο στο χώρο. Είναι επίσης και
στην πολιτισμική πρακτική. Η συλλογή δεδομένων για αξιόλογα κτήρια, συγκροτήματα,
οικισμούς, περιοχές, και άλλα αντικείμενα κατά την τεκμηρίωση, αφορά τόσο «ορατά» όσο
και «αόρατα» δεδομένα. Από τις ορατές ενδείξεις που αφήνουν τα ερείπια των κτηρίων ενός
οικισμού, έως τα αφηγήματα της κοινότητας των ανθρώπων που συνδέονται με αυτά, τη
μουσική, τα τραγούδια, την τέχνη, τις δεξιοτεχνίες και τα τεχνουργήματα, τις κοινωνικές και
θρησκευτικές τελετές τους, όλα αυτά συγκροτούν μία κυψέλη πληροφοριών και εμπειριών,
ικανή να την καταστήσει ως αυτούσια πολιτισμική οντότητα. Πως προσεγγίζεται λοιπόν η
ανάδειξη όλων των παραπάνω «αόρατων» δεδομένων ενός τόπου και πως ενισχύεται μέσα
από την τεκμηρίωση και ανάδειξη των «υλικών», δηλαδή δομικών χαρακτηριστικών των
οικιστικών συνόλων ή κάποιων μεμονωμένων κτηρίων; Ποιος ο ρόλος του τόπου που
«περικλείει» τα αόρατα αυτά δεδομένα και τί τον καθιστά μνημειώδη; Τα παραπάνω
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ερωτήματα αφορούν τόσο τους στόχους ενός μουσείου που αναλαμβάνει να διαφυλάξει και
να αναδείξει το αόρατο-άυλο στοιχείο του πολιτισμού ενός τόπου, αλλά και τους στόχους του
έργου «Μουσείων Τόπος».
Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιαστούν οι δυνατότητες αξιοποίησης
της τεκμηρίωσης του υλικού πολιτιστικού περιεχομένου ενός τόπου (κτήρια, τεχνουργήματα)
στη σύνδεσή του με το ήδη καταγεγραμμένο άυλο πολιτιστικό περιεχόμενο, το οποίο
παρέχεται από τα μουσεία του ΠΙΟΠ. Συνεπώς, το άρθρο κάνει εισαγωγή σε βασικές έννοιες
όπως άυλη πολιτιστική κληρονομιά και φυσιογνωμία των τόπων, προκειμένου ο αναγνώστης
να εισαχθεί στο εννοιολογικό πλαίσιο πάνω στο οποίο διαμορφώνεται και το εργαλείο
καταγραφής και τα εν δυνάμει αποτελέσματα του έργου. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το
ψηφιακό εργαλείο καταγραφής κτηρίων “HERMeS” και τα βασικά λειτουργικά
χαρακτηριστικά του. Έπειτα γίνεται μία πολύ συνοπτική αναφορά στα συμπεράσματα που
προκύπτουν από τις επιμέρους καταγραφές των οικιστικών τοπίων των τριών νησιωτικών
παραδοσιακών οικισμών (Πύργος Τήνου, Αγία Παρασκευή Λέσβου, και Ολύμποι Χίου),
καθώς και πως συνδέονται με το αντίστοιχο «άυλο» αναδεικνυόμενο περιεχόμενο των τριών
μουσείων του ΠΙΟΠ (μαρμαροτεχνίας, ελαιουργίας, μαστίχας). Συμπερασματικά, και για
κάθε οικισμό, παρουσιάζεται ακροθιγώς το πως οι συνδέσεις αυτές μπορούν να ενημερώσουν
τις πρακτικές που θα ακολουθηθούν στη διαδραστική σχεδίαση εφαρμογών μουσείου και
οικισμού για το έργο «Μουσείων-Τόπος».

Πολιτιστική, αρχιτεκτονική κληρονομιά και τόποι
Το ενδιαφέρον για μελέτη των ιστορικών κτηρίων εμφανίζεται πρώτη φορά κατά την
περίοδο της Αναγέννησης. Με τη μελέτη των αρχαίων κειμένων και την επιστροφή σε
κλασικές αξίες του παρελθόντος, δίνεται το έναυσμα της μελέτης και ανάλυσης των αρχαίων
μνημείων. Το πραγματικό όμως ενδιαφέρον για τα μνημεία εμφανίζεται τον 18ο και 19ο
αιώνα, μέσω κοινωνικών ζυμώσεων (Fielden, 1994; Earl, 1996). Το 1931 τίθεται το θέμα της
«καταγραφής» μνημείων, ενώ το θέμα περί διάσωσης του περιβάλλοντος χώρου τους τέθηκε
από τη «Χάρτα των Αθηνών». Στη συνέχεια συζητήθηκε το πως επεμβαίνει κανείς στο
περιβάλλον των μνημείων. Αρχίζουν οι πρώτες συζητήσεις περί «τόπων» και εξερευνώνται
τα όρια της προστασίας: μπορεί μία πόλη που δεν έχει μνημεία «πρώτης τάξης» να πρέπει να
προστατευθεί; (Στεφάνου, 2003). Μετά το δεύτερο συνέδριο του ICOMOS το 1993,
ακολούθησαν καταλογογραφήσεις (inventory listings) για ιστορικά σύνολα (historic building
stock), καθώς και εργασίες μελετητών που υποστηρίζουν την ανάγκη της προσέγγισης των
ιστορικών κτηρίων και συνόλων ως στοιχείων της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς αλλά επίσης και ως «πόρων» (resources) (Hassler, 2006).
Το μνημείο λοιπόν του δομημένου περιβάλλοντος (αρχιτεκτονική κληρονομιά) έχει έναν
σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο: να προάγει την ανθρώπινη μνήμη και να λειτουργήσει ως
συνδετικός κρίκος του παρόντος με το παρελθόν. Μάλιστα, ο ρόλος είναι διττός, καθώς το
μνημείο δίνει απαντήσεις για προβλήματα του παρόντος και κρατάει τις μνήμες του
παρελθόντος. Όταν το μνημείο τοποθετείται στο αστικό περιβάλλον, φορτίζει μνήμες, εξάπτει
τη φαντασία και δημιουργεί συγκεκριμένη ψυχολογία στον άνθρωπο (Στέφανου, 1985;
Papalexopoulos et al., 2002). Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση των παραδοσιακών
οικισμών και το αγροτικό, κατά βάση, περιβάλλον; Τι διαστάσεις αποκτούν εκεί οι έννοιες
«μνημείο» και «τόπος»; Τι καθιστά ένα κτήριο μνημειακό και γιατί ολόκληροι οικισμοί είναι
αξιομνημόνευτοι; Πως ορίζεται και πως επιδρά η άυλη πολιτιστική κληρονομιά ενός
οικισμού στη δόμηση και στη συνολική μορφή του;

169

Άυλη πολιτιστική κληρονομιά και μνημειώδης τόπος
Η ιδέα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και η απόπειρα ορισμού της όπως
διαμορφώνεται σήμερα, έχει τις ρίζες της και αυτή στην εμφάνιση μιας ολιστικής
προσέγγισης στην τεκμηρίωση, αποκατάσταση, και ανάδειξη των μνημείων και των
μνημειωδών τόπων. Η εμφάνιση αυτής της προσέγγισης συνδέεται άρρηκτα με τη λέξη
«μνημείο» και την αναζήτηση της έννοιας και της ερμηνείας της από τους ανθρώπους που
εμπλέκονται στην τεκμηρίωση του παρελθόντος. Ο όρος «μνημείο» έχει μεταποιηθεί πολλές
φορές ακολουθώντας την εξελικτική πορεία της έννοιας της κληρονομιάς – heritage (Vecco,
2010), και τη σημασιολογική μεταφορά της σε πολιτιστική κληρονομιά. Ο κύριος λόγος ήταν
η ανάγκη να τεθεί η απτή-υλική κληρονομιά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και να συνδεθεί με το
φυσικό περιβάλλον και τις άυλες πτυχές της: πνευματικές, πολιτικές και κοινωνικές (Ahmad,
2006; Bouchenaki, 2007; Vecco, 2010). Τόσο η υπάρχουσα φυσική και πολιτισμική
ποικιλομορφία μεταξύ των εθνών του κό-σμου όσο και η προσέγγιση ότι η άυλη κληρονομιά
είναι αυτή που προϋπάρχει πριν την με-τουσίωσή της (materialization) σε υλική (Riegl, 1982;
Tomaszewski, 2005), οδήγησαν σε μια πιο ανθρωπολογική και ολιστική προσέγγιση της
έννοιας, αλλά και την ανάδυση του όρου «μνημειώδης τόπος». Με αυτόν τον τρόπο, ένα
μνημείο μπορεί να προσεγγιστεί ως ένα σύ-νολο, μέσα σε έναν τόπο ψυχή – genius loci
(Rodwell, 2003).
Οι μνημειώδεις, ιστορικοί τόποι είναι χώροι πολιτισμικής ταυτότητας, με έντονο το
αποτύπωμα της ανθρώπινης επιρροής επάνω τους. Ενώ το υλικό μέρος των χώρων αυτών
μπορεί να αφήσει τα ίχνη του με την πάροδο του χρόνου, το άυλο μέρος το οποίο είναι πιο
στενά συνδεδεμένο με το δημιουργό του, δεν δύναται πάντα να επιβιώσει. Η επιβίωση της
άυλης κληρονομιάς, εξαρτάται από τη μετάδοση της γνώσης (προφορικά ή δημιουργικά) που
συνετέλεσε στη δημιουργία της υλικής της μορφής καθώς και από τις αυθεντικές, ποιοτικές,
συμβολικές και ιστορικές αξίες που αυτή αντανακλά. Πρόκειται για μια μετάδοση πρακτικών,
γνώσεων και δεξιοτήτων που ενσωματώνουν μια μορφή μνήμης μέσα στην υλική
κληρονομιά, αντικατοπτρίζοντας τις σχέσεις που αναπτύσσει ο άνθρωπος με αυτή μέσα από
ένα σύστημα ιδεών και πεποιθήσεων, δηλαδή κοινωνικών και πολιτισμικών δομών. Συνεπώς,
οι αξίες και η μνήμη μετατρέπουν ένα σύνολο από πέτρες, μάρμαρα και μέταλλα σε ιστορικό
τόπο. Η λαϊκή κουλτούρα, ως φορέας των παραπάνω, αποκτά ιστορική σημασία και αποτελεί
πλέον «αξιομνημόνευτο» αγαθό άυλης κληρονομιάς της ανθρωπότητας που χρήζει
διαφύλαξης (όπως τα παραδείγματα προσθήκης της μαρμαροτεχνίας και της
μαστιχοκαλλιέργειας στον αντίστοιχο κατάλογο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της
UNESCO).
Το μνημείο τώρα, ως «έργο τέχνης», γίνεται αντιληπτό μόνο σε συγκεκριμένο πολιτιστικό
περιβάλλον. Ο Heidegger χρησιμοποιεί τη λέξη “Bewahrung” που σημαίνει «διατήρηση»
αλλά έχει την ίδια ρίζα με τη λέξη “Wahrheit” που σημαίνει «αλήθεια» δίνοντας, στη
διατήρηση, την κατεύθυνση της διατήρησης της «αλήθειας» του μνημείου (Λέφας, 2008). Τι
ίδιο προφανώς ισχύει και για το μνημειώδη, ιστορικό τόπο; Πως αποδίδεται η «αλήθεια» του
ιστορικού τόπου και πως, στην περίπτωση των τριών παραδοσιακών νησιωτικών οικισμών
που εμφανίζονται στο άρθρο ως μελέτες περίπτωσης, ενισχύεται από τη μελέτη της άυλης
πολιτιστικής κληρονομιάς που φέρει ο κάθε τόπος;
Με την εκπνοή του 20ού αιώνα, οι πρακτικές και προσεγγίσεις των μουσείων αρχίζουν να
μετατοπίζουν και αυτές το βάρος τους και από μουσεία των «αντικειμένων» αρχίζουν να μετατρέπονται σε μουσεία των «υποκειμένων», ή αλλιώς όπως τοποθετείται (Alivizatou, 2016)
«σε μουσεία των ιδεών, των ιστοριών της κοινότητας και των αφηγήσεων». Με τον τρόπο
αυτό, το μουσείο έρχεται πιο κοντά στο κοινό του και εκπληρώνει έναν από τους βασικούς
του κοινωνικούς σκοπούς. Στο χώρο της μουσειολογίας έχει γίνει αποδεκτό, και αντικείμενο
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σύγχρονου διαλόγου και έρευνας, η καταγραφή προφορικών παραδόσεων με τη συμμετοχή
του ευρύτερου κοινωνικού ιστού που συνδέεται με τις παραδόσεις αυτές καθώς και με άλλες
μορφές προφορικής μετάδοσης της γνώσης (έθιμα, τελετουργικά, τέχνη, δεξιοτεχνία, κ.α.),
(Alivizatou, 2016; Kirshenblatt-Gimblett, 2004; Munjeri, 2004; Phillips, 2016; Smith &
Akagawa, 2008). Το θέμα της αυθεντικότητας καθίσταται κεντρικής διερεύνησης, και στο
κομμάτι της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς δε σχετίζεται τόσο με την αυστηρή τεκμηρίωσή
της, αλλά εμφανίζεται σαν ένα διαλογικό μέσο όπου το παρελθόν «παρουσιάζεται» στο
παρόν. Είναι μία δυναμική εμπλοκή που σχετίζει την παραδοσιακή κουλτούρα με τη
σύγχρονη πραγματικότητα (Alivizatou, 2016). Στη διαδικασία αυτή, οι φορείς της παράδοσης
είναι τα μέλη της κοινότητας και είναι αυτοί που καθορίζουν την αυθεντικότητα, και όχι τόσο
οι ειδικοί ή οι εκάστοτε υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής. Ο τρόπος εμπλοκής και παρουσίασης
των φορέων αυτών στις σύγχρονες μουσειακές πρακτικές είναι η πρόκληση που
αντιμετωπίζουν τα μουσεία του 21ου αιώνα και η μουσειολογία, στο δύσκολο και
πολύπλευρο έργο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ενός
τόπου.
Αποτελεί όμως και πρόκληση του παρόντος έργου, καθώς στο «Μουσείων Τόπος»,
αναζητείται η αυθεντικότητα του τοπικού, υπό το πρίσμα της ποιοτικής δέσμευσης στη σχέση
αρχιτεκτονικής-τόπου. Μίας δέσμευσης που απορρέει από το βαθμό ‘χιασματικής’ εμπλοκής
των ανθρώπων και των τεχνουργημάτων τους στους υπό διερεύνηση οικισμούς και δηλώνει
την παρουσία της βιωματικής εμπειρίας∙ η απουσία της οποίας θα αποδυνάμωνε τις σχέσεις
ανθρώπου-τόπου και θα οδηγούσε σε απώλεια της αυθεντικότητας. Με τη βοήθεια της
μελέτης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ενός οικισμού και της αυθεντικότητας με την
οποία παρουσιάζεται μέσα από τους φορείς της, μπορούμε να ενημερώσουμε την
αρχιτεκτονική καταγραφή και τεκμηρίωση του οικιστικού αυτού συνόλου ξεδιπλώνοντας
διεπιστημονικά το πως «η μορφή ενός αντικειμένου συνδέεται με τη διαδικασία δημιουργίας
του» (Kim Dovey, 2009).

Φυσιογνωμία των Τόπων
Όπως είδαμε στις προηγούμενες παραγράφους, αναπτύσσεται μια έντονη
επιχειρηματολογία για την προστασία των τόπων μέσα από τα μνημεία τους αλλά η ανάδειξη
του χαρακτήρα μίας πόλης ή ενός οικιστικού συνόλου είναι ένα επίπονο εγχείρημα.
Προϋποθέτει καταρχήν την αναζήτηση και καταγραφή του «χαρακτήρα» μέσα από μια
διαδικασία που θα μας αποδώσει στο τέλος τη «φυσιογνωμία» του τόπου (Στεφάνου, 2005).
Ο τόπος όμως είναι ένας συγκεκριμένος χώρος με τις δικές του ιστορικές φάσεις που
σμιλεύουν το χαρακτήρα του και περιλαμβάνει τόσο τα φυσικά στοιχεία (χλωρίδα, πανίδα,
έδαφος, υλικά κτλ.) όσο και τα ανθρωπογενή υλικά και άυλα στοιχεία: συναισθήματα,
δράσεις και εκφράσεις των ανθρώπων. Είναι λογικό γιατί οι άνθρωποι δένονται με τους
τόπους τους, καθώς ο ίδιος ο τόπος αντλεί την ίδια του την υπόσταση από τους ανθρώπους
που διαχρονικά τον διαμόρφωσαν ενώ αντίστοιχα οι άνθρωποι υιοθετούν στοιχεία που
διαμορφώνουν τη δική τους προσωπικότητα από τη συλλογική συνείδηση του τόπου τους
(ταυτότητα ανθρώπου-τόπου: Norberg-Schulz, 2009).
Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Αραβαντινός και Σερράος, φίλος και εχθρός της
πόλης είναι ο άνθρωπος. Ο κάτοικος, ο επενδυτής ή ο επισκέπτης μπορεί εύκολα να
υποβαθμίσει, να καταστρέψει, να αλλοιώσει την πόλη, αλλά μπορεί και να τη βοηθήσει, να
την προστατεύσει και να την αναβαθμίσει (Αραβαντινός & Σερράος, 2007). Για να περάσει ο
άνθρωπος από την πρώτη στη δεύτερη κατηγορία, οφείλει πρώτα να συνειδητοποιήσει την
ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου του. Επομένως, το ερώτημα που εύλογα
γεννιέται είναι με ποιο τρόπο καταγράφει κανείς την πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου,
πριν προχωρήσει στη μεθοδολογία προστασίας του.
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Καταγραφή HERMeS
Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αποβεί καταλυτικής σημασίας στην αποτελεσματική
καταγραφή, τεκμηρίωση, και διαφύλαξη της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ψηφιακό
εργαλείο HERMeS, ένα σύστημα βάσης δεδομένων συνδεδεμένο με γεωγραφικό σύστημα
πληροφοριών (GIS) που αναπτύχθηκε για την καταγραφή αξιόλογων και επικίνδυνων
κτηρίων της πόλης της Ερμούπολης (Chatzigrigoriou, 2016), παρουσιάζεται παρακάτω στη
νέα, εξελιγμένη του μορφή. Σε συνάρτηση με το έργο «Μουσείων Τόπος» (εικόνα 1) και την
ανάγκη επιτόπιας καταγραφής και τεκμηρίωσης των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών των
επιλεχθέντων κτηρίων των τριών παραδοσιακών οικισμών που χρησιμοποιούνται ως μελέτες
περίπτωσης, έχουμε πλέον την εξέλιξη του συστήματος HERMeS σε ψηφιακή εφαρμογή για
χρήση σε φορητές συσκευές. Με τη μορφή αυτή που αποκτά το σύστημα, η επιτόπια
καταγραφή κτηρίων από τους αντίστοιχους ειδικούς/επαγγελματίες καθίσταται ακόμα πιο
εύχρηστη, οργανωμένη, και συστηματοποιημένη.

Εικόνα 1. Οπτικοποίηση μεθοδολογικού πλαισίου του έργου «Μουσείων Τόπος». Το παρόν άρθρο επικεντρώνεται
στο χρωματισμένο κομμάτι του πλαισίου.

Τα επιμέρους λειτουργικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος/εφαρμογής συνοψίζονται
στον παρακάτω πίνακα 1:
Πίνακας 1. Επιμέρους, ομαδοποιημένα, λειτουργικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής καταγραφής HERMeS.
Στοιχεία ευχρηστίας, εμπειρίας
χρήστη
Υποβοήθηση του χρήστη-καταγραφέα
στην ορθή καταχώριση των στοιχείων,
μέσω κατάλληλων χειριστηρίων, όπως
π.χ. να μην επιτρέπεται η καταχώριση
αλφαριθμητικών χαρακτήρων σε πεδίο

Συμβατότητα/διαλειτουργικότητα
με άλλες συσκευές/συστήματα
Συμβατότητα με έξυπνες φορητές
συσκευές (tablets). Η εφαρμογή
σχεδιάσθηκε ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σε έξυπνα
τηλέφωνα (smartphones).

Γεωγραφικά συστήματα
πληροφοριών (GIS)
Δυνατότητα καταγραφής
θέσης στο γεωγραφικό
χώρο με λήψη στοιχείων
από το δέκτη GPS της
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με επιτρεπόμενες τιμές ακεραίους,
χρήση ελεγχόμενων λεξιλογίων
προέλευσης των τιμών.
Εμφάνιση σύντομων περιγραφών των
πεδίων που καλείται να συμπληρώσει ο
χρήστης, ενδεικτικών σκίτσων.
Τήρηση αρχείων καταγραφής για κάθε
εγγραφή (ημερομηνίες δημιουργίας,
τελευταίας τροποποίησης, όνομα
χρήστη).
Δυνατότητα καταγραφής διαφορετικών
στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων
ελεύθερου κειμένου, αριθμητικές τιμές,
πολλαπλές επιλογές, αποκλειστικές
επιλογές, πολυμεσικό υλικό
(φωτογραφίες, video).
Δυνατότητα τροποποίησης/προσθήκης
πεδίων χωρίς την απαίτηση
επανεγκατάστασης της εφαρμογής.
Καταγραφή στοιχείων με χρήση
ονόματος χρήστη και κωδικού
πρόσβασης.
Υποστήριξη ερωτήσεων ανοικτού και
κλειστού τύπου.
Αντιστοίχιση των ερωτήσεων σε πεδία
βάσης δεδομένων.
Εμφάνιση κτιρίων σε χάρτη, πίνακα
και λίστα.
Δυνατότητα επεξεργασίας
προηγούμενων καταγραφών.

συσκευής.
Συμβατότητα με λειτουργικό
σύστημα Android 5.0 και
μεταγενέστερο

Διασύνδεση με τη
γεωγραφική βάση
δεδομένων.

Δυνατότητα μεταφόρτωσης (upload)
των δεδομένων καταγραφής σε
κεντρικό εξυπηρετητή.
Αμφίδρομη επικοινωνία και
συγχρονισμός δεδομένων που
συλλέγονται από τις όλες τις
συσκευές (μέσω του κεντρικού
εξυπηρετητή).
Δυνατότητα λειτουργίας σε
κατάσταση offline και μεταφόρτωσης
σε μεταγενέστερο χρόνο όταν
αποκατασταθεί η σύνδεση.
Διεπαφή με την πλατφόρμα
HERMeS.

Στη συνέχεια, υιοθετείται η μεθοδολογία που ακολουθείται στο αρχικό σύστημα
HERMeS. Κατά συνέπεια, για τις πληροφορίες πραγματοποιήθηκε εννοιολογική
ομαδοποίησή τους (πίνακας 2), ώστε αφενός να δημιουργηθεί ένα ενιαίο προφίλ για όλα τα
κτίρια που θα καταγραφούν, αφετέρου να διευκολύνεται η καταγραφή, ακολουθώντας
τυποποιημένες ροές εργασίας. Για καθεμιά από τις προαναφερθείσες θεματικές ενότητες,
πραγματοποιήθηκε ανάλυση σε σχέση με τα στοιχεία που θα έπρεπε να περιέχει. Η ανάλυση
κατέληξε σε 180 περίπου πεδία/στοιχεία καταγραφής.
Πίνακας 2. Εννοιολογική ομαδοποίηση της πληροφορίας που πρόκειται να εισάγει ο χρήστης στο εργαλείο
καταγραφής.
θέση και
πολεοδομικά
στοιχεία
Γεωγραφική
θέση, χρήση,
δυναμικότητα,
όροφοι

ιστορικό
και
επεμβάσεις
Γενικό
ιστορικό,
έτος
κατασκευής,
επισκευής,
μελέτες,
σχέδια

αρχιτεκτονικά
στοιχεία
Στέγη,
μπαλκόνια,
κιγκλιδώματα,
τζάκια,
ημιυπαίθριοι
χώροι, κ.α.

στοιχεία
δομικής
τρωτότητας

υλικά

παθολογία

αξιολόγηση

Δομικός
τύπος,
σεισμικές
επιβαρύνσεις

Κυρίαρχα
υλικά
φέροντα
οργανισμού,
πατωμάτων,
στέγης κ.λπ.

Καταγράφονται
ευρήματα
παθολογίας σε
σχέση με την
υγρασία,
ρωγμές,
συντήρηση κ.α.

Γενική
αποτίμηση

Μία εικόνα της αρχιτεκτονικής του συστήματος και της διεπαφής χρήστη μπορούμε να
διακρίνουμε στην εικόνα 2.
Ο εξυπηρετητής της εφαρμογής αποτελεί το αποθετήριο για τη διαχείριση των φορμών
καταγραφής και των δεδομένων που συλλέγονται από της φορητές συσκευές (εικόνα 3).
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Υποστηρίζει την οπτικοποίηση των δεδομένων της καταγραφής, την εξαγωγή σε αρχεία
υπολογιστικών φύλλων (csv) και τη διεπαφή με άλλα συστήματα (όπως το HERMeS) μέσω
του πρωτοκόλλου json.

Εικόνα 2. Αριστερά: αρχιτεκτονική του συστήματος. Δεξιά: κεντρική σελίδα διεπαφής χρήστη.

Τέλος, η εφαρμογή “Museion Topos” επιτρέπει στον χρήστη να καταγράψει ένα νέο
κτίριο, να δει μια υπάρχουσα καταγραφή κτιρίου, να επεξεργαστεί μία υφιστάμενη
καταγραφή κτιρίου και να συγχρονίσει τα δεδομένα καταγραφής (εικόνα 3).
Στη μορφή χάρτη (εικόνα 4), όλα τα καταγεγραμμένα κτίρια εμφανίζονται ως σημεία πάνω
στον χάρτη. Ο χρήστης πατώντας πάνω στο σημείο στον χάρτη εμφανίζει την περιγραφή του
κτιρίου στο πάνω μέρος του χάρτη. Επιπλέον, αν ο χρήστης πατήσει παρατεταμένα πάνω σε
ένα σημείο του χάρτη όπου δεν υπάρχει καταγεγραμμένο κτίριο, του δίνεται η δυνατότητα
της συμπλήρωσης ενός νέου ερωτηματολογίου για το συγκεκριμένο σημείο. Η μορφή
καθοδήγησης επιτρέπει να δει στον χάρτη τα καταγεγραμμένα κτίρια σε σχέση με την δική
του θέση.

Εικόνα 3. Ενδεικτικά wireframes καταγραφής από τη διεπαφή χρήστη της εφαρμογής “Museion Topos”.
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Εικόνα 4. Ενδεικτικά wireframes από το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών που χρησιμοποιεί η διεπαφή χρήστη.

Ο χρήστης πατώντας στο κουμπί «Αποστολή Δεδομένων» μπορεί να συγχρονίσει τα
δεδομένα καταγραφής στέλνοντας τις δικές του καταγραφές και λαμβάνοντας τυχών νέες από
άλλους χρήστες.
Στις παρακάτω υποενότητες εμφανίζονται αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από τους τρεις
οικισμούς όπου έχει πραγματοποιηθεί καταγραφή των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών
αντιπροσωπευτικών κτηρίων τους. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται κάποια στοιχεία άυλης
πολιτιστικής κληρονομιάς που πραγματεύονται τα αντίστοιχα μουσεία του ΠΙΟΠ, και που
μας βοηθούν να ξεκινήσουμε τις πρώτες συνδέσεις με σκοπό την τελική «σχεδιαστική
μεταφορά» τους στις διαδραστικές εφαρμογές που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του
έργου.

Σύνδεση μουσείου-οικισμού
Πύργος, Τήνος
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η προσφορά της Τήνου στη διαμόρφωση της νεοελληνικής
τέχνης, της γλυπτικής περισσότερο αλλά και της ζωγραφικής. Ο Πύργος ειδικά, είναι η
γενέτειρα μεγάλων καλλιτεχνών και πρωτοπόρων της νεοελληνικής τέχνης όπως του
Νικηφόρου Λύτρα στη ζωγραφική, του Δημήτρη Φιλιππότη και του Γιαννούλη Χαλεπά στη
γλυπτική. Έχει μια βαθιά παράδοση στη μαρμαροτεχνία, λόγω της αφθονίας του υλικού στην
περιοχή. Το ανάγλυφο του εδάφους ίσως αποτελεί σημαντική πηγή έμπνευσης. Λέγεται ότι τα
παιδιά, στο χωριό από πολύ μικρές ηλικίες παρακολουθώντας τους γύρω, διδάσκονται την
μαρμαροτεχνία και ένα από τα πρώτα τους παιχνίδια ήταν και είναι το σκάλισμα των
μαρμάρων του δρόμου (εικόνα 5).
Σε αυτό το ανάγλυφο του οικισμού, παρατηρούνται επιμέρους ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά
χαρακτηριστικά, με τα υπέρθυρα, ή αλλιώς φεγγίτες, να είναι το πιο σύνηθες σε όλο τον
οικισμό. Τα υπέρθυρα κλείνουν τις θυρίδες οι οποίες δημιουργούνται πάνω από το ανώφλι,
στο εσωτερικό των ανακουφιστικών τόξων των ανοιγμάτων οι θυρίδες αυτές με τα διάτρητα
υπέρθυρα χρησίμευαν τόσο για τον αερισμό του χώρου όσο και για την φύλαξη τροφίμων. Τα
υπέρθυρα αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα της καλλιτεχνικής παράδοσης του νησιού
στη μαρμαρογλυπτική, για αυτό τα συναντάμε με ποικίλους διακόσμους. Άλλα ιδιαίτερα
αρχιτεκτονικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά που απαντώνται είναι η «φίδα», το
«πλαγκούνι» και τα τόξα ή αλλιώς «βόλτα».

175

Εικόνα 5. Μερικά από τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που απαντώνται στον οικισμό του Πύργου (από πάνω
αριστερά και με την ωρολογιακή φορά: παιδικά σκαλίσματα στο δρόμο, υπέρθυρα, διώροφη κατοικία, και τόξο).

Αυτό που μνημονεύεται σε κάθε βήμα στον οικισμό, είναι το μάρμαρο και οι διάφορες
μορφές που λαμβάνει στο δομημένο χώρο. Σε επόμενο επίπεδο, έχουμε τα ιδιαίτερα
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά με τα αντιπροσωπευτικά υλικά τους, υλικά που βρίσκονται
αφενός σε αφθονία στον τόπο και αφετέρου σε πλήρη συνειδητότητα όσον αφορά το πλαίσιο
χρήση τους. Για παράδειγμα, το πλαγκούνι (εικόνα 6) μπορεί να προέρχεται από κατάρτι
πλοίου και χρησιμοποιείται ως κεντρικό δοκάρι στις οροφές πολλών σπιτιών. Οι φίδες επίσης,
είναι ξύλα που υπάρχουν σε πληθώρα στην περιοχή της Εξωμερειάς της Τήνου (περιοχή του
Πύργου), και λόγω της διατομής τους και της φέρουσας ικανότητας τους χρησιμοποιούνται
κατά βάση ως δοκάρια για την στήριξη της οροφής. Το «κορκοκύλι» ή «κόλεθρο», για να
γυρίσουμε στο μάρμαρο, είναι κομμάτι από κυλινδρικό μαρμάρινο όγκο με το οποίο
κυλινδρώνεται το χώμα του δώματος κάθε φθινόπωρο.
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Εικόνα 6. Αριστερά: χρήση καταρτιού πλοίου ως πλαγκούνι. Δεξιά: Φίδες και πατητό δώμα

Επιστρέφοντας στο κυρίαρχο «προϊόν» της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του οικισμού,
την Τηνιακή
μαρμαροτεχνία, ο αντίστοιχος κατάλογος UNESCO ταξινομεί τα
δημιουργήματα αυτής με βάση τη χρήση τους σε: (α) εργαλεία και σκεύη της καθημερινής
ζωής, όπως γουδιά, πετρωτήρια για το πήξιμο του τυριού, νεροχύτες κ.ά., (β) σε
αρχιτεκτονικές εφαρμογές, όπως πλακοστρώματα, ορθομαρμαρώσεις, κολόνες, κορνίζες,
προστώα, μπαλκόνια, σκάλες, αετώματα, αλλά και τέμπλα, άμβωνες, δεσποτικούς θρόνους,
προσκυνητάρια, προσόψεις εκκλησιών, βαπτιστήρια, αγιαστήρες των καθολικών εκκλησιών
κτλ., και (γ) σε μαρμαρόγλυπτα ή λιθανάγλυφα, όπως οικόσημα, υπέρθυρα και
περιθυρώματα, φεγγίτες, κρήνες, ταφόπλακες, επιτύμβια μνημεία, ηρώα κτλ.
Συνεπώς, μοναδικό χαρακτηριστικό του Πύργου αποτελεί το μάρμαρο το οποίο κοσμεί
όψεις σπιτιών (πορτοσιές, υπέρθυρα, θυρώματα, διάτρητους φεγγίτες κολώνες, οικόσημα,
φουρούσια κ.λπ.) και μαρμάρινες κατασκευές (προτομές, ανδριάντες, βρύσες καμπαναριά,
κ.λπ.). Αξιοσημείωτη είναι η κατηγοριοποίηση που γίνεται στο διάκοσμο των φεγγιτών και
φουρουσιών, όπως διακοσμητικά φυλακτικά/αποτρεπτικά, μυθολογικά, γονιμικά,
επαγγελματικά, ηγεμονικά, διακοσμητικά (Φλωράκης, 2008).
Αναμένεται λοιπόν, οι συνδέσεις μεταξύ του δομημένου περιβάλλοντος και της
συγκεκριμένης ανεπτυγμένης δεξιοτεχνίας να βρίσκονται σε συνάρτηση, αναζητώντας τα
σχεδιαστικά εκείνα χαρακτηριστικά με τα οποία θα αλληλεπιδρά ο χρήστης ώστε να
αποκομίζει τη «φευγαλέα» εικόνα του οικισμού. Τα παραπάνω, πρόκειται να λειτουργήσουν
ως εννοιολογικός χάρτης (mental map), μία σχεδιαστική παλέτα για τις αντίστοιχες
διαδραστικές εφαρμογές του έργου. Για παράδειγμα, ο χρήστης της φορητής εφαρμογής
παιχνιδοποίησης, διαβαίνοντας τον οικισμό, θα αναζητά αυτά τα επιμέρους χαρακτηριστικά
άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς υπό τη μορφή παιχνιδιού και μαζεύοντας
πόντους εμπειρίας (experience points), μέσα από μία διαδικασία ωρίμανσης∙ την ίδια που
ακολουθούσαν οι μαθητευόμενοι μάστορες (μαστοράκια) μέχρι να «χριστούν» μάστορες της
μαρμαροτεχνίας.
Αγία Παρασκευή, Λέσβος
Η Αγία Παρασκευή είναι μια πεδινή κωμόπολη που βρίσκεται στο κέντρο του νησιού
Λέσβου, βόρεια του κόλπου της Καλλονής σε υψόμετρο 100 μέτρων. Στην αγροτική του
περιοχή υπάρχουν ορεινοί και ημιορεινοί όγκοι κατάφυτοι από ελιές ή πεύκα. Ο οικισμός
είναι ανεπτυγμένος σε λεκανοπέδιο, που το περιβάλλει ένα δαχτυλίδι σχηματισμένο από τα
χαμηλά ελαιόφυτα βουνά. Στην είσοδο του οικισμού συναντάμε μια μικρή «βιομηχανική
ζώνη» με παλιά, νέα εργοστάσια και βιοτεχνίες. Εκεί βρίσκεται τώρα το Μουσείο
Βιομηχανικής Ελαιουργίας του ΠΙΟΠ, το οποίο στεγάζεται σε ένα από τα πρώτα κοινοτικά
ελαιοτριβεία του νησιού, δείγμα πρωτοποριακής για την εποχή του επιχειρηματικότητας με
διαστάσεις κοινοτικής προσφοράς και πρόνοιας για τους κατοίκους του οικισμού.
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Οι απλές γεωμετρικές γραμμές των αγροτικών κατοικιών και οι αυστηροί τετράπλευροι
όγκοι της εκκλησίας και των ελαιοτριβείων, έρχονται σε αρμονική αντίθεση με τις
διακοσμητικές επιφάνειες του αστικού τύπου αρχοντικών και το εντυπωσιακό κτήριο του
σχολείου, συνθέτοντας ένα γραφικό σύνολο (εικόνα 7). Μερικά από τα ιδιαίτερα
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που συναντάμε στον οικισμό είναι τα λιθόστρωτα, οι αυλές,
τα ανοίγματα-φεγγίτες, επιγραφές σε τοίχους, τα δάπεδα στο εσωτερικό των κτηρίων, και τα
κλιμακοστάσια.

Εικόνα 7. Μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα οικοδομήματα του οικισμού της Α. Παρασκευής, που συνθέτουν το
αρχιτεκτονικό φυσιογνωμικό του τοπίο.

Η περίπτωση της Αγ. Παρασκευής Λέσβου, σε αντιδιαστολή με αυτή του Πύργου στην
Τήνο, είναι ιδιάζουσα και οι συνδέσεις μεταξύ του άυλου και υλικού πολιτισμού του
οικισμού δεν είναι τόσο ευανάγνωστες όσο αυτές στην περίπτωση της μαρμαροτεχνίας. Ο
λόγος έγκειται στο θέμα, που δεν είναι άλλο από την καλλιέργεια ενός από τα πολυτιμότερα
αγαθά του νησιού, την ελιά. Το μουσείο όμως, πραγματεύεται ένα ιδιαίτερο ιστορικό στοιχείο
που συνέβαλλε ενεργά στη μορφή και φυσιογνωμία του οικισμού. Εστιάζει στην πρόοδο και
τις αλλαγές που επέφερε η εισαγωγή της μηχανικής κίνησης και της εκβιομηχάνισης στη
διαδικασία και τα μέσα παραγωγής ελαιόλαδου, και προσεγγίζει τη συμβολή των κατοίκων
της περιοχής στην παραγωγική διαδικασία. Στο κεντρικό κτήριο του Μουσείου
παρουσιάζονται τα πρώτα στάδια της ελαιοπαραγωγής. Στο διπλανό κτήριο μπορεί να
παρατηρηθεί πως με την ίδια διαδικασία παραγωγής κίνησης, ο χώρος λειτουργούσε
συμπληρωματικά και ως αλευρόμυλος κατά τους θερινούς μήνες, όταν δεν λειτουργούσε το
ελαιοτριβείο. Ακόμα, μπορεί να παρατηρηθεί πως λειτουργεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός
παραγωγής κίνησης και πως εξελίχθηκε το εργοστάσιο από την ατμοκίνηση στην πετρελαιοκίνηση. Στον εξωτερικό χώρο του κεντρικού κτηρίου, οι παλαιές αποθήκες ελαιόκαρπου
φιλοξενούν τον κύκλο εργασιών που συνδέονται με την ελαιοπαραγωγή, ενώ τελειώνοντας
την περιήγηση αυτή, οι επισκέπτες έρχονται σε επαφή με την ιστορία της «Μηχανής του
Κοινού», του κοινοτικού ελαιοτριβείου της Αγίας Παρασκευής.
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Η θεμελίωσή του ήταν πρωτοβουλία των κατοίκων του οικισμού το 1910, με στόχο να
εξασφαλίσει οικονομικούς πόρους για το εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο της κοινότητας.
Μέσα από την επαφή με τα τεκμήρια και τις φωτογραφίες των ανθρώπων της μέσα από το
μουσείο, γίνεται κατανοητό το πόσο πρωτοποριακή είναι η ιδέα μίας κοινοτικής ιδιοκτησίας
για την εποχή, και ποιος ο αντίκτυπός της στον κοινωνικό ιστό και τις κοινωνικές δομές της
περιοχής. Έτσι, οι πρώτες συνδέσεις ανακύπτουν από το ρόλο των ίδιων των κτηρίων στη
διαμόρφωση της λαϊκής κουλτούρας του τόπου. Για παράδειγμα, τα εκπαιδευτήρια Αγίας
Παρασκευής (εικόνα 7, κάτω δεξιά) είναι ένα οικοδόμημα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής με
ένα μεγάλο προαύλιο χώρο. Το ενυπόγραφο σχέδιο της πρόσοψης σώζεται στο γραφείο του
σχολείου και αποτελεί μαρτυρία της δράσης τεχνικών επιστημόνων των αρχών του αιώνα
στην Λέσβο. Το εντυπωσιακό αυτό κτήριο, με το συγκριτικά δυσανάλογο δημογραφικό
μέγεθος της κοινωνίας, αναπαριστά στο συμβολικό επίπεδο τη σημασία των εκπαιδευτικών
μηχανισμών για την εθνική και κοινωνική χειραφέτηση. Το κόστος κατασκευής του
καλύφθηκε κυρίως από τα έσοδα του Κοινοτικού ελαιοτριβείου, τις δωρεές πάροικων
Αγιοπαρασκευιωτών από τις 5 ηπείρους, και από εθελοντική εργασία ντόπιων κατοίκων.
Είναι αναπόφευκτο λοιπόν, το κτήριο και η ιστορία του να χρησιμοποιηθεί και στις δύο
διαδραστικές εφαρμογές. Στη μία (φορητή εφαρμογή) ως σημείο ενδιαφέροντος για το
χρήστη-επισκέπτη του οικισμού, και στην άλλη ως στοιχείο σεναρίου στην εικονική
αναπαράσταση (Virtual Reality-VR) των εργασιών που λάμβαναν χώρα μία τυπική ημέρα
εργασίας στο κοινοτικό ελαιοτριβείο εκείνα τα χρόνια.

Eικόνα 8. Αριστερά: Κεντρικό κτήριο (Κοινοτικό ελαιοτριβείο) Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου.
Δεξιά: παράδειγμα εικονικής αναπαράστασης (VR) και περιήγησης σε ιστορικό χώρο (FABOLA, Adeola, et al. A
virtual museum installation for time travel. In: International Conference on Immersive Learning. Springer,
Cham, 2017. p. 255-270).

Ολύμποι, Χίος
Οι Ολύμποι είναι ένα από τα 22 περίπου χωριά της νότιας Χίου όπου καλλιεργείται, εκεί
και πουθενά αλλού στον κόσμο, το μαστιχόδεντρο ή μαστιχοφόρος σχίνος (Pistacia lentiscus,
var. Chia) από το οποίο εξάγεται η μαστίχα Χίου. Ο οικισμός ιδρύθηκε των 14ο αιώνα, εποχή
των Παλαιολόγων. Δημιουργήθηκε κατά την διάρκεια της κατοχής του νησιού από τους
Γενοβέζους (1346- 1566) και ακολούθησε τις αρχές οργάνωσης φρουριακού οικιστικού
συστήματος, σύνηθες χαρακτηριστικό που εφαρμόστηκε στη πεδινή μαστιχοφόρα περιοχή.
Το σχήμα του οικισμού είναι τετράπλευρο, σχεδόν τραπέζιο. Τα σπίτια είναι συνδεδεμένα
και αλληλένδετα το ένα με το άλλο σχηματίζοντας ένα συμπαγές σχήμα. Παρατηρείται πως,
ενώ τα σπίτια κατασκευάζονται ως μονάδα, η επανάληψή τους δημιουργεί το οικιστικό
σύνολο. Τα περιμετρικά σπίτια δεν έχουν ανοίγματα (πόρτες και παράθυρα) επιβεβαιώνοντας
τον λειτουργικό χαρακτήρα του κάστρου. Σε μικρές αποστάσεις υπάρχουν εγκάρσιες στοές
που υποστηρίζουν τις κατασκευές των σπιτιών καθώς επίσης και θόλοι στις στοές που
υποστηρίζουν τα δωμάτια. Στις γωνίες του οικισμού υπήρχαν πύργοι (πυργόπουλα) και οι
κάτοικοι μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στον οικισμό μέσω της κεντρικής πόρτας (σημερινή
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Κάτω Πόρτα). Στο κέντρο του χωριού υψωνόταν ο αμυντικός πύργος, με 20 μέτρα ύψος,
όπου οι κάτοικοι είχαν σαν καταφύγιο σε περίπτωση επίθεσης. Επιμέρους αρχιτεκτονικά
χαρακτηριστικά που συναντάμε στον οικισμό είναι υπέρθυρα, τοξίλια, καμάρες, κλειδιά,
πολεμίστρες και φούρνοι (εικόνα 9).

Εικόνα 9. Μερικές αντιπροσωπευτικές εικόνες από τον οικισμό των Ολύμπων, όπου φέρουν (από αριστερά προς τα
δεξιά υπέρθυρα, τοξίλια, καμάρα).

Περισσότερο από τους άλλους δύο οικισμούς, η περίπτωση των Ολύμπων δημιουργεί
συνδέσεις άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς πολύ πιο άμεσες και πολύ πιο
συναφείς με την αρχιτεκτονική κληρονομιά του οικισμού. Το γεγονός ότι πρόκειται για τη
μαστιχοκαλλιέργεια και το «πολύτιμο δάκρυ», όπως χαρακτηρίζεται η μαστίχα, επέφερε
καθοριστικές αλλαγές στον οικισμό ενώ εξαρχής καθόρισε τον τρόπο δόμησής του. Ο
οικισμός και η αλληλοδιαδοχή επικυρίαρχων καθεστώτων (Βυζαντινή αυτοκρατορία,
Γενουάτες, Οθωμανική αυτοκρατορία) «πορεύονται» παράλληλα. Δηλαδή αρχιτεκτονικά
στοιχεία του οικισμού μαρτυρούν την προέλευση του εκάστοτε καθεστώτος, ενώ άλλες πιο
καθοριστικές δομικές αλλαγές (όπως η προσθήκη παραπάνω ορόφου στα αρχικά ισόγεια
σπίτια) προκύπτουν από τις μεταβολές στο καθεστώς εμπορευματοποίησης της μαστίχας και
τα προνόμια που δίνονται στους ντόπιους καλλιεργητές-κατοίκους του οικισμού. Τέτοια
χαρακτηριστικά για παράδειγμα, στέκονται ως βασικοί πυλώνες της προβαλλόμενης
αφήγησης που θα έχει η διαδραστική εφαρμογή επάνω στη μακέτα του οικισμού, που
βρίσκεται στο μουσείο μαρμαροτεχνίας, με προβολείς εικόνας (εικόνα 10).

Εικόνα 10. Αριστερά: μακέτα του οικισμού των Ολύμπων στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας Χίου. Δεξιά: παράδειγμα
προβολικής χαρτογράφησης (projection mapping) μακέτας ("LUMEN URBS - Symbol Stadt Weiss" by Philipp
Nottelmann, Johannes Becker is licensed under CC BY-NC-ND 4.0)
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Συμπεράσματα – Μελλοντική Έρευνα
Η διαδικασία ψηφιακής καταγραφής της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς σε
παραδοσιακούς ιστορικούς οικισμούς, προσφέρει τη δυνατότητα μετα-επεξεργασίας μεγάλου
όγκου δεδομένων με στόχο την ανίχνευση των στοιχείων που σμίλευσαν και διαμόρφωσαν
τον οικισμό. Μέσα από τα στοιχεία αυτά προκύπτουν οι συνδέσεις που αφορούν την άυλη
πολιτιστική κληρονομιά κάθε τόπου. Στους συγκεκριμένους τρεις οικισμούς, ο άυλος
πολιτισμός καλύπτεται από τα μουσεία του ΠΙΟΠ και τεκμηριώνεται σε υψηλό ποιοτικό
βαθμό, διευκολύνοντας σημαντικά τον εντοπισμό των νοηματικών συνδέσεων. Η έρευνα
πεδίου, η καταγραφή με τη μεθοδολογία HERMeS και η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας στην
ψηφιοποίηση των οικισμών, μας προσέφερε νέες δυνατότητες στο σχεδιασμό των εμπειριών
που θα έχουν οι χρήστες των εφαρμογών του έργου «Μουσείων Τόπος». Το έργο είναι σε
εξέλιξη και αναμένεται η προτυποποίηση και αξιολόγηση των ψηφιακών συνδέσεων του
υλικού και άυλου πολιτισμού των οικισμών προκειμένου να αποτυπωθούν τα τελικά
ερευνητικά συμπεράσματα.
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Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
Ματθαίος Παπαβασιλείου
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, matpapava@gmail.com
Χωρίς αμφιβολία πλέον ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, η κατασκευή και η διδασκαλία της
αρχιτεκτονικής επηρεάζονται όλο και περισσότερο από την ψηφιακή τεχνολογία και ίσως σε
μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από αυτήν. Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, Ψηφιακές
Τεχνολογίες ή και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες, Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Αυτές
είναι μερικές από τις λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούνται κατα κόρον στην εκπαίδευση των
Αρχιτεκτόνων σήμερα. Ο πολλαπλασιασμός των υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών
μέσων τόσο στην Αρχιτεκτονική εκπαίδευση όσο και στην Αρχιτεκτονική πρακτική έχει
οδηγήσει σε έναν σημαντικό αναπροσανατολισμό των θεωρητικών και εννοιολογικών
κατευθύνσεων που θεωρούνται κεντρικές στην άσκηση έως τώρα του αρχιτεκτονικού
σχεδιασμού. Καθώς η τεχνολογία της πληροφορίας εδραιώνεται στην αρχιτεκτονική
εκπαίδευση και πρακτική έχει μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε, ασκούμε,
αξιολογούμε, διδάσκουμε και παράγουμε αρχιτεκτονική. Η ψηφιακή τεχνολογία φαίνεται να
έχει αναδιατάξει τόσο τη διαδικασία σχεδιασμού όσο και το πώς λειτουργούμε ως
αρχιτέκτονες. Η εισαγωγή νέων υπολογιστικών εργαλείων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
μετέβαλλε τα όρια των συμβατικών μοντέλων και μεθόδων σχεδιασμού. Έχουν δώσει τη
δυνατότητα στους αρχιτέκτονες να ασχολούνται με μορφές που προηγουμένως δεν
μπορούσαν να σχεδιαστούν ή να κατασκευαστούν επειδή δεν μπορούσαν να καταννοηθούν
χωρίς υπολογιστική υποστήριξη και που στην συνέχεια προκάλεσαν την ανάπτυξη μη
τυποποιημένων μεθόδων μηχανικής για την κατασκευή τους.
Από την σύλληψη της Αρχιτεκτονικής ιδέας έως την προσομοίωση της, οι αρχιτέκτονες
αναπτύσουν νέες προσεγγίσεις όπου ενίοτε οι ψηφιακά δημιουργούμενες μορφές δεν
σχεδιάζονται μετά από την σύλληψη και την καταννόηση τους αλλά είναι αποτέλεσματα
αλγοριθμικών προσεγγίσεων.
Η σημερινή εισήγηση παρουσιάζει το εννοιολογικό πλαίσιο της διδακτικής του
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού όπως διδάσκεται σε δύο προπτυχιακά μαθήματα της Σχολής
Αρχτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ : Γεωμετρικές και ψηφιακές αναπαραστάσεις σε
εφαρμοσμένο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, υποχρεωτικό μάθημα του 4ου εξαμήνου και
Εμβάθυνση σε Ζητήματα Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης: Ψηφιακά Εργαλεία Αστικού
Σχεδιασμού, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα του 9ου εξαμήνου, που ανήκει στην ομάδα
μαθημάτων που προσφέρει ο τομέας Ι των αρχιτεκτονικών συνθέσεων. Τα δύο αυτά
μαθήματα είναι τα μοναδικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών όπου εφαρμόζεται η
ανάλυση των συνθετικών παραμέτρων και ο σχεδιασμός ενός μικρού χώρου ή ενός
αντικειμένου με την υποχρέωση να χρησιμοποιηθούν από τους φοιτητές τα κατάλληλα
ψηφιακά εργαλεία : μηχανογραφικής αναπαράστασης και αλγοριθμικής ανάλυσης των
δεδομένων στην περίπτωση του ειδικού μαθήματος του 9ου εξαμήνου και αλγοριθμικής
διερεύνησης της μορφής με στόχευση την ψηφιακή κατασκευή στο υποχρεωτικό μάθημα του
4ου εξαμήνου.
Η ανάλυση «ψηφιακή αναπαράσταση του τοπίου» επισύρει την ανάγκη διευκρίνισης
τουλάχιστων των όρων που συγκροτούν την πρόταση: ψηφιακός-ή, αναπαράσταση και τοπίο.
Με τον όρο τοπίο αναφέρομαι στο φυσικό περιβάλλον ως εμπεριέχων του ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος. Ένα τοπίο είναι φυσικά τα ορατά χαρακτηριστικά μιας έκτασης γης, των
μορφών της και της ενσωμάτωσής τους με φυσικά ή ανθρωπογενή χαρακτηριστικά. Ένα
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τοπίο περιλαμβάνει τα φυσικά στοιχεία της γεωμορφολογίας, βουνά, υψώματα, υδάτινα
στοιχεία, χλωρίδα και πανίδα αλλά και το ανθρωπογενές περιβάλλον αλλά και τις δομές και
τα μεταβατικά στοιχεία όπως ο φωτισμός και οι καιρικές συνθήκες. Συνδυάζοντας τόσο τη
φυσική τους προέλευση όσο και την πολιτισμική επικάλυψη της ανθρώπινης παρουσίας, που
συχνά δημιουργήθηκε για χιλιετίες, τα τοπία αντικατοπτρίζουν μια ζωντανή σύνθεση
ανθρώπων και χώρων που είναι ζωτικής σημασίας για την ταυτότητα της εκάστοτε
πολιτιστικής ενότητας.
Η μεθοδολογία της αποκρυπτογράφισης αυτής της ταυτότητας περιλλαμβάνει διάφορα
αναλυτικά εργαλεία όπως έχουν καθιερωθεί στην ερευνητική πρακτική διεθνώς όπως πχ το
χωρικό λογισμικό ανάλυσης βασισμένο στην μεθοδολογία του «space syntax». Επίσης
ψηφιακά εργαλεία παρατήρησης και κατανόησης του περιβάλλοντος όπως τα διαγράμματα
θεάσεων που βασίζονται στην θεωρία των isovists και isovist fields του Benedikt.
Χρησιμποιούνται ακόμη τα λογισμικά μηχανογραφικής σχεδίασης και τρισδιάστατης
απεικόνισης κτιρίων (3ds Max / Revit / ArchiCAD κλπ) για την μελέτη της κίνησης του ήλιου
και την παραγωγή διαγραμμάτων ηλιασμού. Επίσης χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα
προγράμματα για την ανάλυση συνθηκών μικροκλίματος της περιοχής, μελέτη της κίνησης
του αέρα επιφάνειας, (ENVI-met®). Πέρα από τα τυπικά εργαλεία παροτρύνονται οι
φοιτητές να χρησιμοποιήσουν και εργαλεία βιωματικής περιγραφής του χώρου ad-hoc
εργαλεία χαρτογράφησης μέσω διαγραμμάτων, αναζητώντας λογοτεχνικές, κινηματογραφικές
εικαστικές περιγραφές για τον τόπο, αναζητώντας τα ίχνη της ιστορικής μνήμης γεγονότων
και συνθηκών, νοητικά σενάρια που μπορούν να οπτικοποιηθούν με διάφορα μέσα
αναπαράστασης εικόνας και ήχου.

Τα τοπία εκφράζουν μια πολιτιστική ενότητα και αυτό απεικονίζεται με καθαρότητα στα
τοπία του John Constable. Ο διάσημος πίνακας Wivenhoe Park απεικονίζει με ένταση την
καταπράσινη αγγλική ύπαιθρο θέλοντας να εμφυσίσει την πεποίθηση της εποχής για την
αρμονία και την καθαρότητα της φύσης και να την αντιδιαστείλει με την σκληρή ζωή της
πόλης. Ο πίνακας είναι φιλοτεχνημένος το 1816, έναν χρόνο μετά την αποφασιστική μάχη
του Βατερλώ, που τερμάτισε οριστικά την σειρά των πολέμων που ταλαιπωρούσαν την
Ευρώπη από το 1792 και εγκαινίασε μια μακρά περίοδο ειρήνης σε όλο τον κόσμο για μισό
σχεδόν αιώνα. Σχεδόν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ειδιλιακής αποτύπωσης και
διαφήμισης της πρωτοκαθεδρίας της αγροτικής ζωής, η μεγάλη πτώση των τιμών των
σιτηρών αποδυνάμωσε την Αγγλική ύπαιθρο αναπτύσσοντας τις νέες βιομηχανικές πόλεις του
Manchester, Liverpool, Leeds και Birmingham. Μέχρι το τέλος της ζωής του Constable, η
Αγγλία μεταμορφώθηκε από μια γεωργική οικονομία σε μια βιομηχανική και γνώρισε μια
αντίστοιχη μετατόπιση της πολιτικής εξουσίας.
Σύμφωνα με τον Fernand Braudel (Μπρωντέλ) ο διαχωρισμός της ιστορίας σε
πολιτιστικές περιόδους που αφενός εξαρτώνται αλλά και από την άλλη καθορίζουν την
εκάστοτε γεωγραφική περιοχή αναφοράς, αναδυκνείει την σημασία της ανθρώπινης
επέμβασης. Η γεωγραφία και ιδιαίτερα η Γεωμορφολογία ανέδειξαν πολιτισμούς και
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καθόρισαν την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Η αποκοπή γεωγραφικών ενοτήτων
διαφύλαξαν πολιτισμούς ενώ η άμεση γειτνίαση και η συνέχεια των περασμάτων έφεραν
μεγάλες ανακατατάξεις στις πολιτισμικές ενότητες. Για παράδειγμα η ανάπτυξη του Ισλάμ
στις άνυδρες εκτάσεις της Αραβικής χερσοννήσου δημιουργήθηκε και εξαρτήθηκε άμεσα από
την επικαρπία των υποχρεωτικών διελέυσεων που ένωναν τις γεωπολιτισμικές ενότητες της
Ευρώπης της Άπω Ανατολής και της Αφρικής.
Τα παραδείγματα που χρησιμοποιούμε στα συνθετικά μαθήματα των φυσικών και νοητών
ορίων της κίνησης της στάσης και οι τεχνικές διαχείρησης της γεωμετρίας που αναδυκνύει ή
απομοιώνει τη σημασία τους αποκτούν ένα πλαίσιο καταννόησης όταν συσχετισθούν με
ανάλογες περιπτώσεις της γεωγραφίας. Όπου η μεγάλη σημασία των περασμάτων και της
ελάχιστης χερσαίας συνέχειας με τους ισθμούς, ή της χερσαίας ασυνέχειας και της θαλάσσιας
συνέχειας με τους πορθμούς καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια ιστορία και
επηρρέασαν την διαμόρφωση τοπικών πολιτισμών. Το τοπίο επομένως ως γεωπολιτισμική
ενότητα ως «δοχείο» πολιτιστικών δραστηριοτήτων αποτελεί για την αρχιτεκτονική σύνθεση
τον καθοριστικότερο παράγοντα 'αναπτυξής της.
Η ενδελεχής μελέτη και η κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος έχει πρωτεύουσα
σημασία για την ανάπτυξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ειδικά στην σημερινή εποχή
που εμπεδώθηκαν πλέον οι καταστροφικές συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας με την
κλιματική αλλαγή. Επιπλέον η αδιαφορία ή η ασυνέχεια των πολιτιστικών περιόδων στις
εδαφικές ενότητες στέρησαν την πρότερη γνώση προηγούμενων περιόδων που είχαν πολύ
μεγαλύτερη συνείδηση της σημασίας του άμεσου χώρου τους επιδεικνύοντας σεβασμό στο
φυσικό περιβάλλον προστάτευοντας το τοπίο που τους εμπεριείχε. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα η αναβαθμίδωση στις περιοχές της Μεσογείου η οποία ευνόησε τη συμβιωτική
σχέση του ανθρώπου με την φύση και συνέδραμε στην βιωσιμότητα των τόπων. Η κατασκευή
αναβαθμίδων με ξερολιθιές στα νησιά των Κυκλάδων λειτούργησε ώς πρακτική μέχρι
σήμερα για την καλλιέργεια του εδάφους, τη συλλογή του νερού, την συγκράτηση του
χώματος με τις βροχοπτώσεις την χάραξη των μονοπατιών.

Αν χρειάζεται να διευκρινιστεί ο όρος αναπαράσταση είναι γιατί πλέον είναι σίγουρα
πολυπλοκότερος από την απεικόνιση. Ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα η επικράτηση της
φωτογραφίας για την κατασκευή πορτραίτων έστρεψε τους ζωγράφους να αποδίδουν στα
έργα τους την εντύπωση που προκαλούν οι φευγαλέες και συνεχώς μεταβαλλόμενες οπτικές
συνθήκες. Η ζωγραφική δεν είχε πλέον λόγο να συνεχίζει στο δρόμο της ρεαλιστικής
αναπαράστασης των πραγμάτων. Ιστορικά κινήματα ανοίγουν τον 20ο αιώνα
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επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο της τέχνης, προσπαθώντας να επανακαθορίσουν τις αξίες
του “ζωγραφικού” και της απεικόνισης. Η αναπαράσταση πλέον δεν είναι συνώνιμη με την
εξιστόρηση της μίας και μοναδικής «αλήθειας».

Αντίθετα εδραιώθηκε η αντίληψη ότι η απεικόνιση έχει πολλαπλές αναπαραστατικές
εκδοχές. Χαρακτηριστική περίπτωση το έργο «Οι δεσποινίδες της Αβινιόν (Les Demoiselles
d'Avignon)» του Pablo Picasso. Μια φανταστική απεικόνιση πέντε ιερόδουλων σε ένα
φημισμένο πορνείο στην οδό Αβινιόν της Βαρκελώνης. Το μνημειώδες μέγεθος του (2,4 Χ
2,35) υπογράμμιζε τη συγκλονιστική ασυνέπεια που προκαλούσε η αυθαίρετη υπονόμευση
της συμβατικής απεικόνισης. Για την προετοιμασία του έργου ο Picasso φιλοτέχνισε πάνω
από εκατό σκίτσα και μελέτες όπου διακρίνεται μέσα από την πληθώρα των μορφών η
πολλαπλότητα των αναγνώσεων του θέματος.
Το παράδειγμα των πολλαπλών σπουδών του Picasso χρησιμοποιείται στην επαναληπτική
ανάγνωση και διαγραμματική συγκρότιση κάθε πτυχής που αναφέρεται στον τόπο που
αναλύεται προκειμένου να αποτελέσει το πεδίο ανάπτυξης της αρχιτεκτονικής σύνθεσης.
Η αναπαράσταση του φυσικού περιβάλλοντος μετά την καταστροφική όσμωση με τα
ανθρωπογενή συστήματα προσεγγίζεται ικανοποιητικά επίσσης με τον σύνθετο όρο
αναπαράσταση ενός εγκλήματος. Όπου η κατά τις εικασίες επανάληψη της απεικόνισης της
παράβασης συμβάλει στο να διερευνηθούν ακριβέστερα οι συνθήκες τέλεσης, προκειμένου
να ανασυσταθεί όσο γίνεται αντικειμενικότερα η ανάλυση των δεδομένων. Αυτή η πολλαπλή
ανάγνωση των δεδομένων δίνει στην αρχιτεκτονική σύνθεση την απεικονιστική συνθήκη για
την καταννόηση του χώρου εφαρμογής της.
Ανάλυση των επιπέδων φυσικού φωτισμού χρησιμοποιώντας τρισδιάστατα μοντέλα της
πόλης καθώς και Μοντέλα περιβαλλοντικής προσομοίωσης και των αλληλεπιδράσεων στο
αστικό περιβάλλον στο επίπεδο του παρατηρητή.
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Ο όρος ψηφιακός-ή προέρχεται από τον αγγλοσαξωνικό όρο digital και επισημαίνει την
κωδικοποίηση της πληροφορίας σε διακριτές τιμές. Η κωδικοποίηση δηλαδή (πχ σημάτων ή
δεδομένων) εκφρασμένων ως σειρές των ψηφίων 0 και 1, που τυπικά αντιπροσωπεύονται από
τιμές μιας φυσικής ποσότητας όπως η ηλεκτρική τάση ή η μαγνητική πόλωση. Για
παράδειγμα η ψηφιακή κωδικοποίηση μιας γραφικής παράστασης ημιτονοειδούς καμπύλης
(σχήμα 1) επιτυγχάνεται με τον περιορισμό των πιθανών τιμών ώστε οι τιμές να μπορούν να
εκφρασθούν με διακριτό τρόπο.

Αυτό βέβαια επιφέρει σε μεγάλο βαθμό την απλοποίηση της αναλογικής καμπύλης στην
μετάβαση της προς την απλοποιημένη ψηφιακή περιγραφή. Το αντίστοιχο θα ήταν
συγκρίνοντας το αναλογικό και το ψηφιακό ρολόι. (σχήμα 2)

Καθώς οι δείκτες περιστρέφονται υποδεικνύοντας την αλλαγή της ώρας δεν γίνεται το ίδιο
στο ψηφιακό ρολόι. Οι αριθμοί που δείχνουν την ώρα αλλάζουν κάθε ένα λεπτό ή για την
απλοποιημένη ψηφιακή περιγραφή του προηγούμενου παραδείγματος ίσως κάθε πέντε λεπτά.
Θα χρειαζόταν ένα τρίτο ζεύγος ψηφίων, η απεικόνιση των δευτερολέπτων για να εχουμε την
αλλαγή της τιμής του χρόνου με καλύτερο επίπεδο ανάλυσης. Ανάλογα στην ψηφιακή
κωδικοποίηση της ίδιας γραφικής παράστασης του προηγούμενου σχήματος (σχήμα 2)
διπλασιάζοντας το εύρος των πιθανών τιμών που μπορούν να εκφράσουν την ψηφιακή
κωδικοποίηση προσεγγίζουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια την αρχική αναλογική καμπύλη.
Προφανώς κάθε περαιτέρω αύξηση του εύρους των πιθανών τιμών μας φέρνει με μεγαλύτερη
ακρίβεια στην περιγραφή της αρχικής καμπύλης. Η διαδικασία αύξησης της ακρίβειας στην
κωδικοποίησης της πληροφορίας είναι αντίστοιχη με την μετάβαση από την αρχική
συνθετική ιδέα στην περαιτέρω επεξεργασία της και στην εκλεπτυνσή της. Η διαδικασία της
εισαγωγής του κανάβου εκλέπτυνσης της πληροφορίας στην τεχνολογία της ψηφιακής
εικόνας αναφέρεται ώς «ανάλυση της εικόνας» και προσδιορίζεται είτε από τις τιμές των δύο
αξόνων του πλέγματος (πχ 640x480 pixels) είται από την τιμή του οριζόντιου άξονα. (πχ 4Κ :
3840x2160 [4K UHD] τηλεοράσεις/ 4096 x 2160 [DCΙ 4K] προβολείς). Κάθε εικόνα δηλαδή
συγκροτείται από μικρά τετραγωνικά στοιχεία που έχουν την δυνατότητα να αλλάζουν
χρωματική τιμή και προστιθέμενα συγκροτούν την εικόνα που το μέσο ( η οθόνη ) είναι
τεχνικά δυνατόν να απεικονίσει.
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Η διαδικασία απεικόνισης των εικονοστοιχείων που η χρωματική τους ένταση προφανώς
επηρρεάζεται από τα γειτονικά εικονοστοιχεία είναι η ίδια διαδικασία την οποία είσήγαγε ο
πουαντιγισμός τον 19ο αιώνα στη Γαλλία με κύριο εκπρόσωπο τον Ζωρζ Σερά (Georges
Seurat, 1859-91). Στηριζόμενος στη θεωρία του Σεβραίν που ανέλλυε την ψευδαίσθηση του
ματιού όταν επηρεάζεται από τα γειτονικά χρώματα ο πουαντιγισμός εξέφρασε την άποψη ότι
όλες οι απεικονήσεις πρέπει να διατηρούν την καθαρότητά τους και να μην επεμβαίνουμε με
την όρασή μας. Τοποθετώντας μικρές κουκίδες χρώματος στην κατάλληλη θέση άφηνε τον
θεατή να προσδιορίζει την εικόνα με την δική του ψευδαίσθηση.

Ας προσπαθήσω προς το παρόν να ξεδιαλλύνω τον τρόπο που η ψηφιακή περιγραφή
επιρρεάζει τον Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Η ψηφιακή περιγραφή ακολουθεί όπως και το
σχέδιο την σύλληψη του αρχιτεκτονικού σχεδίου. Είναι ένα είδος μετατροπής με απώτερο
στόχο την κατασκευή του κτιρίου. Μια μετάφραση όπως έλεγε ο Robin Evans. Και όπως όλες
οι μεταφράσεις αφορούν την μετατροπή με την προυπόθεση να μην αλλάξει η ουσία του
μεταφραζόμενου. Στην πραγματικότητα το αρχιτεκτονικό σχέδιο ήταν πάντα υπερτιμημένο
όσον αφορά την ικανότητα του να διευκρινήσει την μετάβαση από την ιδέα στο κτίριο. Για
παράδειγμα τα σχέδια των κονστρουκτιβιστών της εναρκτήριας περιόδου των Σοβιέτ.
Παρόλο που δημιούργησαν μια νέα αισθητική απεικόνισης που επηρέασε βαθιά την
μοντέρνα αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα λόγω των ιδιαίτερων οικονομικοτεχνικών συνθηκών
της περιόδου ελάχιστα είχαν την δυνατότητα να υλοποιηθούν. Ετσι σταδιακά το
αρχιτεκτονικό σχέδιο έγινε αυτοσκοπός αντιπροσώπευε μια «εικονική» αρχιτεκτονική που
δεν είχε την υποχρέωση της ρητής διατύπωσης της αρχιτεκτονικής ιδέας ώστε να μπορεί να
μετουσιωθεί σε κτίριο. Αυτό το μειονέκτημα της αρχιτεκτονικής, σε σχέση με την ζωγραφική
και την γλυπτική, να εργάζεται με ένα παρεμβαλόμενο μέσο όπως το σχέδιο και όχι
κατ’ευθείαν στο ίδιο το αρχιτεκτόνημα κατ’ αρχάς φαίνεται να άρεται μέσω της
προσομοίωσης της κατασκευής του αρχιτεκτονήματος σε ψηφιακό χώρο. Ο αρχιτέκτονας δεν
επεξεργάζεται μεν το ίδιο το κτήριο αλλά την προσομοίωση του. Παρόλο που δεν βιώνει την
φυσική εμπειρία του χώρου, έχει την δυνατότητα να ορίσει σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά
του αρχιτεκτονημένου χώρου να πραγματοποιήσει περιηγήσεις μέσα σ’ αυτό, να επισημάνει
πώς ενσωματώνεται το κτίριο στο φυσικό περιβάλλον να λειτουργήσει σε προσομοίωση καθ’
όλη την διάρκεια του χρόνου. Πέρα απο την διαδικασία της ad-hoc χειραγώγησης της
ψηφιακής επεξεργασίας της μορφής και της διάταξης του χωρικού συστήματος την τελευταία
εικοσαετία επιχειρείται η διατύπωση των κανόνων παραγωγής μορφών και χώρων. Η
διατύπωση δηλαδή αλγορίθμων παραγωγής αρχιτεκτονικής. Η αλγοριθμική αρχιτεκτονική
εξαρτάται από το σύνολο των διαδικαστικών κανόνων και οδηγιών που εντέλει θα
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συγκροτήσουν μία διαδικασία λήψης αποφάσεων. Είναι προφανώς διακριτή από την Ψηφιακή
μηχανογράφηση της αρχιτεκτονικής παρόλο που τις περισσότερες φορές και στον
αλγοριθμικό σχεδιασμό η ολοκλήρωση του σχεδιαστικού εγχειρήματος εξαρτάται από την
επιλογή του αρχιτέκτονα. Στις παρακάτω εικόνες 1-21 διατυπώνεται ένα παράδειγμα
σχεδιαστικής προσέγγισης ενος οικιακού δοχείου.

Κατ’ ανάλογο τρόπο για το γραφείο Zaha Hadid Architects και τον Patrik Schumacher
κάθε διαδικασία σχεδιασμού αποτελεί και ένα σχεδιαστικό ερευνητικό πρόγραμμα.
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Ενώ ενυπάρχει στη διαδικασία σχεδιασμού η προσπάθεια να εξαντληθούν οι παράμετροι
που δίνονται – πχ λαμβάνοντας υπόψη τον αστικό ιστό, όπως και την κίνηση μέσα στο κτίριο
– μέσα από την εκτεταμένη χρήση κώδικα, η διαδικασία στο τέλος εφαρμόζει έναν ισχυρό και
αυστηρό φορμαλισμού. Εφαρμόζοντας μορφολογικούς αλγόριθμους το φυσικό αντικείμενο
που προκύπτει, πάντα έχει μορφολογική συνοχή παρόμοια με προηγούμενα έργα, σε
διαφορετικές κλίμακες. Ως εκ τούτου οι αλγόριθμοι συγκροτούν μορφολογικά βοηθήματα
για τη δημιουργία του φυσικού αντικειμένου που συναρτώνται από τις αισθητικές
προτιμήσεις του αρχιτέκτονα.
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ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΩΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΤΟΥ ‘ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ’ (GENIUS LOCI):
ΟΙ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ‘LEBENSFORM’,
ΤΟΥ ‘LEBENSWELT’ ΚΑΙ ΤΟΥ ‘STIMMUNG’
Νικόλαος-Ίων Τερζόγλου
Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π., Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, initer@central.ntua.gr
Περίληψη
Το τοπίο είναι μία ‘ιδέα’, μία πρόσληψη του τόπου. Μία σύνθετη, νοητική,
συναισθηματική και βιωματική του ερμηνεία. Όπως εύστοχα επισημαίνει ο Κώστας
Μωραΐτης: «Ο όρος τοπίο αναφέρεται σε έναν πολιτιστικό προσδιορισμό του τόπου…μία
ενιαία νοητική, ερμηνευτική στάση» (2005: 16, 29). Στην ίδια μελέτη του, γράφει: «το
τοπίο…είναι η σύνθεση όλων των πολιτιστικών πρακτικών που στοχάζονται, ερμηνεύουν και
κατασκευάζουν τον τόπο» (2005: 18). Θεωρώ πως ο όρος-κλειδί αυτής της συνθετικής,
‘ερμηνευτικής διάθεσης προς τον τόπο’ (2005: 29) είναι η λέξη ‘ενιαία’.
Σε μία κλασική μελέτη με τίτλο «Φιλοσοφία του Τοπίου» (1913), ο Γερμανός
κοινωνιολόγος Georg Simmel εντοπίζει τον συγκροτητικό πυρήνα της έννοιας του τοπίου σε
μία διαδικασία σύνοψης και συμπερίληψης μεμονωμένων στοιχείων που, υπερβαίνοντας το
διαδοχικό άθροισμα τους, τα σχηματοποιεί, νοηματοδοτώντας τα σε ένα είδος ενότητας. Σε
μία εντυπωσιακά συγγενή προσέγγιση, ο Νορβηγός θεωρητικός της αρχιτεκτονικής ChristianNorberg Schulz εντοπίζει, στην έννοια του ‘πνεύματος του τόπου’ αυτή τη φορά, μία
ολιστική διεργασία που δεν ανάγεται στα μέρη της.
Στο παρόν κείμενο επιχειρώ να εμβαθύνω στην παραπάνω θεμελιώδη ενόραση των
Simmel και Norberg-Schulz και να την αναπτύξω προς νέες ερευνητικές κατευθύνσεις. Θα
υποστηρίξω ότι το τοπίο, ως συνολική ερμηνεία του τόπου, έχει ανάγκη από ποιοτικές έννοιες
ολότητας για να διαυγαστεί. Θεωρώ πώς δύο αντίστοιχες έννοιες αποτελούν οι όροι
‘lebensform’ και ‘lebenswelt’. Ο πρώτος, νοούμενος ως ‘μορφή ζωής’ ή ‘τρόπος ζωής’, έχει
απασχολήσει τον Ludwig Wittgenstein (1889-1951), και ο δεύτερος, που συνήθως αποδίδεται
ως ‘κόσμος-της-ζωής’ ή ‘βιόκοσμος’, βρίσκεται στον πυρήνα της ύστερης φιλοσοφίας του
Edmund Husserl (1859-1938). Στόχος μου είναι να διερευνήσω συστηματικά τις πολλαπλές
διαστάσεις, μεταμορφώσεις και όψεις τους, μέσα από το πρίσμα της πιθανής συμβολής τους
σε μία εννοιολογική διασάφηση της μυστηριώδους υφής της ολιστικής συνθήκης και
ερμηνευτικής διεργασίας που υποβαστάζει την συγκρότηση του τοπίου.

Εισαγωγή: ‘Τρόπος Ζωής’ και ‘Φιλοσοφία της Ζωής’ (Lebensphilosophie)
Σήμερα γνωρίζουμε ότι η διαφοροποίηση των ‘τρόπων ζωής’ και των αξιακών
συστημάτων που τους στηρίζουν είναι ένα κυρίαρχο αίτημα του μετα-αποικιακού,
‘πλουραλιστικού’ και ‘υπερ-νεωτερικού’ μας κόσμου. Ταυτόχρονα όμως, σε κατάφωρη
αντίφαση με αυτό το αίτημα, ο τεχνο-οικονομικός ‘πολιτισμός’ της παγκοσμιοποίησης
προπαγανδίζει, καλλιεργεί και συχνά επιβάλλει ομοιόμορφα και ομοιογενή ‘στυλ ζωής’ (lifestyles), σε αντίθεση με μία καθημερινή εμπειρία πολύ-πολιτισμικότητας και ετερογενών
τρόπων ζωής. Αν θέλουμε ειλικρινά να εμβαθύνουμε στη γνήσια ποικιλία και την
πολλαπλότητα των σύγχρονων τρόπων ζωής (η οποία ενδεχομένως αντιστοιχεί σε μία
πολυπλοκότητα τρόπων πρόσληψης των εκάστοτε τοπων, άρα και σε μία πολυειδία ‘τοπίων’)
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σε πείσμα της ιδεολογίας και της πραγματικότητας της παγκοσμιοποίησης, μάλλον τα
εργαλεία του βιολογισμού του 19ου αιώνα δεν μας είναι πλέον χρήσιμα. Οφείλουμε να
υπερβούμε τον βιολογισμό και τον ψυχολογισμό προς μία πολιτισμική-ιστορική έρευνα του
‘τρόπου ζωής’. Ένας προάγγελος μίας ανάλογης αντίληψης είναι η ‘φιλοσοφία της ζώης’
(Lebensphilosophie), όπως αναπτύχθηκε στη Γερμανία του ύστερου 19ου αιώνα.
Στοχαστές όπως ο Wilhelm Dilthey (1833-1911) και ο Rudolf Christoph Eucken (18461926) κατανόησαν ότι η ‘ζωή’ δεν μπορεί να ερμηνεύεται ως μία γενική-απόλυτη οντότητα
ούτε ως προϊόν απρόσωπων μηχανικών νόμων και αφηρημένων βιολογικών διεργασιών.
Αντίθετα με την φυσιοκρατία και τον θετικισμό των φυσικών επιστημών, η προσέγγιση της
ζωής και του ‘τρόπου ζωής’ απαιτεί μία ποιοτική εμβάθυνση στην ιδιαιτερότητα των
ιστορικών-πολιτισμικών βιωμάτων που συγκροτούν το συγκεκριμένο περιβάλλον κάθε
ανθρώπινης ύπαρξης (Πελεγρίνης 2004: 622). Ο ‘τρόπος ζωής’, με άλλα λόγια, είναι μία
μεστή-σε-νόημα εμπειρία (Audi 2011: 1361-1362) που λαμβάνει χώρα σε ένα
προσδιορισμένο γεωγραφικό και ιστορικό συγκείμενο (context), σε ένα πλαίσιο συνθηκών το
οποίο διαθέτει ήδη μία μορφή οργάνωσης.
Το ερευνητικό μου ερώτημα είναι: όταν μιλάμε για ‘τοπίο’ μήπως να έχουμε στο νου μας
διαρκείς αλληλοσυσχετίσεις νοητικών-ψυχικών καταστάσεων με υλικές δομές και χωρικά
πεδία περιορισμών, αλληλοσυσχετίσεις που περιγράφονται πληρέστερα με τον όρο «τρόπος
ζωής»; Στην παρούσα ανακοίνωση θα επιχειρήσω να εμβαθύνω στην παραπάνω θεμελιώδη
υπόθεση εργασίας και να την αναπτύξω προς νέες ερευνητικές κατευθύνσεις. Θα υποστηρίξω
ότι το τοπίο, ως συνολική, βιωματική ερμηνεία ενός τόπου, σίγουρα έχει ανάγκη από
ποιοτικές έννοιες ολότητας για να διαυγαστεί. Μία έννοια που προσφέρεται για να φωτίσει
την ολιστική διαδικασία συγκρότησης του τοπίου ως ερμηνείας του τόπου είναι σίγουρα η
ιδέα του ‘τρόπου ζωής’. Γι’ αυτό και εστιάζω σε αυτήν. Συνδέεται άραγε ο τρόπος ζωής με το
τοπίο; Δηλαδή, ο συνολικός τρόπος πρόσληψης ενός τόπου συσχετίζεται με τον τρόπο ζωής
αυτού που το θεάται και το βιώνει; Πιστεύω πώς η απάντηση οφείλει να είναι θετική. Ακόμα
περισσότερο, υποστηρίζω ότι στη σύγχρονη φιλοσοφική συζήτηση περί του ‘τρόπου ζωής’
και περί της συνάφειας της με το τοπίο ως ολιστικό ορίζοντα ερμηνείας ενός τόπου θα
βοηθούσε ιδιαίτερα η ανάλυση δύο εννοιών που συγγενεύουν ίσως με το γενικότερο κλίμα
της ‘φιλοσοφίας της ζωής’: πρόκειται για την έννοια της ‘lebensform’ (Πελεγρίνης 2004:
400) (μορφή / τρόπος ζωής) όπως αναπτύχθηκε στο ύστερο έργο του Ludwig Wittgenstein
(1889-1951) και την έννοια του ‘lebenswelt’ (βιόκοσμος / κόσμος-της-ζωής), όπως εκτέθηκε
από τον Edmund Husserl (1859-1938) στο ανολοκλήρωτο κείμενο του «Η Κρίση των
Ευρωπαϊκών Επιστημών και η Υπερβατολογική Φαινομενολογία». Σε ο,τι ακολουθεί, θα
επιχειρήσω να δείξω τις πιθανές θετικές συνέπειες αυτών των δύο σημαντικών φιλοσοφικών
στιγμών του 20ου αιώνα για μία σύγχρονη προσέγγιση της αόριστης έννοιας του ‘τρόπου
ζωής’. Θεωρώ, επιπλέον, πως μία διασάφηση αυτής της έννοιας θα επεξηγήσει πληρέστερα
την ολιστική διεργασία που χαρακτηρίζει την ιδέα του ‘τοπίου’. Με άλλα λόγια, κατά την
γνώμη μου, ‘τοπίο’ και ‘τρόπος ζωής’ συνδέονται πολύ στενά, σχεδόν άρρηκτα, θα έλεγα.
Έτσι, ο στόχος μου είναι διπλός. Πρώτον, θα παρουσιάσω μία συγκριτική ανάλυση των δύο
παραπάνω εννοιών (‘lebensform’ και ‘lebenswelt’). Δεύτερον, θα επιχειρήσω να δείξω την
σημασία τους για την συγκρότηση μίας σύγχρονης φιλοσοφίας του αρχιτεκτονικού χώρου και
τόπου, σε συνάρτηση με την ερμηνευτική κατανόηση του τοπίου.

Η Έννοια της ‘Μορφής Ζωής’ (Lebensform) στον Ludwig Wittgenstein
H κοινή αφήγηση της ανάδυσης της έννοιας της ‘μορφής ζωής’, την τοποθετεί στα πλαίσια
του ύστερου Wittgenstein, ως οργανικό μέρος της ‘θεωρίας του νοήματος της γλώσσας κατά
τη χρήση της’. Σε αυτό το πλαίσιο, τα διαφορετικά ‘γλωσσικά παιχνίδια’, οι διαφορετικές
γλωσσικές δομές ή υποδομές αντιστοιχούν σε διακριτές συνθήκες ζωής (Πελεγρίνης 2004:
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728). Οι γλωσσικές αυτές συμβάσεις προϋποθέτουν την ύπαρξη συγκροτημένων
καθημερινών πρακτικών, δηλαδή ενός πλέγματος κληρονομημένων πολιτισμικών
περιστάσεων, μίας ‘μορφής ζωής’ (Audi 2011: 204-205). O όρος ‘μορφή ζωής’ συνεπώς
εμφαίνει μία νοηματοδοτημένη εμπειρία (Audi 2011: 1361-1362) που λαμβάνει τόπο σε ένα
καθορισμένο γεωγραφικό και ιστορικό συγκείμενο: αυτό το συγκείμενο ήδη διαθέτει μία
μορφή οργάνωσης. Η συγγένεια της έννοιας της ‘μορφής ζωής’ με διακριτούς ‘τρόπους ζωής’
(ways of living) (Baldwin 2003: 735) είναι προφανής: όμως δεν διαλευκάνει περισσότερο το
νόημα του όρου. Ας στραφούμε στα ίδια τα κείμενα του Wittgenstein.
Η έκπληξη που αντιμετωπίζει ο αναγνώστης και μελετητής του φιλοσόφου στην επαφή
του με τις πηγές, είναι ισχυρή. Οι αναφορές στον όρο ‘μορφή ζωής’ είναι ελάχιστες και
ελλειπτικές, αποκλειστικά στο ύστερο έργο του. Διαβάζουμε στο Περί Βεβαιότητας (On
Certainty) ότι η ‘μορφή ζωής’ δύσκολα γίνεται ορθό αντικείμενο σκέψης (Wittgenstein 1989:
108; Wittgenstein 1975: 46-46e). Ίσως γιατί, ως ‘τρόπος ζωής’ (Art des Lebens)
(Wittgenstein 2000b: 103; Wittgenstein 1998: 92-92e) συνδέεται με μία πίστη, ένα σύνολο
πεποιθήσεων και βεβαιοτήτων. Πράγματι, στη συλλογή αποσπασμάτων «Πολιτισμός και
Αξίες» (Culture and Value), ο Wittgenstein υπονοεί ότι ένας τρόπος ζωής ή μια μορφή ζωής
προϋποθέτει μία συγκεκριμένη στάση, μία συμπεριφορά (Verhalten) (Wittgenstein 2000a: 96;
Wittgenstein 1998: 69-69e). Αυτή η συμπεριφορά, μαθαίνουμε στις «Φιλοσοφικές Έρευνες»
(Philosophical Investigations), συνδέεται με την εκμάθηση και την πρακτική χρήση μίας
γλώσσας (Kishik 2008: 1-8). Γράφει ο Wittgenstein: «Το να φανταζόμαστε μία γλώσσα
σημαίνει να φανταζόμαστε μία μορφή ζωής» («…to imagine a language means to imagine a
form of life») (Wittgenstein 1977: 32; Wittgenstein 2009: 11-11e).
Πιο κάτω, τονίζει ξανά: «…το να μιλάμε μία γλώσσα είναι μέρος μίας δραστηριότητας, ή
μιας μορφής ζωής» (Wittgenstein 1977: 35) («…the speaking of a language is part of an
activity, or of a form of life») (Wittgenstein 2009: 15-15e). Οι αναφορές αυτές ενισχύουν την
αινιγματική υφή του όρου, την εγγενή του ασάφεια (Wittgenstein 2000b: 246; Kishik 2008:
120-123). Μοιάζει σαν η ‘μορφή ζωής’ να τίθεται αξιωματικά, ως έννοια πρωτογενής, μηαναλύσιμη και μη-αναγώγιμη, ως ένα οιονεί μεταφυσικό δεδομένο. Όπως επιβεβαιώνει ο
Wittgenstein: «Εκείνο που πρέπει να δεχτούμε, το δοσμένο, είναι – θα μπορούσε κανείς να
πει – μορφές ζωής» (Wittgenstein 1977: 280). («What has to be accepted, the given, is – one
might say – forms of life») (Wittgenstein 2009: 238-238e).
Όπως ορθά παρατηρεί ο Κωνσταντίνος Βουδούρης, η ‘μορφή ζωής’ συνυφαίνεται με ένα
σώμα πίστεων που θεμελιώνουν ένα σύνολο δραστηριοτήτων ή πρακτικών. Σε αυτό το
πλαίσιο, η μορφή ζωής είναι «…το υπόστρωμα πάνω στο οποίο κτίζεται και στηρίζεται ο
υπόλοιπος εννοιολογικός και γνωστικός μας κόσμος» (Βουδούρη 1989: 15-16, 19-20). Αυτό
το θεμελιακό υπόστρωμα είναι δεδομένο, υπάρχον. Ταυτόχρονα, είναι πληθυντικό σε αριθμό.
Υπάρχουν, όπως μας υπενθυμίζει ο Wittgenstein, πολλές μορφές ζωής (Lebensformen),
πολλά ‘πλέγματα πίστεων’ (Wittgenstein 2000b: 212) που κατευθύνουν την εμπλοκή σε
καθημερινές δραστηριότητες και προθετικές πρακτικές. Όμως όλα τα παραπάνω δεν έχουν
ακόμα ορίσει ή προσδιορίσει τι σημαίνει ο όρος «μορφή ζωής»: παραμένει απολύτως
κρυπτικός.
Μία πιθανή κατεύθυνση λύσης παρέχεται από ένα απόσπασμα πάνω στη θρησκευτική
πίστη το οποίο ο Wittgenstein έγραψε στις 21.12.1947 και περιέχεται στη συλλογή
σημειώσεων με τίτλο «Πολιτισμός και Αξίες». Το απόσπασμα έχει ως εξής: «Έχω την
εντύπωση πως η θρησκευτική πίστη δεν μπορεί παρά να είναι μια γεμάτη πάθος
αυτοδέσμευση σε ένα σύστημα αναφοράς. Και έτσι, παρόλο που είναι μια πίστη, είναι στην
πραγματικότητα ένας ‘τρόπος ζωής’ (Art des Lebens) ή ένας τρόπος να κρίνεις τη ζωή: μια
παθιασμένη προσκόλληση σε αυτή την ερμηνεία» (Wittgenstein 2000a: 100). («It appears to
me as though a religious belief could only be (something like) passionately committing
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oneself to a system of coordinates. Hence although it’s a belief, it is really a way of living, or
a way of judging life. Passionately taking up this interpretation») (Wittgenstein 1998: 73-73e).
Βρίσκω αυτό το παράθεμα (με τα overtones που θυμίζουν Kierkegaard) εξαιρετικά σημαντικό
για μία διαλεύκανση του νοήματος του όρου «μορφή ζωής». Πρώτον, διότι δείχνει ότι
ουσιαστικά ο ‘τρόπος ζωής’ ή η μορφή ζωής διαθέτει μία χωρικότητα, μία χωρική υφή,
δηλαδή μία μορφή οργάνωσης: είναι ένα σύστημα αναφοράς που οργανώνει έναν χώρο, ή
καλύτερα, όπως το λέει ο Wittgenstein (2009: 88-88e): ένα σύστημα συντεταγμένων
(Koordinatensystem). Το να ασπάζεσαι έναν τρόπο ζωής σημαίνει να εισέρχεσαι σε έναν
τρόπο οργάνωσης του χώρου. Δεύτερον, διότι μοιάζει να υπονοεί ότι αυτή η οιονεί
‘γεωμετρική’-μαθηματική οργάνωση υποκρύπτει μία ερμηνεία, μία κρίση, εντέλει μία
απόφαση, μία αξιολόγηση: ένας τρόπος ή μία μορφή ζωής ενέχει μία ηθική διάσταση. Η
Naomi Scheman έχει προβεί σε μία αρχική διερεύνηση της «χωρικής» υφής της ‘μορφής
ζωής’ σε σχέση με την ηθική και την πολιτική διάσταση του όρου (Scheman 1996: 383-410).
Ορθά ο Στέλιος Βιρβιδάκης (2000: 150-158) σημειώνει ότι η μορφή ζωής συνδέεται με ένα
‘στέρεο έδαφος πρακτικής’ που ορίζει έναν ‘τόπο ανάδυσης αξιών’. Θα τολμούσα να
ισχυριστώ ότι η μορφή ζωής προσδιορίζει ένα τοπίο.
Καλύτερα: ένα ‘πολιτιστικό περιβάλλον’, ένα ‘ζωντανό όλον’ ή μία ‘πολιτιστική
παράδοση σε ορισμένο τόπο’, όπως προτείνει ο Κωνσταντίνος Βουδούρης (1977: 224, 228,
229-230). Ο Allan Janik και ο Stephen Toulmin, στο γονιμοποιό βιβλίο τους με τίτλο
Wittgenstein’s Vienna, υποστηρίζουν πως η έννοια της ‘Lebensform’ έχει Βιεννέζικη
προέλευση, θυμίζοντας ίσως τις αρχιτεκτονικές θεωρίες του Adolf Loos ή την συμβολή του
Eduard Spranger στην χαρακτηρολογία. Οι συγγραφείς αξιώνουν πως η ‘Lebensform’ έχει να
κάνει με ένα συγκειμενικό πλαίσιο που αποδίδει πολιτισμικό νόημα στη γλώσσα, σε
σχεδιαστικά τεχνήματα, και στην ανθρώπινη εμπειρία γενικά. Παρ’όλα αυτά, ο χειρισμός των
‘Lebensformen’ από τον Wittgenstein απομακρύνθηκε από την σχηματική και αφηρημένη
έκθεση διαφορετικών ‘στυλ ζωής’ του Spranger, και εστίασε σε μία συγκεκριμένη, σχεδόν
ανθρωπολογική διερεύνηση των πραγματικών γνωρισμάτων της καθημερινής πρακτικής
(Janik and Toulmin 1973: 230-232). Με άλλα λόγια, οι ‘Lebensformen’ του Wittgenstein
χαρτογραφούν καταστάσεις και γεωγραφούν δράσεις σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό
συγκείμενο: σκιαγραφούν μία γλώσσα της πράξης.
Υπό αυτή την προοπτική, η ‘μορφή ζωής’ υπερβαίνει την βιολογική της ερμηνεία:
υϊοθετώντας την ορολογία του Stanley Cavell, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μία
‘εθνολογική’ χροιά της έννοιας που δίνει έμφαση σε διαφορές ανάμεσα σε ‘κουλτούρες’
(Cavell 1996: 261-291, ειδικ. 288-289). Ταυτόχρονα όμως, όπως έχει δείξει ο Michael Kober,
αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι διαφορετικές ‘μορφές ζωής’ έχουν ανάγκη από μία
κοινότητα που μοιράζεται παρόμοιες πρακτικές, ήθη, έθιμα, θεσμούς και συνήθειες: δηλαδή
έχει ανάγκη από μία τοποθεσία και μία ομάδα ανθρώπων που συγκροτούν μία συλλογική
κοσμο-εικόνα (Kober 1996: 411-441, ειδικ. 417-418). H κοσμοεικόνα που υποβαστάζει μία
μορφή ζωής αποκαλύπτει μία κρυμμένη συμφωνία και μία υπόρρητη ομοιότητα πίσω από τις
επιφανειακές διαφορές (Kishik 2008: 25-26). Όπως ωραία αναφέρει ο David Kishik, μία
‘μορφή ζωής’ είναι μια ζωή που βιώνεται μέσα σε έναν ‘κοινό, δημόσιο χώρο’ (shared, public
space) (Kishik 2008: 101).

Η Έννοια του ‘Βιόκοσμου’ (Lebenswelt) στον Edmund Husserl
H εγγενής, δυναμική και ‘κυκλική’ υφή του έργου του Husserl (Gadamer 1976: 182-183)
δεν επιτρέπει την βολική διάκριση ανάμεσα σε πρώϊμο και ύστερο έργο και την τελεσίδικη
απόφαση της ανάδυσης της έννοιας του ‘βιόκοσμου’ ή του ‘κόσμου-της-ζωής’ στα τελευταία
χρόνια της φιλοσοφικής παραγωγής του. Η ‘φυσική στάση’, δηλαδή η απευθείας εμπλοκή
μας στα πράγματα του κόσμου, η ‘οντολογική σφαίρα’, ο κόσμος ως νοηματικός ορίζοντας
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και υπόβαθρο των εμπειριών και των πεποιθήσεων μας, είναι διάσπαρτα μοτίβα στο συνολικό
του έργο που ίσως προετοιμάζουν την θεματική και την προβληματική του ‘βιόκοσμου’
(Føllesdal 2010: 38-45). Ο ‘κόσμος-της-ζωής’ νοείται ως ένας προ-επιστημονικός,
καθημερινός κόσμος βιωμάτων, ένα πλαίσιο που διαθέτει τις δικές του δομές προφάνειας
(Audi 2011: 1323-1325). Είναι ένας κοινωνικός κόσμος προ-κατανοήσεων (Baldwin 2003:
672-673). Με άλλα λόγια, ο ‘κόσμος-της-ζωής’ φαίνεται να παρουσιάζεται ως ένας βιωμένος
κόσμος εμπειριών, ένας κόσμος συμβολικών ποιοτήτων και σημασιών: ένας καθημερινός
περιβάλλων κόσμος που επενδύεται με μορφές νοήματος (Sinnesgestalten) (Husserl 2002:
152-157, 163-165, ειδικ. 157).
Η συμμετοχή του ανθρώπινου υποκειμένου σε αυτό το ζωντανό περιβάλλον νοήματος
λαμβάνει τόπο μέσω του οργανικού ζωντανού σώματος (Leib), το οποίο ο Husserl διακρίνει
από το φυσικό σώμα (Körper) (Husserl 2002: 153-154). Υπό αυτή την προοπτική, ιδρύεται,
μέσω δράσεων και ενεργειών, ένας κοινός κόσμος νοήματος, μία ‘μορφή ζωής’, για να
χρησιμοποιήσουμε τον όρο του Wittgenstein. Ο ‘βιόκοσμος’ θυμίζει την έννοια του χωροχρονικού ‘περιβάλλοντος’ (Umgebung), όπως εκτέθηκε από τον Husserl στις διαλέξεις περί
«Πράγματος και Χώρου», ήδη από το 1907, (Husserl 1997: 1-4) και στις Ιδέες (Smith 2007:
344). Υπάρχουν διάφορες στιγμές ή περιστατικά στο συνολικό έργο του Husserl όπου
αναδύονται έννοιες που μοιάζουν να φέρουν μία οικογενειακή ομοιότητα με τον ‘lebenswelt’.
Αυτές οι περιστάσεις μπορούν να μας οδηγήσουν σε μία διπλή παρατήρηση. Πρώτον,
μοιάζουν να επιβεβαιώνουν την ενόραση του H. – G. Gadamer σχετικά με την κυκλική δομή
ή (κανείς θα έμπαινε στον πειρασμό να προτείνει) και την συνέχεια ή την συνοχή της σκέψης
του ιδρυτή της Φαινομενολογίας. Δεύτερον, φανερώνουν το σταθερό μέτωπο του Husserl
στον βιολογισμό, τον νατουραλισμό, την φυσιοκρατία και τον ‘αντικειμενισμό’ (Husserl
1991: 21-23, 52-53; Husserl 1970a: 269-271, 292-293) που αποκαλύπτει την συγγένεια του
‘lebenswelt’ τόσο με την έννοια της ‘μορφής ζωής’ στον Wittgenstein όσο και με την
παράδοση της ‘φιλοσοφίας της ζωής’. Όπως άλλωστε έχει αποδειχθεί, αν και είναι ελάχιστα
γνωστό, πιθανότατα ο όρος ‘Lebenswelt’ προέρχεται από τον Georg Simmel (Smith 2007:
344), αποδεικνύοντας έμμεσα τις κρυφές συγγένειες ανάμεσα στη Φαινομενολογία και την
θεώρηση περί τοπίου που επιχειρούμε να διερευνήσουμε και να αναδείξουμε.
Αυτό, δηλαδή, που είναι ενδιαφέρον στη θεώρηση του ‘βιόκοσμου’ από τον Husserl είναι
πώς δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με τον υλικό κόσμο της έκτασης (Descartes) ούτε είναι το
συνολικό άθροισμα των υλικών πραγμάτων ή των γεγονότων του κόσμου. Αποκαλυπτική από
αυτή την άποψη είναι η διάλεξη του Husserl με τίτλο «Η Φιλοσοφία μέσα στην Κρίση της
Ευρωπαϊκής Ανθρωπότητας» που έδωσε στη Βιέννη τον Μάϊο του 1935. Εκεί, παραδέχεται
ότι: «…το σταθερό θεμέλιο της…διανοητικής εργασίας είναι ο περιβάλλων κόσμος της
ζωής…αυτός ο κόσμος σταθερά προϋποτίθεται, ως βάση (έδαφος), ως πεδίο εργασίας…»
(Husserl 1991: 57; Husserl 1970a: 295). Όμως, ο κόσμος αυτός είναι εποπτικά δοσμένος,
αμιγώς υποκειμενικός, είναι ήδη μέσα στη συνείδηση, ως καθολικός της ορίζοντας (Husserl
1991: 37, 58; Husserl 1970a: 281, 295).

‘Lebenswelt’ και Σύστημα Τοποθεσιών
Η χωρική υφή της έννοιας του ‘Lebenswelt’ και οι πιθανές φιλοσοφικές, επιστημολογικές
και αρχιτεκτονικές της συνέπειες δεν διέλαθαν της προσοχής αρκετών μελετητών και
θεωρητικών. Για παράδειγμα, ο Edward Casey, στη συστηματική μελέτη του με τίτλο «The
Fate of Place», ανέδειξε την διαπλοκή του ζωντανού σώματος (Leib) με ένα ‘σύστημα
τοποθεσιών’ (Ortssystem) που ορίζει έναν ‘οπτικό (και απτικό) χώρο’, όπως θεματοποιούνται
στο πρώϊμο έργο του Husserl. Αργότερα, αυτό το σύστημα τοποθεσιών θα συσχετισθεί με
έναν κόσμο-πυρήνα αντικειμένων (Kern-welt) που αρθρώνεται γύρω από το ζωντανό σώμα
(Casey 1997: 216-220). Στο χειρόγραφο του 1931 με τίτλο «Ο Κόσμος του Ζωντανού
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Σώματος και η Συγκρότηση του Περιβάλλοντος Κόσμου», ο Husserl θεωρεί πως το
περπάτημα, ως συντονισμένη κίνηση του ζωντανού σώματος στον πραγματικό χώρο,
συγκροτεί ένα σταθερό σύστημα υλικών τοποθεσιών, μία συνέχεια τοποθεσιών
(Ortskontinuum) ως ένα σύστημα δυνατών θέσεων-υποδοχέων της σωματικής αυτής κίνησης
(Casey 1997: 224-228, 437 σημ. 141). Ποια είναι η σχέση αυτού του συστήματος θέσεων με
την έννοια του ‘βιόκοσμου’;
Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Ο Casey θεωρεί πώς ο ‘βιόκοσμος’ σχεδόν ταυτίζεται με
τον ‘σωματικό χώρο’ (Leibesraum) και το σύστημα τοποθεσιών που τον υποδέχεται (Casey
1997: 220). Πιστεύω πώς αυτή η ταύτιση είναι βιαστική. Ο Husserl δεν μοιάζει να σχολιάζει
αυτή την συσχέτιση στην «Κρίση των Ευρωπαϊκών Επιστημών». Εκεί, όπως είδαμε, ο
βιόκοσμος δεν αναφέρεται τόσο σε ένα σύστημα αντικειμενικών τοποθεσιών, σε ένα δίκτυο
υλικών υποδοχών ή επιμέρους θέσεων των σωμάτων ή των πραγμάτων στο χώρο (Casey
1997: 437, σημ. 141) αλλά σε μία βιωμένη εμπειρία αυτού του δικτύου (Lyotard 1985: 34).
Δηλαδή, σε ένα νοηματικό ορίζοντα που αξιολογεί ένα δοσμένο σύστημα τοποθεσιών ως
άρρηκτα δεμένο με έναν προσδιορισμένο τρόπο ζωής. Ο βιόκοσμος είναι ένας νοητός χώρος
νοηματοδότησης τοποθεσιών. Υποστηρίζω ότι συγγενεύει περισσότερο με την έννοια του
τόπου ως βιωμένου χώρου, όπως ορίστηκε στις επιστήμες της γεωγραφίας και της
αρχιτεκτονικής.
Ο Husserl διευκρινίζει: «Ο περιβάλλων κόσμος (Umwelt) είναι μία έννοια που έχει την
θέση της αποκλειστικά στην πνευματική σφαίρα. Η διαβίωση μας στον εκάστοτε
περιβάλλοντα κόσμο μας που είναι ο τόπος κάθε μέριμνας και μόχθου μας, περιγράφει ένα
γεγονός που διαδραματίζει κάποιον ρόλο καθαρά στην διάσταση της πνευματικότητας. Ο
περιβάλλων μας κόσμος είναι μία πνευματική δομή μέσα μας και μέσα στον ιστορικό μας
βίο» (Husserl 1991: 25; Husserl 1970a: 272). Με άλλα λόγια, ο ‘βιόκοσμος’ δεν είναι ο
‘αντικειμενικά’ δεδομένος κόσμος: είναι ο κόσμος όπως έχει νοηματοδοτηθεί (βλ. NorbergSchulz) από πρακτικές που ορίζουν μία «προθετική ζωή δημιουργό κουλτούρας μέσα στην
ενότητα που συνιστά μία ιστορικότητα ως διαδικασία» (Husserl 1991: 22; Husserl 1970a:
270). Δηλαδή ο Husserl θεματοποιεί εδώ…«την ενότητα μίας πνευματικής ζωής,
δραστηριότητας, δημιουργίας, με όλους τους σκοπούς, τα διαφέροντα, τις μέριμνες και τους
μόχθους…» (Husserl 1991: 27; Husserl 1970a: 273), με άλλα λόγια, μία ‘μορφή ζωής’ ή όπως
την ονομάζει ο ίδιος, ένα ‘πνευματικό σχήμα’. Η συγγένεια του lebenswelt με την ολιστική
διεργασία ερμηνείας ενός τόπου, όπως αποκρυσταλλώνεται στην έννοια του τοπίου, είναι,
νομίζω, προφανής.
Αυτές οι ιδέες αποκρυσταλλώνονται στο μείζον, ύστερο, έργο του, το οποίο
επεξεργαζόταν από το 1934 έως το 1937, δηλαδή την «Κρίση των Ευρωπαϊκών Επιστημών».
Ο κεντρικός στόχος της Κρίσης είναι να εκθέσει και να αναπτύξει αυτό το δεδομένο που ο
Husserl πιστεύει ότι δρα ως κρυμμένη προϋπόθεση της επιστημονικής έρευνας, το
προαπαιτούμενο, το θεμέλιο που παραμένει αγνώριστο: τον ‘κόσμο-της-ζωής’. Όπως ευθέως
αναφέρει ο Husserl: «…η επιστήμη είναι ένα ανθρώπινο πνευματικό επίτευγμα που
προϋποθέτει ως σημείο εκκίνησης, τόσο ιστορικά όσο και για τον κάθε νέο σπουδαστή, τον
εποπτικό περιβάλλοντα κόσμο της ζωής, προ-δοσμένο ως υπάρχοντα για όλους, από κοινού»
(Husserl 1970a: 121).
Ας εστιάσουμε σε μερικούς ορισμούς ή περιγραφές της έννοιας του ‘βιόκοσμου’ που
επιβεβαιώνουν όσα ισχυριστήκαμε έως τώρα. Γράφει ο Husserl: «…είμαστε υποκείμενα για
αυτό τον κόσμο, ως τα υποκείμενα-εγώ που έχουν την εμπειρία του, τον στοχάζονται, τον
αξιολογούν, συνδέονται με αυτόν προθετικά: για μας αυτός ο περιβάλλων κόσμος έχει μόνο
το οντικό νόημα που του δίδεται από τις εμπειρίες μας, τις σκέψεις μας, τις αξιοδοτήσεις
μας…» (Husserl 1970a: 105). Αλλού γράφει: «Εμείς, κάθε εγώ-ως-άνθρωπος και όλοι μαζί,
ανήκουμε στον κόσμο ως ζώντες ο ένας μαζί με τον άλλον μέσα στον κόσμο: και ο κόσμος
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είναι ο δικός μας κόσμος, έγκυρος για τη συνείδηση μας ως υπάρχων ακριβώς διαμέσου
αυτού του κοινού τρόπου ζωής…λειτουργούμε μαζί, στους πολλαπλούς τρόπους κοινής
σκέψης αντικειμένων που είναι προδεδομένα σε μας από κοινού, σκεπτόμενοι μαζί,
αξιολογώντας, σχεδιάζοντας, δρώντας μαζί» (Husserl 1970a: 108-109).
Είναι φανερό ότι η έννοια του ‘Lebenswelt’, όπως κατανοείται από τον Husserl, λειτουργεί
ως ένα κοινό, ανώνυμο πεδίο αναφοράς, μία επικράτεια, ένα σύστημα αναφορών που
εξασφαλίζει τη δημόσια χωρικότητα μίας ‘μορφής ζωής’. ‘Μορφή ζωής’ και ‘κόσμος-τηςζωής’ αλληλο-καθορίζονται σε μία διαλεκτική κοινών χώρων και κοινοτικών πρακτικών.
Ορίζουν το πρωτογενές έδαφος (Grund) συγκρότησης κάθε συνείδησης του ‘κόσμου’, ένα
νοητό θεμέλιο, μία νοηματική κατασκευή (Sinngebilde) (Husserl 1970a: 113). Υπό αυτή την
έννοια, ο ‘κόσμος-της-ζωής’ είναι ένας ορίζοντας σχεδίων ζωής που φέρει μία ιδιαίτερη
πολιτισμική ιστορικότητα, ή όπως τον περιγράφει ο Paul Ricoeur, «…μία δεξαμενή
νοήματος, το πλεόνασμα σημασίας στην βιωμένη (ζωντανή) εμπειρία» (Ricoeur 2002: 592593). Αυτό το πλεόνασμα σημασίας είναι ίσως το τοπίο. O Ricoeur έχει προσφέρει έξοχες
ενοράσεις της βασικής έννοιας του Husserl. Την περιγράφει ως ένα θεμελιώδες επίπεδο, έναν
‘ορίζοντα αμεσότητας’, έναν οντολογικό δεσμό με το ‘υπόβαθρο της ύπαρξης’, ένα
‘πρωταρχικό ρίζωμα’ (Ricoeur 1988: 32, 34-35). Γράφει ο Ricoeur: «Το Lebenswelt ποτέ δεν
είναι δεδομένο πραγματικά αλλά πάντοτε προϋποτίθεται. Είναι ο χαμένος παράδεισος της
φαινομενολογίας» (Ricoeur 1988: 32). Ταυτόχρονα, αυτός ο άμεσος, εποπτικός, κοσμικός
ορίζοντας διαθέτει μία ‘ζωντανή’ μορφή χωροχρονικότητας, στο βαθμό που λειτουργεί ως
οικουμενικό, έσχατο έδαφος τοποθέτησης και διανομής υλικών όντων και προσώπων
(Husserl 1970a: 48-53, 139-140, 142-143, 167-168). Ο βιόκοσμος είναι ένα πεδίο
αλληλεπίθεσης οριζόντων-εγκυρότητας (overlapping horizon-validities), μία δι-ϋποκειμενική
συνθετική ολότητα κοσμικών ‘τομέων’(sector of the world) (Husserl 1970a: 143-147, 161164). Αν διαβάσουμε πολύ προσεκτικά τις σχετικές ενότητες της «Κρίσης», όπου ο Husserl
αναλύει την ιδιαίτερη δομή χωροχρονικότητας που χαρακτηρίζει τον βιόκοσμο, θα
ανακαλύψουμε ότι η διαφοροποίηση του ‘κόσμου-της-ζωής’ σε επιμέρους ‘περιοχές’
(regions) γεννά ένα υποκειμενικό σύστημα συσχετισμών (system of correlations) (Husserl
1970a:165-167) με το οποίο ‘χαρτογραφείται’ ο τρόπος αντίληψης του χώρου και του
κόσμου.
Ισχυρίζομαι ότι ο ‘κόσμος-της-ζωής’ είναι, σε τελευταία ανάλυση, αυτό το υποκειμενικό
‘σύστημα συσχετισμών’, δηλαδή, για να συνδεθούμε με τη σκέψη του Wittgenstein, ένα
‘σύστημα αναφορών’, ένα ιδιότυπο, νοητικό Koordinatensystem που οργανώνει και
νοηματοδοτεί την καθημερινή εμπειρία. Με άλλα λόγια, ο βιόκοσμος είναι μία
φαινομενολογική δομή νοήματος (Smith 2007: 344; Føllesdal 2010: 27-37), ένας νοητικός
τρόπος αξιολόγησης, που, επιπλέον, έχει και μία χωρική υφή. Είναι ένας συλλογικός κόσμος
αξιών (Wertewelt) (Smith 2007: 383-387). Όπως ορθά παρατηρεί η Eva-Maria Engelen,
«…οι βιόκοσμοι είναι ήδη καθ’ εαυτοί μορφές-ζωής στις οποίες βρίσκουμε ιστορικά
ανεπτυγμένες και εξελιγμένες έννοιες, πρακτικές, και σχέδια» (Engelen 2010: 136-149, ειδικ.
143). Ακολουθώντας τον David Carr, θα λέγαμε πως ο ‘βιόκοσμος’ είναι ένας κόσμοςκουλτούρας (cultural world) (Carr 1977: 208-211).

H Χωρική Υφή του Τρόπου Ζωής
Κάθε τρόπος ζωής είναι μία νοηματοδοτημένη πρακτική της καθημερινότητας, ένας
τρόπος του κατοικείν. Συνεπώς, απαιτεί χώρο για να εκδιπλωθεί και τόπο για να ριζώσει.
Υποστηρίζω ότι ή έννοια του τρόπου ζωής προϋποθέτει αναγκαστικά μία προβληματική
χώρου, μία συζήτηση περί χωρικότητας. Αυτό αποδεικνύεται πολύ καθαρά από τις μεταφορές
που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις δύο έννοιες που μας απασχολούν. Η
‘Lebensform’ του Wittgenstein εξηγείται από τους μελετητές του ως ‘υπόστρωμα’, στέρεο
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έδαφος’, ‘τόπος ανάδυσης’, ‘περιβάλλον’, ‘τραχύ έδαφος’. Ο ‘Lebenswelt’ του Husserl
αναλύεται ως ένας ‘περιβάλλων κόσμος’, ως ‘ορίζοντας’, ‘σταθερό θεμέλιο’, ‘βάση’, ‘πεδίο’,
‘τόπος μέριμνας’, ‘πρωτογενές έδαφος’, ‘δεξαμενή’, ως ένα ‘απόλυτο υπόστρωμα’ (Lyotard
1985: 31-34; Lyotard 1991: 61-64).
Όλες οι περιγραφές χρησιμοποιούν χωρικές-αρχιτεκτονικές μεταφορές. Αυτό δεν είναι
τυχαίο: πηγάζει από την εγγενώς χωρική υφή του τρόπου ζωής, τον οποίο αυτές οι έννοιες
επιχειρούν να αναλύσουν. Μήπως θα έπρεπε να λάβουμε περισσότερο υπ’όψιν μας αυτές τις
χωρικές-αρχιτεκτονικές μεταφορές; Πιστεύω πως ναι. Στο υπόλοιπο κείμενο μου θα
επιχειρήσω να δείξω τι συνέπειες θα είχε μία ανάλογη έρευνα για την αρχιτεκτονική
νοηματοδότηση της έννοιας του τρόπου ζωής, και, εμμέσως, της ιδέας του ‘τοπίου’.

Ο ‘Βιόκοσμος’ ως Κατοικημένος Τόπος (ή, ως Κατοικημένο Τοπίο)
Ο Tim Cresswell μας υπενθυμίζει πως για την ανθρώπινη γεωγραφία ένας ‘τόπος’ είναι
μία τοποθεσία που φέρει νόημα (meaningful location), ένας βιωμένος χώρος. Γράφει: «Ο
χώρος είναι μία πιο αφηρημένη έννοια από τον τόπο. Όταν οι άνθρωποι επενδύουν ένα νόημα
σε ένα τμήμα του χώρου και συνδέονται με αυτό με κάποιον τρόπο, μετατρέπεται σε έναν
τόπο» (Cresswell 2004: 7-10). Με άλλα λόγια, ένας τόπος είναι ένας τρόπος να βλέπεις και να
κατανοείς τον κόσμο: ένας κόσμος νοήματος και εμπειριών (Cresswell: 2004: 11), ή όπως θα
έλεγε ο Husserl, ένας κόσμος-αξιών (Wertewelt). Η συγγένεια μεταξύ του τόπου όπως
ορίζεται από τη γεωγραφία και του ‘βιόκοσμου’ στον Husserl είναι σαφής. Έτσι, δεν είναι
τυχαίο πως επιφανείς ανθρωπιστές γεωγράφοι, όπως ο Yi-Fu Tuan ή ο David Seamon
ενσωμάτωσαν όψεις της φαινομενολογικής σκέψης στις αναλύσεις τους πάνω στην έννοια
του τόπου (Cresswell 2004: 19-22, 33-34). Σύμφωνα με τον γεωγράφο Edward Relph, ο
τόπος δεν ανάγεται σε ένα χωρικό σύστημα τοποθεσιών: είναι ένα κέντρο της ανθρώπινης
ύπαρξης (Cresswell 2004: 23). Η υπαρξιακή διάσταση του τόπου ως βιωμένου χώρου έμελλε
να αναπτυχθεί περισσότερο στο σημαντικό έργο του Νορβηγού θεωρητικού της
αρχιτεκτονικής Christian Norberg-Schulz. Στο πρώϊμο έργο του με τίτλο «Ύπαρξη, Χώρος
και Αρχιτεκτονική», ο Schulz αναλύει την έννοια του «υπαρξιακού χώρου», διευρύνοντας την
ψυχολογία του Piaget: θεωρεί ότι ο ‘υπαρξιακός χώρος’ αποτελείται από μία ενοποιημένη
ψυχολογική σύνθεση σταθερών χωρικών σχημάτων που συγκροτούν πολιτισμικά
προσδιορισμένες ποιοτικές σχέσεις ανάμεσα σε αντικείμενα πλήρη νοήματος (NorbergSchulz 1971: 10-11). Είναι φανερή η σχέση ανάμεσα στον ‘υπαρξιακό χώρο’ όπως ορίζεται
από τον Schulz και στην έννοια του ‘Lebenswelt’, όπως αναπτύχθηκε από τον Husserl. Αυτή
η συνάφεια θα αποκαλυφθεί ρητά στο ώριμο έργο του Νορβηγού θεωρητικού όπου η
φαινομενολογική σκέψη αποτελεί την καθοριστική φιλοσοφική του αφετηρία: το κείμενο
«Genius Loci. Προς μία Φαινομενολογία της Αρχιτεκτονικής» (Towards a Phenomenology of
Architecture). Εκεί, όπως είδαμε στην εισαγωγή, επιχειρεί να ορίσει την έννοια του τόπου.
Γράφει: «Ένας τόπος είναι ένας χώρος που διαθέτει έναν διακριτό χαρακτήρα…είναι
προφανώς ένα αναπόσπαστο τμήμα της ύπαρξης…ένας περιβαλλοντικός χαρακτήρας, ένα
ποιοτικό, ολικό φαινόμενο…Οι τόποι δεν μπορούν να περιγραφούν μέσω αναλυτικών,
επιστημονικών εννοιών. Η επιστήμη αφαιρεί από το δοσμένο για να καταλήξει σε μία
ουδέτερη, αντικειμενική γνώση. Αυτό που έχει χαθεί, όμως, είναι ο καθημερινός κόσμος-τηςζωής…» (Norberg-Schulz 1980: 5-8).
Το δοσμένο, οι ‘μορφές ζωής’ του Wittgenstein, απαιτεί, σύμφωνα με τον Schulz, μία
φαινομενολογική μέθοδο περιγραφής που θα αναδείξει την υπόρρητη υπαρξιακή διάσταση
του Lebenswelt ή αλλιώς του νοηματοδοτημένου τόπου. Ο ‘κόσμος-της-ζωής’ είναι ο τόπος
που έχει κατοικηθεί και νοηματοδοτηθεί υπαρξιακά. Ίσως εδώ θα μπορούσαμε να
χρησιμοποιήσουμε και την έννοια του ‘κατοικημένου τοπίου’ (inhabited landscape) που έχει
επίσης εισηγηθεί ο Norberg-Schulz. Γράφει: «Ο κόσμος που συγκεντρώνεται από ένα έργο
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αρχιτεκτονικής είναι ένα ‘κατοικημένο τοπίο’, δηλαδή, ένα τοπίο που έχει κατανοηθεί ως μία
ιδιαίτερη, ξεχωριστή, εξαιρετική περίπτωση της ολότητας γης-ουρανού»(1985:19). Ο
κόσμος-της-ζωής συγγενεύει με ένα συγκεκριμένο, καθορισμένο, κατοικημένο τοπίο. Η
διαδικασία του κατοικείν είναι λοιπόν κρίσιμη για την διαύγαση της έννοιας του τρόπου
ζωής, και άρα, του τοπίου. Στο ύστερο έργο του Schulz με τίτλο «The Concept of Dwelling»,
η έννοια του κατοικείν ορίζεται σε σχέση με μία «…αξεδιάλυτη ενότητα ζωής και τόπου»
(Norberg-Schulz 1985:13). Η ενότητα αυτή συσχετίζεται οργανικά με τον ‘βιόκοσμο’ του
Husserl, ο οποίος εκφράζει, σύμφωνα με τον Νορβηγό θεωρητικό, έναν «…άμεσα δοσμένο
κόσμο χαρακτηριστικών, νοηματοδοτημένων αντικειμένων» (Norberg-Schulz1985:16). Το
κατοικείν είναι ακριβώς μία αφομοιωμένη ερμηνεία (και εμπειρία) του νοήματος αυτών των
καθημερινών αντικειμένων στον συνολικό ορίζοντα του Lebenswelt (Norberg-Schulz
1985:17).
Ο Νορβηγός θεωρητικός της αρχιτεκτονικής εντοπίζει, στην έννοια του ‘τόπου’ αυτή τη
φορά, μία ολιστική διεργασία που δεν ανάγεται στα μέρη της. Γράφει: «Τι εννοούμε με τη
λέξη ‘τόπος’; Προφανώς κάτι περισσότερο από μία αφηρημένη τοποθεσία…εννοούμε μία
ολότητα από συγκεκριμένα πράγματα…που προσδιορίζει έναν ‘περιβαλλοντικό χαρακτήρα’,
ο οποίος είναι η ουσία του τόπου. Ο τόπος δίδεται ως αυτός ο χαρακτήρας ή ατμόσφαιρα.
Είναι, συνεπώς, ο τόπος ένα ποιοτικό, ολιστικό φαινόμενο που δεν μπορεί να αναχθεί σε
καμία από τις ιδιότητες του» (1980: 6-7). Για τον Norberg-Schulz, η έννοια του Stimmung
σχεδόν ταυτίζεται με την ατμόσφαιρα ενός τόπου (1980: 166), με αυτό που ονομάζει
‘περιβαλλοντικό χαρακτήρα’ ή ‘πνεύμα του τόπου’ (genius loci) (Norberg-Schulz 1985: 19).
Γράφει: «Το ‘ενδιάμεσο’ γης και ουρανού, αυτό το ‘ανάμεσα’…αυτο-παρουσιάζεται ως ένα
Stimmung ή μία ‘ατμόσφαιρα’ και κατέχει έναν ενοποιητικό ρόλο στο περιβάλλον»
(Norberg-Schulz 1985: 19). Αυτή η ‘γενική ατμόσφαιρα’ συσχετίζεται απολύτως με τις
πρωτογενείς, δομικές ιδιότητες ενός τόπου. Όπως αναφέρει ο Norberg-Schulz (1980: 168):
«Είναι αυτό το Stimmung που πρώτα από όλα προσδένει τον άνθρωπο στον τόπο του και
τραβάει την προσοχή του επισκέπτη ως μία ξεχωριστή, ιδιαίτερη τοπική ποιότητα». Είναι
ξανά φανερό εδώ πως οι ιδιότητες που συνιστούν την συγκεκριμένη πραγματικότητα ενός
τόπου, το ‘πνεύμα’ του, είναι άμεσα δοσμένες στην εμπειρία, όπως στην Ρομαντική
επιστημολογία του συναισθηματικού ενορατισμού (Beardsley 1989: 243).
Η σημασία του Stimmung για τον Norberg-Schulz είναι διαλογική, ενοποιητική.
Γεφυρώνει το υποκείμενο με το περιβάλλον του. Σε αυτό συγγενεύει με την έννοια του
‘mood’, της ‘διάθεσης’ ως ατμόσφαιρας, όπως αναλύεται από τον Simmel στη συγκλονιστική
μελέτη του για τον Rembrandt. Σχολιάζοντας τον πίνακα Εβραία Νύφη του ζωγράφου, ο
Simmel παρατηρεί: «Μία απαλή, ακίνητη ζωή που εμπεριέχεται σε κάθε μία από τις δύο
φιγούρες, συνεχώς επεκτείνεται σε μία κοινή ατμόσφαιρα που κυματίζει στον αέρα γύρω
τους. Μία ανώτερη ενότητα έχει απορροφήσει την ατομικότητα τους…στη σχέση με αυτή την
ατμόσφαιρα που σβήνει, δημιουργώντας ένα φόντο» (Simmel 2005: 100-101). Ποιος είναι ο
ρόλος αυτής της διάχυτης ατμόσφαιρας και γιατί μας ενδιαφέρει εδώ; Σύμφωνα με τον
Norberg-Schulz, η βάση του κατοικείν εξαρτάται στενά από μία ψυχική λειτουργία που ο
Νορβηγός ονομάζει ‘ταύτιση’, ή ‘αναγνώριση’ (identification). Ουσιαστικά πρόκειται για μία
διαδικασία οικειοποίησης του περιβάλλοντος ως κόσμου πραγμάτων (Heidegger) που έχουν
χαρακτήρα και συγκεντρώνουν νόημα (Norberg-Schulz 1985: 17; 1980: 166-167). To
Stimmung, ως ψυχικός τόνος του τοπίου, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την
οικειοποίηση, διότι προσδίδει χαρακτήρα στα πράγματα. Αποτελεί τον φορέα αυτού του
χαρακτήρα, της ατμόσφαιρας, μέσω του τοπίου, που είναι μία διεργασία οικειοποίησης της
φύσης. Άρα το τοπίο εκφράζει και συμπυκνώνει μία ερμηνεία του ‘πνεύματος του τόπου’, η
οποία, λόγω του Stimmung, έχει ολιστικό χαρακτήρα: η ερμηνεία αυτή, ταυτόχρονα, αποτελεί
μία σύνδεση και μία συσχέτιση, μία πρόσδεση του ανθρώπου με τον τόπο (place attachment).
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Ο Norberg-Schulz υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος κατοικεί «…κατανοώντας ότι υπάρχει ένα
Übereinstimmung, μία ανταπόκριση ανάμεσα στις δικές του ψυχικές καταστάσεις και στις
δυνάμεις της φύσης» (1980: 168). Αυτή η παρατήρηση δεν θυμίζει την άμεση αντίληψη των
μυστικών ανταποκρίσεων ανάμεσα στα πράγματα, όπως έχει αποκρυσταλλωθεί στη σκέψη
και την ποίηση του Charles Baudelaire (Beardsley 1989: 244);
Μήπως όμως, επιπλέον, ο ‘βιόκοσμος’ σχεδόν ταυτίζεται με αυτό που ο Georg Simmel
ονομάζει ‘τοπίο’; Ο τρόπος περιγραφής από τον Simmel της ανάδυσης του τοπίου μέσα από
την εμπειρική ζωή, σε αναλογία με μία συμπερίληψη πολλαπλών στοιχείων σε μία
ενοποιητική έννοια που φέρει την καθαρότητα μίας ιδέας (Simmel 2004: 16-20) θυμίζει τη
σκέψη του Husserl. Με έναν αντίστοιχο τρόπο το ‘lebenswelt’ ριζώνει στην καθημερινή,
άμεση εμπειρία ως βάση και μέσω πολλαπλών εννοιολογικών μετασχηματισμών,
σχηματοποιείται σε έναν κόσμο-νοήματος, έναν ορίζοντα. Ο Simmel χρησιμοποιεί και αυτός
την έννοια της οριοθέτησης, της συμπερίληψης σε έναν στιγμιαίο ή διαρκή ορίζοντα, για να
χαρακτηρίσει το ‘αυτόνομο, κλειστό όλο’ που συνοψίζει το ενιαίο, καθολικό Stimmung του
τοπίου (Simmel 2004: 12, 15, 25). Το τοπίο, όπως και ο Χουσσερλιανός βιόκοσμος, δείχνει
την ‘ενοποιητική δύναμη της ψυχής’, την ‘διαπλοκή του υπαρκτού με την δημιουργικότητα
μας, είναι ένα ‘πνευματικό μόρφωμα’ (Simmel 2004: 28). Τόπος, τοπίο και βιόκοσμος
φαίνεται ότι συσχετίζονται λοιπόν στενά. Άλλωστε, όπως αναφέρει ο Κώστας Μωραΐτης: «Η
χρήση του όρου ‘τοπίο’, παραπέμπει άμεσα στη λέξη ‘τόπος’. Όλοι οι τόποι…έχουν υποστεί
μία επεξεργασία πολιτιστική» (2005: 16). Το ζήτημα είναι να διαπιστώσουμε ποια είναι η
υφή και το είδος αυτής της επεξεργασίας.
Σε μία κλασική μελέτη με τίτλο «Φιλοσοφία του Τοπίου» (1913), ο Γερμανός
κοινωνιολόγος Georg Simmel εντοπίζει τον συγκροτητικό πυρήνα της έννοιας του τοπίου σε
μία διαδικασία σύνοψης και συμπερίληψης μεμονωμένων στοιχείων που, υπερβαίνοντας το
διαδοχικό άθροισμα τους, τα σχηματοποιεί, νοηματοδοτώντας τα σε ένα είδος ενότητας.
Γράφει: «Η συνείδηση μας πρέπει να αποκτήσει μία νέα ολότητα, κάτι το ενιαίο, το οποίο να
υπερβαίνει τα στοιχεία, να μην είναι προσδεδεμένο στις ξεχωριστές τους σημασίες και να μην
συντίθεται από αυτά κατά τρόπο μηχανικό. Μόνο τότε προκύπτει ένα τοπίο» (Simmel 2004:
11). Η αντιπαράθεση της ολότητας με το μηχανικό άθροισμα, στη παραπάνω περιγραφή του
Simmel, θυμίζουν τη σκέψη του Christian Norberg-Schulz. Οι ομοιότητες με την σκέψη του
Νορβηγού θεωρητικού είναι πασιφανείς, κυρίως ως προς τον εντοπισμό μίας οργανικής
ολότητας που δεν είναι προσβάσιμη μέσω αναλυτικών κατατμήσεων σε επιμέρους στοιχεία ή
επιστημονικές έννοιες.
Η θεμελιώδης ενόραση του Simmel δεν αφήνει πολλές αμφιβολίες ως προς την ιστορικήεννοιολογική καταγωγή της. Η αισθητική του Ρομαντισμού, καθώς μετατόπισε την έμφαση
από την κατηγορία της ‘μίμησης’ σε αυτή της ‘έκφρασης’, δημιούργησε και μία νέα
εννοιολογική μήτρα, στα πλαίσια της πρωτότυπης επιστημολογίας του ‘συγκινησιακού
ενορατισμού’ που εισηγήθηκε: αυτή του ‘οργανισμού’ ή του ‘οργανικού’ (Α.Β. Schlegel)
(Beardsley 1989: 235-237, 246-247). Την μήτρα αυτή εφάρμοσε κυρίως σε μία νέα
οργανισμική θεώρηση του νου και της φαντασίας. Στον Samuel Taylor Coleridge, για
παράδειγμα, η Imagination αντιπαραβάλλεται με την Fancy. Η δεύτερη αποτελεί μία
μηχανική αναδιάταξη αμετάβλητων ‘στοιχείων’. Η πρώτη είναι μία δραστήρια συσπείρωση,
συγχώνευση, ανάμειξη των στοιχείων σε νέες ολότητες που επιτρέπουν την ανάδυση
καινούριων ποιοτήτων (Beardsley 1989: 244-245). Το τοπίο ως έργο της φαντασίας και του
νου, όπως περιγράφεται από τον Simmel, εμπίπτει σε μία διαδικασία δημιουργικής
σχηματοποίησης του πρώτου τύπου, της Imagination. Διαθέτει δηλαδή μία ζωτικότητα, μία
πνοή ζωής, που ανελίσσεται κατά κάποιον τρόπο εκ των έσω (Beardsley 1989: 246), δεν
αποτελεί σύμφυρμα ούτε ‘σύνθεση’, λέξη που απεχθανόταν, και δικαίως, ο J.W. von Goethe
(Beardsley 1989: 248-249).
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Το τοπίο κατά Simmel αποτελεί μία ενική απόσπαση από την φύση, μία εποπτεία που
διαθέτει ατομικότητα και αυτάρκεια (Simmel 2004: 13-14). Η φύση αναδομείται μέσω του
βλέμματος σε μία νέα ενότητα. Όπως παρατηρεί ο Simmel: «Ο σπουδαιότερος φορέας της
ενότητας αυτής είναι μάλλον αυτό που αποκαλεί κανείς ‘ψυχικό τόνο’ (Stimmung) του
τοπίου» (2004: 25). Αυτή η έννοια έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι είναι το εστιακό σημείο
της οργανικής ποιότητας της σχηματοποίησης του τοπίου. Δηλαδή αυτό που κάνει το τοπίο
να μην είναι ένα μηχανικό άθροισμα στοιχείων, αυτό που το μετατρέπει σε ενιαίο, οργανικό
και καθολικό σύνολο, είναι ο ‘ψυχικός του τόνος’, το Stimmung. Το Stimmung αυτό,
διαπνέει όλα τα μεμονωμένα στοιχεία (Simmel 2004: 25). Ταυτόχρονα, σύμφωνα πάντοτε με
τον Simmel, καταφέρνει να συγχωνεύσει την εποπτική ενότητα, την ενιαία δηλαδή
παράσταση της φύσης, με το συναίσθημα του υποκειμένου που την προσλαμβάνει. Θυμίζει
δηλαδή την ρομαντική ιδέα του ‘συναισθηματικού ενορατισμού’: το συναίσθημα είναι πηγή
γνώσης και εκφράζει την συγκινησιακή συμμετοχή του υποκειμένου στην εσωτερική ζωή του
κόσμου. Αυτή η συμμετοχή κατανοείται ως μία άμεση σύλληψη, μία συγχώνευση της γνώσης
με την δημιουργία, της φαντασίας με την συγκεκριμένη πραγματικότητα, την οποία και
διαπλάθει (Beardsley 1989: 241-243). Ο ‘ψυχικός τόνος’ αποτελεί σαφώς καίρια στιγμή της
διαδικασίας πρόσληψης ενός τόπου, ως κατασκευής ενός ‘τοπίου’ του. Συνδέει, με άλλα
λόγια, την εποπτική με την συναισθηματική δύναμη της ψυχής. Ακριβώς λόγω αυτής της
υβριδικής του φύσης, το Stimmung δεν εκφράζεται με έννοιες και αφαιρέσεις, ισχυρίζεται ο
Simmel, αλλά είναι πάντοτε συγκεκριμένο (Simmel 2004: 29-30).
Μοιάζει λοιπόν το τοπίο να επιτελεί έναν ρόλο πολύ πιο δομικό και ουσιαστικό από μία
απλή αισθητική λειτουργία, όπως συνήθως κατανοείται. Δεν είναι το τοπίο μία οπτική εικόνα,
ούτε μία απλή ‘αναπαράσταση’ του τόπου. Ουσιαστικά, η παράδοξη έννοια του Stimmung
μας έδειξε ότι στην καρδιά της τοπιακής ενόρμησης κρύβεται ένας τρόπος συσχέτισης του
υποκειμένου με τον κόσμο και το περιβάλλον του, τον τόπο, που διαθέτει χαρακτηριστικά
οργανικής σύμπλεξης, διαρκούς εμπλοκής, ολιστικής πρόσληψης και συνεχούς, βιωματικής
ερμηνείας. Μήπως αυτή τη διαδικασία εμπλοκής μπορεί να γενικευτεί στην έννοια του
‘τρόπου ζωής’;

Συμπεράσματα: Κατοικείν, Ήθος και Αρχιτεκτονική
Είδαμε πώς ο ‘βιόκοσμος’ είναι συγγενής με την έννοια του τόπου και του κατοικείν σε
έναν τόπο και ένα τοπίο. Ο τόπος εδώ, ως τοπίο, δεν έχει μόνο υλικά-πραγματιστικά
γνωρίσματα αλλά κυρίως συγκροτείται ως ένας νοηματικός ορίζοντας. Ο ‘Lebenswelt’ ως
κατοικημένο τοπίο είναι ένα πλέγμα βιωμένων χωρικών και χρονικών σχέσεων που συνδέεται
με έναν τρόπο ζωής. Ο τόπος, ως τοπίο, προϋποθέτει δηλαδή μία εσωτερίκευση. Αυτή την
εσωτερίκευση, την οποία παράγει το κατοικείν σε έναν τόπο, θα την ονομάσουμε ήθος. Η
έννοια του ήθους συχνά συνδέεται με τον συλλογικό τρόπο ζωής και κατοίκησης. Ο
φιλόσοφος Karsten Harries γράφει σχετικά: «…θα μιλήσω για την ηθική λειτουργία της
αρχιτεκτονικής. Το ‘ηθικός’ προέρχεται από το ‘ήθος’. Με το ‘ήθος’ ενός προσώπου
εννοούμε τον χαρακτήρα, τη φύση ή την προδιάθεση του. Παρόμοια μιλούμε για το ήθος μίας
κοινότητας, αναφερόμενοι στο πνεύμα που προϊσταται των δραστηριοτήτων της. Εδώ το
‘ήθος’ ονομάζει τον τρόπο με τον οποίο τα ανθρώπινα όντα υπάρχουν στον κόσμο: τον τρόπο
τους να κατοικούν. Με την ηθική λειτουργία της αρχιτεκτονικής εννοώ το καθήκον της να
βοηθήσει στην άρθρωση ενός κοινού ήθους» ( Harries 1997: 4).
Το ενδιαφέρον σε αυτή τη συσχέτιση ήθους, κατοικείν και αρχιτεκτονικής είναι ότι
προϋποθέτει ένα είδος Χουσσερλιανού Lebenswelt. Ο Harries ομολογεί ότι για να επιτευχθεί
ένα κοινό ήθος, «…ο χρόνος και ο χώρος θα πρέπει να σχηματοποιηθούν με τέτοιο τρόπο
έτσι ώστε να προσδιορίσουν ένα τόπο κατοίκησης» (Harries 1996: 395). Με άλλα λόγια, το
ήθος προϋποθέτει έναν τόπο, ή όπως το θέτει ο Harries, «…κεντρικούς τόπους που μπορούν

201

να συγκεντρώσουν ένα πολλαπλό σε ένα νοηματοδοτημένο όλο» (Harries 1996: 395). Το
τοπίο επιτελεί μία αντίστοιχη συγκέντρωση. Το ήθος προϋποθέτει έναν βιόκοσμο, δηλαδή
έναν κοινό κόσμο νοήματος ή με τα λόγια του Husserl «…μία πνευματική δομή μέσα μας και
μέσα στον ιστορικό μας βίο» (Husserl 1970a: 270). Υπό αυτή την προοπτική, το κοινό ήθος
πραγματώνεται στον τόπο και τα ‘τοπία κατοίκησης’ στον βαθμό που τα τελευταία έχουν
αποκτήσει κάποια χαρακτηριστικά του βιόκοσμου, δηλαδή μοιάζουν με αυτό που ο Dalibor
Vesely έχει περιγράψει ως ένα «…αρθρωμένο συνεχές στο οποίο ανήκουμε όλοι» (Vesely
2004: 76). Αυτό το συνεχές, σύμφωνα με τον Vesely, προϋποθέτει το sensus communis, όπως
προσδιορίστηκε από τον Giambattista Vico. Για τον Vesely, το sensus communis
συσχετίζεται στενά με τη δομή του ‘βιόκοσμου’, δηλαδή με κοινοτικές παραδόσεις, τυπικές
καταστάσεις και εμπειρίες, και συλλογικούς τρόπους ζωής (Vesely 2010: 193-194). Γράφει:
«Η τυπική εμπειρία έχει την προέλευση της στην πράξη. Το βαθύτερο νόημα της πράξης είναι
να ζεις και να δρας σε συμφωνία με ηθικές αρχές» (Vesely 2010: 195). Υποστηρίζω πώς η
φαινομενολογική παράδοση του ‘Lebenswelt’, όπως επαν-ερμηνεύεται από τον Vesely, μας
επιτρέπει να αρθρώσουμε ένα συγκεκριμένο ήθος για μία πολλαπλότητα μοναδικών
σύγχρονων τρόπων ζωής που να υπερβαίνουν την παγκοσμιοποίηση. Θα το ονομάσω ήθος
του τόπου.
Το ήθος ενός τόπου καθορίζει και καθορίζεται από τη δομή του ή το πνεύμα του τόπου
αυτού. Δηλαδή από αυτό που ο Gregory Caicco ονομάζει «η προσωπικότητα του τόπου»
(personhood of place) (Caicco 2007: 1-18). H προσωπικότητα αυτή συνδέεται με τους
ιδιαίτερους τρόπους ζωής, με τις ‘μορφές-ζωής’ αυτών που τον κατοίκησαν και τον
κατοικούν. Ο τόπος δηλαδή, και τα τοπία του, σε αντίθεση με τους μη-τόπους της
παγκοσμιοποιημένης αγοράς, έχει ιστορία (Augé 1992: 68-73) και κλίμακα, δηλαδή νόημα
και αντοχή (Τερζόγλου 2008). Ο τόπος δεν παραδίδεται εύκολα στην ιδεολογία των ‘στυλ
ζωής’ (life-styles), αλλά ριζώνει σε συνήθειες. Το τοπίο δεν είναι εικόνα ούτε θέαμα αλλά
ένας βιόκοσμος. Ο βιόκοσμος δεν είναι αυθαίρετη αναπαράσταση αλλά συλλογικά
νοηματοδοτημένος πολιτισμικός τόπος. Ο πολιτισμός δεν είναι ένας ομοιόμορφος, λείος
χώρος του κεφαλαίου αλλά ένας ενσώματος, βιωμένος, καθημερινός τρόπος ζωής. Αφού
λοιπόν το τοπίο είναι μία ολιστικά βιωμένη προοπτική, μία εποπτεία επί του τόπου, πρόκειται
για ένα πυκνό εννοιολογικό πλέγμα που αξιοδοτεί το βίωμα του τόπου, ένα ηθικό φίλτρο που
δρα ως δομή πολιτισμικής και κοινωνικής νοηματοδότησης. Το τοπίο είναι μία ηθική μήτρα
εννοιολόγησης του χώρου και του τόπου. Θυμίζει το ‘παράδειγμα’ του Thomas Kuhn. Το
οποίο μεταβάλλεται ιστορικά, ανάλογα με την συνάφεια των τρόπων ζωής, των συλλογικών
ηθών που εκφράζει. Γι’ αυτό και το τοπίο είναι πάντοτε ‘συμβολικό’, αν ακολουθήσουμε την
ορολογία του Denis Cosgrove (1984: 1-68). To δύσκολο στοίχημα για την αρχιτεκτονική
δημιουργία σήμερα, στην εποχή του ακραίου ατομισμού, είναι να συντονίσει τα πολλαπλά
‘τοπία’, ήθη και βιώματα της πολυπολιτισμικής μας εποχής σε μία συνεκτική χωρική
αφήγηση (Τερζόγλου 2009: 379-382), σε ένα κοινό υλικό έδαφος, μία βάση, σε υποδοχείς
συλλογικών και δημόσιων τρόπων ζωής που να διασώζουν την ουσία και το ξεχωριστό
πνεύμα του κάθε τόπου.
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Δρ Αθηνά Χρόνη
Αρχαιολόγος-Ιστορικός Τέχνης Ε.Κ.Π.Α., MSc ΠΑ.ΠΕΙ., PhD Ε.Μ.Π. Εφορεία
Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
athina.chroni@gmail.com
Περίληψη
Τα τελευταία έτη οι νέες τεχνολογίες αποτελούν την καινοτόμο δυναμική πτυχή σε
ποικίλους τομείς των επιστημών και των τεχνών, συμβάλλοντας, συνεπακόλουθα, στη
ραγδαία και θεαματική εξέλιξη και ανάπτυξη πεδίων ήδη υπαρχόντων, αλλά και τη γέννηση
νέων. Εστιάζοντας την προσοχή μας, στον χώρο του πολιτισμού, διαπιστώνουμε ότι πλέον η
έννοια του πολιτισμού αποκτά, στις περισσότερες των περιπτώσεων, άρρηκτη και άρρητη
σχέση, με την ψηφιακή τεχνολογία, φαινόμενο με ρυθμό εξάπλωσης τόσο καταιγιστικό που,
πιθανότατα, σύντομα στο άμεσο μέλλον οι παραπάνω έννοιες να εννοούνται ως μία,
οδηγώντας πολλούς στην υιοθέτηση της αναδυθείσας ορολογίας ψηφιακός πολιτισμός, όρος ο
οποίος, ωστόσο, αναγκαίο είναι να τεθεί, αρχικώς, υπό αμφισβήτησιν, προκειμένου να
διαπιστωθεί το δόκιμον της χρήσης του (Χρόνη 2019, σελ. 22).
Η έννοια του μουσείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις έννοιες του πολιτισμού και της
πολιτιστικής κληρονομιάς, έννοιες οι οποίες πλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις
συνδέονται, διασταυρώνονται, αλληλοϋποστηρίζονται και συλλειτουργούν με τις νέες
τεχνολογίες.
Αντικείμενο πολιτισμικής μελέτης απετέλεσε στη συγκεκριμένη περίπτωση το νησί της
Σύρου. Στόχος, η ανάδειξη της φυσιογνωμίας της Σύρου, μέσω μιας συνοπτικής θεώρησης
του νησιού, και της εν συνεχεία παράθεσης των ειδικότερων στοιχείων που συνθέτουν το
χαρακτήρα του τόπου της Σύρου. Υπό αυτή την προοπτική, κρίθηκε δόκιμος ο σχεδιασμός,
ανάπτυξη και υλοποίηση του διαδικτυακού Εικονικού Μουσείου Σύρου, αξιοποιώντας τις
δυνατότητες της διαδικτυακής πλατφόρμας Artsteps.
Προκειμένου να επιτευχθεί η πληθοποριστική αξιοποίηση μιας τέτοιας εφαρμογής,
σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε επιπροσθέτως το Εικονικό Μουσείο Σύρου
Ανοικτών Δεδομένων, με στόχο την ελεύθερη χρήση του από τους πολίτες, στοχεύοντας στην
ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τη διαφύλαξη και διαχείριση της
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Με την πρόθεση εκπαιδευτικής παρουσίασης της πλατφόρμας Artsteps, στο πλαίσιο του
9 Διαπανεπιστημιακού Σεμιναρίου του Ινστιτούτου Σύρου, αναπτύχθηκε το εικονικό
μουσείο 9th Syros Institute Seminar Artsteps Project.
ου

Η φυσιογνωμία της Σύρου και το σχετικό μουσειολογικό αφήγημα
«Ο πολιτισμός σαφώς ορίζεται ως το σύνολο των ηθικών, πνευματικών, υλικών και
τεχνικών επιτευγμάτων μιας κοινωνίας ή ενός συνόλου κοινωνιών»: για το λόγο αυτό, η
ψηφιακή εποχή που διανύουμε σήμερα δεν συνεπάγεται αυτομάτως και την έννοια του
ψηφιακού πολιτισμού. «Ο πολιτισμός δεν ταυτίζεται με την τεχνολογία. Αυτή είναι μέσον για
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την ανάπτυξη του πολιτισμού, εργαλείο του, όχι όμως το μοναδικό συστατικό του.» Δέον
λοιπόν να κάνουμε λόγο για «πολιτισμό και ψηφιακή τεχνολογία» (Στεφάνου 2018, σ. 9).
Η Σύρος κατοικείται διαχρονικά και αδιαλλείπτως από τα αρχαιότατα, ήδη χρόνια, όπως
έχει επιβεβαιώσει η ανασκαφική έρευνα. Σε αυτό, έπαιξε καταλυτικά ευνοϊκό ρόλο η θέση
της, στο κέντρο του Αιγαίου πελάγους και απέναντι από το ιερό, κατά την αρχαιότητα, νησί
της Δήλου. Συνεπακόλουθα, στον τόπο της Σύρου μπορούμε να αντιληφθούμε με διαυγή
τρόπο την πορεία του ελληνικού πολιτισμού μέσα από τις διαφορετικές και διαδοχικές
πολιτισμικές του εκφάνσεις (Χρόνη 2019, σελ. 57).
Για την καταλύτερη κατανόηση του πολιτισμικού πλαισίου της Σύρου από τον εικονικό
επισκέπτη του διαδικτυακού μουσείου και, ακολούθως, για την οργάνωση του σχετικού
μουσειολογικού αφηγήματος, ήταν αναγκαία η ενσωμάτωση, στον εν λόγω εικονικό
μουσειακό χώρο, μιας σύντομης ιστορικής αναδρομής, η επισήμανση δύο, τουλάχιστον,
αντιπροσωπευτικών αρχαιολογικών θέσεων του νησιού και, εν συνεχεία, η σκιαγράφηση της
συριανής κοινωνίας και αρχιτεκτονικής, τόσο της Άνω Σύρου όσο και της Ερμούπολης.
Κατόπιν της συλλογής και μελέτης αρχαιολογικών, ιστοριογραφικών, βιβλιογραφικών
στοιχείων σχετικά με τη Σύρο των παρελθόντων, αλλά και των παρόντων ετών, σε ό,τι αφορά
το φυσικό και το πολιτισμικό περιβάλλον, όπως προκύπτει από τον συγκερασμό των υλικών
και άυλων πολιτισμικών συνιστωσών, προέκυψε ότι το ιστορικό, κοινωνικό και
αρχιτεκτονικό πορτραίτο του νησιού, η πολιτισμική φυσιογνωμία του, συναπαρτίζεται,
συγκροτείται και διαμορφώνεται από τρεις συνιστώσες:
 την Αρχαία Σύρο, όπως αυτή αποτυπώνεται, κυρίως στους αρχαιολογικούς χώρους της
Χαλανδριανής και του Καστρίου, δύο υψωμάτων σε μικρή μεταξύ τους απόσταση, στο
βορειοανατολικό τμήμα του νησιού, καθώς και του Φρέατος Ελληνικού, αρχαίου
πηγαδιού στο χωριό Σαν Μιχάλης, θέση Ελληνικό,
 την Καθολική Σύρο, την οποία δύναται κανείς με λεπτομέρεια να αναγνώσει στον οικισμό
της Άνω Σύρου, από τα καλύτερα δείγματα μεσαιωνικών πόλεων, στις οποίες τα ίδια τα
σπίτια δημιουργούσαν τα τείχη του οικισμού και
 τη Νεοκλασική Σύρο, η οποία ξεδιπλώνεται και τεκμηριώνεται στην Ερμούπολη, όπου
απαντώνται τα χαρακτηριστικά μιας ιστορικής πόλης με παλαιό πολεοδομικό σχεδιασμό:
το πρώτο ρυμοτομικό σχέδιο εκπονήθηκε από τον Weiler το 1837.
«Οι Συριανοί φέρουν στις πλάτες τους το βάρος των τριών σπουδαίων διακριτών
πολιτισμών, οι οποίοι γεννήθηκαν και αναδείχθηκαν σ΄ αυτόν τον μικρό βράχο στη μέση του
αρχιπελάγους.» (Στεφάνου, 2014, σελ. 37).
Υπό αυτό το πρίσμα, το εικονικό μουσείο οργανώθηκε και διαρθρώθηκε με την ανάπτυξη
τριών επιμέρους εικονικών αιθουσών. Η επιλογή των εκθεμάτων έγινε με γνώμονα το βαθμό
δυνατότητας αναγνωρισιμότητάς τους από ένα ευρύ κοινό, ενώ ταυτόχρονα το έκθεμα θα
έπρεπε να είναι κατά το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό για εκάστη θεματική περιοχή, αλλά
και εναρμονιζόμενο με το νομικό πλαίσιο του Ελληνικού Κράτους και, κατ΄επέκτασιν της
Ευρωπαϊκής Ένωσης: έτσι, κριτήριο επιλογής απετέλεσε η προηγούμενη δημοσίευσή τους
σε έγκριτες εκδόσεις και διαδικτυακούς ιστοτόπους, ώστε να καθίσταται δυνατή η
σχετική βιβλιογραφική παραπομπή και να τηρείται έτσι το πλαίσιο προστασίας
πνευματικών δικαιωμάτων και ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Περαιτέρω, αξιοποιήθηκαν στοιχεία αρχιτεκτονικών δεδομένων καθώς και εικόνες
κτιρίων, όπως αυτά αποδίδονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα HERMeS65. Η ψηφιακή
65

HERMES (HERitage Management E System). https://hermoupolis.omeka.net/ (τελευταία ανάκτηση:
15/09/2019)
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εμπειρία έχει εμπλουτισθεί με ηχητικά αρχεία, προκειμένου να επιτευχθεί πληρότητα
ικανοποίησης των αισθήσεων. Επιπροσθέτως, ενσωματώθηκαν χάρτες, προκειμένου να
καθίσταται σαφές στον ψηφιακό επισκέπτη το χωρικό σημείο το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε
μία από τις υπο-θεματικές του μουσείου. Προκειμένου η εμπειρία του επισκέπτη του
Εικονικού Μουσείου Σύρου να μην είναι απομακρυσμένη από την αντίστοιχη εμπειρία κατά
την επίσκεψη σε ένα μη εικονικό μουσείο, βασική αρχή για το σχεδιασμό του εικονικού
μουσείου ήταν ακριβώς αυτή: κατά το δυνατόν πλησιέστερα σε γνωστά ήδη βιώματα, ώστε
να επιτευχθεί άμεση εξοικείωση του χρήστη με την εν λόγω εφαρμογή, ακόμη και ενός μη
έμπειρου ως προς την εικονική πραγματικότητα.
Σχετικά με τα προαναφερθέντα, επισημαίνεται ο κομβικός ρόλος που έχει διαδραματίσει
ήδη το Ινστιτούτο Σύρου66 σε θέματα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς
της Σύρου, λόγος για τον οποίο έχει αναρτηθεί σχετική πινακίδα πληροφοριακού κειμένου
στην εικονική αίθουσα της Νεοκλασικής Σύρου.

Εικόνα 11: Τελική κάτοψη του συνολικού χώρου του Εικονικού Μουσείου Σύρου, η οποία υλοποιήθηκε εν
συνεχεία στο περιβάλλον του Artsteps.

Δέον όπως αναφερθεί ότι, της υλοποίησης του εικονικού χώρου του μουσείου,
προηγήθηκε εκτεταμένη αναλυτική μελέτη σχετικά με πιθανές επιλογές κατόψεων του χώρου
και διάταξης στο χώρο των διαφορετικών εικονικών εκθεμάτων και πληροφοριακών
κειμένων, με την αξιοποίηση του λογισμικού MS Power Point.
Ο εκθεσιακός χώρος είναι λιτός, προκειμένου να μη διασπάται η προσοχή του ψηφιακού
επισκέπτη, αλλά να επικεντρώνεται στα εικονικά εκθέματα, και σταυροειδούς κάτοψης, ώστε
να είναι «ισοβαρής», δηλαδή οι τρεις επιμέρους χώροι, αντίστοιχα για την κάθε συνιστώσα
της πολιτισμικής φυσιογνωμίας της Σύρου, να διαδραματίζουν και εδώ ισότιμο ρόλο, στοιχείο
το οποίο έχει συμβάλει στη διαμόρφωση του ισορροπημένου χαρακτήρα του τελικού
πολιτισμικού χαρακτήρα της Σύρου, τον οποίο εμείς σήμερα προσλαμβάνουμε και
απολαμβάνουμε, είτε ως κάτοικοι του νησιού είτε ως επισκέπτες.
Το σκεπτικό-αφετηρία για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση του αντίστοιχου,
ανοικτών δεδομένων, εικονικού μουσείου ήταν η ανάπτυξη ενός εικονικού χώρου με μία
66
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ενιαία αίθουσα, ενδεικτική τοποθέτηση δύο μόνο εικονικών εκθεμάτων και διάθεση επιπλέον
αρχείων εντός του αποθηκευτικού χώρου του project, ως δυνάμει εικονικών εκθεμάτων,
προκειμένου ο ψηφιακός επισκέπτης να αισθανθεί ελευθερία κινήσεων σε θέματα τόσο
επαναδιαμόρφωσης του εικονικού χώρου αλλά και σε θέματα επανατοποθέτησης των ήδη
ενσωματωμένων εικονικών εκθεμάτων και εμπλουτισμού του εικονικού χώρου με νέα αρχεία
εικονικών εκθεμάτων της δικής του επιλογής.
Και για τα δύο ψηφιακά προϊόντα κρίθηκε δόκιμη η ανάπτυξη λογότυπου (logo),
προκειμένου αυτό να διεκπεραιώσει το ρόλο του καταλύτη στην επικοινωνία με το κοινό. Για
το λογότυπο αξιοποιήθηκε το πρώτο ρυμοτομικό σχέδιο της Ερμούπολης, μετά την
επεξεργασία του από το Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης του Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου.
Για την επίτευξη της βέλτιστης εμπειρίας του χρήστη (user experience) και,
συνεπακόλουθα, τη μεγιστοποίηση της ελκυστικότητας και απήχησης του ψηφιακού
προϊόντος, κατά την υλοποίηση του Εικονικού Μουσείου Σύρου και του αντίστοιχου
Ανοικτών Δεδομένων λαμβάνονταν, επιπροσθέτως, διαρκώς υπ’ όψιν οι 10 Κανόνες
Ευχρηστίας του Nielsen (10 Usability Heuristics).
Για την απόδοση των πινακίδων και των πληροφοριακών κειμένων επέλέγη η ελληνική
γλώσσα, δεδομένου ότι η προβολή και προώθηση της ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς
και ελληνικής γλώσσας, αποτελούν βασική προτεραιότητα του συνολικού εγχειρήματος.

Οι έννοιες της εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality-VR) και του
εικονικού μουσείου
Το επίθετο «εικονικός» ταυτίζεται με τις έννοιες «φαινομενικός» και «πλασματικός»
(Σακελλαρίου 2002, λήμμα «εικονικός», σελ. 300).
«Η εικονική πραγματικότητα στοχεύει στην αντικατάσταση του πραγματικού
περιβάλλοντος του χρήστη, με ένα εικονικό που παράγεται και ελέγχεται πλήρως από τον
υπολογιστή. Οι χρήστες νιώθουν ότι διαδραματίζεται μπροστά τους μια εικονική σκηνή, στην
οποία μπορούν να διαχειρίζονται ψηφιακά και διαδραστικά τα στοιχεία της. Η σκηνή αυτή
αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από γραφικά και οι χρήστες έχουν την ψευδαίσθηση ότι
βρίσκονται σε πραγματικό κόσμο. Για τη δημιουργία μιας ρεαλιστικής εικονικής σκηνής,
απαιτείται υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας στην αναπαράσταση των γραφικών και συγχρόνως η
απεικόνισή της να γίνεται σε πραγματικό χρόνο.» (Ντάγκρα 2016, σελ. 20). H ιδέα ενός
μουσείου «χωρίς τοίχους» είχε εισαχθεί το 1953 από τον André Malraux, ο οποίος το
φαντάστηκε ως ένα περιβάλλον για την παρουσίαση κυρίως της φωτογραφίας και της τέχνης
(Malraux 1978). Ο όρος «εικονικό μουσείο» επινοήθηκε για πρώτη φορά το 1991 από τους
Tsichritzis και Gibbs στο άρθρο τους Εικονικά μουσεία και εικονικές πραγματικότητες: «Αυτό
που προτείνουμε είναι να αμβλύνουμε όλους τους περιορισμούς ταυτόχρονα. Με αυτό τον
τρόπο, ένα μουσείο θα έχει να κάνει με εικονικά αντικείμενα, σε ένα εικονικό περιβάλλον
προσβάσιμο από ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο με συμμετοχικό τρόπο. Ένα τέτοιο μουσείο
είναι μια υπηρεσία που δεν είναι τοποθεσία. Μπορεί να μην υπάρχει καθόλου, πέρα από τα
bits των δεδομένων. Για το λόγο αυτό το αποκαλούμε εικονικό μουσείο.» (Tsichritzis D. &
Gibbs 1991, σελ. 18). Έτσι, κατά τον Schweibenz το εικονικό μουσείο «ορίζεται σε γενικές
γραμμές ως «μια συλλογή ψηφιακών αντικειμένων με λογική συνάφεια, σε διάφορους
συνδυασμούς μέσων, η οποία, χάρη στη συνδεσιμότητα και τη δυνατότητα πολλαπλής
πρόσβασης σε αυτή, προσφέρεται για την υπέρβαση των παραδοσιακών μεθόδων
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους επισκέπτες,…δεν διαθέτει πραγματικό τόπο ή
χώρο και τα αντικείμενά της και οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να διαδοθούν σε όλο τον
κόσμο.» (Schweibenz 2004, σελ. 3 στο Desvallées A. & Mairesse F. 2010 & 2014, σελ. 93-
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94). Υπό το προαναφερθέν πρίσμα ένα εικονικό μουσείο αποδεσμεύει τη λειτουργία του από
τους περιορισμούς του μουσείου του ευρισκόμενου εντός του φυσικού χώρου. Σε συνέχεια
των ανωτέρω, η δική μας προσέγγιση στο θέμα κινήθηκε στον άξονα της μουσειακής
φιλοσοφίας, υπό το σκεπτικό ότι κάθε συλλογή, οποιασδήποτε μορφής, υλικής ή μη, στο
φυσικό χώρο ή στον κυβερνοχώρο, στην προκειμένη μελέτη, αποτελεί μια a priori άποψη της
πραγματικότητας, δεδομένα, ωστόσο, υποκειμενικής. Συνεπακόλουθα, κάθε συλλογή,
ψηφιακή στην περίπτωσή μας, εκφράζει την υποκειμενική θέση του δημιουργού της (Χρόνη
2019, σελ. 44).
Το μεγαλύτερο, ίσως, στοίχημα για τα μουσεία σήμερα είναι να πλησιάσουν το ευρύτερο
κοινό μιλώντας στη δική του γλώσσα, η οποία γίνεται όλο και περισσότερο ψηφιακή, τόσο σε
ορολογίες όσο και σε δομές, και διά μέσου της «γνωριμίας» αυτής να φέρουν στη συνέχεια
τον ψηφιακό επισκέπτη και στον φυσικό χώρο. Ο μη εικονικός (φυσικός) τόπος είναι
πολυδιάστατος και συναποτελούμενος από πολλά τοπία: οπτικό, ηχητικό, απτικό, οσμητικό,
γευστικό τοπίο, κίνηση, αποτελούν διαφορετικές εκφάνσεις/συνιστώσες της φυσιογνωμίας
του τόπου (Στεφάνου 2016, σελ. 29, Βασιλαρά 2010, σελ. 20-21, 30-31, 49, 52-53, 56), ο
οποίος είναι ζωντανός, παλλόμενος και αενάως μεταβαλλόμενος και εμπλουτιζόμενος από τη
δράση και την ενέργεια των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται εντός αυτού. Τις
διαφορετικές αυτές εκφάνσεις του φυσικού χώρου επιχειρούν πλέον να αναδημιουργήσουν τα
εικονικά περιβάλλοντα, εμπλουτίζοντας την ψηφιακή εμπειρία με ήχο στις περισσότερες των
περιπτώσεων και επιδιώκοντας, σε πολλές άλλες περιπτώσεις, με τη χρήση προσομοιωτών, να
επιτύχουν και την ικανοποίηση των υπόλοιπων αισθήσεων του ανθρώπου (Χρόνη 2019, σελ.
42).

Η επιλογή της διαδικτυακής πλατφόρμας Artsteps.
«Museums have no borders, they have a network.»67
Η εκρηκτική και ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών έχει συμβάλει καταλυτικά στην
κατακόρυφη αύξηση της πολιτισμικής παραγωγής, ενώ η διαρκώς εξελισσόμενη και
βελτιωνόμενη ποιότητα των τηλεπικοινωνιών και η συνεπαγόμενη εξάπλωση και επικράτηση
του διαδικτύου, στον τρόπο διαχείρισης και διάχυσης της ψηφιακής πληροφορίας: ψηφιακές
πλατφόρμες ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και διαδικτυακοί ιστότοποι
διασυνδεδεμένων, συχνά ανοικτών, ψηφιακών συλλογών, καθιστούν εφικτή την πρόσβαση
στα πολιτιστικά αγαθά σε ανθρώπους διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας, κοινωνικού και
μορφωτικού επιπέδου, από κάθε σημείο της υφηλίου, σε πραγματικό χρόνο και αδιάλλειπτα,
ευνοώντας την πολιτισμική προσέγγιση και, συχνά, όσμωση των διαφορετικών πληθυσμών,
χωρίς ωστόσο να χάνεται η ιδιαίτερη ταυτότητα αυτών, όταν κάτι τέτοιο δεν δυναμιτίζεται
από πολιτικές σκοπιμότητες (Chroni 2018, σελ. 396-407, Χρόνη 2019).
Δεδομένου ότι ο πολιτισμός είναι αγαθό για όλους, ένας από τους βασικούς στόχους του
παρόντος εγχειρήματος είναι η ενεργός συμμετοχή όλων των πολιτών στον πολιτισμό,
ανεξαρτήτως μορφωτικού, κοινωνικού, πνευματικού επιπέδου. Για την υλοποίηση συνεπώς
των δύο ψηφιακών προϊόντων επελέγησαν μέθοδοι που δεν απαιτούσαν γνώσεις
προγραμματισμού ή αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Έτσι, επελέγη η διαδικτυακή πλατφόρμα
Artsteps, ως η καταλληλότερη «για την ανάπτυξη και εμπειρία ρεαλιστικών εικονικών
εκθέσεων & ξενάγηση (storytelling) online, για καλλιτέχνες, καλλιτεχνικούς οργανισμούς &
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ενθουσιώδεις της τέχνης»,68 επιλογή εξαιρετικά φιλική ως προς τη χρήση της, είτε από την
πλευρά του δημιουργού είτε από την πλευρά του ψηφιακού επισκέπτη, και επιπλέον, δωρεάν
διατιθέμενη, προσφέροντας χώρο φιλοξενίας του project, επίσης χωρίς χρέωση. Επιπλέον, η
πρόσβαση στο τελικό ψηφιακό προϊόν είναι εφικτή και από συσκευή κινητού τηλεφώνου.
Αποτέλεσμα, το Εικονικό Μουσείο Σύρου είναι και εύκολα προσβάσιμο στο κοινό αλλά και
διασφαλίζεται η δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης ενός παρόμοιου νέου μουσείου
Ανοικτών Δεδομένων από την κοινότητα των πολιτών: τελικός στόχος του παρόντος
πονήματος είναι να προταθεί και να υποδειχθεί η διαδικασία για την υλοποίηση ενός
ανοικτών δεδομένων (open source data) και με μηδενικό κόστος ψηφιακού προϊόντος
πολιτισμικού περιεχομένου, στο πλαίσιο απόπειρας ευαισθητοποίησης, συμμετοχικής
διαδικασίας και δημιουργικής κινητοποίησης της κοινωνίας σε θέματα διαφύλαξης και
διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς, επιχειρώντας παράλληλα να καταστούν το
δυνατόν πιο σαφείς οι δυνατότητες, αλλά και περιορισμοί, ίσως, των νέων μουσειολογικών
προσεγγίσεων, αλλά και γενικότερα της έννοιας του μουσείου, ένας όρος με ιδιαιτέρως
ρευστή έννοια και διαστάσεις, όπως κάθε τι άλλλωστε, ειδικά στη σύγχρονη εποχή.

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση εικονικού μουσείου στη διαδικτυακή
πλατφόρμα Artsteps.69
Η διαδικτυακή πλατφόρμα Artsteps προτείνει με πολύ αναλυτικό, φιλικό και απλό τρόπο
τα βήματα, πέντε συνολικά, για την υλοποίηση ενός project. Η διαδικασία ξεκινά αρχικά με
τη δημιουργία ενός προσωπικού account (λογαριασμού). Στη συνέχεια, μέσω της επιλογής
«Create» δημιουργεί κανείς το νέο του project.
Εξωτερικά, ο εκθεσιακός χώρος περιβάλλεται από θάλασσα και ανοιχτό ορίζοντα στο
βάθος, ως default επιλογή από το Artsteps. Το γεγονός αυτό προκαλεί την επιθυμητή αίσθηση
ελευθερίας, στοιχείο που θα συνεισφέρει στην καλύτερη πρόσληψη της συνολικής εμπειρίας.
Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και η κατ΄επιλογήν εμφανιζόμενη, κάτω αριστερά στην
εικόνα της εικονικής περιήγησης, μικρού μεγέθους δισδιάστατη κάτοψη του συνολικού
χώρου, επί της οποίας, με χρωματιστό κυκλικό σχηματισμό υποδεικνύεται η θέση του
εικονικού επισκέπτη στον τρισδιάστατο χώρο σε πραγματικό χρόνο.
Αφού δημιουργηθεί λοιπόν το νέο project, προχωρά κανείς στη διαδικασία ανάπτυξής του,
μέσω πέντε σταδίων εργασίας («βημάτων») που εμφανίζονται στην οθόνη, απλώς
κλικάροντας στο αντίστοιχο «κουμπί». Έχουμε τη δυνατότητα να κινηθούμε εμπρός-πίσω στα
διαφορετικά βήματα, δηλαδή, ακόμα και εάν έχουμε φτάσει στο τρίτο βήμα για παράδειγμα,
μπορούμε να επανέλθουμε σε κάποιο από τα δύο προηγούμενα, προκειμένου να
πραγματοποιήσουμε τροποποιήσεις. Κατά τον ίδιο τρόπο, ακόμα και εάν έχουμε ήδη κάνει
«public» το project μας, μπορούμε, μπαίνοντας στον λογαριασμό μας, και στη συνέχεια στην
επιλογή «profile» του λογαριασμού μας, να το επιλέξουμε μέσω της επιλογής «edit» και να το
επανεπεξεργαστούμε, ή, ακόμη και να το καταργήσουμε.
Πρώτο βήμα εργασίας: Κατασκευή του εικονικού χώρου:
Ο χρήστης κινείται στον σχεδιαστικό κάνναβο, διαστάσεων 34μ.x34μ., απευθείας σε τρείς
διαστάσεις, προκειμένου να κατασκευάσει τον εικονικό χώρο που επιθυμεί, τοποθετώντας
τους τοίχους του εικονικού κτιρίου, με όποια διάταξη θέλει, έχοντας πολλαπλές επιλογές. Ο
χρήστης απλώς «παίρνει» από τα παρεχόμενα δομικά στοιχεία που εμφανίζονται στην
αριστερή πλευρά της οθόνης ό,τι επιθυμεί και μετά σύροντας, το τοποθετεί επάνω στον
68
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κάνναβο, αναπτύσσοντάς το δημιούργημά του όσο αυτός θέλει, προκειμένου να προκύψει το
επιθυμητό μέγεθος. Στη συνέχεια, μπορεί να δημιουργήσει τα ανοίγματα που επιθυμεί στους
τοίχους που έχει δημιουργήσει, επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο που του παρέχεται και πάλι
από την αριστερή πλευρά της οθόνης. Για να δημιουργηθεί άνοιγμα σε εσωτερικό τοίχο,
επιλέγουμε το εργαλείο της «πόρτας» από την αριστερή στήλη της οθόνης και ενεργούμε σα
να θέλαμε να τοποθετήσουμε πόρτα. Δυνατότητα τοποθέτησης πόρτας υπάρχει μόνο για τους
εξωτερικούς τοίχους του εικονικού κτιρίου.
Δεύτερο Βήμα Εργασίας: «Design your space»:
Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, ο χρήστης διαμορφώνει την αισθητική του
χώρου, επιλέγοντας τα χρώματα και τις υφές των τοίχων και του δαπέδου, και πάλι από τα
«εργαλεία» που του παρέχονται στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Πρόκειται για 40 επιλογές
χρωμάτων (colors) και 36 επιλογές υφών (textures). Αριστερά επάνω στον χώρο του
σχεδιαστικού καννάβου είναι ευδιάκριτο το εικονίδιο με την ένδειξη «Switch view» που μας
επιτρέπει, κλικάροντάς το, να μεταβαίνουμε από την εναέρια στην επίγεια άποψη του
σχεδιαστικού καννάβου, και αντιστρόφως.
Τρίτο Βήμα Εργασίας: «Add and place your artifacts»:
Σε αυτή τη φάση, ο εικονικός χώρος είναι πλέον έτοιμος για να δεχθεί έπιπλα και βάθρα
που παρέχονται στην αριστερή στήλη της οθόνης, καθώς και τα διαφορετικά εικονικά
εκθέματα: εικόνες, βίντεο, 3D αντικείμενα ή κείμενα της επιλογής μας, από το προσωπικό
μας αρχείο, το Flickr ή από κάποια ηλεκτρονική διεύθυνση του διαδικτύου (URL). Ο χρήστης
«ανεβάζει» την εικόνα, βίντεο, 3D αντικείμενο ή κείμενο που επιθυμεί. Στο πινακίδιο για την
επιλογή αρχείου, που αμέσως εμφανίζεται μόλις κάνουμε τη σχετική επιλογή από την
αριστερή στήλη, δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα επιλογής προσθήκης ήχου, λεζάντας ή
τίτλου. Στη συνέχεια, αφού κάνουμε «save» στο πινακίδιο, το αρχείο μας έχει ανέβει στο
project και μετά το «σέρνουμε» στον κατασκευασμένο εικονικό χώρο, στη θέση όπου
επιθυμούμε. Οι υποστηριζόμενες μορφές εικόνων που δέχεται η εφαρμογή είναι: JPG, PNG,
GIF. Αφού επιλεγεί κάποιο έπιπλο (από τα παρεχόμενα στην αριστερή στήλη) ή «ανέβει»
κάποιο έκθεμα (με «ανέβασμα» του αντίστοιχου αρχείου της επιλογής μας, για παράδειγμα)
και ενσωματωθεί αυτό στον εικονικό χώρο, εάν το επιλέξουμε στη συνέχεια, εμφανίζονται
εργαλεία για την τροποποίηση της θέσης και του μεγέθους του.
Τέταρτο Βήμα Εργασίας: «Plan a guided tour»:
Σε αυτό το στάδιο εργασίας παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης προκαθορισμένης
διαδρομής: ωστόσο, για το Εικονικό Μουσείο Σύρου δόθηκε προτεραιότητα στην επιλογή
ελεύθερης κίνησης του ψηφιακού επισκέπτη εντός του εικονικού χώρου.
Πέμπτο Βήμα Εργασίας: «Publish your exhibition»:
Κατά το τελικό στάδιο της διαδικασίας, και αφού έχει ολοκληρωθεί το project, μπορεί
πλέον να πραγματοποιηθεί η δημοσιοποίησή του: υπάρχει η δυνατότητα μεταξύ της «public»
και της «private» επιλογής. Η δημοσιοποίηση δεν συνεπάγεται ανέκκλιτη και οριστική
μορφοποίηση του project. Ο χρήστης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να το τροποποιήσει,
επιλέγοντάς το και κάνοντας «editing».
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα διαμοιρασμού του project στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και
περαιτέρω εικονική εμπειρία με την αξιοποίηση των ειδικών συσκευών εμβύθισης που
κυκλοφορούν στο εμπόριο.
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Πρώτο Βήμα Εργασίας: «Define your space».

Δεύτερο Βήμα Εργασίας: «Design your space».

Στιγμιότυπο από το Syros Virtual Myseum.

Στιγμιότυπο από το 9th Syros Institute Seminar Artsteps
70
Project.

Τρίτο Βήμα Εργασίας: «Add and place your artifacts».

Τρίτο Βήμα Εργασίας: «Add and place your artifacts».
Συνδυασμός ηχητικού αρχείου με τη φωτογραφία που
αποδίδει τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Γεωργίου.

Στιγμιότυπο από το Syros Virtual Myseum.

Στιγμιότυπο από το Syros Virtual Myseum Open
Access.

Αναπτύχθηκε από τη συγγράφουσα για εκπαιδευτική αξιοποίηση, στο πλαίσιο του 9 ου Διαπανεπιστημιακού
Σεμιναρίου του Ινστιτούτου Σύρου, 16-21 Σεπτεμβρίου 2019.
70
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Τέταρτο Βήμα Εργασίας: «Plan a guided tour».
Στιγμιότυπο από το 9
Artsteps Project.

th

Syros Institute Seminar

Πέμπτο Βήμα Εργασίας: «Publish your exhibition».
Στιγμιότυπο από το Syros Virtual Myseum.

Εικόνα 12: Τα πέντε στάδια εργασίας της διαδικτυακής πλατφόρμας Artsteps.

Η μετακίνηση του επισκέπτη στον εικονικό χώρο πραγματοποιείται με εξαιρετικά απλό
και φιλικό τρόπο: αναλόγως με το σημείο όπου θα σταματήσει ο δρομέας (cursor),
εμφανίζεται ζεύγος πελμάτων. Κλικάροντας εκεί, μετακινούμαστε σε ακριβώς εκείνο το
σημείο και αυτομάτως ενημερώνεται η θέση της ευμεγέθους κουκίδας στη μικρού μεγέθους
κάτοψη του συνόλου του χώρου, η οποία είναι ορατή στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης,
αναλόγως εάν την ενεργοποιήσουμε, κατά τη βούλησή μας, κλικάροντας το σχετικό βελάκι
σε εκείνη τη θέση. Από οποιοδήποτε σημείο και εάν έχουμε σταθεί, μπορούμε να κλικάρουμε
σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του χώρου και, κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του
ποντικιού, να σύρουμε τον εικονικό χώρο και να τον περιστρέψουμε, ώστε να έχουμε την
ευκαιρία να τον παρατηρήσουμε στο σύνολό του.
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Εικόνα 13: Ο κεντρικός χώρος του Εικονικού Μουσείου Σύρου, αμέσως μόλις εισέλθουμε από την κεντρική
είσοδο.

Στη δεξιά κάτω γωνία της οθόνης, βρίσκεται εικονίδιο, και κλικάροντάς το μπορούμε να
μπούμε σε διαδικασία chatting και commenting εάν το επιθυμούμε. Όλες οι πινακίδεςκείμενα, εάν ο δρομέας (cursor) περάσει από επάνω τους, αποκτούν πιο φωτεινή εικόνα,
ένδειξη ότι κλικάροντας θα ενεργοποιηθεί κάποια λειτουργία: πράγματι, εάν κλικάρουμε σε
κάποια πινακίδα-κείμενο, θα εμφανιστεί αριστερά η συγκεκριμένη πινακίδα-κείμενο καθώς
και η βιβλιογραφική πληροφορία που τη συνοδεύει. Ομοίως, για τις εικόνες, με το πέρασμα
του δρομέα επάνω από την επιφάνειά τους γίνονται πιο φωτεινές, και, κλικάροντας,
εμφανίζονται αριστερά, μαζί με τη λεζάντα-βιβλιογραφική πληροφορία που τις συνοδεύει.
Η διαδικτυακή πλατφόρμα Artsteps παρέχει και αντίστοιχη εφαρμογή για smartphones,
μία ακόμη παράμετρος-κριτήριο για τη συγκεκριμένη επιλογή, υπό το σκεπτικό της διαρκούς
δυνατότητας πρόσβασης στα προαναφερθέντα εικονικά μουσεία: Μετά το «κατέβασμα» και
εγκατάσταση της αντίστοιχης ψηφιακής εφαρμογής (app) στο κινητό του, η περιήγηση εντός
του εικονικού χώρου γίνεται με την ίδια ακριβώς προπεριγραφείσα διαδικασία.

Συμπεράσματα-Προοπτικές.
Οι νέες τεχνολογίες διευκολύνουν τη διασύνδεση των δεδομένων και ταυτόχρονα τη
διάχυση της πολιτισμικής πληροφορίας: το στοιχείο ακριβώς αυτό φέρνει κοντά τους
ανθρώπους, αναδεικνύει το ψηφιδωτό της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από την
προβολή της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον
διευκολύνοντας την πρόσβαση στην πολιτισμική πληροφορία, όπως δηλώνεται με σαφήνεια
στον επίσημο διαδικτυακό ιστότοπο της Europeana71 (Chroni 2018, σελ. 396-407, Χρόνη
2019, σελ. 180). Τα πολιτιστικά αγαθά, αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες πολιτισμικές
ταυτότητες και μετατρεπόμενα σε τελικά κτήματα ολόκληρης της ανθρωπότητας συμβάλλουν
στη γνωριμία με τον «ξένο», αποτελούν τον καταλύτη για τη δημιουργική επικοινωνία των
ανθρώπων, τη συνάντηση ατόμων διαφορετικών φυλετικών, εθνολογικών, θρησκευτικών
αποχρώσεων σε έναν κοινό τόπο, με απώτερο στόχο την επίτευξη της παγκόσμιας ειρήνης. Το
γεγονός αυτό, πέραν του ότι καθιστά επιβεβλημένη την προστασία και διατήρηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς, προσδιορίζει και την ανάγκη συμμετοχής της κοινωνίας σε αυτή
τη διαδικασία σε βάσεις περισσότερο ευέλικτες και ανοικτές υπό όρους, ενσαρκώνοντας έτσι
το πνεύμα της δημοκρατίας στην πολιτιστική της διάσταση. (Chroni 2018, σελ. 396-407,
Χρόνη 2019, σελ. 28).
Υπό την προοπτική αξιοποίησης των δύο διαδικτυακών ψηφιακών προϊόντων,
προτείνεται η δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών, προτείνοντας συγκεκριμένα τη
διαδικτυακή πλατφόρμα ελεύθερης πρόσβασης izi.travel, και πάλι επιλογή ιδιαιτέρως φιλική
για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση ψηφιακής πολιτιστικής διαδρομής, με δυνατότητα
πρόσβασης στο τελικό προϊόν και από συσκευή κινητού τηλεφώνου, προκειμένου ο
αναγνώστης του παρόντος άρθρου να μπει στη διαδικασία να οργανώσει τη δική του
πολιτιστική διαδρομή αξιοποιώντας τις πληροφορίες που έχει λάβει δια του παρόντος, ώστε
εν συνεχεία να εξερευνήσει και ο ίδιος, στο φυσικό πλέον χώρο, τις εδώ παρουσιαζόμενες
περιοχές ενδιαφέροντος. Το στοιχείο αυτό θεωρούμε ότι είναι το πιο άμεσα υλοποιήσιμο,
λειτουργώντας προς δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα:
 τη σύνδεση του εικονικού με τον μη εικονικό χώρο, τον φυσικό χώρο, ή αλλιώς, του
άυλου με το υλικό,

71

Europeana. https://www.europeana.eu/portal/en (τελευταία ανάκτηση: 15/09/2019)
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 την επισήμανση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα νέα μέσα στην ανάπτυξη της
περιφέρειας.
Από τα προαναφερθέντα: πρόθεση ήταν να διασαφηνισθεί ότι ο πολιτισμός είναι αγαθό,
κληρονομιά όλων των ανθρώπων, το νήμα που συνδέει τους ανθρώπους μεταξύ τους, με το
παρελθόν και το παρόν τους, το στοιχείο εκείνο που θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε στέρεο
βηματισμό προς το μέλλον.
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“ΈΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ”.
ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΆΝΩ ΣΥΡΟ
Αναστασία Αμανατίδου
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
Ευγενία Βαμβακούση
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Γωγώ Ελευθεράκη
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δ.Π.Μ.Σ.
«Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου» (MSc)
Έλενα Μαραγκουδάκη
Πανεπιστήμιο Πειραιά, Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
ΠΜΣ «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές
Τεχνολογίες» (MSc)
Καλλιόπη Ντόσκα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κατερίνα Σούγιολτζη
Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Περίληψη
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του 9ου Διαπανεπιστημιακού Σεμιναρίου
βιώσιμης ανάπτυξης, πολιτισμού και παράδοσης, του Ινστιτούτου Σύρου, με θέμα «ΤΟΠΙΟ:
Φυσικές και Πολιτιστικές προσλήψεις». Με στόχο την ανάδειξη της φυσιογνωμίας του
ιστορικού συνόλου της Άνω Σύρου, προτείνουμε τη δημιουργία μίας πολιτιστικής διαδρομής
με επίκεντρο το νερό, ένα φυσικό στοιχείο συνυφασμένο με την ανθρώπινη ζωή και με
πολλαπλές συμβολικές διαστάσεις. Για το σκοπό αυτό, αρχικά, επιχειρούμε να ερμηνεύσουμε
ποιά είναι τα χαρακτηριστικά ενός χώρου που τον καθιστούν τόπο – ανθρώπινα και φυσικά,
υλικά και άυλα. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται αναγνώριση και καταγραφή των ιδιαίτερων
αρχιτεκτονικών στοιχείων και τοπόσημων του οικισμού, αλλά δίνεται προσοχή και στις
κοινωνικές και πολιτιστικές παραμέτρους του τόπου. Οι στάσεις – σημεία ενδιαφέροντος της
πολιτιστικής διαδρομής περιγράφονται μέσα από μία «αφήγηση» με πρωταγωνίστριες τις
ίδιες τις ερευνήτριες και η διαδρομή απεικονίζεται διαγραμματικά σε χάρτες. Απώτερος
σκοπός είναι, αφενός, η περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδιασμού, σε μικρότερη κλίμακα, της
πολιτιστικής διαδρομής από την Ερμούπολη προς την Πηγή της Άνω Σύρου κι, αφετέρου, η
δημιουργία μίας πρωτότυπης ηλεκτρονικής εφαρμογής, που, με ευχάριστο και δημιουργικό
τρόπο, θα μπορεί ο επισκέπτης να ακολουθεί την προτεινόμενη διαδρομή και να λαμβάνει,
παράλληλα, πληροφορίες για τις «στάσεις» της και τα σημεία ενδιαφέροντος ή να δημιουργεί
τη δική του εναλλακτική διαδρομή.
Λέξεις - κλειδιά: Νερό, Άνω Σύρος, Τοπίο, Πολιτιστική διαδρομή, Φυσιογνωμία τόπου
Keywords: Water, Ano Syros, Landscape, Cultural route, Place Physiognomy

219

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Περίληψη
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
2.1 Ανάδειξη Άυλου και Υλικού Πολιτισμού
2.2

Η Περίπτωση της Άνω Σύρου

3. ΤΟ ΝΕΡΟ
3.1 ΥΔΩΡ ΝΕΡΟ ACQUA AUGA AGUA AIGUA AKVO VODA VATN RUVA
VAND DLO L’EAU LAHUI WATER WASSER SUKU SUV MAJI AMANZI
3.2 Νερό & Σύρος
3.3 Η πηγή και η διαδρομή των γυναικών της Άνω Σύρου
4. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ – «Το ταξίδι προς την Πηγή»
4.1 Η Διαδρομή
4.2 Ανακαλύπτοντας τις «Στάσεις» της διαδρομής & Σημεία Ενδιαφέροντος μέσα από
την αφήγηση μίας αξέχαστης εμπειρίας
4.3 Ιδέες για περαιτέρω ανάπτυξη – εφαρμογή Online
5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

220

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Λίγο πριν την είσοδό της στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, η ανθρωπότητα έρχεται
αντιμέτωπη με μια συνειδητοποίηση. Η υγεία του πλανήτη Γη δείχνει να αδυνατεί με
εκθετικό βαθμό. Η Κλιματική Αλλαγή, οι ρύποι σε έδαφος, υπέδαφος, ατμόσφαιρα και
θάλασσα δείχνουν να επηρεάζουν τόσο τις ανθρώπινες λειτουργίες όσο και των υπολοίπων
ζώντων οργανισμών, με εντονότερα τα θέματα της εξαφάνισης ειδών, το λιώσιμο των πάγων
και τις ανωμαλίες στις καιρικές συνθήκες ανά τον κόσμο. Προς αποφυγήν της εξαφάνισης
του ανθρώπου Οργανισμοί Εξερεύνησης του Διαστήματος ψάχνουν να βρουν τον κατάλληλο
τρόπο ώστε να είναι εφικτή μια ενδεχόμενη μελλοντική μετοίκηση σε μια κοντινή βιώσιμη
πλανητική μάζα. Παράλληλα, κυβερνήσεις, οργανισμοί και αυτοργανωμένες ομάδες κάθε
χώρας, πολιτικής κατεύθυνσης, οικονομικής δυνατότητας
και άτομα κάθε ηλικίας,
καταγωγής και ιδιοσυγκρασίας αρχίζουν να προβληματίζονται με το αποτύπωμά τους πάνω
στη γη και το αντίκτυπο που αυτό θα έχει στο άμεσο και μακρινό μέλλον.
Ποιά είναι όμως η παντοτινή σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον και γιατί αυτή είναι
τόσο σημαντική για τον άνθρωπο; Ποιά είναι τα διαχρονικά οικουμενικά στοιχεία που την
περιγράφουν;
Θα επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε ποιά είναι τα χαρακτηριστικά ενός χώρου που τον
καθιστούν τόπο – ανθρώπινα και φυσικά, υλικά και άυλα. Θα δούμε να αναβλύζουν έννοιες
όπως Ο χαρακτήρας και η Φυσιογνωμία ενός Τόπου, Το Τοπίο, η Υλική και Άυλη Πολιτιστική
Κληρονομιά. Με παράδειγμα την Άνω Σύρο, της Σύρου των Κυκλάδων, θα ασχοληθούμε με
την ανάδειξη ενός παραδοσιακού οικισμού, μέσω της δημιουργίας μίας πολιτιστικής
διαδρομής με επίκεντρο το υδάτινο στοιχείο, ένα φυσικό στοιχείο συνυφασμένο με την
ανθρώπινη ζωή και με πολλαπλές συμβολικές διαστάσεις. Θα προσπαθήσουμε, με αυτό τον
τρόπο να επικαιροποιήσουμε την σχέση του ανθρώπου με τον τόπο αυτό.
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2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
2.1 Ανάδειξη Άυλου και Υλικού Πολιτισμού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Κάθε χρονική στιγμή ο άνθρωπος διαμορφώνει ένα περιβάλλον για να εξυπηρετεί κατά το
δυνατόν περισσότερο τις φιλοσοφικές, ψυχολογικές, οικονομικές και κοινωνικές απαιτήσεις
και όσο μεγαλύτερες αυτές τόσο διαφορετικό το αποτύπωμα στο χώρο. Με αυτό τον τρόπο,
υπάρχουν πάντοτε τμήματα τα οποία μένουν ανέπαφα από τις νέες εξελίξεις και εικόνες, και
αποτελούν μαρτυρίες των προηγούμενων χρονικών στιγμών. Επειδή κατά την εξέλιξη της
ανθρώπινης τεχνολογικής προόδου ο άνθρωπος αποδεσμεύεται όλο και περισσότερο από τη
φύση, τείνει να θεωρεί τις προηγούμενες καταστάσεις ως φυσικά κατάλοιπα και
εναρμονισμένα στοιχεία του περιβάλλοντός του.72
Η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του έχει απασχολήσει κατά καιρούς, αρκετούς
φιλοσόφους και επιστήμονες. Το θέμα της ανάδειξης ενός τόπου και ειδικότερα των
ιδιαίτερων αυτών στοιχείων που συνθέτουν την μοναδικότητά του, εμπεριέχει την
πολυπλοκότητα που διακρίνει τη σημερινή εποχή. Η έννοια του τόπου και των αξιών που τον
εμπλουτίζουν βρίσκονται σε διαρκή ανασχηματισμό και ανάλυση από διανοητές κάθε
κομβικής περιόδου της ιστορίας του ανθρώπινου πνεύματος. Ως ανθρωπιστική επιστήμη,
αλλά και ως μια τέχνη ικανή να δημιουργήσει τόπους και συμβάντα, να συνδιαλαγεί, να
συγκινήσει, να προβληματίσει ή να απαντήσει σε καίρια ερωτήματα, η αρχιτεκτονική, δίνει
τα εργαλεία και τα μάτια προς αυτό τον υλικό και άυλο κόσμο.
Στην αρχιτεκτονική της κατοίκησης, ο άνθρωπος έχει δώσει τις περισσότερες εικόνες και
ιδέες, δεδομένου ότι είναι ο χώρος στον οποίο ζει, κατοικεί και μεγαλώνει. Το κλίμα, η
ανάγκη για στέγαση, τα υλικά της περιοχής και η τεχνογνωσία, η τοποθεσία, η αμυντική
ικανότητα είναι κάποια από τα πρώτα «υλικά» χαρακτηριστικά τα οποία λαμβάνει υπόψη μια
κοινωνία για να επιλέξει το μέρος όπου θα κατοικίσει.73 Όμως, από ψυχολογικής πλευράς οι
κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες και η σχέση του σπιτιού με τον οικισμό είναι εκείνα τα
«άυλα στοιχεία» που συνθέτουν τον ιδιόμορφο χαρακτήρα ενός οικισμού.
Ο οικισμός είναι μια προβολή στον χώρο και στο χρόνο μιας ανθρώπινης κοινωνίας. Από
χωρικής πλευράς αυτός αποτελεί μέρος του «τεχνητού» ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, από
χρονικής αποκτά διαστάσεις ενός ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος του ανθρώπου74.
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ΤΟΠΟΣ
Σε μια πρώτη διάκριση, αυτή της έννοιας του τόπου από το χώρο, ο τελευταίος αποτελεί
μια έννοια αφηρημένη, ίσως «επιδερμική» θα λέγαμε, βρίσκοντας το «τέλος» του στην
περιεκτικότητα του, η οποία δεν είναι κάτι άλλο από το χαρακτήρα και την ιδιαίτερη
φυσιογνωμία του.75 Χώρος είναι η μαθηματική ερμηνεία της γενικότερης αντίληψης που
έχουμε για αυτή την έννοια. Σε αυτό το σημείο είναι που καθίσταται καθοριστική η συμβολή
του ανθρώπου, οι δραστηριότητες του οποίου «μυκτηρίζουν τα ύδατα» του άλλοτε
αφηρημένου χώρου δημιουργώντας μορφές και λειτουργίες.
Αυτή είναι και η στιγμή που ο χώρος μετουσιώνεται σε τόπο και οι έννοιες του χαρακτήρα
και της φυσιογνωμίας ξεκινούν να «λαξεύονται». Για τον Norberg-Scultz, το Πνεύμα του
Τόπου76 είναι η «φανέρωση του υπαρξιακού χώρου» και εμφανίζεται μέσα από τον τόπο και
τον χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, ο αληθινός χώρος είναι ο βιωμένος, εκείνος στον οποίο
«λαμβάνουν χώρα»77 οι αντίστοιχες βασικές ψυχικές λειτουργίες του ανθρώπου, ο
προσανατολισμός και η ταυτότητα. Τόπος, λοιπόν, είναι το οριοθετημένο με σύνορα
περιβάλλον μέσα στο οποίο συμβαίνουν πράξεις – συμβάντα με την εμπλοκή της ανθρώπινης
εμπειρίας, ενώ καιρός είναι οι χρονικές συνθήκες κατά τις οποίες συμβαίνουν αυτές οι
πνευματικές λειτουργίες.
Αντίστοιχα, ο χρόνος είναι μια έννοια που παρότι έχει διερευνηθεί και αναλυθεί
επιστημονικά, θρησκευτικά, κοινωνικά και οικονομικά (χρόνος = χρήμα) παραμένει
αναπάντητο ποιός είναι ο τρόπος με τον οποίο τον βιώνουμε και επακόλουθα τον
διαχειριζόμαστε. Ένας τρόπος αποτύπωσης του χρόνου είναι η μνήμη και η διατήρησή της.
Ένας άλλος είναι η παραβολή με την λέξη «καιρός» στον οποίο γίνεται αναφορά σε φράσεις
οι οποίες δίνουν την αίσθηση του χρόνου (κατά καιρούς). Όπως, λοιπόν, τα τοπόσημα
σηματοδοτούν έναν τόπο, έτσι και τα χρονόσημα σηματοδοτούν στιγμές στο χρόνο78,
σύμβολα των αξιών του συνόλου της κοινωνίας ενός τόπου.
Αναφορικά, τώρα, με τον όρο φυσιογνωμία ενός τόπου, αυτή αποτελεί, ουσιαστικά, την
ταυτότητά του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ή αλλιώς την ειδοποιό διαφορά του τόπου
κι αυτό που τον ξεχωρίζει.79 Όλο αυτό, βέβαια, στα διάφορα επίπεδα του χρόνου, από το
παρελθόν μέχρι τώρα και σε δυναμική συσχέτιση του παράγοντα του χώρου με τον ίδιο τον
άνθρωπο. Επομένως αναφερόμενοι στη φυσιογνωμία του τόπου, εννοούμε όλα εκείνα τα
χαρακτηριστικά του, μορφολογικά, αρχιτεκτονικά, ιστορικά, πολιτιστικά, κοινωνικά,
συναισθηματικά που τον καθιστούν μοναδική οντότητα. Αυτά οφείλουν να αποτελούν και το
βασικό στοιχείο προβολής του τόπου, αυτό που θα τον αναδεικνύει. Η ατμόσφαιρα, επίσης,
είναι ένα άυλο ιδίωμα ενός τόπου.
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ΤΟΠΙΟ
Σε ένα ευρύτερο επίπεδο, συναντάμε την έννοια του Τοπίου. Τοπίο ονομάζεται το σύνολο
των υλικών και άυλων στοιχείων του τόπου που αλληλεπιδρούν με τις γνωστικές λειτουργίες
του ανθρώπου και οδηγούν στον σχηματισμό της εικόνας του. Κατά μια άλλη έννοια, είναι το
πλαίσιο εδάφους πάνω στο οποίο προβάλλεται ο πολιτισμός, όπως αυτός προκύπτει και
εκφράζεται μέσα από τη συλλογική συνείδηση των κατοίκων του80 .
Το τοπίο θα μπορούσε να διαχωριστεί σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, ανάλογα με τα
φαινόμενα που συμβαίνουν σε αυτό. Ο Scultz διευκρινίζει πως είναι ένα περιεκτικό
φαινόμενο μέσα στο οποίο συμβαίνουν κι άλλα φαινόμενα, που δημιουργούν άλλα φαινόμενα
και περιβάλλοντα, ως ένα είδος fractal θα λέγαμε σήμερα. Στην ουσία, τοπίο είναι ένας
ζωντανός οργανισμός στον οποίο συμβαίνουν διεργασίες και λειτουργίες από μικρότερα μέρη
τα οποία με τη σειρά τους αποτελούνται από άλλα μικρότερα. Διαχωρίζεται, επίσης, το
εσωτερικό από το εξωτερικό τοπίο.
Αυτή είναι η έννοια του τοπίου.81 Μία έννοια, ωστόσο, η οποία όσο κι αν ακόμη και η ίδια
της η γλωσσολογική προέλευση αναδεικνύει τον αφηρημένο και ακαθόριστο χαρακτήρα της,
η δυτική σκέψη και ιδιαίτερα η δυτική τέχνη έχουν διαμορφώσει στη συνείδηση του
σύγχρονου ανθρώπου τη σύμβαση περί του τοπίου ως μια, λίγο πολύ, ρεαλιστική απεικόνιση
του χώρου και δη ενός φυσικού τοπίου.82
ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΩΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΜΑ
Το τοπίο σαν εικονογραφικό θέμα είναι μια από τις αγαπημένες απεικονίσεις στην τέχνη
ανά τους αιώνες. Η τοπιογραφία αποτελεί διαχρονική πηγή έμπνευσης, είτε σαν αφηγηματικό
συμπληρωματικό στοιχείο σε παραστάσεις, με καθοριστικό ή όχι ρόλο, είτε σαν αυτοτελής
σύνθεση. Στην αρχαία Αίγυπτο τοπία συνόδευαν τους νεκρούς στην τελευταία τους κατοικία,
ενώ και η μινωική τέχνη έχει ιδιαίτερα υμνήσει το τοπίο της Κρήτης, όπως μαρτυρεί ο
διάκοσμος των αγγείων, η σφραγιδογλυφία, αλλά και η ζωγραφική στις τοιχογραφίες των
μινωικών ανακτόρων. Η ίδια αφηγηματική διάθεση, με αναπαραστάσεις του τοπίου,
παρατηρείται και σε τοιχογραφίες του κυκλαδικού πολιτισμού της εποχής, καθώς και στο
ζωγραφικό διάκοσμο των αγγείων, ενώ στη Μυκηναϊκή τέχνη το τοπίο σχηματοποιείται και
γίνεται πιο αφαιρετικό.83 Στο δυτικό μεσαίωνα, το τοπίο εμφανίζεται αρχικά θεοποιημένο και
συνοδεύει τις θρησκευτικές σκηνές, ενώ στην Αναγέννηση οι αναπαραστάσεις των τοπίων
αρχίζουν να έχουν ένα σημαίνοντα ρόλο και απεικονίζονται στα αφηγηματικά θέματα.
Αρκετά αργότερα και λιγότερο μαζικά, εμφανίζονται οι κατά προσέγγιση απεικονίσεις
τόπων-τοπίων, με την έννοια της μη ρεαλιστικής «φωτογραφικής» απεικόνισης, της
περιγραφικής από μνήμης κι εν τέλει της απεικόνισης του «animus» ενός τοπίου. Αυτά
έγιναν και η αιτία για τη διαμόρφωση ρευμάτων τέχνης, όπως οι τοπιογράφοι της Βενετίας το
17ο αιώνα, ή αποτέλεσαν σημαίνοντα λόγο για τις σταδιακές αλλαγές παγιωμένων
εικονογραφικών κύκλων. Ωστόσο, χρονικά μόνο πολύ αργότερα, με αρχή κυρίως τη μετα80
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ιμπρεσιονιστική εποχή, οι ελευθερίες στην έκφραση που απέκτησε η τέχνη έδωσαν και τις
τεράστιες δυνατότητες στην τοπιογραφία, που εμφανίζεται σιγά σιγά απαλλαγμένη πια από
τους ακαδημαϊκούς της κανόνες. Τοπία κυβιστικά, φουτουριστικά, σουρεαλιστικά,
φοβιστικά και αφαιρετικά κυριαρχούν στη ζωγραφική.84
Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι η δυτική περί του τοπίου ζωγραφική νόηση, η οποία
αντικατοπτρίζει και τη γενική περί του τοπίου συνείδηση, αποτέλεσε, ουσιαστικά, ένα
πέρασμα από τη ρεαλιστική απεικόνιση της αντιληπτικής εικόνας ενός τόπου, στην πιο
αφηρημένη και τελικά στην ίδια την αντιληπτική εικόνα καθαυτή, μέσω της καθοριστικής
συμβολής κι άλλων επιστημών με την έννοια της εικόνας του τόπου, πέρα των καλών
τεχνών85.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
Μεταβαίνοντας σε έναν άλλο πεδίο και σε ένα πιο νομικό ορισμό για το τοπίο θα ορίσουμε
ως τοπίο «μία περιοχή όπως γίνεται αντιληπτή από ανθρώπους, του οποίου ο χαρακτήρας
είναι το αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών και/ή ανθρώπινων
παραγόντων», μια προσέγγιση που δόθηκε από την «Ευρωπαϊκή Σύμβαση του τοπίου» (Ε.Ε.
,2000)86 και κυρώθηκε το 2010 από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Στόχοι αυτής της σύμβασης
είναι η προώθηση της προστασίας των τοπίων, η διαχείριση και ο σχεδιασμός τους και η
οργάνωση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας σε ζητήματα τοπίων, και προωθείται καταρχάς η
αναγνώριση των τοπίων ως ένα συστατικό του ανθρώπινου περιβάλλοντος, ως μία έκφραση
της ποικιλίας της κοινής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και ως θεμέλιο της
ταυτότητάς τους.87
Ήδη από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, μια σειρά από θεωρητικές ή εφαρμοσμένες
κατευθύνσεις, στην Ευρώπη, θέλουν να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της διατήρησης:
«μιλώντας για τα ωραία πράγματα που προορίζονται για όλους, αυτά δεν είναι πια μόνο τα
μνημεία που θέλουμε να γίνονται σεβαστά και των οποίων απαιτούμε να προστατεύεται η
αυθεντικότητα... Είναι οι τόποι και τα τοπία, με άλλα λόγια το αγροτικό περιβάλλον ή το ίδιο το
πρόσωπο της φύσης...».88
Καθίσταται, επομένως, αντιληπτή η σημασία που δίνεται και από την νομοθετική τάξη
στην προστασία των τοπίων και την παράλληλη ανάδειξή τους ως μέρους της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς. Στην ευρεία του, άλλωστε, έννοια ο όρος «κληρονομιά» περιλαμβάνει
τόσο το φυσικό όσο και το πολιτιστικό περιβάλλον. Συμπεριλαμβάνονται, εν ολίγοις, τοπία,
ιστορικοί χώροι, τοποθεσίες και δομημένο περιβάλλον, καθώς και η βιοποικιλότητα, οι
συλλογές, οι παλιές και συνεχιζόμενες πολιτιστικές πρακτικές, η γνώση και οι ζωντανές
εμπειρίες.
Ωστόσο, στην εποχή της ραγδαίας παγκοσμιοποίησης, η προστασία, η διατήρηση, η
ερμηνεία και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ποικιλίας κάθε
τόπου, αποτελεί µια σημαντική πρόκληση για τον κόσμο. Η πρόσβαση στην κληρονομιά
84
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υλική ή/και άυλη ενός τόπου, είτε φυσικά είτε διανοητικά ή και συναισθηματικά, μέσα σε
λογικά πλαίσια και µε κατάλληλους χειρισμούς, αποτελεί ταυτόχρονα ένα δικαίωμα και ένα
προνόμιο. Η πρόσβαση αυτή συνεπάγεται την υποχρέωση του σεβασμού τόσο για τις
πολιτιστικές αξίες όσο και για τα ενδιαφέροντα και τα οικονομικά συμφέροντα της
κοινότητας όπου βρίσκεται η κάθε κληρονομιά, των τοπικών ομάδων που την διαφυλάττουν ή
των κατόχων ιστορικών ιδιοκτησιών καθώς και για τα τοπία και τους πολιτισμούς από τους
οποίους αυτή προέρχεται.89
2.2 Η Περίπτωση της Άνω Σύρου
Αυτή η μοναδική ταυτότητα ενός τόπου, είναι ένα παλίμψηστο χωρικών και κοινωνικών
φαινομένων όπως εξελίσσονται και μετασχηματίζονται στο χρόνο. Συγκροτείται από σύνολο
χαρακτηριστικών που έχουν υλική υπόσταση, δομή, σχήμα, δηλαδή ιδιότητες φυσικού και
ανθρωπογενούς τοπίου, αλλά και νοητικές συνισταμένες που διαμορφώνονται από τον
πολιτιστικό χαρακτήρα και το πνευματικό περιεχόμενο του τόπου.90
Κάθε μορφή αντίληψης (όραση, ακοή, όσφρηση, αφή, γεύση) όπως και κάθε
συναισθηματική, λογική και χρονική διάσταση συνεισφέρουν στη γνώση και βίωση του
τόπου και την συγκρότηση του τοπίου του.91 Όλα αυτά τα στοιχεία που μέχρι πρόσφατα στη
σύγχρονη πολεοδομική ιστορία, φαίνονταν αδύνατο να αποτυπωθούν προκειμένου να
αξιολογηθούν, καταγράφονται, σημειώνονται και αναπαράγονται σήμερα μέσα από τις νέες
δυνατότητες που έφερε η αλματώδης ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας.
Μεριμνώντας για τα παραπάνω κι έχοντας στο νου όλες τις παραμέτρους, αλλά και από
προσωπικό ενδιαφέρον, η εργασίας μας αποτελεί μία προσπάθεια για την ανάδειξη της
φυσιογνωμίας του τόπου της Άνω Σύρου και μία ευκαιρία για να αναμειχθούμε και με τη
φυσιογνωμία της Ερμούπολης, μιας ιστορικής πόλης με ιδιαίτερο χαρακτήρα, κτισμένη με
τρόπο που ακολουθεί το ανάγλυφο του εδάφους, με πολεοδομικό ιστό που διαφέρει ανά
περιοχή, με πολλαπλές χρήσεις και λειτουργίες κτλ. «Η Ερμούπολη δεν μπορεί να ενταχθεί σε
κάποιου είδους κατηγοριοποίησης «παραδοσιακών οικισμών». Αποτελεί ένα ξεχωριστό
παράδειγμα Ιστορικού Τόπου, με μοναδική φυσιογνωμία».92
Μέσα από τη μελέτη μας κατά την αναγνώριση και την παράλληλη προστασία και
ανάδειξη του ιστορικού συνόλου της Άνω Σύρου, οφείλαμε πέραν από την απλή καταγραφή
των ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών και μορφολογικών στοιχείων του, να επιστήσουμε την
προσοχή μας και σε κοινωνικές και πολιτιστικές παραμέτρους. Η κοινωνική παράμετρος
σχετίζεται με το «εσωτερικό» σύστημα ενός οικισμού και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναγνώριση χαρακτηριστικών όπως τα εξής: η λειτουργία του
συνόλου, η κοινωνική συνοχή του, η οικονομική δυνατότητα, οι παραγωγικές δυνάμεις της
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περιοχής, οι ιδιαίτερες «παραδοσιακές» δραστηριότητες και οι υφιστάμενες δυνατότητες
συνεργασιών.93
Συνολικά, διακρίνουμε πως τα υλικά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορούν να
αναδειχθούν μέσα από τη φύση και τον πολιτισμό που έχει δημιουργήσει η κοινωνία της Άνω
Σύρου, ενώ άυλα είναι εκείνα τα στοιχεία που διαμορφώνουν τον άνθρωπο και περνούν από
γενιά σε γενιά. Υλικά στοιχεία για την περίπτωση της Άνω Σύρου είναι ανθρώπινα
δημιουργήματα, όπως: οι κατοικίες, οι οδοί, οι ναοί, οι πύλες εισόδου, τα «στεγάδια», ενώ
ελάσσονα στοιχεία είναι οι κρήνες, τα πατητήρια, τα καμίνια, τα μελίσσια, τα
«ακουμπιστράκια» κ,α. Άυλα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι οι μνήμες, οι
ιστορίες, οι παραδόσεις, τα έθιμα, οι μύθοι και τα παραμύθια, η μουσική, οι τελετουργίες, οι
ανθρώπινες σχέσεις κ. α.
Μελετώντας όλα τα παραπάνω καταλήξαμε στη δημιουργία μίας προτεινόμενης
πολιτιστικής διαδρομής αποσκοπώντας στην ανάδειξη της φυσιογνωμίας της Άνω Σύρου
αλλά και την προστασία από την αλλοίωση και την αποψίλωσή της.
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3. ΤΟ ΝΕΡΟ
3.1 ΥΔΩΡ ΝΕΡΟ ACQUA AUGA AGUA AIGUA AKVO VODA VATN RUVA
VAND DLO L’EAU LAHUI WATER WASSER SUKU SUV MAJI AMANZI
Το νερό, ως πολύτιμη πηγή ζωής και βασικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου,
αποτελεί κοινή κληρονομιά, μιας και είναι το πρωταρχικό αγαθό για την ανάπτυξη του
φυσικού περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση του ανθρώπου. Αναζητώντας ένα γενικό
συμβολισμό για το νερό μπορεί να λεχθεί ότι συμβολίζει την αρχέγονη ουσία, από την οποία
δημιουργήθηκαν όλες οι μορφές.94 Το νερό, το μόνο από τα τέσσερα στοιχεία της
κοσμογονίας (ὕδωρ, πῦρ, γῆ, ἀέρας) «Ὑπῆρχε στὴν ἀρχή, ἐπανέρχεται στὸ τέλος κάθε κοσμικοῦ
κύκλου καὶ θὰ ὑπάρχει πάντοτε»95. «Στὴν κοσμογονία, στοὺς μύθους, στὸ τελετουργικό, στὴν
εἰκονογραφία, τὰ νερὰ ἐκπληρώνουν τὴν ἴδια ἀποστολή, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πολιτιστικὸ σύνολο
στὸ ὁποῖο ἐντάσσονται: προηγοῦνται κάθε μορφῆς καὶ στηρίζουν κάθε δημιούργημα».
Η ανθρωπότητα έχοντας διαπιστώσει από την αρχαιότητα ότι το υδάτινο στοιχείο είναι
απαραίτητο για τη ζωή, κατανόησε την αξία του ήδη από πολύ νωρίς, και γι αυτό
εγκαθιστούσε οικισμούς κοντά σε λίμνες και ποτάμια.96 Προκειμένου μάλιστα ο άνθρωπος
να προμηθεύεται και να χρησιμοποιεί ευκολότερα το νερό δημιούργησε στη συνέχεια
κατασκευές όπως στέρνες, πηγάδια, υδραγωγεία, αυλάκια, κανάλια, βρύσες/κρήνες, που
κύριο σκοπό είχαν να εξασφαλίσουν την επάρκειά του, με την αποθήκευσή του και την
διοχέτευσή του, για την ικανοποίηση σημαντικών αναγκών του. Συνεπώς, οι κατασκευές
αυτές αποτελούσαν έργα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των πληθυσμών. Η εξασφάλιση
νερού για τις ανάγκες των κατοίκων ενός οικισμού (πόσιμο, για οικιακή χρήση) και για την
παραγωγή (γεωργία, κτηνοτροφία, μεταποίηση των προϊόντων), η οποία αποτελούσε
απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυσή του, δεν παύει να αποτελεί διαρκή φροντίδα των
κατοίκων του και η προστασία της πηγής να αποτελεί κύριο μέλημα της κοινότητας.
Σε πολιτισμικό επίπεδο το νερό, ως κύριο φυσικό στοιχείο, συνδέεται άμεσα με τη ζωή.
Ξεδιψάει-ποτίζει, θεραπεύει, αγνίζει-καθαίρει-σώζει, ωστόσο μπορεί να καταστρέψει
(πλημμύρα), να πνίξει και να μολύνει. Με βάση τις κοσμογονικές αντιλήψεις του αρχαίου
κόσμου και τη σημασία του νερού στις ανάγκες της ζωής αυτό προβάλλει με μία τριπλή
συμβολική διάσταση: α) ως σύμβολο του καθαρμού, β) ως σύμβολο της ζωής και της
γονιμότητας και γ) ως σύμβολο του θανάτου και της καταστροφής.97 Έτσι, για τους
παραπάνω λόγους, το υδάτινο στοιχείο σχετίζεται στενά με τη λατρεία, και με πληθώρα
παραδόσεων. Αυτές κύριο στόχο έχουν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια των
υδάτινων ευεργετικών δυνάμεων, ενώ επιδιώκουν να αποτρέψουν καταστροφές που θα
μπορούσαν να προκληθούν από την μόλυνση ή την στέρηση του ίδιου του νερού.
Στη χώρα μας και μάλιστα στην Ελληνική Πολυνησία, που χαρακτηρίζεται από λειψυδρία
και ξηρασία, το υδάτινο στοιχείο λατρεύτηκε και υμνήθηκε τόσο στην μορφή της θάλασσας,
όσο και στην πόσιμη μορφή του (ποτάμια, πηγές, πηγάδια, βρύσες και κρήνες). Το αρχέτυπό
του είναι το «ζών ύδωρ», το «αθάνατο νερό» της παγκόσμιας κοσμολογίας. Στην αρχαία
Ελλάδα η λατρεία των πηγών, λιμνών και ποταμών προϋπήρχε της θρησκευτικής μυθολογίας94
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κοσμογονίας και οι μύθοι για τις νύμφες και τους δαίμονες των νερών (Θέτις, Νηρεύς,
Τρίτων, Γλαύκος, Πρωτέας, Πηνειός, Αχελώος) είναι πολυάριθμες. Την ίδια περίοπτη θέση
κατέχει το νερό στην ιουδαϊκή μυθολογία, η οποία περνάει και στον χριστιανισμό, ως ευλογία
Θεού, αρχή της δημιουργίας, μορφή Θεοφανίας.98 Στο χριστιανισμό το νερό παίρνει τη μορφή
αγιάσματος και τοποθετείται στο νάρθηκα ή στον περίβολο του ναού. Μια ιερή κανάτα,
δηλαδή ένα αγγείο που περιέχει ιερό νερό («αγιασμός») είναι γενικά τοποθετημένη κοντά
στην είσοδο των εκκλησιών (Εικόνα 1). Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ονομάζεται bénitier.
Χρησιμοποιείται στην Καθολική Εκκλησία, στις Αγγλικανικές Εκκλησίες και σε κάποιες
Λουθηρανικές για να κάνει ο πιστός το Σήμα του Σταυρού χρησιμοποιώντας ιερό νερό
(«αγιασμός») κατά την είσοδό του στην εκκλησία (Εικόνα 2). Το ιερό νερό ευλογείται από
ιερέα ή διάκονο και πολλοί χριστιανοί πιστεύουν ότι είναι υπενθύμιση των βαπτιστικών
υποσχέσεων.

Εικόνα 1. (Αριστερά) Αγγείο που περιέχει ιερό νερό («αγιασμός»99 Εικόνα 2. (Δεξιά) Φωτογραφία από την
είσοδο στο Ναό Παναγίας της Καρμήλου, Άνω Σύρος (προσωπικό αρχείο)

Σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία και πιο συγκεκριμένα, τις αγιογραφικές αναφορές
στο νερό, παρατηρούμε ότι αυτό όχι μόνο είναι βασικό στοιχείο της σύστασης και
δημιουργίας του κόσμου, αλλά παραμένει βασικός χώρος, τόπος και τρόπος της αναπλάσεως
του ανθρώπου, μέσω του μυστηρίου του αγίου βαπτίσματος. Ο Alexander Schmemann
αναφερόμενος στη σημασία της ευλογίας του ύδατος που προηγείται της βαπτίσεως
αναφέρει: «Εἰσερχόμενοι σ’ αὐτὸ τὸ μυστήριον τοῦ ὕδατος, ἀρχίζουμε νὰ καταλαβαίνουμε τὸ
γιατί, γιὰ νὰ σώσουμε ἕναν ἄνθρωπο, πρέπει πρῶτα ἀπ’ ὅλα νὰ τὸν καταδύσουμε στὸ νερό»100.
Κατά τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, «Ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ
συνδέθηκε μὲ τὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανίων, τὴν ἀκολουθία τοῦ βαπτίσματος καὶ τὴν ἐν γένει
βαπτισματικὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας μὲ ὅ,τι αὐτὴ προβλέπει γιὰ τὸν ἁγιασμὸ τοῦ ὕδατος. Τὴν
παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανίων, οἱ πιστοὶ ἔπαιρναν νερό, ἔπιναν καὶ ράντιζαν ἑαυτοὺς
καὶ τὰ σπίτια τους καὶ στὴ συνέχεια στὸ ἁγιασμένο νερὸ βαπτίζονταν οἱ κατηχούμενοι.
Ἀργότερα, ὅταν πλέον δὲν ὑπῆρχε ἡ τάξη τῶν κατηχουμένων, ἀφοῦ ἐν τῷ μεταξὺ γενικεύθηκε ὁ
νηπιοβαπτισμὸς (στ΄ αἰ.), ἡ πράξη τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος διατηρήθηκε συνδεδεμένη μὲ τὴν
ἑορτὴ τῶν Θεοφανίων καὶ τὴ βάπτιση τοῦ Κυρίου..»101. Στην Ορθόδοξη παράδοση, επίσης, «ο
μικρός αγιασμός» τελούνταν κάθε πρώτη του μήνα102.
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Πολυμέρου-Καμηλάκη Α.,(1999). Πηγές, υδραγωγεία-οικισμοί. Βίοι παράλληλοι στην ιστορία και στις
παραδόσεις. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης 12-14 Δεκεμβρίου 1997, Το νερό πηγή ζωής, κίνησης,
καθαρμού, Αθήνα : 171-188
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Διαθέσιμο σε https://episkopisyrou.gr/to-evlogimeno-nero-tou-agiasmou/

100

Ἐξ ὕδατος καί πνεύματος, μτφρ. Ἰωσήφ Ροηλίδης, Ἀθήνα 1990, σ. 57

101

Καραϊσαρίδης Κ.,(2016). Οι ακολουθίες του αγιασμού και η θεραπευτική τους διάσταση. άρθρο, Διαθέσιμο
σε: http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/liturgical/karaisaridis_akolouthies.pdf, σελ. 9,10
102

Ὅσο ἦταν ὁ μικρὸς ἁγιασμὸς συνδεδεμένος μὲ τὴ θεία λειτουργία, σύμφωνα καὶ μὲ τὴ γνωστὴ λειτουργικὴ
πρακτικὴ καὶ ἄλλων ἀκολουθιῶν συνδεδεμένων μὲ τὴ θεία λειτουργία (βάπτισμα, γάμος, εὐχέλαιο), εἶχε
συνεπτυγμένη μορφή, χωρὶς τὸ ἐναρκτήριο μέρος.
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Η πηγή ή κρήνη αποτελεί τόσο υλικό, όσο και άυλο πολιτιστικό στοιχείο. Πολλές εθιμικές
και λατρευτικές πράξεις συνδέονται με τις κρήνες και τις πηγές, όπως το αμίλητο νερό, που
δείχνουν την ιερότητα του χώρου και τις ποικίλες συμβολικές λειτουργίες του. Ο Κλήδονας
είναι λαϊκό έθιμο, που σχετίζεται με το νερό κι επιβιώνει από την αρχαιότητα. Τελείται στις
23 Ιουνίου, παραμονή της εορτής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και, παράλληλα, κοντά
στο θερινό ηλιοστάσιο. Σύμφωνα με την παράδοση, στο έθιμο του Αη Γιάννη Κλήδονα,
εμφανίζεται στις άγαμες κοπέλες η ταυτότητα του μελλοντικού τους συζύγου 103. Άλλο έθιμο
είναι το προσκύνημα της βρύσης από τη νύφη την Δευτέρα μετά το γάμο της και το
«καλάντισμα» της βρύσης το πρωί των Χριστουγέννων (Εικόνα 3) και το κέρασμά της την
Πρωτοχρονιά.

Ὁ ἱερέας ἦταν «φορεμένος» (Πάτμου 105, ιγ΄ αἰ.), ἡ ἀκολουθία ἄρχιζε μὲ τὸ «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία…» (Πάτμου
105), κατὰ τὴν ψαλμωδία τῶν ἀντιφώνων ὁ ἱερέας ἐξερχόταν τοῦ βήματος καὶ πήγαινε στὸ νάρθηκα ἢ στὸ σημεῖο
ποὺ ὑπῆρχε ἡ φιάλη μὲ τὸ πρὸς καθαγιασμὸ ὕδωρ, διαβαζόταν ἡ καθαγιαστικὴ εὐχή, προχωροῦσε στὴ συνέχεια
πρὸς τὸ μέσο τοῦ ναοῦ, ἀνεγίνωσκε τὴν εὐχὴ τῆς μικρᾶς εἰσόδου καὶ ἀκολούθως εἰσερχόταν στὸ ἅγιο βήμα.
Ἄλλη μία μορφὴ ἐξέλιξης τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ εἶναι ἡ τοποθέτησή του στὴ θέση τῆς λιτῆς τῆς συνδεδεμένης μὲ τὴ
θεία λειτουργία. Ὁ ἱερέας ἐξερχόταν πρὸς τὴ φιάλη ἔξω τοῦ ναοῦ καὶ ἀντὶ τῶν τροπαρίων τῆς λιτῆς ψάλλονταν τὰ
τροπάρια τοῦ λούσματος τῶν Βλαχερνῶν.
Ἡ κατάληψη τῆς θέσης τῆς λιτῆς ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ, ὅπως περιγράφηκε πιὸ πάνω,
προσέδωσε στὸ μικρὸ ἁγιασμὸ καὶ ἄλλα στοιχεῖα λιτανείας, ὅπως εἶναι ἡ ἐπίκληση στὶς εὐχὲς τῶν πρεσβειῶν τῆς
Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων καθὼς καὶ ἡ λιτανευτικὴ μορφὴ τῆς ἐκτενοῦς. (Καραϊσαρίδης Κ.,(2016). Οι
ακολουθίες
του
αγιασμού
και
η
θεραπευτική
τους
διάσταση.
άρθρο,
Διαθέσιμο
σε:
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/liturgical/karaisaridis_akolouthies.pdf,σελ.5)
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Έθιμο Αη Γιάννη Κλήδονα: Δυο με τρεις ημέρες πριν από το άνοιγμα του κλήδονα τα κορίτσια κάθε
γειτονιάς ορίζουν το σπίτι στο οποίο θα ανοιχτεί. Στις 23 προετοιμάζεται ο κλήδονας στο προεπιλεγμένο σπίτι.
Το απόγευμα της ημέρας ένα μικρό αγόρι ή κορίτσι του οποίου και οι δύο γονείς ζουν πηγαίνει σε μια πηγή ή
ένα πηγάδι ή τρεις διαφορετικές βρύσες και παίρνει νερό με το δοχείο του κλήδονα. Το μεταφέρει στο σπίτι
χωρίς κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του να μιλήσει, ακόμα και αν επιχειρηθεί να του αποσπασθεί η
παραμικρή κουβέντα με πειράγματα, προσβολές και ελευθεροστομίες. Γι΄ αυτό το νερό ονομάζεται αμίλητο, ή
βουβό, αρπαχτικό ή «νερόν άκριτον». Αν ο μεταφορέας τελικά μιλήσει τότε αυτό πρέπει να χυθεί και να
μεταφερθεί άλλο αμίλητο. Όταν τελικά φτάσει στον προορισμό του χύνεται σε δοχείο με στενό λαιμό για να μη
βλέπει αυτός που βγάζει τα αντικείμενα όταν ανοιχτεί ο κλήδονας. Σε μερικά μέρη της Ελλάδας το δοχείο
μεταφοράς του αμίλητου νερού πρέπει να είναι αμεταχείριστο. Στη συνέχεια όσοι πάρουν μέρους στον κλήδονα
φέρνουν διάφορα μικροκοσμήματα ή αντικείμενα, δαχτυλίδια, δαχτυλήθρες, καρφίτσες, κουμπιά, ακόμα και
φρούτα, όπως μήλα σημαδεμένα με κρυφά σημάδια, τα ονομαζόμενα και ριζικάρια ή σημάδια ή κληδωνικά και
ρίχνονται μέσα στο νερό, αφού αφιερωθούν νοερά σε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Ακολουθεί το κλείδωμα και
η ασφάλιση του δοχείου, ενώ μια γυναίκα, η ριζικάρισσα απαγγέλει: Κλειδώνουμε τον κλήδονα/ με τ΄ΑϊΓιαννιού τη χάρη/ κι όποια 'χει καλό ριζικό/να δώσει να το πάρει. Στη συνέχεια ο κλήδονας σκεπάζεται με πανί
ή με μαντίλι κόκκινου χρώματος και στεφανώνεται με φύλλα δάφνης, μυρτιάς, λυγαριάς, κομμένα από παρθένα
κοπέλα της οποία και οι δυο γονείς ζουν. (ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, Διαθέσιμο σε:https://el.wikipedia.org/wiki/Κλήδονας)
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Εικόνα 3.Το «καλάντισμα» της βρύσης την Πρωτοχρονιά στο Περίβλεπτο Μαγνησίας 104

Οι κρήνες δεν παρείχαν μόνο την υδροδότηση της κοινότητας, αλλά αποτελούσαν το
κέντρο του οικισμού. Βρίσκονται, συνήθως, εντός του οικιστικού ιστού και η χάραξη των
δρόμων έγινε ώστε να οδηγούν σε αυτές, ενώ, κάποιες φορές, βρίσκονται παράμερα, στα όρια
των οικισμών ή σε σημεία χαμηλότερα από τους πυρήνες τους, ανάλογα με το φυσικό
ανάγλυφο. Από τις κρήνες, οι γυναίκες, φορτωμένες με τις στάμνες τους, κουβαλούσαν το
νερό στο σπίτι. Η κοινωνική ζωή είναι ακόμα ένας τομέας όπου η κρήνη έπαιζε σημαντικό
ρόλο, ως τόπος συνάντησης των γυναικών και των νέων. Η θέση της γυναίκας του χωριού,
ήταν κατά κύριο λόγο στο σπίτι, ή στο περιβόλι και στο χωράφι.105Οι ευκαιρίες που είχε για
να εμφανιστεί σε πολυσύχναστους, κοινωνικούς χώρους και εκδηλώσεις ήταν ελάχιστες,
συνεπώς μια καλή ευκαιρία ήταν ο πηγεμός της στη βρύση του χωριού. Οι γυναίκες με τη
στάμνα φορτωμένη στους ώμους, περιδιαβαίνοντας τα σοκάκια, είτε περιμένοντας ώσπου να
γεμίσει με νερό, είτε πλένοντας τα υφαντά και τα ρούχα τους, είχαν την ευκαιρία να
κοινωνικοποιηθούν. Όμως, από το 19ο αι. με την ανάπτυξη των επιστημονικών κατασκευών,
που μεταφέρουν το νερό εντός των οικιών, η δημόσια βρύση εξαφανίζεται σταδιακά ή
αποκτά μόνο διακοσμητικό χαρακτήρα.
Ωστόσο, οι παραδοσιακές κρήνες, ως στοιχείο του παρελθόντος, μπορούν να συμβάλλουν
στην ανάδειξη της ταυτότητας ενός τόπου, διότι η λευκότητα, η αέναη ροή, η ανανεωτική
δύναμη και η καθαρκτική επίδραση του υγρού υδάτινου στοιχείου έχουν, ως οντότητες,
λειτουργίες και διαδικασίες, στιγματίσει καθώς και καθορίσει ολιστικά, την πορεία εξέλιξης
της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει κάποιο άυλο-υλικό πολιτιστικό στοιχείο, παρά το νερό, που
να μπορεί τόσο αποτελεσματικά να αναδείξει έναν τόπο.
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Αδάμη, Θ. & Ευθυμίου, Τ., Πέτρινες Κρήνες. από το βιβλίο: Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, Διαθέσιμο σε:
http://fthiotikos-tymfristos.blogspot.gr/2011/10/blog-post_6129.html (Προσπελάστηκε 25/10/2019)
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Κοντοθανάση Β.-Κ. και Παπαγεωργίου Δ.,(2003).Κρήνες της Αρκαδίας (Ανοικτές & Κλειστές)-Κατασκευές
και χρήσεις-Ένταξή τους στο Δίκτυο Ύδρευσης της αγροτικής γης. Πτυχιακή εργασία Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Σχολή
Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων, Αθήνα
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3.2 Νερό & Σύρος
Ορισμένα βασικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του νησιού δίνουν μία πρώτη εικόνα
για την παρουσία του νερού στο νησί. Το νησί είναι λοφώδες με μικρές κοιλάδες και το
υψόμετρο του είναι 442m (κορυφή Πύργος). Το έδαφος είναι γενικά πετρώδες και άγονο, με
πολύ έντονο ανάγλυφο. Έχει απότομες πλαγιές και στενές ρεματιές στο βόρειο μέρος του.
Υπάρχουν όμως, ομαλότερα τμήματα στο νότιο μέρος, καθώς και κατά τόπους αρκετή
βλάστηση στην ενδοχώρα. Οι ακτές είναι πολυσχιδείς και σχηματίζουν σε αρκετά σημεία
ασφαλείς όρμους, με επιφανέστερους του Φοίνικα στα νοτιοδυτικά και της Ερμούπολης στα
ανατολικά. Μικρότεροι είναι της Βάρης, του Γαλησσά, του Κινίου, του Δελφινίου, των
Γραμμάτων. Καθένας από τους όρμους αυτούς αποτελεί και τις κύριες λεκάνες απορροής στο
νησί.106
Στον υδρολογικό χάρτη της Σύρου παρουσιάζονται όλα τα υδατορέματα του νησιού, κύρια
και δευτερεύοντα (Εικόνα 4).

Εικόνα 4. Υδρολογικό δίκτυο νήσου Σύρου (Σκουλάτος, 2016)
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Σκουλάτος Δ.,(2016). Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε νησιωτικές περιοχές, Η περίπτωση της
Σύρου. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Π.Μ.Σ. Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και
Κρίσεων,Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
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Ενώ στον χάρτη Γεωμορφολογικού Υποβάθρου (Εικόνα 5) εμφανίζονται οι υδρολογικές
λεκάνες του νησιού, όπως έχουν καταγραφεί και αξιολογηθεί από τη μελέτη διαχείρισης
υδάτινων πόρων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, οι δημοτικες ενότητες της
Νήσου Σύρου, όπως και οι 13 ακτοπλοϊκές συνδέσεις με τα νησιά των Κυκλάδων και το
λιμάνι του Περαιά.

Εικόνα 5. Χάρτης Γεωμορφολογίας και Ακτοπλοϊκών Συνδέσεων Σύρου (Υπόβαθρο: Μελέτη Διαχείρισης
Υδάτινων Πόρων Κυκλάδων, 2001, ιδία επεξεργασία)

Στις Κυκλάδες παρουσιάζονται όχι μόνο προβλήματα λειψυδρίας, αλλά και έντονα
προβλήματα όσον αφορά την ποιότητα του πόσιμου νερού. Τα προβλήματα αυτά είναι
οξύτερα στην περίπτωση της Σύρου. Στο νησί βρέχει σπάνια και έτσι είναι περιορισμένες οι
ποσότητες νερού που μπορούν να προσληφθούν από τους υδροφόρους ορίζοντες. Κατ’
επέκταση τα επιφανειακά νερά της Σύρου είναι ελάχιστα. Έτσι ο κάθε οικισμός για να
καλύψει τις ανάγκες του για άρδευση και ύδρευση καλούνταν να αντλήσει το νερό των πηγών
και σε περίπτωση που αυτό ήταν ανεπαρκές να συμπληρώσει με νερό από πηγάδια.
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Η πηγή ως γεωμετρική- χωρική έννοια αποτελεί τον γεωμετρικό τόπο της τομής του
υδροφόρου ορίζοντα με τη στάθμη του εδάφους. Η υδάτινη πηγή ως γεωλογική
υπόσταση είναι μία συγκεντρωμένη εκροή υπόγειου νερού που εμφανίζεται στην επιφάνεια
του εδάφους ως ένα ρεύμα νερού που ρέει ελεύθερα.107 Στον ερμηνευτικό ορισμό της πηγής
αναγράφεται ότι είναι το μέρος, το άνοιγμα από όπου (μέσα από τη γη) αναβλύζει, βγαίνει
φυσικό νερό.108 Οι πηγές και οι αναβλύσεις γενικότερα συνδέονται στενά με τον κύκλο του
νερού στη φύση. Στην περίπτωση της Σύρου έχουμε σχετικά μεγάλο αριθμό μικρών πηγών
στις παρυφές κοιλάδων ή στα κράσπεδα λόφων πράγμα που είναι ένδειξη ρηχού υδροφόρου
ορίζοντα με μικρή περατότητα. Οι πηγές που συναντώνται κατά κύριο λόγο στο νησί είναι
αυτές που αναβλύζουν νερό από υψόμετρο σχηματίζοντας καταρράκτη.
Στην τοποθεσία Βαρβαρούσα, μέσα στη θάλασσα και σε μικρή απόσταση από την
παραλία, αναβλύζουν σε μεγάλη ποσότητα θερμά νερά, τα οποία είναι αστείρευτα. Δεν έχει
εξηγηθεί για ποιο λόγο αναβλύζει τόσο ζεστό και πόσιμο νερό μέσα από τη θάλασσα.. Το
Μάρτιο και τον Απρίλιο, τα νερά αυτά ξεπηδούν μέχρι και πενήντα εκατοστά πάνω από την
επιφάνεια της θάλασσας.109

Εικόνα 6. Πηγή Σύριγγα110
107

Υδρογεωλογικά οι πηγές και γενικά οι αναβλύσεις είναι στην πραγματικότητα «υπερχείλιση» υδροφόρων
στρωμάτων. Εκφορτίζουν τα υδροφόρα στρώματα. Αυτά τροφοδοτούνται με την κατείσδυση ή τη διήθηση από
τα κατακρημνίσματα και ανεβαίνει η στάθμη τους. Γι΄ αυτό εμφανίζονται γεωμορφολογικά στα χαμηλότερα
σημεία, στο επίπεδο βάσης, εκτός από τις πηγές που συνδέονται με επικρεμάμενους υδροφορείς.
(Διαθέσιμο σε: https://el.wikipedia.org/wiki/Υδάτινη_πηγή)
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Διαθέσιμο σε: http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=πηγή&dq=
109

Διαθέσιμο σε: https://www.syrosagenda.gr/2016/06/blog-post_42.html#.XcNqW6_QCUk

110

Διαθέσιμο σε: http://www.syriggas.gr/natural-water/source
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Η πηγή Σύριγγα στην Απάνω Μεριά (Εικόνα 6) αποτελεί ένα γεωλογικό φαινόμενο που
παρατηρείται στη Σύρο. Βρίσκεται στο όρος Σύριγγας, σε ιδιωτική περιοχή και έχει ιδιαίτερη
ιστορία. Γύρω από το όνομα της πηγής έχει αναφερθεί το παραμύθι «Η Σύριγγα και ο Πάνας»
και έχει εμπνεύσει τον Μάρκο Βαμβακάρη (Αχ να χα νερό του Σύριγγα..........). 111 Από
αναλύσεις που έγιναν πιστοποιήθηκε ότι το νερό της πηγής Σύριγγα περιέχει στη σύστασή
του στοιχεία από φυλλώματα πλάτανου. Όμως στη Σύρο δεν υπάρχουν πουθενά πλατάνια…
Κρήνη είναι η παραδοσιακή κατασκευή για τη λήψη, συγκέντρωση και παροχή πόσιμου
νερού με κύριο σκοπό την ύδρευση. Οι κρήνες συνήθως αξιοποιούν τα πηγαία ύδατα, έτσι και
η νεότερη ονομασία βρύση, που προέρχεται από το ρήμα βρύω δηλαδή αναβλύζω δηλώνει
την τοποθεσία που ρέει νερό.
Πηγάδι είναι το βαθύ και σχετικά στενό όρυγμα κυλινδρικού σχήματος, από το βάθος του
οποίου πηγάζει νερό112 διότι δίνει πρόσβαση σε εδαφικό νερό ή στον υδροφόρο ορίζοντα. Το
νερό του πηγαδιού αντλούνταν με δοχεία, όπως κουβάδες, τα οποία ανυψώνονται μηχανικά ή
με το χέρι.113 Πληθώρα πηγαδιών ιδιωτικής χρήσης συναντάμε στην Ερμούπολη και
βρίσκονται συνήθως σε αυλές κατοικιών. Κατά κύριο λόγο το γυναικείο φύλο έκανε χρήση
των πηγαδιών για την διεκπεραίωση των οικοκυρικών (Εικόνα 7), γι’ αυτό και οι μύθοι γύρω
από τα πηγάδια αφορούν συνήθως γυναίκες, όπως ο μύθος του «Αράπη». Κατά την λαϊκή
παράδοση τα πηγάδια, που έχουν μεγάλες υπόγειες δεξαμενές, έχουν το στοιχειό τους, έναν
κοντό συνήθως «αραπάκο, που βγαίνει και κάθεται στου πηγαδιού τα χείλια, και δεν πειράζει
κανένα, ούτε μιλεί, μόνο αν περάσει καμιά κοπέλα της κάνει νοήματα να πάει κοντά. Και αν
πάει την περιποιείται και της δίνει πολλά δώρα».114

Εικόνα 7. Γυναίκες σε δρόμο στην Ερμούπολη της Σύρου (Syra – le quartier neuf, 1919)115
111

Διαθέσιμο σε: http://www.syriggas.gr/natural-water/source

112

Διαθέσιμο σε: http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=πηγάδι&dq=
113

Διαθέσιμο σε: https://el.wikipedia.org/wiki/Πηγάδι

114

Διαθέσιμο σε: https://alithinesgynaikes.gr/2016/05/19/ξεχασμένοι-μύθοι-θρύλοι-και-παραδόσε/?
fbclid=IwAR2AFikWoGM-Dlp4ZjZHI2jDDvJ3ispO8odHfc9uHRNL9wpMd4Z0bh_n9LI
115

Baud-Bovy, D. and Boissonnas, F.,(1919). Syra – Les porteuses d'eau, Des Cyclades en Crète au gré du vent,
Boissonnas & Co, Γενεύη
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Συνεπώς οι πηγές και τα πηγάδια αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για μυθοπλασίες και
θρύλους. Βαθιά ριζωμένες στις δοξασίες του λαού μας κυριαρχούσαν παλιά αντιλήψεις που
έχουν σχέση με το νερό και τις πηγές όπως ότι Νύμφες, Νεράιδες κι άλλα παράξενα
πλάσματα τριγυρνούσαν στις σκιερές γωνιές των δασών, φύλαγαν τις πηγές και τις κρήνες
και λούζονταν σε αυτές. Στις περιοχές που μαστίζονται από λειψυδρία η αναζήτηση νέων
πηγών νερού είναι αγωνιώδης, πράγμα που καθρεφτίζεται στις δοξασίες και παραδόσεις των
κατοίκων του, στις οποίες οι εχθρικές δυνάμεις σχεδόν πάντοτε επιβουλεύονται τις πηγές.
Σύμφωνα, λοιπόν με σχετικές παραδόσεις την μοναδική πηγή στην περιοχή διαφεντεύει
δράκοντας ή δράκος και δεν αφήνει το νερό ελεύθερο να δροσίσει τους κατοίκους ή να ποτίσει
τη γη. Ο δράκος αυτός συγκατατίθεται να αφήσει για λίγες μόνο ώρες της ημέρας το νερό, αφού
τον «ταΐσουν» με ανθρώπινο κρέας. Με την παρέμβαση υπεράνθρωπης δύναμης ή
δρακοντοκτόνου αγίου (Γεωργίου, Δονάτου, Ρηγίνου κ.ά.) απαλλάσσεται ο πληθυσμός από το
μαρτύριο της λειψυδρίας και αφήνεται το νερό να κυλήσει άφθονο116.
Οι θρύλοι και οι μύθοι αυτοί αποτύπωναν ρεαλιστικά τους φόβους και τις αντιλήψεις της
εποχής, χρησιμοποιώντας ως μέσο τον κόσμο της φαντασίας. Κάπως έτσι, με βάση το νερό,
ξετυλίγεται μια ιστορία, η οποία αποτελεί καθρέπτη του πολιτισμού της Άνω Σύρου.
Αναφέρεται στους «Αράπηδες» που εμφανίζονταν από το πουθενά ή από τα πηγάδια κατά
άλλους, έκλεβαν τα παιδιά των Συριανών κι εξαφανίζονταν μυστηριωδώς όπως είχαν
εμφανιστεί, όπως και στα πέταλα από τις οπλές του αλόγου του Aï-Γιώργη, που αντηχούσαν
μέχρι πριν λίγα χρόνια στα σκαλάκια των σοκακιών της Άνω Σύρου, όταν «ο Άγιος έβγαινε τις
νύχτες για να εποπτεύσει την ενορία του»117.
3.3 Η πηγή και η διαδρομή των γυναικών της Άνω Σύρου
Το νερό, οι πηγές και οι κρήνες, συνδέονται άμεσα με τον πολιτισμό ενός τόπου και
συγκαταλέγονται στα στοιχεία που τον διαμορφώνουν, όπως είδαμε. Στην Άνω Σύρο υπάρχει
μια πηγή, που συνδέεται με ιστορίες, παραδόσεις, ήθη και έθιμα του νησιού, ίσως σε
μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες, λόγω της εγγύτητάς της με τον οικισμό (Εικόνα 8).
Στην περιοχή της Πηγής φτάνεις μέσω ενός λιθόστρωτου μονοπατιού που ξεκινά από την
πίσω πλευρά της Άνω Σύρου και μέσα από μια διαδρομή παράλληλη με το ρέμα αντικρίζεις
έναν παλιό ανεμόμυλο και τελικά το εξωκκλήσι του Αγίου Αθανασίου. Εκεί κοντά βρίσκεις
την Πηγή, όπου μπορείς να δροσιστείς απ’ το τρεχούμενο νερό της. Παράλληλα, αποτελεί και
το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και ξεκούραση.
Ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου χτίστηκε πάνω στα θεμέλια του εξωκλησιού Αγίου
Αθανασίου. Το εξωκλήσι αναφέρεται πως υπάρχει από το 1631. Βέβαια το πιο πιθανό είναι
πως κατασκευάστηκε παλαιότερα. Ο πρώτος ναός που χτίστηκε πάνω στα θεμέλια,
κατέρρευσε στις 2 Μαρτίου 1946, για να κτισθεί στη θέση του, το 1947, ο τωρινός
πετρόκτιστος Ναός με το πέτρινο καμπαναριό, που μέχρι σήμερα αποτελεί το στολίδι της
περιοχής118. Στην αλάνα κάτω από τα πλατάνια και δίπλα από το ρυάκι, λαμβάνουν χώρα
σήμερα διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και πανηγύρια.

116

Πολυμέρου-Καμηλάκη Α.,(1999). Πηγές, υδραγωγεία-οικισμοί. Βίοι παράλληλοι στην ιστορία και στις
παραδόσεις. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης 12-14 Δεκεμβρίου 1997, Το νερό πηγή ζωής, κίνησης,
καθαρμού, Αθήνα : 171-188
117

https://www.syrosagenda.gr/2016/06/blog-post_42.html#.Xc-ufSRR2Uk

118

Ορθόδοξες εκκλησίες, Άγιος Αθανάσιος (Πηγή), Διαθέσιμο σε: https://www.syrostoday.gr/Churches/32-Ag-AthanasiosPigi.aspx, (Προσπελάστηκε 5/11/2019)
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Εικόνα 8.Πηγή Άνω Σύρου (Γραβούρα, 1867) 119

Παλαιότερα, η Πηγή ήταν χώρος συνεύρεσης των γυναικών της Άνω Σύρου, καθώς
μαζεύονταν στο «πλυντήριο» της εποχής για να πλύνουν τα ρούχα και τα υφαντά τους, όμως,
ταυτόχρονα, αποτελούσε και μία ευκαιρία κοινωνικοποίησης, δικτύωσης και ένταξης σε ένα
ευρύτερο σύνολο. Η Πηγή ήταν και το μοναδικό σημείο εφοδιασμού με καθαρό πόσιμο νερό
και ήταν αρμοδιότητα των γυναικών να μεταφέρουν το νερό με μεγάλες στάμνες στα σπίτια
τους για να καλύψουν τις ανάγκες τους (Εικόνα 9). Μάλιστα υπάρχει και ένα σημείο στην
Άνω Σύρο όπου το μάρμαρο έχει φθαρεί και έχουν σχηματιστεί βαθουλώματα,
«ακουμπιστράκια»120, (Εικόνα 10), δείγμα της μεγάλης κόπωσης των γυναικών κατά αυτή τη
διαδικασία και της ανάγκης για ξεκούραση και ανασυγκρότηση δυνάμεων.
Το ρυάκι που διατρέχει την περιοχή είχε άφθονο νερό, σε αντίθεση με σήμερα, που έχει
μειωθεί σημαντικά. Παρ’ όλα αυτά, η αγαλλίαση που νιώθει ο επισκέπτης αντικρίζοντας αυτό
το τοπίο και το αίσθημα πως οι κόποι του ανταμείφθηκαν είναι πολύ έντονα όταν τελικά
καταφέρνει να γευτεί το δροσερό νερό και να απολαύσει την ηρεμία κάτω από το φύλλωμα
των δένδρων.
119

Rey, Etienne (1867). Voyage pittoresque en Grèce et dans le Levant fait en 1843-1844. Par E. Rey, peintre, &
A. Chenavard, architecte, Professeurs à l'Ecole des Beaux-Arts de Lyon, membres de l'Academie des Sciences,
Belles-Lettres Arts de ladite Ville, correspondants de plusieurs autres sociétés savantes, et Dalgabio, architecte.
Journal de Voyage. Dessins et planches lithographiées par Etienne Rey, τ. Ι-ΙΙ, Λυόν
120

Λινάκη, Ε.,(2016). Άυλοι και υλικοί πόροι της Άνω Σύρου. Μία πρότυπη πολεοδομική μελέτη. Διπλωματική
εργασία, Τμήμα μηχανικών χωροταξίας και ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
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Εικ. 9. (Αριστερά) Άνω Σύρος. Γυναίκες που κουβαλούν νερό 121

Εικ. 10. (Δεξιά) Τα «ακουμπιστράκια»122

121

Baud-Bovy, D. and Boissonnas, F.,(1919). Syra – Les porteuses d'eau, Des Cyclades en Crète au gré du vent,
Boissonnas & Co, Γενεύη
122
Αρχείο Ιωσήφ Στεφάνου
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4. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ – «Το ταξίδι προς την Πηγή»
4.1 Η Διαδρομή
Το «ταξίδι προς την Πηγή» αφορά μια πολιτιστική διαδρομή που σχεδιάστηκε στην
προσπάθεια ανάδειξης των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς της Άνω Σύρου.
Πρόκειται για μια νοητή σύνδεση της νεοκλασικής Ερμούπολης με τη μεσαιωνική Άνω Σύρο.
Με την παρουσίαση των σημείων ενδιαφέροντος δημιουργείται μια πορεία, πλούσια σε άυλα
και υλικά πολιτιστικά στοιχεία αυτού του τόπου. Η κοινωνία του ιστορικού παραδοσιακού
αυτού οικισμού έχει συνδυάσει τα άυλα και υλικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά, έχει
δημιουργήσει ιστορίες, παραδόσεις, μύθους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σύνδεσης ενός
στοιχείου της φύσης – νερό – με τον άυλο πολιτισμό της Άνω Σύρου είναι και ο μύθος των
Νεράιδων στην Πηγή.
Η κάθε «στάση» της διαδρομής έχει να παρουσιάσει και κάτι διαφορετικό. Από έναν μύθο
που αφηγείται ένα μνημείο μέχρι ένα γλυπτό ενός καλλιτέχνη. Υπάρχουν όμως και «γλυπτά»
που δημιουργήθηκαν με την πάροδο του χρόνου και οφείλονται σε συνήθειες της κοινωνίας,
όπως τα «ακουμπιστράκια». Αξιόλογα στοιχεία αρχιτεκτονικής, που σχετίζονται με τις
συνθήκες ζωής στον οικισμό, αλλά και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και άλλα.
Οι κεντρικοί δρόμοι που ενώνουν Άνω Σύρο με Ερμούπολη είναι η Eθνικής ΑντιστάσεωςΓ’ Σεπτεμβρίου που οδηγούν στις εισόδους της Καμάρας και κατ’ επέκταση της Κιουράς. Η
κυκλοφορία της Εθνικής Αντιστάσεως από την Καμάρα και μετά να διαχωρίζεται σε άνοδο

(από το νέο επαρχιακό δρόμο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015) και κάθοδο (από
την Εθνική αντιστάσεως στο τμήμα που ενώνει τις δύο εισόδους) (Εικόνα 11).

239

Εικόνα 11. (Επάνω). Χωρική συσχέτιση Ερμούπολης – Άνω Σύρου (Κάτω). Κυκλοφοριακή σύνδεση
Ερμούπολης – Άνω Σύρου προς «Καμάρα» και «Πάνω Τέρμα» (ιδία επεξεργασία)

Δεύτερη σημαντική οδός σύνδεσης των δύο οικισμών είναι η Αγίου Γεωργίου –
Ταξιαρχών που οδηγεί στην είσοδο της Πορτάρας. Τέλος, σημαντική σύνδεση εξυπηρετεί
και ένας άξονας με σκαλάκια που ενώνουν Άνω Σύρο και Ερμούπολη. Φυσικά συνδέσεις
εξυπηρετούν και τα διάφορα σοκάκια, μονοπάτια και οι κεντρικοί πεζόδρομοι Άνω Σύρου
που καταλήγουν στις νότιες εισόδους της, πολλές φορές στα σύνορα του οικισμού με την

240

Ερμούπολη, αφού σε μερικά σημεία υπάρχει άμεση γειτνίαση και σχεδόν συνένωση των δυο
οικισμών (Εικόνα 12).

Εικόνα 12. Χάρτης χρήσεων γης με συνδέσεις Ερμούπολης – Άνω Σύρου [Υπόβαθρο: (Στεφάνου,1972),
ιδία επεξεργασία]
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Εικόνα 13. Διαγραμματική απεικόνιση των σημείων ενδιαφέροντος Ερμούπολης , Άνω Σύρου κι ενδιάμεσης
σύνδεσης (ιδία επεξεργασία)
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4.2 Ανακαλύπτοντας τις «Στάσεις» της διαδρομής & Σημεία Ενδιαφέροντος123 μέσα
από την αφήγηση μίας αξέχαστης εμπειρίας
Η Αναστασία, η Γωγώ, η Έλενα, η Ευγενία, η Καλλιόπη και η Κατερίνα έχοντας δηλώσει
συμμετοχή από καιρό στο 9ο διεπανεπιστημιακό σεμινάριο του Ινστιτούτου Σύρου,
καταφθάνουν στις 09.00, πρωί Κυριακής, στο λιμάνι της Ερμούπολης, ανυπομονώντας να
ζήσουν μία αξέχαστη εμπειρία. Χωρίς να γνωρίζονται ακόμη μεταξύ τους αποβιβάζονται από το
καράβι και συμβουλευόμενες η κάθε μία από έναν χάρτη ξεκινούν την πορεία τους με
προορισμό την Μονή Ιησουιτών, όπου και θα διαμείνουν.
Κατά την αναμονή της στο λιμάνι, η Κατερίνα, ως αρχιτέκτονας που παρατηρεί κάποια
ελάσσονα στοιχεία που θα μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρον σαν αντικείμενο έρευνας,
συγκεντρώνει την προσοχή της σε έναν αγωγό μεγάλης ποσότητας νερού που εκβάλλει με
κάποια ορμή στη θάλασσα. Παρομοιάζοντας τον αγωγό αυτό με ένα τεχνητό ποτάμι δεν
διστάζει να το ερευνήσει λίγο παραπάνω. Διαπιστώνει ότι ΛΙΜΑΝΙ: Η Ερμούπολη είναι
χτισμένη σε μία έκταση με έντονες κλίσεις, ενώ η πλειοψηφία των υδατορεμάτων του
φυσικού ανάγλυφου, πριν την ανοικοδόμησή της, έχουν μετατραπεί σε αμαξωτές ή
κλιμακωτές οδούς. Ο μεγαλύτερος όγκος των ομβρίων υδάτων του κεντρικού ιστού της πόλης
παροχετεύεται σε έναν αγωγό που καταλήγει στη θάλασσα και βρίσκεται στην προκυμαία της
Ερμούπολης (Εικόνα 14).
Η Γωγώ έχοντας διασχίσει ένα μέρος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως συναντά το πρώτο
γεφύρι, η ύπαρξη του οποίου της γεννά κάποιες σκέψεις. Αυτό συμβαίνει διότι ως αρχιτέκτονας
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική έχει μελετήσει κρήνες και γεφύρια
σε όλη την Ελλάδα. Αν οι σκέψεις που έκανε μπορούσαν να περιγραφούν σε μία πρόταση, αυτή
θα ήταν ότι παρόλο που διανύουμε τον 21ο αιώνα οι ανάγκες του ανθρώπου για ύδρευση,
άρδευση και γεφύρωση περασμάτων παραμένουν, αλλά καλύπτονται αναλόγως με την
υφιστάμενη τεχνολογία της εποχής. Πληκτρολογώντας στην αναζήτηση Υδρογραφικό δίκτυο Γεφύρια - Σύρος βρίσκει τα παρακάτω: ΓΕΦΥΡΙΑ: (Εικόνα 15) Στην υδρολογική λεκάνη του
Επισκοπείου-Ταλάντων (στρατόπεδο) υπάρχει έργο διοχέτευσης των υδάτων προς τη
θάλασσα, ενώ η λεκάνη απορροής της συμπίπτει με την αρχή του αστικού ιστού της πόλης
της Ερμούπολης. Στην λεκάνη απορροής της Άνω Σύρου απορρέουν τα δύο κύρια ρέματα, το
ρέμα του Χριστού και της Σκορδιάς. Τα δύο αυτά ρέματα συγκλίνουν στην καρδιά της πόλης,
στο ρέμα της Λαλακιάς. Μέχρι το 1999 στην Λαλακιά δεν είχαν κατασκευαστεί έργα
διευθέτησης. Ο ιστός της πόλης απλωνόταν σε απόσταση λίγων μέτρων από την κοίτη του
ρέματος. Έτσι ξεκίνησε η κατασκευή της δημοτικής οδού της Λαλακιάς που περιελάμβανε
συνωδά έργα διευθέτησης του ρέματος σε όλο το μήκος του (Εικόνα 14). Έτσι, μετά την
ολοκλήρωση των έργων δεν έχουν σημειωθεί πλημμυρικά φαινόμενα ή φαινόμενα
υπερχείλισης του ρέματος ακόμη και σε περιπτώσεις ισχυρής βροχόπτωσης. 124

123

Βλέπε Εικόνα 13.

124

Σκουλάτος Δ.,(2016). Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε νησιωτικές περιοχές, Η περίπτωση της
Σύρου. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Π.Μ.Σ. Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και
Κρίσεων,Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
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Εικόνα 14. Περιοχή Λαλακιάς – Ερμούπολη & τα Τρία Γεφύρια125

Εικόνα 15. Τα Τρία Γεφύρια (προσωπικό αρχείο)
125

Διαθέσιμο σε www.pergamos.lib.uoa.gr
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Η Έλενα έχοντας επιλέξει να διασχίσει τον δρόμο Αγίου Γεωργίου - Ταξιαρχών, κάνει λάθος
και στρίβει δεξιά πριν προσεγγίσει την Πορτάρα φτάνοντας έτσι στο δημοτικό σχολείο. Ως
εικαστικός και εκπαιδευτικός σε σχολείο της κινεί το ενδιαφέρον το συγκεκριμένο σημείο που
βρέθηκε, γι αυτό παρόλο που συνειδητοποιεί την εκτροπή της από την συντομότερη διαδρομή
αποφασίζει να ψάξει σχετικά με το σχολείο και την παροχή νερού, καθώς παρατηρεί αυξημένο
ποσοστό βλάστησης σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΠΑΡΟΧΗ
ΝΕΡΟΥ: Σήμερα λόγω της χαμηλής στάθμης της Πηγής υπάρχουν μόνο τέσσερα σημεία
παροχής ύδατος στην Άνω Σύρο, η θέση βρύση σκαλάκια, πάνω από το Δημοτικό σχολείο, η
θέση Μπελαντάντα και η θέση Κάπου στη συνοικία Σκαλί. Επίσης, στο ψηλότερο σημείο του
λόφου της Άνω Σύρου, κοντά στον Ναό του Αγίου Γεωργίου, υπάρχει δεξαμενή
Η Ευγενία επιλέγοντας να καλύψει ένα μέρος της διαδρομής με ταξί φτάνει συντομότερα από
όλους στην κάτω είσοδο της Άνω Σύρου. Συνειδητοποιώντας ότι έχει ακόμα δρόμο μπροστά της
αποφασίζει να ξαποστάσει. Με την ιδιότητα του μηχανικού χωροταξίας αναλογίζεται την έννοια
της εισόδου σε έναν οικισμό, καθώς και την τοποθέτησή της ως προς αυτόν. Στο διαδίκτυο
βρίσκει ότι ΚΑΤΩ ΕΙΣΟΔΟΣ («ΚΑΜΑΡΑ»): Η κυριότερη πύλη εισόδου που παραμένει έως
σήμερα είναι η «Καμάρα» (Εικόνα 16 & 17). Διαχρονικά και κυρίως την δεκαετία του 1970 η
«Καμάρα» υπέστη πλήθος καταστροφών και αλλοιώσεων ως προς τη μορφή και το χρώμα
της, οι οποίες συνεχίζονται έως σήμερα126.

Εικόνα 16.(Αριστερά) Η «Καμάρα» την δεκαετία του ’60 (Λινάκη, 2016), Εικόνα 17. Η «Καμάρα» σήμερα 127

Η Αναστασία, ως ιστορικός τέχνης και το πιο “θεωρητικό μυαλό’’ της παρέας, αποφασίζει
να περιηγηθεί στην παραλιακή ζώνη για να διαμορφώσει κάποιες πρώτες εντυπώσεις σχετικά με
τον πολιτισμό και την ανάπτυξη της περιοχής. Κάποιοι άνθρωποι που συναντά την
συμβουλεύουν να επισκεφθεί οπωσδήποτε το μουσείο του Μάρκου Βαμβακάρη στην Άνω Σύρο
(Εικόνα 19), πράγμα που κάνει μέσα σε κάποια λεπτά. Εκεί συναντά τον κύριο Βαγγέλη, ο
οποίος παρατηρώντας τον έντονο ενδιαφέρον της για τους ανθρώπους που έζησαν σε αυτό το
ιδιαίτερο μέρος και με την ιδιότητα του γηγενή, της εξηγεί πως το σημείο στο οποίο βρίσκεται
αποτελεί μέρος της πιάτσας και της αναλύει γενικότερα τον όρο αυτόν. ΜΟΥΣΕΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ-ΠΙΑΤΣΑ: Η Πιάτσα (Εικόνα 18) αποτελεί το κεντρικό σημείο οργάνωσης του
δημόσιου χώρου στην Άνω Σύρο. Οργανώνεται από μικρά συνοικιακά μαγαζιά, χώρους
εστίασης, χώρους εκθέσεων, ενώ περιμετρικά αυτής χωροθετείται το Μουσείο Βαμβακάρη
126

Λινάκη, Ε. (2016). Άυλοι και υλικοί πολιτιστικοί πόροι της Άνω Σύρου: μια πρότυπη πολεοδομική μελέτη.
Πτυχιακή εργασία, Διαθέσιμη στο: http://ikee.lib.auth.gr/record/285196/files/LINAKH_DE.pdf
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και το Μουσείο Επαγγελμάτων που υπάρχει αρχείο της Άνω Σύρου. Στην πιάτσα συναντάται
το μίνι- μάρκετ της Άνω Σύρου, που αποτελεί και το μόνο κατάστημα ανεφοδιασμού. Κατά
τους θερινούς μήνες στην Πιάτσα οργανώνονται πλήθος συναυλιών, εκθέσεων και
πολιτιστικών εκδηλώσεων μνήμης και συνέχειας. Γύρω στη δεκαετία του 1950 ξεκίνησαν την
λειτουργία τους οι πρώτοι χώροι εστίασης, ενώ διαχρονικά η Πιάτσα αποτελούσε τόπο
συνάντησης, μουσικής, κοινωνικών εκδηλώσεων, αλλά και ένα χώρο ανδροκρατούμενο.
Αποτελούσε μια συρρικνωμένη μικρή κοινότητα, με κύριο πρόσωπο την ανδρική παρουσία
και ένα χώρο διονυσιακής έκφρασης128 , στην οποία δίνονταν οι δημόσιες ομιλίες και
παίρνονταν οι αποφάσεις. Ήταν και παραμένει έως σήμερα ένας χώρος συνδιαλλαγής και
ανταλλαγής και αποτελεί ένα από τα τοπόσημα της Άνω Σύρου.129

Εικόνα 18. Πιάτσα Άνω Σύρος130

Ο Μάρκος Βαμβακάρης (Δανακός Σύρου, 10 Μαΐου 1905 - Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 1972)
υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικός Έλληνας μουσικός του ρεμπέτικου τραγουδιού (Εικόνα 20).
Θεωρείται ο «Πατριάρχης» του ρεμπέτικου, καθώς έκανε γνωστό το είδος λόγω της μεγάλης
επιτυχίας που είχαν τα δισκογραφημένα τραγούδια του. Καθιέρωσε την ορχήστρα με
μπουζούκια και μπαγλαμάδες, η οποία παραμέρισε την προηγούμενη λαϊκή ορχήστρα των
σαντουροβιολιών.131
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Στεφάνου,Ι., (2017). Σημειώσεις από Σεμινάριο Ινστιτούτου Σύρου, Άνω Σύρος
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Λινάκη, Ε., (2016). Άυλοι και υλικοί πολιτιστικοί πόροι της Άνω Σύρου: μια πρότυπη πολεοδομική μελέτη.
Πτυχιακή εργασία διαθέσιμη στο: http://ikee.lib.auth.gr/record/285196/files/LINAKH_DE.pdf
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Εικόνα 19. Μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη, Άνω Σύρος132

Εικόνα 20. Προτομή Μάρκου Βαμβακάρη στην ομώνυμη πλατεία στην Άνω Σύρο 133

Η Καλλιόπη, η μικρότερη και η πιο αθλητική της παρέας είχε αποφασίσει πριν ακόμα φτάσει
στο νησί ότι θα ανέβει και θα μετρήσει τα σκαλοπάτια του οικισμού στο σύνολό τους
χρονομετρώντας ταυτόχρονα αυτή την διαδικασία. Απορροφημένη σε αυτό το παιχνίδι διασχίζει
τον οικισμό χωρίς να τον παρατηρεί σε βάθος μέχρι που διαβάζει την επιγραφή σε ένα
κατευθυντήριο βέλος ‘’προς Μονή Καπουτσίνων’’. Εξάπτεται το ενδιαφέρον της από την
συγκεκριμένη ονομασία και κατευθύνεται γρήγορα προς την Μονή. Αναγνωρίζοντας την
ενσωμάτωση της μονής στον οικισμό, ως κτιριακή εγκατάσταση, διερωτάται ταυτόχρονα
σχετικά με την σχέση - ενσωμάτωση των μοναχών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. ΑΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΟΝΗ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΩΝ: (1535) Η Μονή των Καπουτσίνων (Εικόνα 21), που
ανήκει ο Άγιος Ιωάννης χτίστηκε το 1635 από τον βασιλιά Λουδοβίκο ΙΓ’ της Γαλλίας. Το
1852 η Μονή πήρε τη σημερινή της μορφή. Στα υπόγεια του ναού υπάρχουν κρύπτες, που
132
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χρησίμευαν ως καταφύγιο στις επιδρομές των πειρατών. Το 1635 μετέβηκαν στην Μονή το
τάγμα των Καπουτσίνων και έγινε μια εκτεταμένη επισκευή της. Η δεύτερη έγινε το 1680.
Στον Άγιο Ιωάννη έδρευαν πολλές θρησκευτικές οργανώσεις όπως αυτή, της Καρδίας της
Παναγίας. Στην αυλή της Μονής, την Πλάζα, συνεδρίαζαν οι δημογέροντες του νησιού και
γινόταν οι συναθροίσεις του κοινού, τα χρόνια της επανάστασης. Ακόμη, στην κρύπτη, τη
«Κατακούμπα», φιλοξενούνται από το 1896 οστά και επιτύμβιες πλάκες παλαιών οικογενειών
της Άνω Σύρου. Εκεί γινόταν και οι νεκρώσιμες ακολουθίες. Η Μονή των Ιησουιτών
Καπουτσίνων, Αδελφών του Saint Vincent de Paul και των κοικωνικοθρησκευτικών ενώσεών
τους συνδέονται ως τάγματα με τΙς χώρες της δυτικής Ευρώπης. 134
CAPPUCCINO: Η λέξη "Cappuccino» στα ιταλικά σημαίνει «μικρή κουκούλα», λόγω
αυτής της μικρής κουκούλας που φορούσε μια συγκεκριμένη ομάδα Φραγκισκανών μοναχών,
η οποία ιδρύθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα, τους δόθηκε το παρατσούκλι «Καπουτσίνων
μοναχών», ή στα ιταλικά "Cappuccini". Αυτοί είναι οι ίδιοι μοναχοί της φημισμένης
Κρύπτης Καπουτσίνων στη Ρώμη Την περίοδο του Β’ παγκοσμίου πολέμου, είχε καταφθάσει
κάποιο στράτευμα στη νήσο Σύρο. Στο νησί υπήρχε έλλειψη τροφίμων, για αυτό κατέφυγαν
στη Μονή των Καπουτσίνων. Εκεί οι μοναχοί παρόλη την έλλειψη τροφίμων που υπήρχε, με
την διάθεση που είχαν να φτιάξουν κάτι ‘’δυναμωτικό‘’ για τους στρατιώτες και με την
ευρηματικότητα που διέθεταν προέβηκαν στην ανακάλυψη του καφέ καπουτσίνο,
αναμειγνύοντας το λιγοστό τους γάλα με καφέ και θερμαίνοντας το μείγμα σε καζάνια. Οι
στρατιώτες όντας σε σύγχυση, λόγω του πρωτόγνωρου περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την
κόπωση και την θέα του πρωτότυπου αυτού ροφήματος, συνέδεσαν το όνομα καπουτσίνο με
το προσφερόμενο σε αυτούς φαγητό.135

Εικόνα 21. Μονή Καπουτσίνων – Εκκλησία Αγίου Ιωάννη, Άνω Σύρος136
134

Λινάκη, Ε., (2016). Άυλοι και υλικοί πολιτιστικοί πόροι της Άνω Σύρου: μια πρότυπη πολεοδομική μελέτη.
Πτυχιακή εργασία διαθέσιμη στο: http://ikee.lib.auth.gr/record/285196/files/LINAKH_DE.pdf
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Τελικά συναντώνται και γνωρίζονται μεταξύ τους τα κορίτσια στο σημείο διαμονής τους στη
Μονή των Ιησουιτών πατέρων. Εκεί αφηγείται η κάθε μία την ιστορία που εκτυλίχτηκε κατά την
διάρκεια της διαδρομής της προς την Άνω Σύρο.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ξεκινούν όλες μαζί την περιήγησή τους μέσα στον οικισμό,
χωρίς κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, τριγυρίζουν μέσα στα σοκάκια της Άνω Σύρου,
ανακαλύπτοντας διαρκώς μία κρυμμένη γωνιά, ένα υπέροχο «στεγάδι», μία χαριτωμένη μικρή
αυλή με γάτες να κάθονται νωχελικά, ένα πεζούλι με θέα προς τη θάλασσα, ένα γραφικό
μαγαζάκι με μία υπέροχη βουκαμβίλια απέξω…. και δεν σταματούν να φωτογραφίζουν
λεπτομέρειες και να προσπαθούν να γεμίσουν το μυαλό τους με εικόνες, μυρωδιές κι ήχους.
Συνεχίζοντας έτσι την περιπλάνησή τους μέσα στα σοκάκια της Άνω Σύρου, κάποια στιγμή
φθάνουν σχετικά κοντά στη Μονή που διαμένουν κι ανακαλύπτουν μία μικρή πλατεία, που δεν
την είχαν δει μέχρι εκείνη τη στιγμή κι αποφασίζουν να καθίσουν λίγο στο μοναδικό παγκάκι
της, για να παρατηρήσουν τα αρχιτεκτονικά στοιχεία των γύρω κτηρίων. Στην άκρη της
βρίσκεται η ΠΡΟΤΟΜΗ ΦΡΕΡΗ: Η προτομή του συγγραφέα Βελισάριου Φρέρη (1900 1968) βρίσκεται σε μικρή πλατεία (Εικόνα 22) κοντά στην καθολική εκκλησία του Αγίου
Αντωνίου, ανάμεσα στα δαιδαλώδη σοκάκια του οικισμού της Άνω Σύρου. Λίγα κατηφορικά
σκαλιά οδηγούν στην πλατεία από την εκκλησία Αγίου Αντωνίου. Η πλατεία διαθέτει σκιά
λόγω του δέντρου, παγκάκι και φιλοξενεί και την προτομή του συριανού συγγραφέα (Εικόνα
23). Πρόκειται για μια ορειχάλκινη κατασκευή έργο του γλύπτη Αντώνιου Καλλέγια. Ο
λογοτέχνης αποδίδεται σε προχωρημένη ηλικία. Έχει μεγάλο μέτωπο και κοντά μαλλιά.
Φοράει γυαλιά μυωπίας, σακάκι, πουκάμισο και γραβάτα. Στην πρόσοψη του βάθρου
υπάρχουν δυο εντοιχισμένες μεταλλικές πλάκες. Στην πρώτη αναγράφονται τα λόγια:
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΦΡΕΡΗΣ, ενώ στη δεύτερη αναπαρίστανται εγχάρακτα ένα φτερό
βουτηγμένο στο μελάνι και ένα χαρτί με σκαλίσματα επάνω του. Η υπογραφή του γλύπτη
υπάρχει εγχάρακτη πάνω στην προτομή.137

Εικ 22. Πλατεία Φρέρη, Άνω Σύρος (προσωπικό αρχείο), Εικ.23. Προτομή Φρέρη (πρ. αρχείο)

Αφού ξεκουράστηκαν στην πλατεία Φρέρη, αποφασίζουν να κατευθυνθούν, ακολουθώντας
την κεντρική διαδρομή της Άνω Σύρου μέσα από ανηφορικά σκαλοπάτια, προς την κορυφή του
λόφου όπου βρίσκεται στο πιο ψηλό σημείο του ο ναός του Αγίου προστάτη του οικισμού Σαν
Τζώρτζη (Εικόνα 24) και πιο χαρακτηριστικό τοπόσημό του. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Ο Σαν
Τζώρτζης βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του λόφου, οχυρωμένος με το παλιό τείχος της
137

Πασσαλίδης, Θ., (2017). Η προτομή του Βελισάριου Φρέρη
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σε:

ανατολικής πλευράς και τη φυσική οχύρωση της ΒΔ πλευράς. Ο ναός χρονολογείται από τον
13ο αιώνα. Το 1617 η εκκλησία καταστράφηκε ολοσχερώς από τους Τούρκους. Το 1652 ο
ναός άρχισε να λειτουργεί ξανά. Η σημερινή εκκλησία ανακαινίστηκε το 1832 και με αυτή τη
μορφή υπάρχει μέχρι σήμερα138 (Εικόνα 25 & 26)
Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική (1832-1834) με δύο σειρές μαρμάρινων κιόνων. Φέρει
μαρμάρινο δάπεδο Τήνιου γλύπτη. Όλος ο εσωτερικός διάκοσμος δημιουργήθηκε από έναν
Ιταλό λεπτουργό, τον Vianello Giuseppe. Οι πίνακες του ναού είναι γνωστών ζωγράφων της
εποχής, όπως η “Καρδία του Ιησού” είναι του Gagliardi, ενός μεγάλου ζωγράφου του 19ου
αιώνα. Ο ναός φέρει Βαπτιστήριο, το οποίο είναι και το αρχαιότερο στοιχείο ολόκληρου του
Συγκροτήματος (1703), Σχολή, καμπαναριό και το Επισκοπικό Μέγαρο.

Εικόνα 24. Εικόνα Αγίου Γεωργίου (προσωπικό αρχείο)

Εικόνα 25. Εσωτερικό ναού Αγίου Γεωργίου (Σαν Τζώρτζη), Άνω Σύρος. Η είσοδος και το εκκλησιαστικό
όργανο (προσωπικό αρχείο)
138

Λινάκη, Ε., (2016). Άυλοι και υλικοί πολιτιστικοί πόροι της Άνω Σύρου: μια πρότυπη πολεοδομική μελέτη,
πτυχιακή εργασία διαθέσιμη στο: http://ikee.lib.auth.gr/record/285196/files/LINAKH_DE.pdf
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Εικόνα 26. Εσωτερικό ναού Αγίου Γεωργίου (Σαν Τζώρτζη), Άνω Σύρος (προσωπικό αρχείο)

Η επίσκεψη στο ναό ήταν μία εξαίσια εμπειρία για τα έξι κορίτσια. Η θέα της Ερμούπολης
και του λιμανιού είναι εκπληκτική από εκεί και το απόγευμα είναι η καλύτερη ώρα για να τον
επισκεφθείς. Θα ξαναέρχονταν, στα πλαίσια του σεμιναρίου μαζί με τον καθηγητή κ. Ι.
Στεφάνου, όπου θα τους περιέγραφε λεπτομέρειες από τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του ναού και
την αγιογραφία του, θα τους έδινε πληροφορίες για την πρόσφατη ανακατασκευή του, όπου είχε
την εποπτεία, αλλά θα τους διηγούνταν και ιστορίες του παρελθόντος από την ζωή των
καθολικών κατοίκων της Άνω Σύρου.
Αυτό το απόγευμα, φεύγοντας από τον Σαν Τζώρτζη και κατευθυνόμενες προς τα βόρεια
ανακαλύπτουν πολύ κοντά του, ένα ιδιαίτερο γλυπτό, αφιερωμένο στην «Απανωσυριανή
Μάνα», που σχετίζεται με το νερό κι αποφασίζουν να το φωτογραφίσουν και να ψάξουν
πληροφορίες γι΄ αυτό. ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΠΑΝΩΣΥΡΙΑΝΗΣ ΜΑΝΑΣ: Στα στενά σοκάκια της Άνω
Σύρου, πολύ κοντά στον καθολικό ναό του Αγίου Γεωργίου, βρίσκεται εντοιχισμένο πάνω σε
μια ανενεργή κρήνη (Εικόνα 29) γλυπτό της Δέσποινας Μπιρπίλη αφιερωμένο στις μητέρες
της Άνω Σύρου (Εικόνα 27). Πρόκειται για μια τετράγωνη γρανιτένια πλάκα πάνω στην
οποία αναπαρίσταται ανάγλυφα μια γυναικεία μορφή η οποία κρατά στα χέρια της ένα
κορίτσι και ένα αγόρι και προχωρά ανηφορίζοντας πάνω σε σκάλες (Εικόνα 28). Κάτω από
την γυναικεία μορφή υπάρχει η επιγραφή: ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΩΣΥΡΙΑΝΗ ΜΑΝΑ, Δέσποινα
Μιρμπίλη ΄08.
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Εικόνα 27. (αριστερά), 28. (μέσον) & 29. (δεξιά) Μνημείο αφιερωμένο "Στην Απανωσυριανή Μάνα"139

Ακριβώς απέναντι βρίσκεται η μικρή πλατεία με την ΠΡΟΤΟΜΗ Ι. ΔΑΛΕΖΙΟΥ: (Εικόνα 30)
Ο Δον Ιωάννης Δαλέζιος (Σύρος, Φεβρουάριος 1856 – Βόλος, 18 Μαρτίου 1898) ήταν
εθνομάρτυρας στον αγώνα κατά των Τούρκων, εφημέριος της καθολικής εκκλησίας του
Βόλου. Σπούδασε στη Σύρο και μετά στη Γένοβα. Στη συνέχεια επέστρεψε στη Σύρο και τον
Δεκέμβριο του 1884 πήγε στο Βόλο, ο οποίος ήταν κάτω από τουρκική κυριαρχία, για να
υπηρετήσει ως εφημέριος. Ο Δον Δαλέζιος αντικατέστησε τον Στέφανο Μαντζολίνο ως ιερέα
της Καθολικής εκκλησίας Βόλου, η οποία ήταν αφιερωμένη στην Αμίαντο Σύλληψη της
Θεοτόκου. Εκεί είχε δείξει ιδιαίτερο θάρρος και φιλοπατρία και καυτηρίαζε τις Τουρκικές
αρχές, συμπεριφορά που προκάλεσε την ενόχλησή τους. Τη νύχτα 18 προς 19 Μαρτίου 1898
δολοφονήθηκε. Η κηδεία του έγινε με ιδιαίτερη επισημότητα στον Ορθόδοξο Μητροπολιτικό
Ναό από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος. Εκατό χρόνια μετά τη δολοφονία του, ανεγέρθηκε
προτομή του στον περίβολο της Καθολικής Εκκλησίας.140

Εικόνα 30. Πλατεία Δον Ιωάννη Δαλέζιου, Άνω Σύρος141
139

Διαθέσιμο σε: https://odosell.blogspot.com/2018/02/stin-apanosyriani-mana-ano-syros.html

140

[Δον Ιωάννης Δαλέζιος Βικιπαίδεια], Διαθέσιμο σε: https://el.wikipedia.org/wiki/Δον_Ιωάννης_Δαλέζιος

141

Διαθέσιμο σε: https://www.koinignomi.gr/tags/don-ioannis-dalezios
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Προχωρώντας προς την επάνω έξοδο («Πάνω Τέρμα») του οικισμού στο Βορνά, βλέπουν
τον Ανεμόμυλο (Εικόνα 31 & 32) στα αριστερά του δρόμου κι αποφασίζουν να ανέβουν τα λίγα
σκαλάκια μέχρι την είσοδό του για να δουν την Ερμούπολη από αυτό το ψηλό σημείο και να
απολαύσουν το δροσερό αεράκι. ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ-ΒΟΡΝΑΣ: Η ονομασία -ΒΟΡΝΑΣ- ίσως
σχετίζεται με τον βορεινό προσανατολισμό της συγκεκριμένης τοποθεσίας. Η τοποθεσία
αυτή, ως εκτεθειμένη, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη στη μνήμη των κατοίκων με τον άνεμο,
ένα από τα τέσσερα στοιχεία της φύσης( γη- φωτιά – αέρας – νερό).Βοριάς και βοριαδάκι
αντίστοιχα αποκαλείται ο βόρειος άνεμος χειμώνα και καλοκαίρι. Προς αξιοποίηση της
έντονης παρουσίας του αέρα αυτού στην περιοχή έγινε εγκατάσταση ανεμόμυλου.

Εικόνα 31.(Αριστερά) Ανεμόμυλος στο «Πάνω Τέρμα» Άνω Σύρου 142, Εικόνα 32. (Δεξιά) Άποψη Ανεμόμυλου με
Σαν Τζώρτζη143

Αφού έβγαλαν φωτογραφίες, ήρθε η ώρα να πάρουν το λεωφορείο για να κατέβουν στην
Ερμούπολη για τη βραδινή βόλτα τους στην νεοκλασική πρωτεύουσα των Κυκλάδων.
Περιμένοντας, δίπλα στο πάρκινγκ των αυτοκινήτων, ανακαλύπτουν την ΠΡΟΤΟΜΗ
ΦΕΡΕΚΥΔΗ : (Εικόνα 33) Τον 6ο αιώνα π.Χ., όταν η Σύρος είχε καταληφθεί από τους
Σάμιους, γεννήθηκε στο νησί ο φυσικός φιλόσοφος Φερεκύδης, που αργότερα εγκαταστάθηκε
στη Σάμο και υπήρξε δάσκαλος του Πυθαγόρα. Θεωρείται εφευρέτης του Ηλιοτροπίου, του
πρώτου ηλιακού ρολογιού, που βρέθηκε στο χωριό Σαν Μιχάλης, μια μνημειώδη κατασκευή
που δημιουργήθηκε για τον προσδιορισμό του χρόνου και των εποχών με την κίνηση του
ηλίου144.
Ο Φερεκύδης ήταν θεογονιστής ποιητής και φιλόσοφος. Ανέπτυξε τη δική του
κοσμολογική θεωρία που επηρεάστηκε από τις ορφικές ιδέες, τη θεωρία του Θαλή, τη
μυθολογική Θεογονία του Hσιόδου και τις δοξασίες των ιερέων της αρχαίας Αιγύπτου.
Ποιητές σαν τον Φερεκύδη, περιγράφοντας τη γένεση και τη ζωή του κόσμου και των θεών
έστω και ανεπίγνωστα προσπάθησαν να δώσουν μια εξήγηση της πρώτης αρχής των
πραγμάτων. Τον 6ο π.Χ αιώνα, ο τύραννος της Σάμου Πολυκράτης επέκτεινε την κυριαρχία
του και στη Σύρο. κι έτσι, μέσω αυτής της κυριαρχίας ο Φερεκύδης βρέθηκε στη Σάμο όπου
δίδαξε τον μεγάλο Πυθαγόρα. Ήταν τέτοια η αγάπη και η ευγνωμοσύνη του Πυθαγόρα προς
το δάσκαλό του, που δε δίστασε όταν πληροφορήθηκε το θάνατο του Φερεκύδη να έρθει στη
Σύρο να πάρει τη σορό του και να επιβάλει να ενταφιαστεί στη Δήλο, αφού οι τότε ιερείς τον
υπελάμβαναν «ως άθεον και αντιστρατευόμενο κατά της τότε θρησκείας», σύμφωνα με Τ.
142

Διαθέσιμο σε: http://homouniversalisgr.blogspot.com/2018/10/blog-post_91.html

143

Διαθέσιμο σε: https://www.e-kyklades.gr/travel/showroom/tourism/FILOXENO?lang=el

144

Διαθέσιμο σε: https://www.syrosisland.gr/place/ferekydis-bust/
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Αμπελάς. Λέγεται, επίσης, ότι ο διάσημος αυτός φιλόσοφος διέμενε σε μια σπηλιά λίγο μετά
την Κυπερούσσα.145 Ίσως γι΄ αυτό υο λόγο, το όνομα του Φερεκύδη έχει δοθεί σε δύο
σπήλαια του νησιού, ένα στο ανατολικό τμήμα (Ρηχωπού), και ένα άλλο στην Αληθινή. 146

Εικόνα 33. Προτομή Φερεκύδη στο «Πάνω Τέρμα» της Άνω Σύρου147

Όμως, καθώς φωτογραφίζονται μπροστά από την προτομή του Φερεκύδη, βλέπουν το
πάρκινγκ των αυτοκινήτων και λένε να πάνε μέχρι εκεί γιατί δείχνει να έχει θέα προς την άλλη
πλευρά του νησιού. Δίπλα είναι άλλωστε… Μόλις φτάνουν, αμέσως, παρατηρούν ένα πολύ
όμορφο εκκλησάκι σύριζα στον ακριβώς απέναντι βράχο, πλήρως ενταγμένο στο τοπίο και
αποφασίζουν να πάνε να το δουν από κοντά, ξεχνώντας το λεωφορείο, που κάνει τη γραμμή
Ερμούπολη – Άνω Σύρος. Εισέρχονται μέσα στον οικισμό πάλι και ακολουθούν τη δεξιά
διαδρομή, όπου τους οδηγεί στον Σα(ν) Μιχάλη (Εικόνα 34) με την μικρή πανοραμική αυλή του
και το λευκό του χρώμα. ΣΑ(Ν) ΜΙΧΑΛΗΣ:

Εικόνα 34. Εκκλησάκι Σα(ν) Μιχάλη στην Άνω Σύρο 148
145

Διαθέσιμο σε: https://www.syrosisland.gr/place/ferekydis-bust/

146

[Φερεκύδης Βικιπαίδεια], Διαθέσιμο σε: https://el.wikipedia.org/wiki/Φερεκύδης

147

Διαθέσιμο σε: https://www.syrosisland.gr/place/ferekydis-bust/

148

Διαθέσιμο σε :www.pemptousia.gr

254

Ύστερα από ώρα, καθώς κάθισαν στο πεζούλι του, απολαμβάνοντας την ησυχία και το
αεράκι κι έχοντας, πλέον, χάσει το λεωφορείο για την Ερμούπολη, αποφασίζουν να γυρίσουν
στη Μονή Ιησουιτών πατέρων, αρχικά για ανασύνταξη δυνάμεων και στη συνέχεια να κατέβουν
από τα σκαλάκια της Άνω Σύρου προς την Ερμούπολη. Η διαδρομή δεν είναι μεγάλη και είναι
αρκετά εύκολη όταν κατεβαίνεις, όπως διαπίστωσαν λίγο αργότερα…..
Έχοντας εξερευνήσει την περιοχή εντός των πυλών, την επόμενη ημέρα νωρίς το πρωί,
αποφασίζουν να κατευθυνθούν προς την Πηγή. Έτσι πηγαίνουν προς την ΠΟΡΤΑΡΑ: Μία από
τις εισόδους του μεσαιωνικού οικισμού, που οδηγεί στην Πηγή του Αγίου Αθανασίου. Εκεί
βρίσκεται και μία από τις δύο γεωτρήσεις της Άνω Σύρου, που λειτουργούν σήμερα, με
εκτιμώμενη παροχή 4 m3/ώρα. Η άλλη γεώτρηση βρίσκεται στη θέση Χάλαρη της Άνω
Σύρου.
Στην συνέχεια, ακολουθώντας το λιθόστρωτο μονοπάτι, παράλληλα με το ρέμα, περνούν
πρώτα τον παλιό ανεμόμυλο κι ύστερα από λίγο αντικρίζουν το Ναό Αγίου Αθανασίου (Εικόνα
37) και δίπλα, ανάμεσα σε ένα πράσινο σκηνικό, την ΠΗΓΗ: Ένα από τα στοιχεία που όριζε
την φυσιογνωμία της Άνω Σύρου ήταν η Πηγή (Εικόνα 35 & 36), όπου οι κάτοικοι με
στάμνες αντλούσαν νερό. Οι γυναίκες που πήγαιναν στην πηγή να πάρουν νερό για τα
νοικοκυριά τους, λόγω της εκτενούς διαδρομής, αναγκαζόταν να κάνουν μια στάση. Από την
πολυκαιρία στο σημείο εκείνο του μαρμάρου που ακουμπούσαν την στάμνα, σχηματίστηκαν
βαθουλώματα, τα γνωστά «ακουμπιστράκια», μάρτυρες του κόπου και της στάσης των
γυναικών. Δυστυχώς στη σημερινή εποχή το μάρμαρο αυτό εκλάπη.149 Η πηγή είναι
συνδεδεμένη δεισιδαιμονικά με νεράιδες. Το μικρό «ταξίδι» στην Πηγή αποδείχτηκε μία
απολαυστική εμπειρία όλων των αισθήσεων …. Οι έξι φίλες είδαν, μύρισαν, άκουσαν,
γεύτηκαν, ένιωσαν κι αποφάσισαν, πριν ακόμα πάρουν το δρόμο της επιστροφής προς την Άνω
Σύρο για την έναρξη του 9ου Σεμιναρίου, ότι θα επισκεφθούν ξανά την Πηγή, τις ημέρες που θα
έμεναν στο νησί….

Εικόνα 35.(Αριστερά) Άποψη περιοχής Πηγή Αγίου Αθανασίου 150, Εικόνα 36. (Δεξιά) Πηγή (Λινάκη, 2016)

149

Λινάκη, Ε., (2016). Άυλοι και υλικοί πολιτιστικοί πόροι της Άνω Σύρου: μια πρότυπη πολεοδομική μελέτη.
Πτυχιακή εργασία διαθέσιμη στο: http://ikee.lib.auth.gr/record/285196/files/LINAKH_DE.pdf
150

Διαθέσιμο σε: https://www.koinignomi.gr/news/politismos/ekdiloseis/2014/08/29/9i-tsipoyrovradia-stin-anosyro.html
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Εικόνα 37. Ναός Αγίου Αθανασίου, Άνω Σύρος151

151

Διαθέσιμο σε: https://infomust.gr/ σύρος-η-όμορφη-αρχόντισσα-των-κυκλάδων/
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Εικόνα 38. Τομή και με σημειωμένες τις «στάσεις» της προτεινόμενης πολιτιστικής διαδρομής «Ένα ταξίδι στην
Πηγή» από την Ερμούπολη μέχρι την Πηγή Αγίου Αθανασίου στην Άνω Σύρο (ιδία επεξεργασία)
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4.3 Ιδέες για περαιτέρω ανάπτυξη – εφαρμογή Online
Απώτερος σκοπός της εργασίας είναι, αφενός, η περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδιασμού της
πολιτιστικής διαδρομής σε μικρότερη κλίμακα, με αναφορά και στα στοιχεία της σήμανσης
και του αστικού εξοπλισμού, που απαιτούνται για την υλοποίησή της. Αφετέρου, είναι η
ανάπτυξη μίας πρωτότυπης ηλεκτρονικής εφαρμογής, που, με ευχάριστο και δημιουργικό
τρόπο, θα μπορεί ο επισκέπτης να ακολουθεί την προτεινόμενη πολιτιστική διαδρομή από την
Ερμούπολη προς την Πηγή και να λαμβάνει, παράλληλα, πληροφορίες για τις στάσεις και τα
σημεία ενδιαφέροντος στην πορεία της ή να δημιουργεί τη δική του εναλλακτική. διαδρομή.
5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του αποτελούσε και θα αποτελεί πάντα το
βασικότερο βιοτικό θέμα στην κοινωνία. Μέσα σε αυτό και μέσω αυτού, ο άνθρωπος
εξελίσσεται και δημιουργεί το επόμενο καλύτερο και πιο προσαρμοστικό μοντέλο του.
Έτσι, ο χώρος γίνεται τόπος, έννοια που οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε σε όλες του
τις διαστάσεις γιατί εκτός από τις πραγματικές που είναι υλικές, ποσοτικές και μετρήσιμες, ο
τόπος έχει και ιδεολογικές και συναισθηματικές διαστάσεις, που είναι άυλες, ποιοτικές, μη
μετρήσιμες και ψυχολογικές. Αυτές οι διαστάσεις αποτελούν τα στοιχεία που τον καθιστούν
ιδιαίτερο, εκφράζουν την μοναδικότητα της οντότητάς του, δηλαδή της φυσιογνωμίας του ή
της ταυτότητάς του, όπως αυτή διατυπώνεται και εμφανίζεται μέσα από τα χαρακτηριστικά
του τοπίου του.152

152

Τσακίρη, Ε., & Βασιλαρά, Α., (2018). H ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. Έκδοση Ινστιτούτου Σύρου, Σύρος, σελ.39-54
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Το τοπίο, ως αντικείμενο μελέτης, μέχρι, σχεδόν τα μέσα του 20ου αιώνα, ενδιέφερε ουσιαστικά
μόνο τους ζωγράφους και τους κηποτέχνες , παρά το γεγονός ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του
πρώτου αιώνα , ορισμένες ειδικότητες επιστημόνων, όπως οι γεωγράφοι, είχαν ήδη αρχίσει να
ασχολούνται με αυτό.
Από την δεκαετία 1960-1970, ιδίως μετά την ‘’φοιτητική επανάσταση του ‘68’’, το ενδιαφέρον,
όχι μόνο των χωρικών επιστημόνων, αλλά και αυτών των ανθρωπιστικών επιστημών,
εμφανίζεται αυξημένο, με αποτέλεσμα στις ημέρες μας να εντείνεται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να
υπεισέρχεται ακόμη και στους χώρους της Πολιτικής και του Δικαίου. Η Ευρωπαϊκή σύμβαση
του τοπίου, όπως και η νομολογία που προέκυψε από αποφάσεις του ΣτΕ, οι οποίες
αναφέρονται στην φέρουσα ικανότητα του τοπίου, επιβεβαιώνουν αυτήν την άποψη.
Φυσικό, ήταν λοιπόν, όχι μόνο να διερευνηθεί σε βάθος το τοπίο ως ιδιαίτερα σημαντικό
αισθητικό αντικείμενο, αλλά και ως πολιτιστικό αγαθό και να διευρυνθεί έτσι η έννοια του από
μια απλή ‘’οπτική ενότητα’’, όπως εθεωρείτο μέχρι πρότινος, σε μια συνολική, συλλογική
αντίληψη ενός τόπου, φορέα, δηλαδή, της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του τόπου αυτού.
Σήμερα διεθνώς τα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλων των χωρών, ασχολούνται με το τοπίο, όχι
μόνο ερευνώντας τα διάφορα είδη και τις μορφές του, αλλά εμβαθύνοντας στη σημασία που
έχουν αυτά για την αναγνώριση , προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της ταυτότητα των
τόπων.
Από τα φυσικά έως τα ανθρωπογενή τοπία, από τα τοπία των ιστορικών τόπων έως τα
στηριζόμενα στα επιτεύγματα της πιο ανεπτυγμένης τεχνολογίας, σύγχρονα αστικά τοπία ή
άλλα, το πεδίο έρευνας διευρύνεται συνεχώς, αφού πλέον δεν περιοριζόμαστε μόνο στις
οπτικές μα προσλήψεις του χώρου και του χρόνου, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να
ασχοληθούμε με κάθε μορφή πρόσληψης, πρακτική, συναισθηματική η διανοητική. Το
ηχοτοπίο, το απτικό ή το οσμητικό τοπίο, έχουν την ίδια αξία με το οπτικό, ενώ και τα άυλα
στοιχεία ενός τόπου, τα παραγόμενα από τον μύθο του ή το λόγο του, δεν έχουν λιγότερη αξία
από τα αισθητικά ερεθίσματα για τη διαμόρφωση και πρόσληψη της συνολικής, συλλογικής
αντίληψης του.
Στο 9ο Διαπανεπιστημιακό σεμινάριο το τοπίο αντιμετωπίζεται σε όλες τις διαστάσεις του και
σε όλες τις δυνατές φυσικές ή πολιτιστικές μορφές πρόσληψης του.
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
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