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H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ!

Αλίκη Τζίκα Χατζοπούλου
Ομ.Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Περίληψη
Τοπίο είναι το σύνολο της αντίληψης που προσφέρει ένας τόπος στους χρήστες του αλλά και

των συναισθημάτων που τους δημιουργεί. Η αντιληπτική δομή ενός τοπίου είναι ο συγκερασμός του
φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και των έργων και της δράσης των ανθρώπων, του ανθρωποποίητου
περιβάλλοντος.

Υπάρχουν πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι το τοπίο έχει πολλές μορφές, άξιες
προστασίας και ανάδειξης, όπως το ηχητικό τοπίο, το τοπίο της αφής, το οσμητικό τοπίο, το
γευστικό τοπίο. Το ερώτημα είναι εάν η Ελλάδα έχει το κανονιστικό πλαίσιο να το προστατεύσει. Θα
μπορούσε να γίνει μια αρχή. Η Ελλάδα διαθέτει προδιαγραφές πολεοδομικών μελετών, μελετών
προστασίας του περιβάλλοντος, ειδικές πολεοδομικές μελέτες για την προστασία των παραδοσιακών
οικισμών, και αρκετά άλλα πολεοδομικά εργαλεία, όπως οι διάφορες ζώνες, οι χρήσεις γης που θα
ήταν δυνατόν να συμπεριλάβουν και διατάξεις σχετικές. Σε αυτήν την προσπάθεια μπορεί να
βοηθήσει και η νομολογία του ΣτΕ και να παίξει για μια ακόμα φορά πρωτοποριακό ρόλο στην
εξέλιξη της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Λέξεις - κλειδιά: Τοπίο, οσμητικό τοπίο, ηχητικό τοπίο, γευστικό τοπίο, τοπίο αφής, Ελληνικό
Θεσμικό Πλαίσιο για το τοπίο

1. Εισαγωγή

Τα στοιχεία για τον πολεοδομικό σχεδιασμό είναι ο χώρος, ο τόπος , το τοπίο, αλλά και ο
χρόνος.

Ο χώρος στις αρχές του 20 αιώνα και υπό την επίδραση της ιδεολογίας του μοντέρνου
κινήματος κυριάρχησε ως ένα ποσοτικό αγαθό, όπως κυριάρχησε και ο σχεδιασμός του ως
παραγωγή δομημένου περιβάλλοντος με προεξάρχουσα φυσιογνωμία και εκφραστή τον Le
Corbusier, o oποίος είχε χαρακτηρίσει το σπίτι ως μηχανή του κατοικείν. Πράγματι, ο χώρος είναι
μια γεωμετρική έννοια μετρήσιμη σε τρείς βασικές διαστάσεις, ύψος, πλάτος, μήκος.

Μέσα όμως στο χώρο δημιουργείται ο τόπος. Ο τόπος αναφέρεται σε ένα χώρο με πολύ
περισσότερες διαστάσεις, εκτός από τις ως άνω γεωμετρικές. Αμέτρητες θα μπορούσαμε να πούμε.
Όπως οικονομικές, πολιτειακές, κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές αλλά και ιδεολογικές,
συναισθηματικές, θρησκευτικές, και τέλος χρονικές. Ο τόπος έχει τη χρονικότητά του, έχει το
χρόνο του, τον καιρό του μέσα στον οποίο δημιουργείται ο Λόγος του και ο Μύθος του. ΄Ετσι
άλλωστε δεν αρχίζουν και όλα τα παραμύθια;

Ο τόπος έχει χαρακτήρα ο οποίος συγκροτείται από το σύνολο των ιδιαζόντων
χαρακτηριστικών του, των μορφών κάθε είδους που τον αφορούν και από τη στιγμή που έχει μία
οντότητα, μία μοναδικότητα, μία ταυτότητα, όπως αυτή διατυπώνεται και εμφανίζεται μέσα από
τα χαρακτηριστικά του τοπίου του, αποκτά τη φυσιογνωμία του. Το τοπίο είναι το σύνολο της
αντίληψης που προσφέρει ένας τόπος στους χρήστες του αλλά και των συναισθημάτων που τους
δημιουργεί. Η αντιληπτική δομή ενός τοπίου είναι ο συγκερασμός του φυσικού περιβάλλοντος,
αλλά και των έργων και της δράσης των ανθρώπων, του ανθρωποποίητου περιβάλλοντος.
(Stefanou J., 1980)
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2. Διεθνές θεσμικό πλαίσιο

2.1. H Διεθνής Κοινότητα έχει ασχοληθεί με την προστασία του τοπίου ήδη στη Βενετία στο
2ο Συνέδριο των Αρχιτεκτόνων και αναστηλωτών ιστορικών μνημείων το 1964 ορίζοντας ότι «η
έννοια του ιστορικού μνημείου δεν αφορά μόνο τη μεμονωμένη αρχιτεκτονική δημιουργία ή το
αγροτικό και αστικό τοπίο ή σύνολο ως μαρτυρία πολιτισμού». Θεσμικώς το τοπίο έχει αναχθεί σε
διεθνώς προστατευταίο έννομο αγαθό με τη “Διεθνή Σύμβαση για την παγκόσμια Πολιτιστική -
Φυσική κληρονομιά» (Σύμβαση της Ουνέσκο) που έχει υπογραφεί από τον Οργανισμό
Ηνωμένων Εθνών το 1972 και έχει ενσωματωθεί στην εθνική μας τάξη με τον ν.1126 /1981.

Στη Σύμβαση αυτή διακρίνονται τα αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς (αρθ.1) από
εκείνα της φυσικής (αρθ.2 ).Το τοπίο ως αντικείμενο της πολιτιστικής κληρονομιάς ορίζεται, ως
έργο του ανθρώπου ή συνδυασμός έργων του ανθρώπου και της φύσης. Σε αυτό ανήκουν
(εντάσσονται) και εκτάσεις - περιλαμβανομένων και των αρχαιολογικών χώρων - οι οποίες έχουν
παγκόσμια αξία από απόψεως ιστορικής, αισθητικής, εθνολογικής και ανθρωπολογικής.

Ως φυσική κληρονομιά θεωρούνται τα φυσικά τοπία ή ακριβώς καθορισμένες φυσικές
εκτάσεις παγκοσμίου αξίας από την άποψη της επιστήμης, της ανάγκης διατηρήσεως ή του
φυσικού κάλλους.

2.2 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Σύμβαση της Γρανάδας «για την προστασία της ευρωπαϊκής
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς» (ν.2039/1992) δεν αναφέρεται στο τοπίο αλλά στους τόπους
ορίζοντάς τους ως «σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης, εν μέρει κτισμένα, τα οποία
αποτελούν εκτάσεις τόσο χαρακτηριστικές και ομοιογενείς, ώστε να μπορούν να οριοθετηθούν
τοπογραφικά και τα οποία είναι σημαντικά λόγω του ιστορικού, αρχαιολογικού, καλλιτεχνικού,
επιστημονικού, κοινωνικού και τεχνικού τους ενδιαφέροντος».

2.3. Το κενό αυτό, θα μπορούσε να λεχθεί, ότι συμπληρώθηκε από την «Ευρωπαϊκή
Σύμβαση του τοπίου» που υπεγράφη στη Φλωρεντία στις 22 Οκτωβρίου 2002, και το
ν.3827/2010, «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου». (ΦΕΚ Α 30/25-2-2010) Κατά το
άρθρ.1 της ως άνω σύμβασης «Τοπίο σημαίνει μία περιοχή, όπως γίνεται αντιληπτή από τον
άνθρωπο, του οποίου ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δράσης και αλληλοεπίδρασης των
φυσικών ή/και ανθρωπίνων παραγόντων». Δηλαδή η συλλογική αντίληψη που προσφέρει ένα
τοπίο στους χρήστες του δημιουργείται από την αντίληψη και τη συνέργεια του ανθρώπου και της
φύσης». Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση αναφέρεται τόσο στο φυσικό τοπίο όσο και στο
ανθρωπογενές και επιδιώκει την προστασία και των δύο.

Οι στόχοι αυτής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης είναι η προώθηση της προστασίας των τοπίων, η
διαχείριση και ο σχεδιασμός της και η οργάνωση της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας σε ζητήματα
τοπίων. (άρθ,3)

Πρέπει λοιπόν να αναδειχθεί μία πολιτική τοπίων που σημαίνει σύμφωνα με την ως άνω
Σύμβαση «μια έκφραση από τις αρμόδιες αρχές γενικών αρχών, στρατηγικών και οδηγιών που
επιτρέπουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στην προστασία, διαχείριση
και σχεδιασμό των τοπίων». (άρθ.1 στοιχ.β)

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

Για το λόγο αυτόν πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός τοπίων, που σημαίνει δυναμική δράση
με μακροπρόθεσμη προοπτική για να ενισχύονται, να αποκαθίστανται ή να δημιουργούνται
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τοπία, όπως και διαχείριση τοπίων μέσα στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης για να
διασφαλίζεται σε τακτική βάση η συντήρησή τους και να εναρμονίζονται οι μεταβολές τους που
προξενούνται από κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.( άρθ.1 στοιχ.στ) Η
Ευρωπαϊκή Συνθήκη εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε όλη
την επικρατειά τους και καλύπτει φυσικές, αγροτικές, αστικές και περιαστικές περιοχές,
εσωτερικά ύδατα και θαλάσσιες περιοχές . Αναφέρεται σε εξαιρετικά τοπία, όπως και σε τοπία
χωρίς ιδιαιτερότητα ή υποβαθμισμένα. (άρθ.2)

Η Σύμβαση αυτή συνιστά το νόμο πλαίσιο σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να διαμορφώνονται
οι εθνικές νομοθεσίες ανάλογα με την κατανομή των εξουσιών τους, τις συνταγματικές αρχές τους
και τις διοικητικές ρυθμίσεις τους , πάντα μέσα στα πλαίσια της αρχής της επικουρικότητας. Δίνει
γενικούς ορισμούς και κατευθύνσεις και περιγράφει το αντικείμενό της, δηλαδή το τοπίο,
ορίζοντας τα βασικά του στοιχεία.

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

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν έχουμε τη δυνατότητα να προστατεύσουμε και αυτές τις
μορφές του τοπίου εφαρμόζοντας, αν υπάρχουν, κανονιστικά μέτρα ή ερμηνεύοντας τα
υφιστάμενα προς το σκοπό αυτόν.

3. Εθνικό θεσμικό πλαίσιο

3.1 Ο τόπος, όπως και η εικόνα που αυτός δίνει, δηλαδή το τοπίο, διακρίνεται σε φυσικό και
ανθρωπογενές, πολιτιστικό και δομημένο, και με αυτή την έννοια προστατεύεται από το Σύνταγμα
του 1975-2001.

Στην ελληνική νομοθεσία απαντάται ο όρος «τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους» στον
ν.1469 /50 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης
μεταγενεστέρων του 1830» τα οποία προστατεύονται όπως οι αρχαιολογικοί χώροι και οι
ιστορικοί τόποι.

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

3.3 Ο ορισμός του φυσικού τοπίου δίνεται στον ν.1650/86 «για την προστασία του
περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί, ορίζοντάς ως το «κάθε δυναμικό σύνολο βιοτικών ή μη
βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του περιβάλλοντος που μεμονωμένα ή αλληλοεπιδρώντας σε
συγκεκριμένο χώρο συνθέτουν μια οπτική εμπειρία». Επίσης ο ίδιος νόμος αναφέρεται στην
προστασία από το θόρυβο, όπως και στην προστασία της φύσης και του τοπίου, καθιερώνοντας
ανάλογα με τη φυσιογνωμία τους και την αξία τους τρεις βαθμούς προστασίας και επιβάλλοντας
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για τον χαρακτηρισμό τους την εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης. Ο νόμος αυτός
καθορίζει ως στοιχείο της ύπαρξης ενός τοπίου τη σύνθεση μιας οπτικής εμπειρίας, αγνοώντας
άλλες τυχόν εκφράσεις που είναι δυνατόν να έχει ένα φυσικό τοπίο, όπως να έχει ιδιαίτερους
ήχους π.χ. καταρράκτη, όπως στην Έδεσσα ή στις περίφημες βάθρες της Σαμοθράκης, όπου οι
ήχοι του νερού, εκτός από το γεγονός ότι συνθέτουν μία εξαιρετική οπτική εμπειρία, συνθέτουν
επίσης και μια ακουστική μοναδική εμπειρία η οποία και πρέπει να αναδειχθεί και να
προστατευθεί. Έχει προβλεφθεί η εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής μελέτης για τον
χαρακτηρισμό και την προστασία της φύσης, με στόχο όμως κυρίως μόνον την οπτική εμπειρία,
όπως άλλωστε επιτάσσει ο νόμος, Βεβαίως και οι δύο αναφερόμενοι τόποι έχουν χαρακτηρισθεί
ως τόποι ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, και μπορούν να προστατεύονται με επίκεντρο όμως πάντα
την εικαστική τους απόδοση. Αγνοούνται, όμως, γενικώς, οι άλλες μορφές του τοπίου, το ηχητικό
και οσμητικό τοπίο, που μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωραίες ή ενδιαφέρουσες και συνιστούν στοιχεία
της φυσιογνωμίας του τόπου και του τοπίου, όπως το αντιλαμβάνεται ό επισκέπτης ή ο χρήστης,
δεδομένου ότι τα ως άνω στοιχεία συνιστούν ποιοτικά στοιχεία που παίζουν σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση της αντίληψης της φυσιογνωμίας ενός τόπου. Ορισμένες μάλιστα φορές κάποια
μορφή του τοπίου είναι τόσο έντονη, που χαρακτηρίζει τον τόπο όπως π.χ. η μυροβόλος Χίος με
τα μαστιχόδενδρα της. (Στεφανου Ι. και Συνεργάτες, 2000)

4. Οι διάφορες μορφές του τοπίου

4.1 Το εικαστικό τοπίο, δημιούργημα κυρίως του ανθρώπου, είναι το κυρίως προστατευτέο
διεθνώς , διότι σε αυτό περιλαμβάνεται η αρχιτεκτονική κληρονομιά του κάθε τόπου που
χαρακτηρίζει την εξέλιξη της ιστορίας του, αλλά και την ιστορική εξέλιξη του πολιτισμού της
ανθρωπότητας και τις διάφορες φάσεις που αυτός έχει περάσει. Και τούτο διότι στο δομημένο
περιβάλλον καθρεφτίζονται οι συνθήκες, πολιτειακές, κοινωνικές, θρησκευτικές, οικονομικές,
τέχνης αλλά και δικαίου, όπως και οι ιδιαιτερότητες κάθε εποχής και κάθε τόπου. Αυτό είναι
ανθρώπινο δημιούργημα, κυρίως των «μαϊστόρων» όπως τους λέγανε στον μεσαίωνα, και σήμερα
των αρχιτεκτόνων και πολεοδόμων οι οποίοι σε πρώτη φάση δημιουργούν το οπτικό τοπίο.
(Αχτίδα Μ., 1993)

Όμως, όταν κατοικούμε ή επισκεπτόμαστε έναν τόπο, για να αποκτήσουμε τη συνολική
εικόνα του συντρέχουν και οι άλλες αισθήσεις εκτός από την όραση, όπως η ακοή, η όσφρηση, η
αφή, η γεύση, που μαζί με τις ψυχολογικές και ιδεολογικές εντυπώσεις, όπως και με τα γεγονότα
που έχουν κατά καιρούς διαδραματισθεί στον τόπο αυτόν, έχουν διαμορφώσει την αισθητική του,
την αντιληπτική δομή του και τη φυσιογνωμία του. (Παπαγεωργίου – Βενετάς Α, 1970) (Cecile de
Prado, 2000)

4.2 Ειδικότερα ως προς το ηχητικό τοπίο, ο νομοθέτης αγνοεί τον ήχο και ασχολείται τόσο
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και σε εθνικό, με το θόρυβο.

Ο θόρυβος στην εποχή μας είναι μια έντονη πηγή όχλησης τόσο στο δημόσιο χώρο,
εξαιτίας των μεγάλων δρόμων, των πολλών αυτοκινήτων, αεροπλάνων, τραίνων, μεγαφώνων
έντονης μουσικής και πολλών άλλων αιτιών. Αλλά και στον ιδιωτικό χώρο στο σπίτι, πολλές
φορές είναι ενοχλητικός διότι υπάρχουν πολλές πηγές θορύβου και εκεί, όπως η τηλεόραση, οι
ηλεκτρικές μηχανές, ο κλιματισμός κ.ά. (Stefanou D., 2004)

Για το λόγο αυτόν η ΕΕ στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος έχει εκδώσει
σειρά οδηγιών που επιβάλλουν τη λήψη μέτρων, από τα Κράτη - μέλη, καθορίζοντας τα ανώτατα
επιτρεπόμενα όρια, ανάλογα με το είδος του θορύβου δηλαδή την πηγή προέλευσής του,
αεροπορικός, κυκλοφοριακός κλπ. Επίσης ζητά τη σύνταξη χαρτών θορύβου και τη λήψη
διαφόρων μέτρων, για τη μείωση της όχλησης που προκαλεί, π.χ. εγκατάσταση ηχοπετασμάτων,
όταν ελεύθεροι λεωφόροι διέρχονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπως και τη λήψη
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αστυνομικών μέτρων για την καταπολέμησή του στους δημόσιους χώρους. (Χατζοπούλου – Τζίκα
Α., 2000)

Ο θόρυβος μπορεί να αντιμετωπισθεί επίσης με τους πολεοδομικούς κανόνες, και ειδικότερα
εκείνων των χρήσεων γης, με την ορθή χωροθέτηση των οποίων αλλά και τη μίξη τους, δουλειά -
κατοικία, επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας, η προστασία του περιβάλλοντος, ενώ
ταυτόχρονα μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη του ηχητικού τοπίου. (Χαϊκάλη Σ., 2006). Για
παράδειγμα μέρος του ηχητικού τοπίου στην Ερμούπολη είναι και η μπουρού των ναυπηγείων,
διότι όπως είπαν κάτοικοί της, σημαίνει ότι τα ναυπηγία δουλεύουν και άρα υπάρχει δουλειά.
Μέρος του ηχητικού τοπίου στην Άνω Σύρο είναι η εκκλησιαστική μουσική που ακούγεται από τα
καθολικά μοναστήρια, ενώ στην Πιάτσα κυριαρχούσε πάντα, εδώ και πολλά χρόνια, η λαϊκή
μουσική του Βαμβακάρη. Επειδή αυτά τα ηχητικά τοπία είναι στοιχεία της ιστορίας και της
φυσιογνωμίας της, πρέπει να προστατευθούν. Επίσης, η χρήση των καταλλήλων υλικών και η
κατασκευή των κτηρίων σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης μπορεί να
συμβάλλει στην ηχοαπομόνωση και στην ηχομόνωση των κτηρίων. (Στεφάνου Ι, 2002), (Marray
S., 1977) (Στεφάνου Δ., 2004)

4.3 Με τη σκέψη αυτή οδηγούμεθα στο τοπίο της αφής, σε εκείνο δηλαδή που εκφράζει την
ανάγκη του ανθρώπου να έρχεται σε επαφή με το χώρο που τον περιβάλλει και τα αντικείμενα με
τα οποία ή μέσα στα οποία ζει. Άλλωστε και η αρχιτεκτονική των εσωτερικών χώρων στην
αίσθηση αυτή του ανθρώπου στηρίζεται. Ο άνθρωπος επιθυμεί να αισθάνεται μέσα από τη
σωματική επαφή του ότι το σπίτι του εξασφαλίζει ασφάλεια, ηλιασμό, αερισμό και φωτισμό και
ένα αισθητικό αποτέλεσμα. Αυτά επιτυγχάνονται με έναν ορθολογικό σχεδιασμό του χώρο και τη
χρήση των κατάλληλων υλικών στοιχείων αναγκαίων για μια υγιεινή διαβίωση. (Moles A, 1972)
Επίσης, το τοπίο της αφής, η αίσθηση που δίνει στον άνθρωπο ο γύρω του δημόσιος χώρος,
συμβάλλει το να αισθάνεται ασφαλής και ικανοποιημένος π.χ. είτε περπατάει σε έναν
καλοστρωμένο δρόμο, ή σε ένα παραδοσιακό αυθεντικό μονοπάτι ή στα Ηλύσια πεδία στο Παρίσι.
(Στεφανου Ιωσήφ, Στεφάνου Ιουλία, 1989) Το τοπίο της αφής είναι εξ ίσου σημαντικό με το
οπτικό τοπίο και συμβάλλει και στη δημιουργία του αισθητικού τοπίου. Και τα δύο επηρεάζονται
από ορισμένες κανονιστικές διατάξεις και είναι αποτέλεσμα πολεοδομικού αλλά, κυρίως,
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και χρήσης υλικών. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η χρήση των
καταλλήλων τεχνικών και υλικών συμβάλλουν επίσης στην εξοικονόμηση της ενέργειας και την
προστασία του περιβάλλοντος. (Στεφάνου Ι., 1996)

4.4 Το οσμητικό τοπίο είναι ένα σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας
και στην αναγνωρισιμότητα ενός τόπου. Όταν πλησιάζεις ή είσαι σε ένα λιμάνι δεν είναι οι
ιδιαίτερες μυρουδιές του που το χαρακτηρίζουν; Οι μυρουδιές, τα αρώματα είναι στενά
συνυφασμένα με τη ζωή και την ιστορία του ανθρώπου. Ο Όμηρος στην Ιλιάδα περιγράφει πως οι
εμπόλεμοι και κυρίως οι Αχαιοί πριν από κάθε μάχη λούζονταν και έβαζαν αρώματα, προκειμένου
αν σκοτωθούν να είναι καθαροί και αρωματισμένοι. Άλλωστε όλες οι θρησκείες από αρχαιοτάτων
χρόνων είχαν προβλέψει την επάλειψη το νεκρού με αρώματα. (Στεφάνου Ιωσήφ, Στεφάνου
Ιουλία, 1999) Το οσμητικό τοπίο ρυθμολογεί επίσης το χρόνο στον τόπο και στην εικόνα του,
δηλαδή στο τοπίο. Όταν ανθίζουν και μοσχοβολούνε οι πασχαλιές σημαίνει ότι ήρθε το Πάσχα,
όπως επίσης, όταν ανθίζουν οι νεραντζιές καταλαβαίνουμε ότι η Άνοιξη φτάνει. Βέβαια οι
μυρουδιές δεν είναι πάντα ευχάριστες μπορεί να είναι και δύσοσμες, οπότε εκεί είναι αναγκαίος
σχεδιασμός προστασίας του τοπίου από αυτές. (Βασιλαρά 2011)

4.5 Δεν έχουμε αξιολογήσει και σχολιάσει το γευστικό τοπίο, που είναι έργο φυσικό καi
ανθρώπινο και αναδεικνύει τόσο τα προϊόντα όσο και την κουζίνα κάθε τόπου και τις
ιδιαιτερότητες των γεύσεων που προσφέρει. Πόσες φορές δε λέμε πάμε εκεί για να φάμε καλά.
Άλλωστε τώρα η κουζίνα έχει γίνει της μόδας σε όλο τον κόσμο και είναι ένας τρόπος έλξης των
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τουριστών. Μη ξεχνάμε ότι η χωριάτικη σαλάτα έλαβε διεθνή διάκριση από την UNESCO.
(Τερκενλή Θ., 1996)

Το γευστικό τοπίο έχει ως συνεπακόλουθο και το οσμητικό τοπίο, ποιος δεν έχει συνδέει
τη μυρουδιά της βασιλόπιττας στο σπίτι με τις γιορτές των Χριστουγέννων.

5. Προτάσεις

Νομίζω ότι αναφέρθηκαν πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι το τοπίο έχει πολλές
μορφές, άξιες προστασίας και ανάδειξης. Το ερώτημα είναι αν έχουμε το κανονιστικό πλαίσιο να
το κάνουμε αυτό. Η γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια αρχή. Διαθέτουμε
προδιαγραφές πολεοδομικών μελετών, μελετών προστασίας του περιβάλλοντος, ειδικές
πολεοδομικές μελέτες για την προστασία των παραδοσιακών οικισμών, και αρκετά άλλα
πολεοδομικά εργαλεία, όπως οι διάφορες ζώνες, οι χρήσεις γης που θα ήταν δυνατόν να
συμπεριλάβουν και διατάξεις σχετικές. Σε αυτήν την προσπάθεια μπορεί να βοηθήσει και η
νομολογία του ΣτΕ και να παίξει για μια ακόμα φορά πρωτοποριακό ρόλο στην εξέλιξη της
πολεοδομικής νομοθεσίας. Τολμώ να θέσω ορισμένες προϋποθέσεις εργασίας. Ο κλασσικός
ορισμός της πολεοδομίας ορίζει την πόλη και ως έργο τέχνης, ανάγοντας την αισθητική της ως
έννομο προστατευτέο αγαθό. Η αισθητική όμως δεν εξαντλείται μόνον στο δομημένο περιβάλλον,
δηλαδή το κάθετο επίπεδο της πόλης, τις όψεις ή το κάτω οριζόντιο, στους κοινόχρηστους χώρους
αλλά και στο άνω οριζόντιο επίπεδο, δηλαδή στις ταράτσες των σπιτιών, και πέρα από εκεί στο
skyline που αυτή προσφέρει στους θεατές της είτε από ψηλά τον ουρανό είτε τη θέα που
προσφέρει από πάνω προς τα κάτω είτε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ως προς το άνω οριζόντιο
επίπεδο της πόλης θα έπρεπε να ελέγχεται ο εξοπλισμός των ταρατσών και να περιορίζεται στα
απολύτως αναγκαία και με καλή αισθητική. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει σε ορισμένους
παραδοσιακούς οικισμούς όπου π.χ. απαγορεύονται οι ηλιακοί θερμοσίφωνες στις ταράτσες ή
άλλες μηχανολογικές εγκαταστάσεις, θα έπρεπε να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις ή τμήματά τους
που παρουσιάζουν σχετικό αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον ανεξαρτήτως αν έχουν
χαρακτηρισθεί ως προστατευτέοι. Οι στέγες των σπιτιών, τα μνημεία, οι ελεύθεροι χώροι και
όγκοι, αστικοί και περιαστικοί, διαμορφώνουν το skyline του τόπου, της πόλης και αναδεικνύουν
τα τοπόσημά της. Ποιος μπορεί να παραβλέψει το βράχο της Ακρόπολης στο skyline της Αθήνας ή
τον όγκο και τη φιγούρα του καθολικού Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο και απέναντι του την
ορθόδοξη Μητρόπολη και τη θέα τους τόσο από το λιμάνι, όσο και από αυτές προς το λιμάνι.
Αυτές οι φυγές προς την πόλη και από την πόλη, που συνιστούν στοιχείο της φυσιογνωμίας και
της Ερμούπολης και της Άνω Σύρου, θα πρέπει να προστατευθούν, ώστε να μη κλείσει οι θέα τους
από κτίσματα . Ήδη στην έρευνα του ΕΜΠ με τίτλο «Η Φυσιογνωμία της Ελληνικής Πόλης», οι
ερευνητές προτείνουν να μείνουν αυτές οι φυγές ελεύθερες. Ο ΝΟΚ επιδιώκοντας να
προστατεύσει τον πολεοδομικό ιστό των παραδοσιακών οικισμών στο άρθρο 6 στοιχείο γ δίνει τη
δυνατότητα προκειμένου για την προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη του
παραδοσιακού πολεοδομικού ιστού των παραδοσιακών οικισμών, ο οποίος αποτελεί συστατικό
στοιχείο της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας τους, να τροποποιείται ή αναθεωρείται το ισχύον
ρυμοτομικό σχέδιο, έστω και αν επέρχεται μείωση της επιφάνειας των κοινόχρηστων χώρων.
Συνεχίζει, μάλιστα, ορίζοντας ότι στις περιοχές αυτές μετά από μελέτες αστικού σχεδιασμού ή
τοπίου μπορεί να θεσπίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης και να καθορίζονται ειδικές
χρήσεις

Η φυσιογνωμία της πόλης όπως έχει ήδη λεχθεί, εκτός από το οπτικό τοπίο, περιλαμβάνει
και τις άλλες του μορφές . Ως προς το ηχητικό αλλά και το οσμητικό τοπίο είναι δυνατόν να
αναρωτηθεί κανείς πώς μπορεί να προστατευθούν, και να αναδειχθούν. Πρόκειται περί αύλων
αγαθών και όπως αυτά προστατεύονται μέσω της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων ως μνημεία, αφού
πρώτα καταγραφούν για να κριθεί το ενδιαφέρον τους και αν προσιδιάζουν στον τόπο, οι
αξιόλογες εκφράσεις τους, μπορούν να προστατευθούν από την πολεοδομική μελέτη, τις χρήσεις
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γης και τους όρους δόμησης που αυτή επιβάλλει και βεβαίως από τη νομολογία των διοικητικών
δικαστηρίων και κυρίως του ΣτΕ, όπως π.χ έγινε με τις καμπανοκρουσίες στην Αθήνα που
κρίθηκαν ως στοιχεία φυσιογνωμίας της πόλης που δεν προκαλούν βλάβη στην υγεία των
ανθρώπων. Θα μπορούσε να βοηθήσει ο σχεδιασμός, και κυρίως οι χρήσεις γης, ώστε να
προστατευθούν ορισμένες χαρακτηριστικές περιοχές.

Για το τοπίο της αφής είναι κατ εξοχήν εκείνο που εξαρτάται από τον πολεοδομικό
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, και τον κτιριοδομικό κανονισμό.

Συμπερασματικά, δεδομένου ότι η έννοια του τοπίου έχει πλέον αναχθεί σε διεθνές αλλά και
εθνικό έννομο προστατευτέο αγαθό υπάρχει η νομική βάση που δίνει τη δυνατότητα στα αρμόδια
Διοικητικά Εφετεία κατά τον έλεγχο των αδειών δόμησης, και ιδίως στο ΣτΕ κατά την
επεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων, να ερμηνεύσουν διασταλτικά την έννοια της
αισθητικής και της φυσιογνωμίας ενός τόπου και του τοπίου του, και να επιβάλλουν μέσω της
νομολογίας τους στη νομοθετική και την εκτελεστική λειτουργία του Κράτους να εισάγει στις
κανονιστικές του πράξεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στον πολεοδομικό και
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, νέες έννοιες σχετικές με την προστασία των διαφόρων μορφών του
τοπίου. Ήδη στη ΖΟΕ της Μυκόνου αλλά και στο π.δ.7/17=4-2003 με το οποίο καθορίσθηκαν
ορισμένοι οικισμοί ως παραδοσιακοί στη Μυτιλήνη διατυπώνεται ως μορφή ενδεικνυομένου
τρόπου δόμησης ότι η τοποθέτηση του κτηρίου στο οικόπεδο θα πρέπει να διασφαλίζει τη θέα από
τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού, και το ΣτΕ τη δέχθηκε ως νόμιμη. Δεν είναι βεβαίως η
πρώτη φορά. Η νομολογία δε δημιούργησε την έννοια της φέρουσας ικανότητας, του
περιβαλλοντικού και πολεοδομικού κεκτημένου; Για κάθε νέα αρχή χρειάζεται θάρρος, τόλμη,
ισχύ και βεβαίως φαντασία.
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Εργαστήριο Αντοχής Υλικών - Εργαστήριο Δομικών Υλικών
Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Μαρούσι Αττικής

Περίληψη
Στο Εργαστήριο Ελέγχου & Αντοχής Υλικών της ΑΣΠΑΙΤΕ, διεξάγεται έρευνα με στόχο να

μελετηθούν υλικά και τρόποι βελτίωσης αυτών, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που
προκύπτουν από την εφαρμογή τους στην πράξη, όπως αυτά καταγράφονται στην κατασκευή και τη
βιομηχανία.

Μέρος της έρευνας αυτής που πραγματοποιείται από τα προαναφερόμενα μέλη της κύριας
ερευνητικής ομάδας, πλαισιωμένα και από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της σχολής,
παρουσιάζεται στην εργασία αυτή.

Η παρούσα έρευνα αναφέρεται σε κονιάματα που χρησιμοποιούνται στην ενίσχυση και
επισκευή στοιχείων υπαρχόντων κτισμάτων, τα οποία εφαρμόζονται και στην αποκατάσταση και
ενίσχυση παραδοσιακών κτισμάτων. Προκειμένου να μελετηθούν οι διαφορετικές εφαρμογές των εν
λόγω κονιαμάτων, εξετάστηκαν κονιάματα με διαφορετική σύνθεση, οπλισμένα με ίνες υάλου ή με
ίνες πολυπροπυλενίου και άοπλα. Μάλιστα, όλα τα παραπάνω έχουν μελετηθεί και ως εκτοξευόμενα,
καθώς η εκτόξευση θεωρείται η κατεξοχήν μέθοδος εφαρμογής επισκευαστικών κονιαμάτων.

Ιδιαίτερα, εξετάστηκε η επίδραση της έκθεσης των κονιαμάτων σε υψηλές θερμοκρασίες
(συνθήκες πυρκαγιάς) και μελετήθηκε το πώς ο χρόνος έκθεσης και το ύψος της θερμοκρασίας
επηρεάζουν τις αντοχές τους. Τα κονιάματα παρασκευάστηκαν, συντηρήθηκαν και στη συνέχεια
υποβλήθηκαν σε δοκιμές θλίψης, αντιδιαμετρικής θλίψης και κάμψης, πριν και μετά την έκθεσή
τους σε υψηλές θερμοκρασίες. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών παρουσιάζονται και
συγκρίνονται σε αντίστοιχα διαγράμματα.

Λέξεις - κλειδιά: Ενισχυμένα κονιάματα, αποκατάσταση παραδοσιακών κτισμάτων, ίνες υάλου, ίνες
πολυπροπυλενίου, εκτοξευόμενο κονίαμα, αδρανή μαρμάρου
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Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια συγκεντρωτική παρουσίαση του ερευνητικού έργου που
έχει συντελεσθεί τα τελευταία χρόνια στο Εργαστήριο Ελέγχου και Αντοχής του Τμήματος
Δομικών Έργων της ΑΣΠΑΙΤΕ. Βασικά ερευνητικά μέλη αποτελούν οι αναγραφόμενοι ως άνω
συντάκτες του άρθρου, συνεπικουρούμενοι όμως πάντα από τους προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές της σχολής. Το ερευνητικό ενδιαφέρον του εργαστηρίου την τελευταία
δεκαετία έχει επικεντρωθεί στη μελέτη επισκευαστικών κονιαμάτων και ήδη ένας μεγάλος
αριθμός κρίσιμων παραγόντων και συνθηκών που τα επηρεάζουν καθοριστικά, έχουν διερευνηθεί.
Τα βασικά στοιχεία που προέκυψαν παρουσιάζονται στη συνέχεια μαζί με προτάσεις για την
ολοκλήρωση του έργου.

Το πιστοποιημένο με ISO9001:2008, Εργαστήριο Ελέγχου & Αντοχής παρέχει ένα πλήθος
υπηρεσιών στο Ίδρυμα όπως:
 Εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής στα πλαίσια της οποίας υλοποιούνται και Εκπαιδευτικές

Δοκιμές
 Διενέργεια Δοκιμών για ιδιώτες
 Εφαρμοσμένη Έρευνα

Το Εργαστήριο διαθέτοντας επαρκή εξοπλισμό, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό αλλά
και επιδιώκοντας τη συνεργασία με αξιόμαχα ερευνητικά στελέχη και ηγετικές εταιρείες στο χώρο
της παραγωγής αλλά και της εφαρμογής των κονιαμάτων, είναι σε θέση σήμερα να πραγματοποιεί
βασική έρευνα στα ακόλουθα θεματικά πεδία:
 ελέγχου των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών σε ποικίλα είδη μονοαξονικών και σύνθετων

φορτίσεων συνιστάμενων από θλιπτικές, εφελκυστικές, καμπτικές, στρεπτικές και διατμητικές
καταπονήσεις, αλλά και λυγιστικές καταστάσεις, τόσο σε συνήθη όσο και σε σύνθετα
κονιάματα αλλά και λοιπά δομικά υλικά

 προσδιορισμού κυριάρχων στα δομικά υλικά φυσικών, φυσικοχημικών και φυσικομηχανικών
ιδιοτήτων υλικών όπως η συστολή ξήρανσης, η θερμική διαστολή και συστολή τους, η
υδατοπερατότητα και η υδατοαπορροφητικότητα, η σκληρότητα, η ανθεκτικότητα, η
ρευστότητα, η εργασιμότητα, το πορώδες τους και πολλές άλλες

 η δυνατότητα έκθεσής τους σε ακραίες συνθήκες ψύξης, υψηλών θερμοκρασιών,
ενυδατώσεων και άλλων και των εξ αυτών συντελεσθέντων μεταβολών

 μη καταστρεπτικού ελέγχου των υλικών και των κατασκευών όπως, ανίχνευση οπλισμού με
υπερήχους, έμμεσος προσδιορισμός της αντοχής αλλά και λοιπών μηχανικών και φυσικών
ιδιοτήτων κονιαμάτων με υπερήχους, κρουσιμέτρηση, εξόλκευση ήλου, σκληρομετρήσεις

Κυρίαρχος στόχος και κατεύθυνση του ερευνητικού προσανατολισμού του Εργαστηρίου
είναι, η όλη ερευνητική προσπάθεια που διεξάγεται πάνω στα δοκιμαζόμενα υλικά και στις
βελτιώσεις τους, να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που
προκύπτουν από την εφαρμογή τους στην πράξη, όπως αυτά καταγράφονται στην κατασκευή και
τη βιομηχανία.

Έτσι λοιπόν, στο εργαστήριο έχουν μελετηθεί κονιάματα τα οποία χρησιμοποιούνται στην
ενίσχυση και επισκευή στοιχείων υπαρχόντων κτισμάτων, τα οποία εφαρμόζονται και στην
αποκατάσταση και ενίσχυση παραδοσιακών κτισμάτων. Μάλιστα, τα κονιάματα αυτά έχουν
μελετηθεί και ως εκτοξευόμενα, καθώς η εκτόξευση θεωρείται η κατεξοχήν μέθοδος εφαρμογής
επισκευαστικών κονιαμάτων.
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Τα κονιάματα που έχουν ελεγχθεί στο εργαστήριο κατά τη διάρκεια των περισσότερων
ερευνητικών κύκλων, συνήθως περιέχουν ως αδρανές μάρμαρο κοκκομετρικής διαβάθμισης 0-
4mm, τσιμέντο υψηλής αντοχής σε αναλογία 1:3 και νερό σε αναλογία που δίνει υδατοσυντελεστή
περίπου 0,55.

Ως αδρανές επιλέχθηκε το μάρμαρο με τη λογική της διερεύνησης της δυνατότητας ή μη
αξιοποίησής τους προκειμένου να αξιοποιηθούν τα παραπροϊόντα της βιομηχανίας εξόρυξης και
κατεργασίας του μαρμάρου. Τα αποτελέσματα που έδωσαν τα συγκεκριμένα κονιάματα
συγκρίθηκαν με κονιάματα της αυτής σύνθεσης αλλά με αδρανές τον ασβεστόλιθο και σίγουρα
έδωσαν όχι μόνο απλά ενθαρρυντικά αποτελέσματα αλλά και εξασφαλισμένες πολλά υποσχόμενες
προοπτικές για την εν τέλει δυνατότητα αξιόλογης αξιοποίησής τους.

Προχωρώντας ένα ακόμα βήμα, στη συνέχεια τα εν λόγω κονιάματα μελετήθηκαν και με την
προσθήκη ινών υάλου και πολυπροπυλενίου με διαφορετικές κατ΄ όγκον περιεκτικότητες.

Η πειραματική μελέτη των ανωτέρω κονιαμάτων ενισχυμένων και μη που
πραγματοποιήθηκε με τη διεξαγωγή μετρήσεων θλιπτικής και καμπτικής καταπόνησης αλλά και
ελέγχου τους με τη συσκευή υπερήχων σε συνήθεις συνθήκες αλλά και κάτω από την επίδραση
υπερυψηλών θερμοκρασιών (1000οC) και για μεγάλα χρονικά διαστήματα στους σύγχρονους
κλιβάνους του εργαστηρίου, έδωσε αξιόλογα αποτελέσματα για τον προσδιορισμό της
εναπομένουσας αντοχής τους και τις δυνατότητες που εμφανίζονται αποτελεσματικής επέμβασης
και αποκατάστασής τους.

Παρασκευή δοκιμιών ελέγχου

Για την παρασκευή των προς έλεγχο δοκιμίων, αρχικά προηγείται επαρκής ανάμειξη
τσιμέντου και αδρανών. Στο ξηρό μείγμα στη συνέχεια προστίθενται και οι ίνες. Τόσο οι ίνες
πολυπροπυλενίου όσο και οι ίνες γυαλιού υποβάλλονται σε πλήρη διαχωρισμό. Μετά την
προσθήκη κατάλληλης ποσότητας ύδατός και επαρκούς ανάμειξης, το υλικό διαστρώνεται σε
μήτρες διαστάσεων 160mm x 40mm x 40mm. Τη διάστρωση του υλικού στις μήτρες ακολουθεί
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συμπύκνωση με τη βοήθεια τράπεζας δόνησης. Τα δοκίμια αφήνονται να σκληρυνθούν για 24
ώρες και στη συνέχεια τοποθετούνται εντός δεξαμενής ύδατος (ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας 20οC)
για την ολοκλήρωση της ωρίμανσης τους και για συνολικό διάστημα 28 ημερών. Μετά την
παρέλευση του συγκεκριμένου χρόνου τοποθετούνται σε συνθήκες περιβάλλοντος, σχετικής
υγρασίας 50% και θερμοκρασίας 22οC για άλλες 28 ημέρες, ώστε να ισορροπήσουν και να
απομακρυνθεί η πλεονάζουσα υγρασία.

Πειραματικά αποτελέσματα

Α. Μελέτη χυτών δοκιμίων άοπλων και ινοπλισμένων με διαφορετικές περιεκτικότητες σε ίνες
υάλου και προλυπροπυλενίου σε κάμψη και θλίψη

Στη δοκιμή της θλίψης, τα δοκίμια καταπονήθηκαν τόσο παράλληλα όσο και κάθετα στη
διεύθυνση της διάστρωσης του κονιάματος όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα.

(β) (γ)

(α)

 

Εικόνα 1. Καμπτική καταπόνηση εγκάρσια
στη διάστρωση (α) και θλιπτική καταπόνηση
εγκάρσια (β) και παράλληλα (γ) στην
πραγματοποιούμενη διάστρωση του
κονιάματος (διαστάσεις σε χιλιοστά).

Εικόνα 2. θλιπτική καταπόνηση

Εικόνα 3. καμπτική καταπόνηση
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Αποτελέσματα

Ινοπλισμένο με ίνες υάλου κονίαμα
Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεταβολή της θλιπτικής αντοχής, κατά

διεύθυνση κάθετα και παράλληλα στη διάστρωση του κονιάματος, για το ινοπλισμένο με ίνες
υάλου κονίαμα. Καταρχήν μπορούμε να δούμε ότι εμφανίζεται μια αυξημένη αντοχή (περίπου 30
με 35 %) για όλες τις περιεκτικότητες στη διεύθυνση παράλληλα στις στρώσεις του κονιάματος
απ’ότι κάθετα σε αυτές. Προφανώς η παραγόμενη εσωτερική μικροδομή του κονιάματος ήδη από
το στάδιο της παρασκευής, το οδηγεί σε μια ανισοτροπία με ασθενή άξονα εγκάρσια στη
διάστρωση και ισχυρό πάνω στο επίπεδο της διάστρωσης. Από το ίδιο σχήμα μπορούμε να
εξάγουμε άνετα το συμπέρασμα ότι η προσθήκη ακόμα και μικρής ποσότητας ινών όπως εδώ,
προκαλεί μια ικανοποιητική αύξηση της θλιπτικής αντοχής η οποία ξεκινά από 10% αυτής της
άοπλου για 0.07% προσθήκη ινών και φθάνει έως και 20% για προσθήκη 0.26% ίνες κατ’όγκο.
Ακόμα, βλέπουμε ότι ο ρυθμός αύξησης της αντοχής βαίνει διαρκώς μειούμενος με τη μεγαλύτερη
αύξηση και άρα απόδοση τη χρήσης ινών να εμφανίζεται στην χαμηλότερη περιεκτικότητα των
0.07% κατ’ όγκο.

Παρόμοια μπορούμε να δούμε μια ανάλογη συμπεριφορά για την καμπτική αντοχή που
εμφανίζει το κονίαμα ενισχυμένο με ίνες γυαλιού. Η προσθήκη ινών το οδηγεί σε αύξηση της
εφελκυστικής αντοχής του περίπου 10 με 15% σε σχέση με το άοπλο.

Ινοπλισμένο με ίνες πολυπροπυλενίου κονίαμα
Στη συνέχεια παρατηρούμε τη μεταβολή της θλιπτικής αντοχής τόσο κατά τη διεύθυνση της

διάστρωσης όσο και εγκάρσια σε αυτή. Όπως και στην περίπτωση του κονιάματος με ίνες υάλου
έτσι και εδώ παρουσιάζεται μια έντονη ανισοτροπία προς της διάφορες διευθύνσεις. Η αντοχή
παράλληλα στη διάστρωση εμφανίζεται 25 με 55% μεγαλύτερη σε σχέση με την αντοχή εγκάρσια
στη διάστρωση. Επίσης, συμπεραίνουμε ότι η προσθήκη ινών πολυπροπυλενίου προκαλεί μικρή
μεταβολή της αντοχής γύρω στο 5 με 10% για το εύρος των περιεκτικοτήτων πολυπροπυλενίου
που ελέγξαμε.

παράλληλα

εγκάρσια

Εικόνα 4. Η μεταβολή της θλιπτικής αντοχής του κονιάματος
ενισχυμένου με ίνες υάλου εγκάρσια και παράλληλα στην
διάστρωσή του

Εικόνα 5. Η μεταβολή της καμπτικής αντοχής του κονιάματος
ενισχυμένου με ίνες υάλου
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Από το παραπάνω σχήμα παρατηρούμε ότι η αντοχή σε κάμψη σε χαμηλές περιεκτικότητες
ινών δεν εμφανίζει αισθητή μεταβολή παρά μόνο σε αυτήν των 0.26% παρουσιάζοντας μιας
αύξηση γύρω στο 10%.

Η σύγκριση της θλιπτικής και εφελκυστικής αντοχής του ινοπλισμένου κονιάματος με ίνες
τόσο πολυπροπυλενίου όσο και υάλου έδειξε μια αναλογία 1/6 κάτι που είναι μέσα στα
αναμενόμενα όρια σύμφωνα με τις υπάρχουσες αναφορές.

Στο σχήμα που ακολουθεί (δοκιμή κάμψης), παρατηρείται στο ινοπλισμένο κονίαμα με ίνες
πολυπροπυλενίου μια αύξηση της πλαστιμότητάς τους έως την περιεκτικότητα των 0.13%
κατ’όγκο ινών. Στη συνέχεια, όμως φάνηκε ότι η περαιτέρω αύξηση της περιεκτικότητας των ινών
βελτίωσε την καμπτική του αντοχή, όμως περιόρισε την πλαστιμότητά του σε χαμηλότερο επίπεδο.
Ενδεχόμενα η αύξηση της περιεκτικότητας των ινών να οδηγεί σε έναν υπεροπλισμό του
κονιάματος με αποτέλεσμα την ψαθυροποίησή του. Φαίνεται ότι η χρήση περίπου 0.13% κατ’όγκο
ινών θα οδηγήσει στη μέγιστη δυνατή πλαστιμότητα ταυτόχρονα με την επίτευξη μιας
ικανοποιητικής βελτίωσης της αντοχής.

Συμπέρασμα

Τα ινοπλισμένα κονιάματα με ίνες πολυπροπυλενίου και υάλου, τα οποία παρασκευάσθηκαν
και ελέχθησαν στη συγκεκριμένη μελέτη, μπορούν πράγματι να χρησιμοποιηθούν ως
επισκευαστικά και ενισχυτικά υλικά. Όπως έγινε φανερό και από τα προηγούμενα, οι ίνες
πολυπροπυλενίου και υάλου ενισχύουν τόσο τη θλιπτική αντοχή όσο και την εφελκυστική αντοχή
του κονιάματος με αδρανές μάρμαρο. Επιπλέον, οι ίνες πολυπροπυλενίου προσφέρουν μια

vf=0%

vf=0.07

vf=0.13
vf=0.26

παράλληλα

εγκάρσια

Εικόνα 6. Η μεταβολή της θλιπτικής αντοχής του κονιάματος
ενισχυμένου με ίνες πολυπροπυλενίου εγκάρσια και
παράλληλα στην διάστρωσή του

Εικόνα 7. Η μεταβολή της καμπτικής αντοχής του κονιάματος
ενισχυμένου με ίνες πολυπροπυλενίου

Εικόνα 8. Διαγράμματα τάσεων – παραμορφώσεων κατά την
κάμψη κονιαμάτων ενισχυμένων με ίνες πολυπροπυλενίου
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αυξημένη πλαστικότητα στο τελικό κονίαμα λόγω της ενδογενούς μεγαλύτερής τους ολκιμότητας
σε αντίθεσης με τις ίνες υάλου.

Β. Μελέτη χυτών δοκιμίων άοπλων και ινοπλισμένων, μετά από έκθεσή τους σε υψηλές
θερμοκρασίες, σε κάμψη και θλίψη.

Στην πρώτη σειρά δοκιμίων προστέθηκαν διάσπαρτες κοντές ίνες πολυπροπυλενίου σε
κατ’όγκο αναλογία 0,26 %, και στην δεύτερη σειρά ίνες γυαλιού πάντα με την ίδια κατ’όγκο
αναλογία.

Έκθεση Δοκιμίων σε Υψηλές Θερμοκρασίες
Τα πρισματικά δοκίμια ινοπλισμένου κονιάματος μετά την ολοκλήρωση της ωρίμανσής τους

τοποθετήθηκαν σε φούρνο υψηλών θερμοκρασιών κατά τριάδες και θερμάνθηκαν στην επιθυμητή
θερμοκρασία και για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα με ρυθμούς της τάξης των 30οC/min έως τη
θερμοκρασία των 400οC, πέφτοντας σταδιακά έως και τους 2οC/min καθώς η θερμοκρασία
πλησίαζε τους 900οC. Στη συνέχεια, αφήνονταν να ψυχθούν ομαλά εντός του φούρνου,
αποφεύγοντας οποιοδήποτε θερμικό αιφνιδιασμό ώστε να περιοριστούν τυχόν ρωγματώσεις από
απότομες θερμοκρασιακές διαβαθμίσεις, με μέσο ρυθμό ψύξης της τάξης του 20οC/min.

Καμπτική και Θλιπτική Καταπόνηση
Τα δοκίμια μετά την έκθεσή τους σε υψηλές θερμοκρασίες, παρέμεναν στο χώρο της

δοκιμής για μία ημέρα και στη συνέχεια τοποθετούνταν σε ειδική διάταξη καμπτικής καταπόνησης
κονιαμάτων. Από τη θραύση του πρισματικού δοκιμίου μέσω της κάμψης τριών σημείων,
προέκυπταν δύο αδιατάρακτα δοκίμια, τα οποία στη συνέχεια ελέγχονταν σε θλίψη με τη βοήθεια
αντίστοιχης ειδικής διάταξης θλιπτικής καταπόνησης κονιαμάτων.

Το φορτίο μετρήθηκε με τη βοήθεια δυναμοκυψέλης, ενώ για τις παραμορφώσεις
χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρομηκυνσιόμετρα τοποθετημένα κατά μήκος των κάτω εφελκυόμενων
ινών, στην περίπτωση της κάμψης και καθύψος των δοκιμίων στην περίπτωση της θλίψης.

(β)

Ίνες: PP
T= 500oC
t= 60min

(γ)

Ίνες: PP
T= 300oC

(δ)

Ίνες: GL
T= 900oC

(α)

Ίνες: PP
T= 300oC
t= 10min

Εικόνα 9. Αριστερά ο φούρνος υψηλών θερμοκρασιών που χρησιμοποιήθηκε, στο μέσον και δεξιά οι
πρότυπες διατάξεις για την καμπτική και θλιπτική καταπόνηση αντίστοιχα των κονιαμάτων
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Εικόνα 10. Λεπτομέρεια των επιφανειών θραύσης των δοκιμίων

Μεταβολή της θλιπτικής αντοχής ινοπλισμένων κονιαμάτων
συναρτήσει της θερμοκρασίας έκθεσης (χρόνος έκθεσης:
10min)

Μεταβολή της θλιπτικής αντοχής ινοπλισμένων κονιαμάτων
συναρτήσει της θερμοκρασίας έκθεσης (χρόνος έκθεσης:
30min)

Μεταβολή της θλιπτικής αντοχής ινοπλισμένων κονιαμάτων
συναρτήσει της θερμοκρασίας έκθεσης (χρόνος έκθεσης:
60min)

Μεταβολή της θλιπτικής αντοχής ινοπλισμένων κονιαμάτων
συναρτήσει της θερμοκρασίας έκθεσης (χρόνος έκθεσης:
120min)

Μεταβολή της καμπτικής αντοχής ινοπλισμένων κονιαμάτων
συναρτήσει της θερμοκρασίας έκθεσης (χρόνος έκθεσης:
10min)

Μεταβολή της καμπτικής αντοχής ινοπλισμένων κονιαμάτων
συναρτήσει της θερμοκρασίας έκθεσης (χρόνος έκθεσης:
30min)
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Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Στα παραπάνω σχήματα παρατίθεται η μεταβολή της θλιπτικής αντοχής των ινοπλισμένων
τσιμεντοκονιαμάτων για έκθεση σε θερμοκρασίες από 100 oC έως 900 oC και για χρονικά
διαστήματα έκθεσης 10min, 30min, 60min και 120min, και οι σχετικές μεταβολές της καμπτικής
αντοχής. Παρατηρούμε ότι το ινοπλισμένο με ίνες γυαλιού, μη θερμικά επηρεασμένο, κονίαμα
(GL) εμφανίζει θλιπτική αντοχή γύρω στα 72,90MPa (περίπου 10,0MPa καμπτική αντοχή), την
ίδια στιγμή που το ινοπλισμένο PP κονίαμα δίνει ελαφρά μικρότερες τιμές γύρω στα 67,10MPa
(περίπου 9,8MPa καμπτική αντοχή). Γενικότερα το ινοπλισμένο GL κονίαμα εμφανίζει
συστηματικά μεγαλύτερη αντοχή, της τάξης του 10% σε όλο σχεδόν το θερμοκρασιακό εύρος του
ελέγχου, και μόνο στο διάστημα μεταξύ των 300 oC και 500 oC προκύπτει μια αντιστροφή των
αναπτυσσομένων αντοχών. Η μικρότερη αντοχή του ινοπλισμένου PP κονιάματος σε σχέση με το
ινοπλισμένο GL κονίαμα μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι ίνες PP είναι περισσότερο από
μια τάξη μεγέθους πιο εύκαμπτες (~2,5 GPa) από τις ίνες γυαλιού (~70GPa).

Για το κονίαμα PP μπορούμε να δούμε ότι η θέρμανση των δοκιμίων προκαλεί στην αρχή
μια μικρή πτώση στη θλιπτική του αντοχή, η οποία πτώση, συνεχίζεται με μικρό ρυθμό καθώς το
ύψος της εκτιθέμενης θερμοκρασίας όπως και το χρονικό διάστημα της έκθεσης αυξάνει. Όταν η
θερμοκρασία φθάσει τους 400 oC, τα δοκίμια έχουν απωλέσει σχεδόν το 30% της αρχικά
εμφανιζόμενης αντοχής.

Στη συνέχεια όμως, σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα έκθεσης, ο ρυθμός πτώσης της αντοχής
γίνεται ακόμα εντονότερος για να φθάσει, κοντά στους 900 oC, μόλις στο 10% της αρχικής.
(Περίπου 8ΜPa θλιπτική αντοχή και κάτω από 1MPa καμπτική αντοχή για χρόνο έκθεσης 10min).
Αντίστοιχη μεταβολή παρατηρούμε και στο ινοπλισμένο με ίνες υάλου κονίαμα, με μοναδική
διαφορά την προσωρινή αύξηση της αντοχής των δοκιμίων καθώς προσεγγίζουμε τη θερμοκρασία
των 200 oC. Η ως άνω περιγραφόμενη απόκριση ισχύει και για την εκδηλούμενη καμπτική αντοχή
με μετρούμενες τιμές γύρω στο 1/7 αυτές των θλιπτικών.

Η παρατηρούμενη μεταβολή της αντοχής των κονιαμάτων οφείλεται σε ένα συνδυασμό
διεργασιών που εκδηλώνονται εντός των δοκιμίων με την αύξηση της θερμοκρασίας έκθεσης.
Μέχρι τους 105 oC προκαλείται απομάκρυνση του φυσικά δεσμευμένου νερού. Ταυτόχρονα και
μέχρι τους 200 oC ευνοείται η επιτάχυνση της ωρίμανσης του τσιμέντου κάτι που φαίνεται και από
τα διαγράμματα με την αύξηση της θλιπτικής και της καμπτικής αντοχής των ινοπλισμένων με

Μεταβολή της καμπτικής αντοχής ινοπλισμένων κονιαμάτων
συναρτήσει της θερμοκρασίας έκθεσης (χρόνος έκθεσης:
60min)

Μεταβολή της καμπτικής αντοχής ινοπλισμένων
κονιαμάτων συναρτήσει της θερμοκρασίας έκθεσης
(χρόνος έκθεσης: 120min)
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ίνες γυαλιού κονιαμάτων. Γύρω στους 450-500 oC εντείνεται η απομάκρυνση και του χημικά
δεσμευμένου νερού, που είχε προέλθει μέσα από τη διαδικασία ενυδάτωσής του ως Ca(OH)2.
Γι’αυτό, και σε όλα τα διαγράμματα διακρίνουμε μια έντονη υποβάθμιση της αντοχής των
κονιαμάτων γύρω από τη συγκεκριμένη θερμοκρασία ενώ και τα εκτεθειμένα δοκίμια
μεταβάλλουν το χρωματισμό τους σε γκριζοπράσινα. Τέλος, καθώς προσεγγίζουμε τους 900 oC
προκαλείται χημική διάσπαση και των αδρανών και ταυτόχρονα μια εκτεταμένη ρωγμάτωση η
οποία επιδεινώνεται και από τη διαφοροποίηση των συντελεστών θερμικής διαστολής και τις πολύ
υψηλές θερμοκρασίες- οδηγώντας στις πολύ μικρές αντοχές που εμφανίζονται. Τότε το χρώμα των
δοκιμίων παίρνει ένα γκριζόασπρο χρώμα για μικρούς χρόνους έως ελαφρά υποκίτρινο καθώς ο
χρόνος αυξάνει (Ingham 2007).

Παράλληλα με αυτές τις μεταβολές και οι ενισχυτικές ίνες επηρεάζονται αισθητά. Οι ίνες
πολυπροπυλενίου γύρω στους 160οC λιώνουν (βλέπε πχ Σίδερη, Μανίτα, Παπαγεωργίου &
Χανιωτάκη 2003) ενώ στη συνέχεια γύρω στους 590oC καίγονται και πιθανόν αυτός να είναι και ο
λόγος της παρατηρούμενης αντιστροφής της εκδηλούμενης αντοχής (αύξηση) σε σχέση με το
ινοπλισμένο με ίνες γυαλιού κονίαμα από τους 300 έως 500oC. Αντίστοιχα οι ίνες γυαλιού γύρω
στους 800oC βαθμούς μαλακώνουν δίνοντας, καθώς το μίγμα αποψύχεται, ένα πιο σταθερό υλικό
με μεγαλύτερη αντοχή από το αντίστοιχο με PP, στο οποίο λόγω της απανθράκωσης των καμένων
ινών PP θα έχει αυξηθεί το πορώδες.

Συμπεράσματα

Βλέπουμε λοιπόν ότι η έκθεση ινοπλισμένων τσιμεντοκονιαμάτων σε υψηλές θερμοκρασίες,
αντίστοιχες αυτών μιας συνήθους πυρκαγιάς και για ικανά χρονικά διαστήματα, οδηγεί σε μια
γενικότερη υποβάθμιση των μηχανικών τους χαρακτηριστικών. Με μικρότερο ρυθμό έως τους
400oC φθάνοντας το 30% απώλεια στην αντοχή τους και με αισθητά μεγαλύτερο ρυθμό στην
συνέχεια φθάνοντας το 10% της αρχικής αντοχής, στους 900oC. Μετρήσεις του μέτρου
ελαστικότητας των δοκιμίων με τη βοήθεια strain gauges έδειξαν ότι αυτό μειώνεται δραματικά
από περίπου 32 GPa χωρίς έκθεση στο 1 GPa για έκθεση στους 900oC για 120min τόσο για το
ινοπλισμένο με ίνες πολυπροπυλενίου κονίαμα όσο και για αυτό με ίνες γυαλιού. Την ίδια στιγμή,
έλεγχος των δοκιμίων με υπέρηχους έδωσε ανάλογες μεταβολές όπως αυτές των αντοχών, με τιμές
από 4360m/s περίπου (χωρίς έκθεση) έως 1270m/s (900oC) για κονιάματα με ίνες
πολυπροπυλενίου και από 4450m/s περίπου (χωρίς έκθεση) έως 1380 m/s (900oC για δύο ώρες)
για το ινοπλισμένο με γυαλί κονίαμα. Γενικά, η μετρούμενη θλιπτική και καμπτική αντοχή και η
παρατηρούμενη δυσκαμψία μειώνονται ενώ από την άλλη, οι εκδηλούμενες παραμορφώσεις, οι
μικρορηγματώσεις, τα αναπτυσσόμενα βέλη κάμψης και γενικότερα η μη-γραμμική του απόκριση
αυξάνονται, και μάλιστα με έναν ανάλογο τρόπο.

Εικόνα 12. Μέτρηση της αντοχής με υπερήχους
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Αντίστοιχες δοκιμές και διαγράμματα προέκυψαν και για άοπλα δοκίμια. Από τα εν λόγω
αποτελέσματα της θλιπτικής και καμπτικής καταπόνησης συμπεραίνουμε τελικά ότι η απομείωση
της αντοχής των δοκιμίων λόγω έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες, ακολουθεί ακριβώς τον ίδιο
ρυθμό για όλα τα δοκίμια, είτε είναι ενισχυμένα με ίνες υάλου, είτε ενισχυμένα με ίνες
πολυπροπυλενίου, είτε χωρίς ενίσχυση.

Γ. Πειραματική μελέτη άοπλων και ενισχυμένων κονιαμάτων, ως χυτών και εκτοξευόμενων

Για τον έλεγχο των ως άνω κονιαμάτων με τη μορφή εκτοξευόμενου σκυροδέματος
παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο της Σχολής φατνία με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα από τα οποία
αποκόπηκαν με καροταρία, δοκίμια καταλλήλων διαστάσεων σε προκαθορισμένους χρόνους. Για
τον έλεγχο των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχα χυτά τα οποία διαμορφώθηκαν και
μελετήθηκαν παράλληλα με αυτά του εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Κονιάματος).

Εικόνα 13. Η διαδικασία εκτόξευσης
κονιάματος σε πανέλα κάτω από
ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες

Εικόνα 14. Χυτά δοκίμια μέσα στις μήτρες (αριστερά) και πυρήνες από πανέλα (δεξιά)

Δοκίμια κάμψης από πανέλα

Δοκίμια Θλίψης και Εφελκυστικής Δοκιμής Διάρρηξης
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Εικόνα 15

Αποτελέσματα
Στα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται ένα τυπικό διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης

μέχρι το όριο θραύσης, για δοκίμια τόσο χυτού όσο και εκτοξευόμενου κονιάματος, (α) με
αδρανές από ασβεστόλιθο και (β) με αδρανές από μάρμαρο, μετά από 28 ημέρες συντήρησης.
Συγκρίνοντας αυτές τις δύο ομάδες διαγραμμάτων, συμπεραίνουμε ότι γενικά τα χυτά δοκίμια
ήταν ισχυρότερα από εκείνα του εκτοξευόμενου, τόσο με μάρμαρο όσο και με ασβεστόλιθο σαν
αδρανές, ενώ τα δοκίμια του μαρμάρου χυτά ή εκτοξευόμενα, δεν έφτασαν την αντοχή του
ασβεστόλιθου, με μια υστέρηση της τάξης του 10-20%.

Διαγράμματα τάσης παραμόρφωσης μέχρι το όριο θραύσης, για δοκίμια χυτού και
εκτοξευόμενου κονιάματος με αδρανές από ασβεστόλιθο (αριστερά) και μάρμαρο (δεξιά)
αντίστοιχα.

Συμμετρική καμπτική δοκιμή τεσσάρων σημείων, σε δοκίμιο εξαγόμενο από πανέλο εκτοξευόμενου κονιάματος
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Διαφοροποίηση της θλιπτικής αντοχής χυτών και εκτοξευόμενων δοκιμίων, ανάλογα με
την ηλικία τους. (αδρανές από ασβεστόλιθο αριστερά και αδρανές από μάρμαρο δεξιά)

Διαφοροποίηση της εφελκυστικής αντοχής σε Διάρρηξη χυτών και εκτοξευόμενων
δοκιμίων, ανάλογα με την ηλικία τους. (αδρανές από ασβεστόλιθο αριστερά και αδρανές από
μάρμαρο δεξιά)

ΕΙΚΟΝΑ 16

Εικόνα 17. Θλιπτική Αντοχή /10, Εφελκυστική Αντοχή σε Διάρρηξη και Εφελκυστική Αντοχή σε
Κάμψη, για όλα τα δοκίμια.

Σύγκριση της Θλιπτικής και Εφελκυστικής (σε διάρρηξη) Αντοχής ινοπλισμένων και
άοπλων ως χυτών και εκτοξευόμενων κονιαμάτων

Θλιπτική Αντοχή Εικόνα 18
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Συγκεντρωτικά από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι:
Οι ίνες υάλου αυξάνουν ελάχιστα την αντοχή των δοκιμίων σε θλίψη, στα χυτά δοκίμια,

όπου με τη σωστή μέθοδο συμπύκνωσης εξασφαλίζουμε άριστη κατανομή των ινών στη μάζα του
νωπού κονιάματος. Η μικρή μείωση της αντοχής των ινοπλισμένων εκτοξευόμενων δοκιμίων σε
σχέση με τα άοπλα, περίπου 10%, οφείλεται στην κακή κατανομή των ινών στη μάζα του δοκιμίου
κατά τη διαδικασία της εκτόξευσης. Η προσθήκη των ινών υάλου παρατηρούμε ότι δεν επηρεάζει
αισθητά τη θλιπτική αντοχή των δοκιμίων, εκτοξευόμενων ή χυτών.

Εφελκυστική Αντοχή Εικόνα 19

Συγκεντρωτικά από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι:
Οι ίνες αυξάνουν την εφελκυστική αντοχή του χυτού κονιάματος περίπου 15% και

αποτρέπουν την διάνοιξη μεγάλων καταστρεπτικών ρωγμών.
Στο εκτοξευόμενο κονίαμα η συμμετοχή των ινών υάλου δεν επηρεάζει αισθητά την

εφελκυστική του αντοχή, διότι κατά την εκτόξευση υπεισέρχονται πάρα πολλοί παράγοντες όπως,
η κακή διαβροχή των αδρανών, ο σωστός χειρισμός της εκτόξευσης, κακή συνάφεια λόγω
αναπηδήσεων των αδρανών, κακή συνάφεια λόγω των στρωμάτων της εκτόξευσης κ.α. Όσον
αφορά όμως στις ρηγματώσεις, οι ίνες λειτουργούν αποτρεπτικά.

Εικόνα 20. Η προσθήκη ινών στο κονίαμα, του προσδίδει μια πιο πλάστιμη συμπεριφορά
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Προτάσεις
Εν εξελίξει βρίσκεται η διερεύνηση της συνεργασιμότητας των συμβατικών τσιμέντο - και

ασβεστο - κονιαμάτων με μονωτικά υλικά πολυμερικής φύσης ενώ στα άμεσα σχέδια βρίσκεται
και η διερεύνηση περισσότερο παραδοσιακών υλικών στους ως άνω παρουσιαζόμενους ελέγχους.
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Περίληψη
Η εργασία διερευνά καταρχήν την έννοια του «πολιτισμού», από ετυμολογική άποψη, από τη

σκοπιά των διαφόρων εννοιών που αυτή λαμβάνει στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα, καθώς επίσης
και όσον αφορά το ουσιαστικό της περιεχόμενο, με έμφαση στη σχέση της με τις πόλεις και με το
φαινόμενο της αστικοποίησης. Στη συνέχεια αναλύονται οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον
τομέα του πολιτισμού, με ειδικότερη αναφορά στο πρόγραμμα «Πολιτισμός» 2007 – 2013, στο θεσμό
της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης» -με σύντομη αναφορά και σε επιλεγμένα
παραδείγματα στα οποία δράσεις για τον πολιτισμό είχαν άμεσο αποδέκτη την πόλη-, όπως επίσης
και στις δράσεις για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, κυρίως μέσα από τις
χρηματοδοτήσεις της έρευνας στο πλαίσιο των μέχρι σήμερα επτά ευρωπαϊκών Προγραμμάτων –
Πλαίσιο. Η εργασία επιχειρεί στη συνέχεια να διερευνήσει τη διεθνή εμπειρία από τη σκοπιά των
πόλεων, με αντικείμενο το χωρικό σχεδιασμό για τον πολιτισμό. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέγεται το
Βερολίνο, λόγω της δυναμικής που παρουσιάζει τις τελευταίες δεκαετίες σε αυτόν τον τομέα, αλλά
και λόγω της πληρότητας και συνεπούς εξέλιξης του χωρικού σχεδιασμού του. Ειδικότερα εξετάζεται
το γενικότερο πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού για την κεντρική περιοχή του Βερολίνου, ο
χωρικός σχεδιασμός για το ιστορικό του κέντρο, όπως επίσης και λεπτομερέστερα, η περίπτωση του
ανασχεδιασμού της περιοχής του «Νησιού των Μουσείων». Τέλος, η εργασία διατυπώνει ορισμένες
σκέψεις για την περίπτωση της Αθήνας, με αφετηρία τις υφιστάμενες ήδη πολιτιστικές υποδομές,
όπως επίσης και τα πολεοδομικά προβλήματα και λοιπά χαρακτηριστικά της ίδιας της πόλης, τελικά
και ως ενός είδους καθρέφτη και για τον ίδιο τον πολιτισμό της.

Λέξεις – κλειδιά: Πολιτισμός, Πόλη, Πολεοδομία, Αστικοποίηση, Αστικός Σχεδιασμός, Αστική
Ανάπλαση

1. Εισαγωγή

Η λέξη «πολιτισμός» συνδέεται από ετυμολογική άποψη, ευθέως με τις λέξεις «πολίτης»,
«πόλη» και κατ’ επέκταση και «πολεοδομία», καθώς επίσης και με όλες τις σχετικές παράγωγες
μονολεκτικές ή περιφραστικές έννοιες. Αλλά και από άποψη ουσιαστικού περιεχομένου είναι
προφανές ότι η έννοια του «πολιτισμού» είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το φαινόμενο «πόλη». Θα
μπορούσαμε επομένως να ισχυριστούμε, ότι ο πολιτισμός γεννιέται ακριβώς επειδή υπάρχουν οι
πόλεις και μέσα σε αυτό το -αστικό- περιβάλλον αναπτύσσεται και εξελίσσεται. Με ακόμα
μεγαλύτερη σαφήνεια και μέσα από τη ματιά των πολεοδόμων, των μελετητών και σχεδιαστών
του χώρου, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι τελικά οι πόλεις είναι αυτές που γεννούν τον
πολιτισμό. Χωρίς τις πόλεις δεν θα υπήρχε πολιτισμός. Αλλά και ο αντίστροφος συνειρμός είναι
εξίσου εύλογος: Οι πόλεις, ως κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές συγκροτήσεις, αλλά και ως
χωρικά φαινόμενα είναι σαφώς αποτέλεσμα, έκφραση, προβολή του εκάστοτε πολιτισμού, αλλά
και του πολιτισμού εν γένει. Επομένως, οι έννοιες «πολιτισμός» και «πόλη» βρίσκονται μάλλον σε
μια αμφίδρομη και αρκετά περίπλοκη αλληλοσυσχέτιση, σύμφωνα με την οποία, ο πολιτισμός
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εκφράζεται κυρίως μέσα από τη συγκρότηση των πόλεων, αλλά και οι πόλεις είναι σαφώς οι
κοιτίδες εκείνες που τον εξελίσσουν και τον εξυψώνουν σε ολοένα και υψηλότερες βαθμίδες,
καλύπτοντας ολοένα και ευρύτερα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει την έννοια του «πολιτισμού», να αναζητήσει
τις συνδέσεις που αυτή έχει με τη σημερινή έκφραση των πόλεων, όπως επίσης και τις συσχετίσεις
που υφίστανται με το ζήτημα του σχεδιασμού των πόλεων, με έμφαση στο χωρικό τομέα.
Περαιτέρω, να διερευνήσει τις κύριες πολιτικές που σχεδιάζονται σε αυτόν τον τομέα σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταδείξει, στην κλίμακα πλέον του αστικού χώρου, την έκφραση αυτών
των πολιτικών μέσα από δράσεις αστικού – χωρικού σχεδιασμού και τέλος να θίξει το ζήτημα των
όρων και προϋποθέσεων για την επιτυχή υλοποίηση αυτών των πολιτικών.

2. Η έννοια του Πολιτισμού

2.1. Ετυμολογία και έννοια της λέξης «πολιτισμός» στην ελληνική γλώσσα
Παρά το ότι η έκφραση του πολιτισμού στην ανθρώπινη κοινωνία, στον τρόπο ζωής και στο

χώρο ανατρέχει στη νεολιθική εποχή, ως λεκτικός όρος στο Δυτικό Κόσμο, η λέξη civilisation /
Zivilisation (= πολιτισμός) εμφανίζεται για πρώτη φορά κατά την εποχή του Διαφωτισμού, στα
μέσα του 18ου αιώνα. Ετυμολογικά προέρχεται από το λατινικό όρο «civilis» (civis [= πολίτης /
συμπολίτης] + -ilis), που είναι επιθετικός προσδιορισμός, που σημαίνει αυτόν / αυτή / αυτό που
αφορά / επηρεάζει τους πολίτες / συμπολίτες (αστικός / πολιτικός), ή αυτόν / αυτή / αυτό που
αφορά / επηρεάζει τη δημόσια / πολιτική ζωή (δημόσιος / πολιτικός). Η λέξη civilis συνδέεται
επιπλέον ευθέως και με τη λέξη «civitas» που σημαίνει, πόλη, ή πόλη – κράτος. Τόσο στη Γαλλία,
όσο και στην Αγγλία και στη Γερμανία, η έννοια του «πολιτισμού» συναρτάται με την πεποίθηση
για την επικράτηση του ορθολογισμού και συνδέεται με τις απόψεις για την πρόοδο του ανθρώπου,
τη λύτρωση των μαζών από τις προλήψεις, όπως επίσης και για την όσο το δυνατόν ευρύτερη
διάδοση της μόρφωσης.

Στην ελληνική γλώσσα, τη λέξη «πολιτισμός» προτείνει για πρώτη φορά το 1804 ο
Αδαμάντιος Κοραής, για να αποδώσει στα ελληνικά έναν λεκτικό προσδιορισμό που να
περιλαμβάνει το σύνολο των υλικών, πνευματικών και ηθικών επιτευγμάτων της κοινωνίας και ο
οποίος στον ευρωπαϊκό χώρο περιγραφόταν από τον όρο «civilisation» / «Zivilisation». Η
ετοιμολογία της λέξης «πολιτισμός» ανατρέχει στην αρχαία ελληνική λέξη «πολίτης» που
σημαίνει το μόνιμο «κάτοικο μιας πόλης ή ενός κράτους ο οποίος έχει πολιτικά δικαιώματα»
(Κριαράς 1995) (πρβλ και Αριστοτέλη Πολιτικά 1275α, 22: «πολίτις δ’ απλώς ουδενί των άλλων
ορίζεται μάλλον ή τω μετέχειν κρίσεως και αρχής», που σημαίνει ότι: «Ο απολύτως δε και απλώς
πολίτης δι ουδενός άλλου χαρακτηριστικού στοιχείου ορίζεται επί το βέλτιστον, ή διά του ότι
μετέχει της δικαστικής κρίσεως και της αρχής» (Λεκάτσας, 1939). Θα μπορούσαμε επομένως να
υποστηρίξουμε, ότι η λέξη «πολιτισμός» εκφράζει με πληρότητα τη «συμπεριφορά του πολίτη
μέσα στο περιβάλλον της πόλης ως μορφής κοινωνικής ζωής». (Βαρτζιώτη, 2005).

Αλλά η λέξη «πολιτισμός» έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλά κείμενα της μεταγενέστερης
αρχαιότητας για να περιγράψει και ευρύτερες έννοιες που συνδέονται με την αστική ζωή, όπως
είναι: η «διοίκησις, διακυβέρνησις των της πολιτείας, των κοινών» (η ενασχόληση δηλαδή με τα
κοινά, καθώς επίσης και με τη δημόσια διοίκηση), η «κατάστασις της κοινωνίας, καθ’ ην ο
άνθρωπος έχει οπωσδήποτε αποσπασθή της αμέσου επιδράσεως της φύσεως και έχει αναπτύξει
βίον ηθικόν, πνευματικόν και καλαισθητικόν, κατ’ αντίθεσιν προς τους αγρίους και βαρβάρους»
(η κατάσταση δηλαδή κατά την οποία έχουν διαμορφωθεί συνθήκες ευγένειας και κομψότητας
στους τρόπους των ανθρώπων που κατοικούν σε πόλη, σε αντίθεση με την κατάσταση εκείνη κατά
την οποία επικρατούν ακόμη τα ήθη και οι αδρότερες συμπεριφορές που απαντώνται στους
ανθρώπους που κατοικούν στην ύπαιθρο), καθώς επίσης γενικότερα και η «ημερότης ηθών εις τας
προς αλλήλους σχέσεις των ανθρώπων» (Δημητράκος 1964) (η εκδήλωση δηλαδή της

http://en.wiktionary.org/wiki/civis
http://en.wiktionary.org/wiki/-ilis
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κοινωνικότητας του ανθρώπου με ευγενή τρόπο και με αφετηρία το υψηλότερο επίπεδο παιδείας,
πνεύματος και ηθικής που καλλιεργείται στο περιβάλλον της πόλης).

Στη σύγχρονη νέα ελληνική γλώσσα, η λέξη «πολιτισμός» εκφράζει «το σύνολο των
επιτευγμάτων των ανθρώπων, γενικώς ή και μόνο σε συγκεκριμένο χώρο και τόπο, στους τομείς
της επιστήμης, της καλλιτεχνικής δημιουργίας, των τεχνικών μέσων, της εκπαίδευσης, καθώς και
των καθοριζόμενων κανόνων συμβίωσης, όπως η γλώσσα, η θρησκεία και ότι άλλο συμβάλλει
στην εξημέρωση των ηθών» (Κριαράς, 1995). Στην έννοια του «πολιτισμού» περιλαμβάνονται
επομένως, τα «ιδεώδη» που έχουν διαμορφωθεί στο πέρασμα των αιώνων (όπως είναι μεταξύ
άλλων, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, ο ανθρωπισμός, κλπ), ο «τρόπος ζωής» (που συναρτάται
μεταξύ άλλων, με τα ήθη, τα ρεύματα των ιδεών, τις αξιολογικές πεποιθήσεις, κλπ), όπως επίσης
και τα «έργα» που έχουν επιτελεσθεί και διατηρηθεί στους επιμέρους τομείς προόδου και
αποτελούν την προβολή του ανθρώπινου πνεύματος προς τον εξωτικό κόσμο (όπως μεταξύ άλλων
τα καλλιτεχνικά έργα, οι θεσμοί, τα επιτεύγματα στην πολιτειακή και κοινωνική οργάνωση, καθώς
και τα σημαντικά τεχνικά και επιστημονικά έργα). Με αυτή του έννοια, ο «πολιτισμός» εκφράζει
την πίστη προς τα ιστορικά πεπρωμένα της ανθρωπότητας, η οποία, παρά τις όποιες πρόσκαιρες
παρεκκλίσεις, τείνει στη γενική της πορεία προς ολοένα και υψηλότερα επίπεδα πνευματικής
ανάπτυξης (Πάπυρος Λαρούς, 1964).

2.2. Το περιεχόμενο της έννοιας του «πολιτισμού» και η συσχέτισή της με τις πόλεις
Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε, ότι ο «πολιτισμός» ορίζεται ως

το σύνολο των σκοπών που διέπουν την ανθρώπινη δράση, ή το σύνολο των αξιών και των
αγαθών, τα οποία παράγονται από την ανθρώπινη δράση και τα οποία και πάλι επενεργούν σε
αυτήν, με σκοπό τη νέα δημιουργία. Ο πολιτισμός συνίσταται επομένως στην ανάπτυξη και
καλλιέργεια προδιαθέσεων, ανάλογων με τις ανθρώπινες ανάγκες και τους σκοπούς του ανθρώπου,
καθώς και στην παραγωγή δημιουργημάτων και καταστάσεων που κατέχουν ξεχωριστή αξία για
τον ανθρώπινο βίο και τα οποία θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως «πολιτιστικά αγαθά» και ως
«πολιτιστικές αξίες» αντίστοιχα. Με αυτό το σκεπτικό, ο πολιτισμός μπορεί να διακριθεί σε
«υλικό» και «πνευματικό». Ο μεν «υλικός πολιτισμός» περιγράφει το σύνολο των ενεργειών με τις
οποίες ο άνθρωπος μεταβάλει τη φύση, την αξιοποιεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του,
μεταχειρίζεται τα υλικά της για να υλοποιήσει τους σκοπούς του, αλλά και διαμορφώνει τις
συνθήκες εκείνες που του επιτρέπουν να προστατευθεί από τους κινδύνους που απορρέουν από
αυτήν. Ο «πνευματικός πολιτισμός» αντίθετα, συγκροτεί τις πνευματικές προδιαθέσεις του
ανθρώπου, τον νου και το λόγο, το ηθικό φρόνημα, την αίσθηση του καλού, όπως επίσης και το
συναίσθημα της ελευθερίας, σε ένα ενιαίο σύστημα αγωγής του ανθρώπινου γένους. Με αυτή την
έννοια, ο πνευματικός πολιτισμός αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα αξιών οι οποίες έχουν
δημιουργηθεί στη ροή της ιστορίας. Ως πρωταρχικά στοιχεία του πνευματικού πολιτισμού, από τα
οποία αποτελείται κατά συνέπεια και ο πνευματικός βίος των ανθρώπων μπορούν (κατά Spranger,
Lebensformen 1927) να θεωρηθούν, η επιστήμη, η οικονομία, η τέχνη, η κοινωνία, το κράτος και
η θρησκεία (Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, 1932). Κυρίαρχη σύνδεση του πνευματικού με
τον υλικό πολιτισμό αποτελεί η προβολή των παραπάνω στοιχείων στο χώρο, με έμφαση
πρωτίστως στο χώρο της πόλης.

Φορείς του πολιτισμού είναι τα άτομα. Μέσα όμως από τις αντικειμενικές πολιτιστικές
δημιουργίες, από τις οποίες ο πολιτισμός λαμβάνει αυτοτελή υπόσταση, επιδρά και αυτός στη
διαμόρφωση και στο περιεχόμενο της ψυχής των ατόμων. Με αυτόν τον τρόπο γεννιούνται
σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ αντικειμενικού και υποκειμενικού πολιτισμού, όπως επίσης και
μεταξύ συνολικού και προσωπικού πολιτισμού. Όμως όλοι αυτοί οι πολιτισμοί είναι μονομερείς
και ελλιπείς, αν συγκριθούν με το ιδανικό του πλήρους πολιτισμού, ο οποίος συμπίπτει με την ιδέα
του ανθρωπισμού, δηλαδή της πλήρους, τέλειας και αρμονικής ανάπτυξης όλων των ανθρώπινων
προδιαθέσεων και δυνατοτήτων (Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 1932).
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Στην ανάπτυξη του πολιτισμού οδήγησε, όπως υποστηρίχθηκε και παραπάνω,
αναμφισβήτητα το φαινόμενο της αστικοποίησης, με την έννοια της συγκέντρωσης σε ικανή
πυκνότητα, σημαντικού αριθμού ανθρώπων, της ομαδικής δηλαδή συμβίωσης, και της
προσαρμογής της ζωής τους σε αυτό το νέο δεδομένο. Η ανάγκη για αρμονική συμβίωση σε
συνθήκες αναγκαστικής χωρικής εγγύτητας, οδήγησε στη εξέλιξη του νου και της ανθρώπινης
ζωής με σταδιακή εξέλιξη και εν τέλει διαμόρφωση καλών, ήπιων και ευγενών τρόπων
συμπεριφοράς. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά πολιτιστικής
έκφρασης, όμως και αντίστροφα, η ενότητα των ατόμων και η αρμονική κοινωνική συμβίωσή
τους αποτελεί κύριο σκοπό της πολιτιστικής διαδικασίας. Παράλληλα με το πρωταρχικό
φαινόμενο της αστικοποίησης, η διαμόρφωση νέων παραγωγικών δομών με την εισαγωγή ενός
οργανωμένου συστήματος καταμερισμού εργασίας, αλλά συγχρόνως και αυξημένης δυνατότητας
παραγωγής πλούτου, που οδήγησε και στη δυνατότητα επίτευξης ολοένα και υψηλότερων
επιπέδων ευμάρειας στο περιβάλλον των πόλεων σε σύγκριση με την ύπαιθρο, διαμόρφωσε τις
κατάλληλες εκείνες συνθήκες για την ανάπτυξη και άλλων σημαντικών στοιχείων πολιτισμού,
όπως είναι η καλλιτεχνική δημιουργία και οι τέχνες, η παιδεία, η φιλοσοφική σκέψη και οι
επιστήμες. Οι πόλεις αποτελούν επομένως την αδιαμφισβήτητη συνθήκη για την ανάπτυξη του
πολιτισμού. Παράλληλα όμως αποτελούν και το πεδίο εκείνο στο οποίο ο κάθε πολιτισμός βρίσκει
τη χωρική έκφρασή του (πρβλ. και Δεσποτόπουλος, 1997). Ζητούμενο από τον χωρικό
πολεοδομικό σχεδιασμό είναι προφανώς να αναγνωρίσει τις εκάστοτε πνευματικές πολιτιστικές
αξίες και, όχι απλώς και μόνο να τις μετατρέψει σε αξίες υλικού πολιτισμού, αλλά κυρίως να
συμβάλει με αποτελεσματικό τρόπο στη διαμόρφωση των κατάλληλων «υποδοχέων» στο χώρο
των πόλεων, ώστε αυτές να μπορέσουν να εκφραστούν και να εξελιχθούν περαιτέρω.

3. Ευρωπαϊκές δράσεις υπέρ του πολιτισμού

3.1. Το πρόγραμμα «Πολιτισμός» 2007-2013
Ήδη από το 1991, μέσω της ιδρυτικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), δίνεται στον

πολιτισμό μια βαρύνουσα σημασία. Στο άρθρο 151 καθορίζεται ο ρόλος της ΕΕ στον πολιτιστικό
τομέα και τίθενται τέσσερεις κύριοι στόχοι για την ανάπτυξή του: α) συμβολή στην ανάπτυξη των
πολιτισμών των κρατών μελών, με παράλληλο σεβασμό της εθνικής και περιφερειακής
πολυμορφίας τους και ταυτόχρονη προβολή της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς, β) ενθάρρυνση
της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, γ) συνυπολογισμός της πολιτιστικής διάστασης σε όλες
τις κοινοτικές πολιτικές και δ) ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, καθώς
επίσης και με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Ως σημαντικά πεδία δράσης της ΕΕ
αναφέρονται τα εξής: βελτίωση της γνώσης και διάδοσης του πολιτισμού και της ιστορίας των
ευρωπαϊκών λαών, διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς πανευρωπαϊκής
σημασίας, προώθηση μη εμπορικών πολιτιστικών ανταλλαγών, καλλιτεχνική και λογοτεχνική
δημιουργία.

Στη βάση των παραπάνω διατυπώσεων της ιδρυτικής Συνθήκης της ΕΕ, διαμορφώθηκε το
πρόγραμμα «Πολιτισμός» το οποίο θεσπίστηκε με την Απόφαση 1855/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για διάρκεια ισχύος την περίοδο 2007 – 2013. Το πρόγραμμα
έχει προϋπολογισμό 400 εκ. € και αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων και πρωτοβουλιών για
την ανάδειξη της πολιτιστικής ποικιλομορφίας της Ευρώπης και την ενίσχυση της κοινής
πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ
πολιτιστικών φορέων και θεσμικών οργάνων. Εντάσσεται δε στους ευρύτερους στόχους και στις
επιδιώξεις της «Ευρωπαϊκής Ατζέντας» για τον πολιτισμό (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, COM 2007 242 τελικό).

Το πρόγραμμα «Πολιτισμός» σκοπεύει στην επίτευξη τριών κύριων στόχων: α) προώθηση
της διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα, β) ενθάρρυνση της
διακρατικής κινητικότητας των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών έργων και προϊόντων και γ)
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ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Για την επίτευξη αυτών των στόχων το πρόγραμμα
υποστηρίζει τριών κατηγοριών δραστηριότητες / άξονες: α) πολιτιστικές δράσεις: πολυετή
προγράμματα συνεργασίας, μέτρα συνεργασίας, ειδικές δράσεις, β) στήριξη ευρωπαϊκού επιπέδου
πολιτιστικών οργανισμών και γ) ανάλυση, συλλογή και διάδοση πληροφοριών και
δραστηριοτήτων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνεργασίας και την
ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πολιτισμικής πολιτικής (EC, 2009).

Ξεχωριστή σημασία για τις πόλεις έχουν οι «ειδικές δράσεις» στο πλαίσιο της πρώτης
κατηγορίας δραστηριοτήτων. Αυτές σχετίζονται με σημαντικής κλίμακας και εμβέλειας
παρεμβάσεις, που έχουν υψηλή αναγνωρισιμότητα και σημαντική απήχηση στους λαούς της
Ευρώπης, συμβάλουν στην ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά στην πολιτιστική ποικιλομορφία
των κρατών μελών και προωθούν τον διαπολιτισμικό και διεθνή διάλογο. Μεταξύ των «ειδικών
δράσεων» ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υποστήριξη των «Πολιτιστικών Πρωτευουσών της
Ευρώπης». Μέσω αυτού του θεσμού, η ΕΕ επιθυμεί να έχει μια ουσιαστική συμβολή στην, εντός
και εκτός της ΕΕ, προβολή της κοινοτικής πολιτιστικής δράσης, στην ενδυνάμωση της
συνειδητοποίησης του πλούτου και της ποικιλίας του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπως επίσης τέλος
και στη διευρωπαϊκή πολιτιστική συνεργασία.

3.2. Ο θεσμός της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης»
Η πρωτοβουλία της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης» (ΠΠτΕ) ξεκίνησε το 1985

με την ανακήρυξη της Αθήνας ως πρώτης ΠΠτΕ, και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε μια από τις πιο
έγκριτες και υψηλού επιπέδου πολιτιστικές δράσεις στην Ευρώπη. Δεδομένης της επιτυχίας της
εκδήλωσης και με βάση τη δεδηλωμένη πρόθεση της ΕΕ να συμβάλει στον τομέα του πολιτισμού,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών εξέδωσε την 1419/1999/ΕΚ απόφαση,
σχετικά με την εκδήλωση «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για το διάστημα 2005 έως
2019.

Από το 2011 και μετά, κάθε χρόνο, δύο πόλεις, από δύο διαφορετικές χώρες της ΕΕ
ανακηρύσσονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ΠΠτΕ. Οι πόλεις, που
επιλέγονται, παρέχουν μια ζωντανή απόδειξη του πλούτου και της ποικιλομορφίας των
ευρωπαϊκών πολιτισμών. Μέχρι σήμερα, περισσότερες από 40 πόλεις έχουν ανακηρυχθεί ΠΠτΕ,
καλύπτοντάς ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο, από τη Στοκχόλμη ως τη Γένοβα, από την Αθήνα ως
τη Γλασκώβη, και από την Κρακοβία ως το Πόρτο (Σχ. 1). Όμως μια πόλη δεν επιλέγεται ως
ΠΠτΕ μόνο για αυτό που είναι σήμερα, αλλά κυρίως για τους σχεδιασμούς της για το έτος
ανακήρυξής της και για το μέλλον γενικότερα, στον τομέα του πολιτισμού, που οφείλουν να
διακρίνονται για την πρωτοτυπία και την εξαιρετική τους σημασία.

Το ετήσιο πρόγραμμα μιας ΠΠτΕ οφείλει να πληροί ορισμένα κριτήρια, μεταξύ των οποίων
αναφέρονται τα εξής: α) προβολή του πλούτου και της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών
πολιτισμών, β) ανάδειξη των πολιτιστικών δεσμών που συνδέουν τους Ευρωπαίους, γ)
ενθάρρυνση της επαφής ανθρώπων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με τον πολιτισμό των
άλλων και προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και δ) ενίσχυση ενός αισθήματος ευρωπαϊκής
ταυτότητας και κοινότητας.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον από την πλευρά του αστικού / πολεοδομικού / χωρικού σχεδιασμού
έχει το γεγονός, ότι ο θεσμός της ΠΠτΕ αποτελεί μια ξεχωριστή και πολύτιμη ευκαιρία για: α) την
πολεοδομική ανάπλαση των πόλεων (García 2004), β) την αύξηση της διεθνούς προβολής τους και
την ενίσχυση της εικόνας τους στα μάτια των κατοίκων τους, γ) την αναζωογόνηση της αστικής
πολιτιστικής ζωής, μέσω κατάλληλης διαχείρισης των πολιτιστικών υποδομών και των
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δ) την προσέλκυση επισκεπτών από τον ευρωπαϊκό και διεθνή
χώρο και την προώθηση του αστικού τουρισμού.
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Σχ. 1. Οι «Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης» 1985 έως 2013. Πηγή: EC 2009a.

Η δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης των πόλεων που επιλέγονται ως ΠΠτΕ αποτελεί
επομένως ένα από τα σημαντικά στοιχεία της όλης διοργάνωσης. Η ανάπτυξη αυτή, προφανώς,
λαμβάνει διάφορες μορφές, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες, τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες
της πόλης. Για παράδειγμα, οι πάσης φύσεως αστικές υποδομές δύνανται να αποτελέσουν έναν
σημαντικό άξονα αυτής της ανάπτυξης, όπως επίσης και μια σειρά από άλλα στοιχεία, όπως είναι
για παράδειγμα, τα διάφορα επιμέρους τεχνικά έργα και δίκτυα, οι διοικητικές και διαχειριστικές
δομές που διατηρούνται και μετά το τέλος της διοργάνωσης, καθώς και η εικόνα και η θέση της
πόλης στον ευρύτερο, ευρωπαϊκό και διεθνή τουριστικό χάρτη. Όλα τα παραπάνω μπορούν να
συνδυαστούν και με μια μακροπρόθεσμη πολιτική αστικής ανάπλασης, ή οποία θα είναι τόσο
αποτελεσματικότερη για την πόλη, όσο αυτή η σύνδεση με τα έργα του πολιτισμού, επιτευχθεί
καλύτερα (Mittag, 2011).
Παρά τις αδυναμίες της διαδικασίας που καθορίζει η απόφαση 1419/1999/ΕΚ (έλλειψη επαρκούς
ανταγωνισμού πόλεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έλλειψη ικανοποιητικής παρακολούθησης μετά την
επιλογή της διοργανώτριας πόλης, ανεπάρκεια σαφούς κατάδειξης της ευρωπαϊκής προστιθέμενης
αξίας της εκδήλωσης, κλπ)1, πολλές μελέτες και ερευνητικές εργασίες σχετικά με την αποτίμηση
του θεσμού της ΠΠτΕ, με βάση την εμπειρία των αντίστοιχων πόλεων, κατέδειξαν την εν τέλει
ιδιαίτερα θετική επίδραση της εκδήλωσης στις πόλεις αυτές, όπως επίσης και το γεγονός ότι η
δράση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καταλύτης για την πολιτιστική ανάπτυξη και τον
πολεοδομικό μετασχηματισμό μιας πόλης (Myerscough 1994, Palmer 2004, DaCosta Holton 1998,
Deffner, Labrianidis 2005). Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις στις οποίες οι δράσεις για τον πολιτισμό
στο πλαίσιο της διοργάνωσης της ΠΠτΕ συνδυάστηκαν επιτυχώς και με παρεμβάσεις
αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας στον αστικό χώρο και έφεραν ως αποτέλεσμα μια, σε διάρκεια
χρόνου, αναβάθμιση της πόλης, σε πολεοδομικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, είναι μεταξύ
άλλων και οι εξής:
 Lille 2004. Ένας από τους στόχους που επιτεύχθηκε ήταν η μεταμόρφωση της εικόνας της
πόλης και μέσω αυτής και η ανάδειξη των δυνατοτήτων για πολιτιστική ανάπτυξή της. Κύριο
εργαλείο σε αυτό το εγχείρημα αποτέλεσε η ιδέα της δημιουργίας δύο «Maisons Folie»,2 που

1. Με σκοπό την περαιτέρω βελτιστοποίηση της απόδοσης του θεσμού της ΠΠτΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο εισήγαγε με την απόφασή του 1622/2006/EΚ, μια νέα διαδικασία επιλογής πόλεων, σύμφωνα με την οποία
προβλέπεται μια εσωτερική, εντός των χωρών υποδοχής της εκδήλωσης, διαδικασία διαγωνισμού μεταξύ πόλεων και
εν συνεχεία η αξιολόγηση των εθνικών προτάσεων από διεθνή επιτροπή, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.
2. Maison Folie Moulins, Maison Folie Wazemmes.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:304:0001:01:EN:HTML
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αποτελούν χώρους καλλιτεχνικής δημιουργίας, εκθέσεων, συναυλιών, εργαστηρίων για παιδιά και
ενήλικες και εν γένει πολιτιστικών εκδηλώσεων (Σχ. 2), που διαμορφώθηκαν σε παλαιά ανενεργά
βιομηχανικά κελύφη, τυπικά για τις περιοχές του Nord-Pas-de-Calais και του Βελγίου. Τα
«Maisons Folie» της Lille αποτελούν πλέον ένα νέο, πρωτότυπο και ελκυστικό εμπορικό σήμα στο
χώρο των υποδομών πολιτισμού. Παρέχουν δε δυνατότητες ευέλικτου προγραμματισμού για
συναντήσεις και εκδηλώσεις περιφερειακών, εθνικών, ακόμα και διεθνών καλλιτεχνικών ομάδων,
αλλά και λοιπών φορέων και κατοίκων των γύρω περιοχών, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι
εγκαταστάσεις παρέχουν χώρους εργασίας και κατοικίας, ώστε να επιτρέπουν την επαφή των
καλλιτεχνών με την πόλη. Είναι ανοικτές στον περιβάλλοντα χώρο τους, γεγονός που επιτρέπει
την ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ των κατοίκων της πόλης και των καλλιτεχνών της. Η δράση
των Maisons Folie εντάσσει την πόλη στα διεθνή πολιτιστικά δίκτυα, κάτι που αποτελεί εχέγγυο
ανάπτυξης για το μέλλον (Maisons Folie, 2012). Πρόκειται για ένα πρώην εργοστάσιο
κλωστοϋφαντουργίας. Στο παλιό κτίριο διαμορφώθηκαν τρεις όροφοι με εκθεσιακούς χώρους,
ξενώνα, χώρους εστίασης και στούντιο καλλιτεχνών, ενώ ο νέος χώρος περιλαμβάνει μια αίθουσα
εκδηλώσεων/θέατρο.

Σχ. 2. Lille ΠΠτΕ 2004. Maison Folie Wazemmes.

Πηγή: Ville de Lille/D. Rapaich (βλ. Maisons Folie 2012).

 Liverpool 2008. Το πρόγραμμα της ΠΠτΕ με θέμα «η πόλη αλλάζει» εκκινεί από τη
διαπίστωση ότι η πόλη υφίσταται βαθιές αλλαγές με γρήγορο ρυθμό, σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι
κάτοικοι να μην μπορούν πλέον να τις παρακολουθήσουν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ
φάσμα εκδηλώσεων σε συσχέτιση πάντα με την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία και τον τρόπο με
τον οποίο μεταλλάσσονται οι πόλεις. Το πρόγραμμα λειτούργησε σε πολλαπλά επίπεδα, κυρίως
όμως στο πλαίσιο των προσδοκιών της ευρείας αστικής αναγέννησης και ανάπλασης από τοπικούς
και περιφερειακούς φορείς που είδαν το θέμα της διοργάνωσης, ως πιθανό καταλύτη για τη
μακροπρόθεσμη οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση της πόλης. Ένα χρόνο μετά,
διαπιστώνονται σημαντικά σχετικά αποτελέσματα: Η πόλη έχει επιτύχει μια αξιόλογη αναγέννηση
της εικόνας της σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η τοπική και εθνική κοινή γνώμη εκτιμά το
Liverpool ως μια πολύπλευρη και σύγχρονη πόλη, που διαθέτει σημαντικούς αστικούς
πολιτιστικούς πόρους διεθνούς εμβέλειας. Σε διεθνές επίπεδο, η πόλη επανανακαλύφθηκε ως
τουριστικός προορισμός ενώ η προσέγγιση της ΠΠτΕ αποτελεί σημείο αναφοράς και για άλλες
ευρωπαϊκές πόλεις όσον αφορά στη βελτιστοποίηση της συμμετοχής των πολιτών (Garcia κ.α.,
2010).
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 Λουξεμβούργο 2007. Στο πλαίσιο της ΠΠτΕ που καλύπτει την κεντροευρωπαϊκή αστική
περιφέρεια με διαφορετικές θεματικές εξειδικεύσεις,1 σημαντικές δράσεις δίνουν έμφαση στην
αστική αναζοωγόνηση και σε παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο.2 Σημαντικό έργο που αφορά τη
δημιουργία μιας σημαντικής νέας πολιτιστικής υποδομής, αποτελεί το νέο Κέντρο Pompidou στη
γειτονιά του αμφιθεάτρου στο Metz. Είναι η πρώτη φορά που ένα εθνικό πολιτιστικό ίδρυμα
εγκατεστημένο στο Παρίσι αποκεντρώνεται. Το αποκεντρωμένο μουσείο στο Metz θα επιτρέψει
στο κοινό να δει ορισμένα από τα 13.000 αντικείμενα τέχνης που δεν εκτίθενται στο Παρίσι. Μια
ολοκληρωμένη σειρά αποκεντρωμένων εκδηλώσεων σε όλους τους τομείς της τέχνης θα
καταστήσει τα εγκαίνια του Κέντρου Pompidou κορυφαίο γεγονός για το Metz (Luxembourg and
Greater Region 2008).
 Stavanger 2008. Το Stavanger ΠΠτΕ 2008, στο πλαίσιο του έργου με θέμα «Norwegian
Wood» καλεί διακεκριμένους αρχιτέκτονες από την Ευρώπη και άλλα μέρη του κόσμου3 που
έχουν μακρά παράδοση στη χρήση του ξύλου ως δομικού υλικού με νέους σύγχρονους τρόπους,
για να σχεδιάσουν κτήρια για το κέντρο της πόλης και για τις μεταλλασσόμενες περιοχές του (Σχ.
3). Η ιδέα του προγράμματος είναι να εξελίξει την παλιά αρχιτεκτονική του ξύλου του Stavanger
σε μια σύγχρονη, αστική και βιώσιμη αρχιτεκτονική με κύριο υλικό το ξύλο, σε αλληλεπίδραση με
τα ιστορικά μέρη της πόλης. Το έργο στοχεύει να συμβάλει στην τοποθέτηση της Νορβηγίας και
του Stavanger στον ευρωπαϊκό αρχιτεκτονικό χάρτη, με έμφαση στην πρωτοπορία στον τομέα τις
σύγχρονης, με περιβαλλοντική συνείδηση, αρχιτεκτονικής του ξύλου. Στόχος είναι επιπλέον να
καταδειχθεί ότι το ξύλο είναι ένα φυσικό ανανεώσιμο και ανακυκλώσιμο υλικό που δεν προκαλεί
περιβαλλοντική ρύπανση. (Stavanger, 2008).

Σχ. 3. Stavanger ΠΠτΕ 2008. Δράση «Norwegian Wood». Πηγή: Stavanger 2008.

3.3. Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
Δεδομένης της σημασίας του πολιτισμού στην πορεία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποστηρίξει την έρευνα στον τομέα της προστασίας, της διατήρησης
και του εμπλουτισμού της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Είναι κοινώς αποδεκτό, ότι οι
πολιτιστικοί πόροι αποτελούν χαρακτηριστική περίπτωση μη ανανεώσιμων πόρων. Κατά τη
διάρκεια του 20ου αιώνα, εκτιμάται ότι περίπου το 50% της άυλης, αλλά και μεγάλο ποσοστό της
υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης χάθηκε. Οι συνδυασμένες επιπτώσεις, της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της αστικοποίησης, του μαζικού και εντατικού τουρισμού, της
εγκατάλειψης των μνημείων, αλλά και της εφαρμογής εσφαλμένων τρόπων αποκατάστασης,
συχνά οδήγησε σε ανεπανόρθωτες ζημιές και σε πολλές περιπτώσεις και στην πλήρη απώλεια
σημαντικών στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Από το 1986 τα ευρωπαϊκά Προγράμματα-Πλαίσιο (Framework Programmes / FPs) έχουν
στηρίξει περίπου 120 δράσεις για την πολιτιστική κληρονομιά και περισσότερους από 500
δημόσιους και ιδιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς της ΕΕ και των μεσογειακών εταίρων της,

1. Λουξεμβούργο: μετανάστευση, Saarland: βιομηχανική κληρονομιά, Rhineland-Palatinate: Ευρωπαϊκοί χαρακτήρες
και τόποι, Lorraine: τόποι μνήμης ως τόποι του αύριο, Βέλγιο: σύγχρονη πολιτιστική έκφραση στον 21ο αιώνα.
2. Trans(ient) City, Citadelles de Feu, (H)art an der Grenze…
3. Φινλανδία, Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία, Νορβηγία, ΗΠΑ, Καναδάς, Ρωσία και Ιαπωνία.
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για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τη βέλτιστη τεχνολογία και επιστημονική τεχνογνωσία
προς όφελος της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η έρευνα έχει επικεντρωθεί σε λύσεις για τη
διατήρηση τόσο αντικειμένων, όσο και μνημείων μεγάλης ιστορικής και κοινωνικοοικονομικής
σημασίας.

Ήδη κατά τη διάρκεια του FP1 (1984-87) για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη,
δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα των επιπτώσεων της όξινης βροχής και της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης στα ιστορικά κτίρια. Ειδικότερες δράσεις αφορούσαν τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης στην πέτρα (γρανίτη, ασβεστόλιθο και μάρμαρο). Και στα υπόλοιπα προγράμματα (FP2
– FP4) έως το 2000, όλα τα επιμέρους έργα αφιέρωσαν ιδιαίτερα κεφάλαια στην πολιτιστική
κληρονομιά, όπως επίσης και σε προτάσεις νέων μεθοδολογιών για τη διατήρησή της.

Σημαντικές προτεραιότητες των FP5 και FP6 (1999 – 2007) αφορούσαν επίσης την
ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και τεχνολογιών για τη διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς, την αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση των αστικών και
πολιτιστικών αγαθών και την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων σε αυτά. Ιδιαίτεροι
τομείς που δόθηκε έμφαση στο πλαίσιο των επιμέρους έργων αφορούσαν μεταξύ άλλων, την
αξιολόγηση ζημιών στην πολιτιστική κληρονομιά, τις καινοτόμες στρατηγικές διατήρησης, την
ενσωμάτωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στο αστικό περιβάλλον, τη σύνδεση της πολιτιστικής
κληρονομιάς με την ανάπτυξη, όπως επίσης και τα ζητήματα διαχείρισης αρχαιολογικών τόπων σε
κεντρικές περιοχές των πόλεων.

Το FP7 (2007–13) διαρθρώνεται σε τέσσερις θεματικές κατηγορίες: Συνεργασία, Ιδέες,
Άνθρωποι, Ικανότητες. Αν και η πολιτιστική κληρονομιά έχει ενσωματωθεί κυρίως στο
πρόγραμμα Συνεργασία, ορισμένες πτυχές της μπορούν να συνδεθούν και με τις άλλες κατηγορίες
(EC 2009).

4. Η διεθνής εμπειρία. Η περίπτωση του Βερολίνου

4.1. Το πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού για την κεντρική περιοχή
Το Βερολίνο, μετά την επανένωση των δύο κομματιών, της μέχρι το τέλος της δεκαετίας του

1980 διαιρεμένης πόλης, προωθεί με συνέπεια και συστηματικότητα έναν πολύπλευρο
πολεοδομικό / χωρικό / αναπτυξιακό σχεδιασμό (Stadtentwicklungsplanung), με πρωταρχικό
στόχο, όχι μόνο την ομαλή «συρραφή» των δύο κομματιών της πόλης, αλλά κυρίως την οργάνωση
και διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής μητρόπολης διεθνούς εμβέλειας που θα αναπτύσσει ισόρροπα
όλους τους τομείς που συνδέονται με τον αστικό χώρο και την αστική ζωή, θα εξασφαλίζει τη
βιωσιμότητά τους και θα παρέχει σε κατοίκους, εργαζομένους και επισκέπτες υψηλό επίπεδο
αστικών εξυπηρετήσεων και ποιότητας ζωής.

Σε αυτό το γενικό πλαίσιο ειδικότεροι σχεδιασμοί (Planwerke) αναπτύσσονται για επιμέρους
περιοχές της πόλης που παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, στρατηγικής σημασίας για την
ανάπτυξη του όλου πολεοδομικού συγκροτήματος. Ιδιαίτερη σημασία για τη συσχέτιση
πολιτισμού και πόλης έχει ο ειδικότερος σχεδιασμός που αφορά την κεντρική περιοχή της πόλης
(Planwerk Innere Stadt). Σύμφωνα με αυτόν, εντοπίζονται έξι δυναμικές περιοχές στις οποίες ο
πολεοδομικός σχεδιασμός οφείλει κατά τα επόμενα χρόνια να εστιάσει το ενδιαφέρον του (Σχ. 4).
Αυτές είναι: το ιστορικό κέντρο (πολιτικό κέντρο με έμφαση στον πολιτισμό και στον τουρισμό),
η περιοχή Heidestraße / Europacity / Humboldthafen, στα βόρεια του κεντρικού σιδηροδρομικού
σταθμού (ζώνη εργασίας και κατοικίας με διεθνή ελκυστικότητα), το παλιό δυτικό κέντρο «City
West» (παραδοσιακό κέντρο τουρισμού, λιανεμπορίου, πολιτισμού που πρόσφατα εμπλουτίζεται
με την παρουσία του Πολυτεχνείου και της Σχολής Καλών Τεχνών), στα νότια η περιοχή
Tempelhofer Freiheit (τέως αεροδρόμιο Tempelhof, σήμερα το μεγαλύτερο αστικό πάρκο της
πόλης και επίκεντρο διοργανώσεων διεθνούς εμβέλειας, π χ. Internationale Gartenbauausstellung
Berlin 2017), η περιοχή Schöneberg-Südkreuz, επίσης στα νότια του κέντρου (θέση με εξαιρετική
πρόσβαση και καταλληλότητα για διαμόρφωση ενός κέντρου υπηρεσιών και παραγωγικών /
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επαγγελματικών χρήσεων) και τέλος η ζώνη Obere Stadtspree (κέντρο δημιουργίας και πολιτισμού
σε επαφή με τον ποταμό Spree) (Abgeordnetenhaus Berlin 2011, Center for Metropolitan Studies
2010).

Σχ. 4. Επίκεντρα πολεοδομικού σχεδιασμού για την κεντρική περιοχή του Βερολίνου 2010. Πηγή:
Stadt Berlin, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt.

4.2. Ο πολιτιστικός / χωρικός σχεδιασμός για το ιστορικό κέντρο
Το πρώτο και σημαντικότερο ίσως από τα παραπάνω επίκεντρα σχεδιασμού στην κεντρική

περιοχή του Βερολίνου είναι το ιστορικό κέντρο. Αυτό περιλαμβάνει το παλαιότερο, «εντός των
τειχών», τμήμα της πόλης και αποτελεί τον πολυτιμότερο πόλο πολιτισμού του Βερολίνου (Σχ. 5).
Σε αυτή την περιοχή, τα ιστορικά και τα σύγχρονα στοιχεία οφείλουν να βρίσκονται σε πλήρη
αρμονία, κάτι που επιχειρείται μέσω ενός Μορφολογικού Πολεοδομικού Κανονισμού.

Σχ. 5. Το ιστορικό κέντρο του
Βερολίνου με σημειωμένη τη
θέση της οχύρωσης του 1690.

Αεροφωτογραφία 2009. Πηγή:
Stadt Berlin, Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung und Umwelt.

Ταυτόχρονα, σε συνάρτηση με το εκάστοτε τοπικό αναπτυξιακό δυναμικό, ακολουθούνται
διάφορες στρατηγικές σχεδιασμού, όπως είναι η ανασύσταση ιστορικών ιχνών, η δημιουργία
«αρχαιολογικών παραθύρων», η κριτική ανακατασκευή κτιριακών κελυφών, η άμεση συσχέτιση
με τα ίχνη της πολεοδομίας του 20ου αιώνα, όπως επίσης και η επιστράτευση εφήμερων /
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προσωρινών χρήσεων προς όφελος της επανάκτησης του αστικού χώρου. Η διαδικασία του
σχεδιασμού επικεντρώνεται σε έξι κομβικές θέσεις (Σχ. 6), κάθε μία από τις οποίες έχει μια
ιδιαίτερη βαρύτητα για τον πλούτο των στοιχείων του ιστορικού κέντρου της πόλης.

Σχ. 6. Ο πολιτιστικός / χωρικός σχεδιασμός για το ιστορικό κέντρο του Βερολίνου 2010. 1:
Museumsinsel, 2: Humboldt-Forum, 3: Rathausforum, 4: Molkenmarkt/Klosterviertel, 5:
Petriplatz/Breite Straße, 6: Gendarmenmarkt: Πηγή: Stadt Berlin, Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Umwelt.

Τη σημαντικότερη παρέμβαση πολεοδομικού / χωρικού σχεδιασμού για τον πολιτισμό,
συνιστά η περίπτωση επαναδιαχείρισης του Museumsinsel (Νησί των Μουσείων). Το κτιριακό
συγκρότημα των μουσείων βρίσκεται στην καρδιά του Βερολίνου, πάνω σε ένα νησί που
σχηματίζεται στον ποταμό Spree. Αποτελείται από πέντε κτίρια που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια
μιας 100-ετίας με τη συμμετοχή σημαντικών αρχιτεκτόνων: Altes Museum (Karl Friedrich
Schinkel 1825–30), Neues Museum (Friedrich August Stüler 1843–46), Alte Nationalgalerie
(Friedrich August Stüler και Johann Heinrich Strack 1867–76), Bode-Museum (Ernst von Ihne
1898–1904) και Pergamonmuseum (Alfred Messel 1907–30) (Σχ. 7).

Το Museumsinsel συγκαταλέγεται από το 1999 στον κατάλογο των στοιχείων παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Παράλληλα αποτελεί ένα αξιόλογο μνημειακό σύνολο,
όπως επίσης και ένα μοναδικό ιστορικό, αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό τεκμήριο στο κέντρο του
Βερολίνου. Για τους λόγους αυτούς, η πόλη του Βερολίνου έθεσε εξ αρχής ως στόχο την
προστασία της ιστορικής του μοναδικότητας και της ενιαίας αρχιτεκτονικής του φυσιογνωμίας
στην πόλη, όπως επίσης και την περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξή, τόσο του ίδιου του κτιριακού
συγκροτήματος, όσο και του περιβάλλοντος χώρους του.

Σε συνεργασία με διεθνείς επιτροπές φορέων όπως της UNESCO και του ICOMOS,
ακολουθήθηκε η στρατηγική της προληπτικής συντήρησης (preventive conservation). Σε αυτό το
πνεύμα, και με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου του
συγκροτήματος των μουσείων, εκτιμήθηκαν καταρχήν οι τρέχουσες ανάγκες για δράση, όσον
αφορά στη συνεργασία και την επικοινωνία όλων των ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων
παραγόντων, καθώς επίσης και την ολοκλήρωση των πολεοδομικών εργαλείων για την
πολεοδομική ενσωμάτωση του Museusminsel στο ευρύτερο αστικό περιβάλλον. Καταγράφηκαν
και αξιολογήθηκαν όλα τα σημαντικά πολεοδομικά έργα στον ευρύτερο χώρο και διερευνήθηκαν

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/projekte/historische_mitte/museumsinsel/index.shtml
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σημαντικές για την προστασία του κτιριακού συνόλου οπτικές φυγές, καθώς επίσης και
χαρακτηριστικοί άξονες θέασης. Ως επόμενα βήματα, διατυπώνονται και συντονίζονται με άλλες
πολιτικές για την πόλη, κατευθυντήριες γραμμές για τις στρατηγικές προστασίας, καθώς και την
εξασφάλιση της παρακολούθησης, της επικοινωνίας και του συντονισμού με όλους τους
εμπλεκομένους.

Σχ. 7. Το Museusinsel στον ευρύτερο αστικό χώρο του κεντρικού Βερολίνου. Πηγή: Stadt Berlin,
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. Λήψη: Dirk Laubner 2010.

Ήδη από το 1999 εγκρίθηκε ένα κατευθυντήριο σχέδιο (Masterplan) με σκοπό την ανάπλαση
των κτιρίων και τη σύγχρονη ανάπτυξη του συνολικού συγκροτήματος των μουσείων. Το σχέδιο
αυτό κατανοεί το σύνολο των πέντε μουσείων ως μια ενιαία ενότητα, ενώ παράλληλα σέβεται και
την αρχιτεκτονική αυτοτέλεια του καθενός κτιρίου. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, τα αρχαιολογικά
μουσεία συνδέονται μεταξύ τους, χωρικά και θεματικά, στη στάθμη του ισογείου μέσω ενός
«αρχαιολογικού περιπάτου» (archäologische Promenade) (Σχ. 8). Πρόκειται για μια ουσιαστική
ζώνη η οποία ξεκινώντας από την αρχαιότητα, συνδέει μεταξύ τους περισσότερα από 600.000
χρόνια ανθρώπινης ιστορίας και τα παρουσιάζει στον επισκέπτη σε μια συνεχή ροή. Παράλληλα
με τη διατήρηση των ιστορικών εισόδων του κάθε μεμονωμένου κτιρίου, που επιτρέπει στον
επισκέπτη τη στοχευόμενη πρόσβαση προς συγκεκριμένες συλλογές, προβλέπεται να λειτουργήσει
ένα νέο κτίριο εισόδου και υποδοχής επισκεπτών (στοά James Simon), με σκοπό αφενός μεν την
καλύτερη διαχείριση των επισκεπτών του όλου συγκροτήματος και αφετέρου δε τη λειτουργία του
όλου συγκροτήματος ως ενός ενιαίου συνόλου. Σε αυτό το νέο κτίριο θα στεγάζονται και όλες οι
κοινές για το συγκρότημα υπηρεσίες (café, πωλητήριο, αίθουσα εκδηλώσεων, κλπ), όπως επίσης
και οι χώροι περιοδικών εκθέσεων των μουσείων. (Stiftung Preußischer Kulturbesitz, 2006).

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/projekte/historische_mitte/museumsinsel/index.shtml
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Σχ. 8. Η σύνδεση των επιμέρους κτιρίων του Museusinsel σε ένα ενιαίο σύνολο μέσω του
«αρχαιολογικού περιπάτου» και της νέας στοάς «James Simon», ως κεντρικού κτιρίου εισόδου και
υποδοχής επισκεπτών. Πηγή: Stiftung Preußischer Kulturbesitz 2006.

Οι υπόλοιπες παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού του ιστορικού κέντρου του
Βερολίνου με έμφαση στην τόνωση του πολιτισμού και του τουρισμού αφορούν επιγραμματικά τα
εξής:
 Humboldt-Forum: Κατεδάφιση του Palasts der Republik της εποχής της DDR και
ανακατασκευή του παλαιού ανακτόρου (Berliner Schloss), στη βάση ενός αρχιτεκτονικού
διαγωνισμού για τη δημιουργία του νέου πολιτιστικού κέντρου «Humboldt-Forum». Η μελέτη
προβλέπει την αποκατάσταση της ιστορικής μορφής της πόλης σε αυτή την κεντρική θέση, την
ανασύσταση της πλατείας του παλιού παλατιού και το κλείσιμο του αστικού κενού που προέκυψε
από την κατεδάφιση του ανακτόρου το 1950. Κατευθυντήρια ιδέα του Humboldt-Forum, είναι η
ισοδύναμη ανταλλαγή μεταξύ των πολιτισμών. Πρόκειται για ένα διεθνές forum τέχνης,
πολιτισμού και επιστήμης, με στόχο την εγκαθίδρυση ενός διαρκούς διαλόγου μεταξύ των
παγκόσμιων πολιτισμών. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια ελκυστική προσφορά από εκθέσεις,
αναγνώσεις, διαλέξεις, θέατρο, κινηματογράφο, μουσική και χορό.
 Rathausforum: Πρόκειται για τον αστικό χώρο ανάμεσα στον ποταμό Spree και στην
Alexanderplatz, που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη του πύργου της τηλεόρασης. Σύμφωνα με
ψήφισμα της Γερουσίας του Βερολίνου, ο χώρος οφείλει να διατηρήσει το χαρακτήρα του
δημόσιου χώρου πρασίνου, ως αφορμή για την ανάπτυξη μιας διαλογικής διαδικασίας μεταξύ των
διαφόρων εμπλεκομένων για την εξέλιξη της πόλης και ακόμα και ως αντιστάθμισμα για τη
συστηματική πολεοδομική πύκνωση που υλοποιείται στις γύρω περιοχές.
 Molkenmarkt/Klosterviertel: Η περιοχή αυτή ανήκει στις παλιότερες γειτονιές του
Βερολίνου. Όμως οι καταστροφές από τον πόλεμο, όπως επίσης και οι σημαντικές επιβαρύνσεις
από τους μεταπολεμικούς σχεδιασμούς, ιδίως τα κυκλοφοριακά έργα της δεκαετίας του 1960,
κατέστρεψαν την ιστορική ταυτότητα αυτής της περιοχής. Σε συσχετισμό με την ιστορική
πολεοδομική δομή της, σχεδιάζεται εδώ η δημιουργία μιας νέας κεντρικής αστικής γειτονιάς με
σημαντική παρουσία κατοικίας και υψηλή πολεοδομική ποιότητα.
 Petriplatz/Breite Straße: Η Petriplatz προγραμματίζεται να ανασυσταθεί ως αστική πλατεία.
Τα αρχαιολογικά ευρήματα που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή προβλέπεται να συνδεθούν με τις
νέες κτιριακές μορφές και να γίνουν προσβάσιμα και επισκέψιμα. Οι χρήσεις αφορούν κυρίως
κατοικία, όπως επίσης και μείξη γραφείων, εμπορίου, υπηρεσιών και αναψυχής.
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 Gendarmenmarkt. Πρόκειται για μια από τις ομορφότερες πλατείες του Βερολίνου στο
κέντρο της ιστορικής γειτονιάς Friedrichstadt, που χαρακτηρίζεται από τρία σημαντικά κτίρια: το
θέατρο, το γαλλικό και το γερμανικό καθεδρικό ναό. Με τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση των
καταστραμμένων κτιρίων, η πλατεία ξανακέρδισε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και εξελίχθηκε τα
τελευταία χρόνια σε έναν δημοφιλή τόπο συνάντησης, όπως επίσης και σε έναν δημόσιο χώρο για
ποικίλες εκδηλώσεις. Η πόλη του Βερολίνου αποφάσισε να επεξεργαστεί ένα σχέδιο για την
αναδιαμόρφωση αυτού του χώρου, σε εντατικό διάλογο με τους κατοίκους, τους χρήστες, τις γύρω
επιχειρήσεις και εν γένει τους ενδιαφερόμενους πολίτες, ώστε να την αναβαθμίσει, τόσο σε
επίπεδο αισθητικής όσο και λειτουργικότητας.

5. Ορισμένες σκέψεις για την Αθήνα

Στην Αθήνα, παρά το ένδοξο παρελθόν του αρχαίου πολιτισμού, που χωρικά συμπίπτει με τη
σημερινή σύγχρονη πόλη, τα δείγματα ενός σύγχρονου υλικού ή και άυλου πολιτισμού δεν είναι
ιδιαίτερα αντιληπτά. Ο πολιτισμός του παρόντος μοιάζει να συνθλίβεται από τις σύγχρονες
κοινωνικοοικονομικές δυναμικές, παρά το γεγονός ότι η Αθήνα, διαθέτει ένα σημαντικό
πολιτιστικό δυναμικό που δυστυχώς δεν καταφέρνει να εκφραστεί και να σηματοδοτηθεί επαρκώς
στο χώρο. Θα μπορούσαμε ενώ να αναφερθούμε, στα μεμονωμένα αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά
και στις σημαντικές βυζαντινές και μεταγενέστερες ιστορικές εκκλησίες, που έχουν υποβαθμιστεί
από τον σύγχρονο οικοδομικό όγκο, στα ήδη κηρυγμένα διατηρητέα, αλλά και στα λοιπά
ενδιαφέροντα κτίρια, όπως επίσης βέβαια και στις διάσπαρτες και χωρίς συνοχή πολιτιστικές και
κοινωνικές χρήσεις.

Όμως πέρα από τα παραπάνω, το κέντρο της Αθήνας διαθέτει έναν σημαντικό πολιτιστικό
πυρήνα, μεταξύ των οδών Ομήρου, Ιπποκράτους, Πραξιτέλους και Σόλωνος, που συγκροτείται
από την «Αθηναϊκή Τριλογία» (Ακαδημία, Πανεπιστήμιο, Βιβλιοθήκη), το Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Αθηναίων, το κτίριο Κωστή Παλαμά, τα λοιπά κεντρικά κτίρια του Πανεπιστημίου
Αθηνών (Νομική Σχολή, Φοιτητική Λέσχη, κλπ.), την εκκλησία του Αγ. Διονυσίου των
Καθολικών, το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών όπως επίσης και το κτίριο του Φιλολογικού
Συλλόγου «Παρνασσός».

Ο κυρίως αυτός πολιτιστικός πυρήνας πλαισιώνεται επιπλέον και από μια σειρά άλλων
εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στην γενικότερη σφαίρα του πολιτισμού, βρίσκονται στον
ευρύτερο χώρο του και αναπτύσσονται χωρικά σε μια πεταλοειδή ζώνη που ξεκινά από την οδό
Πατησίων και καταλήγει στη Λεωφόρο Β. Σοφίας (Αραβαντινός, Σερράος, 2003) (Σχ. 9). Μεταξύ
αυτών των πολιτιστικών εγκαταστάσεων, θα αναφέραμε το Αρχαιολογικό Μουσείο και το
γειτονικό κτίριο του Υπουργείου Πολιτισμού, το Πολυτεχνείο, το παλαιό Ωδείο, τη Γερμανική
Αρχαιολογική Σχολή τη Λυρική Σκηνή και η Νέα Σκηνή, το συγκρότημα του Αρσακείου με τη
Στοά του Βιβλίου, το Νομισματικό Μουσείο (οικία Σλήμαν), όπως επίσης και τα σημαντικά
μουσεία στον άξονα της Λ. Βασ. Σοφίας και μέχρι το Μέγαρο Μουσικής (Μουσείο Μπενάκη,
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και επέκταση του Μεγάρου Σταθάτου, Βυζαντινό και Πολεμικό
Μουσείο, Εθνική Πινακοθήκη, κλπ).

Όμως η ευρεία αυτή πολιτιστική ζώνη υπόκειται στα σύγχρονα πολεοδομικά προβλήματα
της Αθήνας και δέχεται όλες τις σχετικές επιβαρύνσεις: βρίσκεται μέσα στο ευρύτερο εμπορικό
και επιχειρηματικό κέντρο της Αθήνας, η οικοδομική εκμετάλλευση είναι υψηλότατη, η πάσης
φύσεως οδική κυκλοφορία, και μάλιστα η διερχόμενη, είναι έντονη και διασπά τη συνοχή του
χώρου, η στάθμη του θορύβου είναι υψηλή, τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης -λόγω
μεταξύ άλλων και του φαινομένου της αστικής χαράδρας- είναι υψηλά, η στάση και στάθμευση
αυτοκινήτων και δίτροχων γίνεται με τρόπο ασύδοτο που κατασπαταλά το δημόσιο χώρο, ο χώρος
για τους πεζούς είναι -για όλους τους παραπάνω λόγους- πολύ περιορισμένος, αφρόντιστος, κακής
ποιότητας και γεμάτος κάθε είδους εμπόδια που δυσχεραίνουν σημαντικά το άνετο και
ανεμπόδιστο βάδισμα, το παραεμπόριο είναι εκτεταμένο προς ζημία και αυτού του ελάχιστου
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διαθέσιμου δημόσιου χώρου, η καθαριότητα είναι προβληματική, το πράσινο είναι σχεδόν
ανύπαρκτο και κακής ποιότητας, το μικροκλίμα του κέντρου, ιδιαίτερα κατά τους θερμούς μήνες -
λόγω της μεγάλης έντασης που λαμβάνει το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας- είναι πολύ
επιβαρυντικό, ενώ η εικόνα της πόλης είναι κακή, γιατί σφραγίζεται από μέτρια ως άσχημα
εμπορικά κτίρια, τυφλές μεσοτοιχίες, αυθαίρετες κατασκευές, διαφημιστικές πινακίδες, υπέργεια
καλώδια, παντός είδους επάλληλες κολώνες, κλπ. Τέλος το αίσθημα ασφάλειας στο κέντρο της
πόλης έχει πληγεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, κάτι που περιορίζει ακόμα περισσότερο τη
διάθεση του κατοίκου, του εργαζόμενου, του επισκέπτη, του τουρίστα, αλλά και εν γένει του
πολίτη, του χρήστη της πόλης να κινείται και να ζει στην περιοχή, με αποτέλεσμα η πόλη διαρκώς
να ερημώνει και το πρόβλημα της υποβάθμισης να διογκώνεται ακόμα περισσότερο (Σχ. 10). Για
όλους τους παραπάνω λόγους ο υπαρκτός «πολιτιστικός πόλος» του κέντρου της Αθήνας έχει
περιορισμένη φυσιογνωμική επιρροή στην πόλη και επομένως δεν κατορθώνει τελικά να
επιβάλλει την κυρίαρχη λειτουργία του στη νευραλγική αυτή θέση της πόλης.

Σχ. 9. Η χωρική ανάπτυξη του σύγχρονου αθηναϊκού πολιτιστικού δυναμικού, το οποίο
συγκροτείται από τον κεντρικό «πολιτιστικό πυρήνα» και από μια πεταλοειδούς μορφής
μικρότερης πυκνότητας και αρκετά εκτεταμένη, πλην όμως εξίσου μεγάλης αξίας για την πόλη,
πολιτιστική ζώνη. Πηγή: Αραβαντινός, Σερράος 2003.
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Πολιτιστικές χρήσεις διάσπαρτες
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Μεγάλη πυκνότητα εμπορ./οικον. δραστηριοτήτων

Κακή αισθητική κτιρίων
Έλλειψη ενιαίων αστικών πλατειών
Νησίδες χαμηλού πρασίνου
Υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος
Σταθμός μετρό
Μεγάλη πυκνότητα λεωφορείων / τρόλεϊ
Ανεξέλεγκτη στάθμευση
Κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων
Έλλειψη καθαριότητας
Αίσθημα ανασφάλειας
Ρύπανση (ατμοσφαιρική, ηχητική, αισθητική)

Σχ. 10. Ενδεικτική αξιολόγηση ορισμένων χαρακτηριστικών «δεδομένων του χώρου» του κέντρου
της Αθήνας ως προς επιλεγμένες «πολεοδομικές παραμέτρους», κρίσιμες για την ανάπτυξη ενός
δυναμικού «πολιτιστικού πυρήνα». Με κόκκινο χρώμα επισημαίνονται προβληματικές
καταστάσεις, με πράσινο θετικές και επιθυμητές συσχετίσεις, ενώ το γκρι χρώμα συμβολίζει
ουδέτερη επίδραση των δεδομένων του χώρου στις πολεοδομικές παραμέτρους. Πηγή:
Αραβαντινός, Σερράος 2003.

Σε μια, από πολιτιστική άποψη τόσο «προικισμένη» μητρόπολη, που όμως διαπιστώνονται
τόσες πολεοδομικές δυσλειτουργίες και ανεπάρκειες, τι θα πρέπει τελικά να γίνει; Ποια θα ήταν η
ενδεδειγμένη πολιτική; Σε ένα πρώτο επίπεδο είναι προφανώς αναγκαίο να αντιμετωπισθούν
καταρχήν τα καθημερινά, τα τρέχοντα πολεοδομικά προβλήματα που βαρύνουν την περιοχή
(υψηλή κτιριακή εκμετάλλευση, συγκρούσεις χρήσεων, κυκλοφοριακό, κακή αισθητική,
γενικότερη ρύπανση, κλπ). Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο θα ήταν ευεργετικό για την τόνωση της
παρουσίας του κόσμου στο χώρο του αθηναϊκού «πολιτιστικού πόλου», η πλαισίωση των αμιγών
πολιτιστικών εγκαταστάσεων και με άλλες χρήσεις, μόνιμες είτε και εφήμερες, έκτακτες και
χρονικά περιοδικές, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά ή/και υποστηρικτικά
προς τις χρήσεις του πολιτισμού, προσελκύοντας επισκέπτες σε συνεχή βάση. (Αραβαντινός κ.α.
2008). Εδώ θα μπορούσαμε επομένως να φανταστούμε την ανάπτυξη, σε ολόκληρη τη ζώνη του
αθηναϊκού «πολιτιστικού πόλου» μικτών χρήσεων πολιτισμού / αναψυχής / εκπαίδευσης / ήπιων
εμπορικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό βεβαίως και με κατοικία, και με βάση έναν εύστοχο
πολεοδομικό σχεδιασμό που θα οργανώσει τους βέλτιστους συνδυασμούς για κάθε θέση και θα
αποφύγει τις όποιες αντιθέσεις / συγκρούσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων. Η πολιτική άλλωστε
αυτή αποτελεί πλέον κοινό τόπο για ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο έχοντας ήδη αποδώσει πολύ
θετικά αποτελέσματα, σε όποιες περιπτώσεις επιστρατεύτηκε (Αραβαντινός, Σερράος 2003) (Σχ.
11).
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Έλλειψη ενιαίων αστικών πλατειών
Νησίδες χαμηλού πρασίνου
Υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος
Μεγάλη πυκνότητα λεωφορείων / τρόλεϊ
Ανεξέλεγκτη στάθμευση
Κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων
Έλλειψη καθαριότητας
Αίσθημα ανασφάλειας
Ρύπανση (ατμοσφαιρική, ηχητική, αισθητική)

Σχ. 11. Ενδεικτική παρουσίαση ενδεδειγμένων πολιτικών για την αντιμετώπιση των
προβληματικών συσχετίσεων μεταξύ των «δεδομένων του χώρου» του κέντρου της Αθήνας και
των «πολεοδομικών παραμέτρων», που είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη ενός δυναμικού
«πολιτιστικού πόλου». Με κίτρινο χρώμα επισημαίνονται περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται
τήρηση υφιστάμενων ρυθμίσεων (π.χ. με αστυνόμευση), με πορτοκαλί χρώμα συμβολίζονται
περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται νέες ή πληρέστερες ή και αυστηρότερες κανονιστικές
ρυθμίσεις, ενώ τέλος με κόκκινο χρώμα επισημαίνονται οι πλέον προβληματικές καταστάσεις, των
οποίων η αντιμετώπιση θα απαιτήσει πιθανότατα συστηματικότερες πολεοδομικές παρεμβάσεις.
Πηγή: Αραβαντινός, Σερράος 2003.

6. Ορισμένες συμπερασματικές διατυπώσεις

Στο πλαίσιο ενός ενιαίου πλέον ευρωπαϊκού χώρου, ο πολιτισμός των πόλεων παίζει έναν
σημαντικότατο ρόλο, τόσο για την διαμόρφωση σε κάθε πόλη συνθηκών καλής ποιότητα ζωής,
όσο και για την ελκυστικότητα της κάθε πόλης στην ευρύτερη περιοχή της, κάτι που την τοποθετεί
και σε μια συγκεκριμένη «θέση» στο συνολικό δίκτυο των ευρωπαϊκών και διεθνών πόλεων. Το
δεδομένο αυτό δεν έχει απλώς και μόνο στατιστική σημασία, αλλά κυρίως συνδέεται άρρηκτα με
τα δεδομένα της οικονομικής, κοινωνικής και εν τέλει και πολεοδομικής / χωρικής ανάπτυξης της
κάθε πόλης. Ο τομέας του «πολιτισμού» δεν αποτελεί επομένως μια μικρής σημασίας και τοπικής
εμβέλειας παράμετρο, που συνδέεται απλώς και μόνο με τις πολιτιστικές δραστηριότητες της κάθε
πόλης, αλλά συνιστά πλέον έναν σημαντικό παράγοντα για τη συνολική ανάπτυξη και τη διεθνή
παρουσία μιας πόλης. Ορισμένα επιχειρήματα υπέρ αυτής της άποψης είναι και τα ακόλουθα
(πρβλ. και Αραβαντινός, Σερράος 2003).
 Ο πολιτισμός αποτελεί παράγοντα γενικότερης οικονομικής ανάπτυξης. Είναι γνωστό, ότι
μεταξύ των κριτηρίων χωροθέτησης σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων ανά την Ευρώπη
(αλλά και ανά τον κόσμο), που αναμφισβήτητα αποτελούν σημαντικό μοχλό οικονομικής
ανάπτυξης και προόδου, ανήκει πλέον και το πολιτιστικό επίπεδο μιας πόλης. Η πνευματική και
πολιτιστική ταυτότητα του αστικού χώρου συνεκτιμάται επομένως ως σοβαρό κριτήριο για την
εγκατάσταση μεγάλων εταιριών και επιχειρήσεων, τόσο γιατί το δεδομένο αυτό παρέχει κύρος
στην επιλογή τους, όσο όμως και γιατί προσφέρει υψηλού επιπέδου περιβάλλον εργασίας και
διαβιωσης για τα στελέχη τους.
 Ο πολιτισμός αποτελεί σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης επισκεπτών και τουριστών.
Ένα από τα σημαντικότερα εφόδια μιας πόλης για τη διεκδίκηση και προσέκλυση ενός μεριδίου
αστικού τουρισμού, μικρής (city break) ή και μεγάλης διάρκειας, από την ευρωπαϊκή και διεθνή
«αγορά», αποτελεί η ανάπτυξη και προβολή του πολιτιστικού τομέα της πόλης. Πολλές
ευρωπαϊκές πόλεις έχουν ήδη επενδύσει συνειδητά σε αυτόν τον τομέα και έχουν καταφέρει μέσα
και από έναν εύστοχο χωρικό σχεδιασμό, που συγκροτεί σε ένα ενιαίο σύνολο, πολιτιστικές
δραστηριότητες (μουσεία, εκθέσεις, θεάματα, κλπ), αλλά και έκτακτες, εφήμερες και περιοδικές
εκδηλώσεις, να εξασφαλίσουν σταθερή επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με
ευεργετικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής.
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 Ο πολιτισμός ως εργαλείο για την εξύψωση του πνευματικού επιπέδου των πολιτών. Η
παρουσία του πολιτισμού στην πόλη παίζει αναμφισβήτητα και έναν παιδευτικό ρόλο για τους
πολίτες. Εκπαιδεύει και διαπλάθει χαρακτήρες, καλλιεργεί δεξιότητες, αλλά και συμβάλει στη
γενικότερη βελτίωση της ποιότητας των συμπεριφορών στην καθημερινή ζωή στον αστικό χώρο.
Η παράμετρος αυτή, αν και άυλη, συνδέεται άρρηκτα με τη χωρική διάσταση μιας και εξελίσσεται,
αλλά και επηρεάζει άμεσα το φυσικό χώρο.
 Ο πολιτισμός ως παράμετρος τόνωσης και ποιοτικής αναβάθμισης της κοινωνικής ζωής. Οι
ελληνικές πόλεις έχουν πλέον χάσει μεγάλο μέρος της κοινωνικής ζωής, των δραστηριοτήτων
δηλαδή εκείνων που λαμβάνουν χώρα από κοινού από τους πολίτες στο δημόσιο κυρίως χώρο. Η
τόνωση του τομέα του πολιτισμού και των σχετικών δραστηριοτήτων έχει τη δυνατότητα να
προσφέρει νέα εναύσματα για την αναβάθμιση της κοινωνικής ζωής, τον ποιοτικό εμπλουτισμό
της και κατ’ επέκταση και την «επανακατοίκηση» της πόλης, παράμετρος που είναι απολύτως
αναγκαία για την ευρύτερη ανάπλαση και αναβάθμιση του αστικού χώρου συνολικά.
 Ο πολιτισμός ως αφετηρία για την αναζωογόνηση και τη λειτουργική αναβάθμιση του
κέντρου της πόλης. Οι κεντρικές περιοχές των ελληνικών πόλεων αποτελούν πόλους ποικίλων
προβλημάτων. Εδώ και χρόνια διαπιστώνεται εγκατάλειψη από τους μόνιμους κατοίκους, όπως
επίσης και αθρόα «φυγή» των ζωτικών κεντρικών χρήσεων. Κατά συνέπεια, τα κτιριακά κελύφη
εγκαταλείπονται σταδιακά και είτε απαξιώνονται και καταστρέφονται, είτε καλύπτονται από νέες
δραστηριότητες χαμηλότερης όμως ποιότητας. Και στις δύο περιπτώσεις η πόλη υποβαθμίζεται. Η
τόνωση του πολιτισμού στο κέντρο της πόλης έχει την ικανότητα, όπως φαίνεται από πολλές
περιπτώσεις από τον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, να συμβάλει αποτελεσματικά στην
αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου και σταδιακά να διεγείρει και μια ευρύτερη λειτουργική
αναβάθμιση και κατ’ επέκταση και πολεοδομική ανάπλαση του κέντρου.
 Ο πολιτισμός ως στοιχείο βελτίωσης της εικόνας και της μορφής της πόλης. Μια
αποτελεσματική ενσωμάτωση του πολιτισμού στην πόλη θα ήταν σε θέση, παράλληλα με την
οικονομική, κοινωνική, πολεοδομική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού χώρου, να
προκαλέσει σαφώς και μια ευρύτερη αισθητική αναβάθμισή του, τόσο όσον αφορά τα επιμέρους
κτίρια, όσο και αναφορικά με τον δημόσιο χώρο.
 Ο πολιτισμός ως μέτρο για την ποιότητα ζωής. Όλες οι παραπάνω ελλείψεις στον αστικό
χώρο, αλλά και τα προβλήματα της αστικής καθημερινότητας -θόρυβος, ρύπανση, άγχος, χαμένος
χρόνος, εγκληματικότητα, κλπ- στην αντιμετώπιση των οποίων, ο πολιτισμός δύναται να συμβάλει
με αποφασιστικό τρόπο, συνδέονται αθροιστικά και συμπληρωματικά και συντείνουν στην έννοια
της ποιότητας ζωής στον αστικό χώρο. Ο πολιτισμός μπορεί επομένως να αναδειχθεί ως μια
«αστική στρατηγική», που αν και σε μεγάλο βαθμό άυλη, παρέχει όμως νέες διεξόδους και
παράγει σημαντικά υλικά/χωρικά αποτελέσματα.
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Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λαγός
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιου Αιγαίου
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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια, η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα έχει αναβαθμισμένο ρόλο και

μπορεί να κινήσει τα νήματα της τοπικής ανάπτυξης, δραστηριοποιώντας τους ενεργούς πολίτες των
τοπικών κοινωνιών και προγραμματίζοντας δράσεις και ενέργειες που μπορούν να συμβάλλουν
ουσιαστικά στην προώθηση του τουρισμού των πόλεων.

Η θεσμική υπόσταση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) μπορεί να παίξει
καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του αναδυομένου φαινομένου της αστικοποίησης του τουρισμού.
Αυτό είναι φανερό από τη δυνατότητα που έχουν για την εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων,
για την ίδρυση και δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων, εγκαταστάσεων τουριστικής υποδομής,
τοπικών φορέων παροχής τουριστικών υπηρεσιών και γραφείων πληροφοριών. Η δυνατότητα αυτή
μπορεί να αναδείξει τους τουριστικούς πόρους των πόλεων και να ενδυναμώσει τις τοπικές
παραγωγικές και καταναλωτικές διαδικασίες που συμβάλλουν στην προώθηση της τουριστικής
δραστηριότητας των πόλεων κατά τρόπο ισόρροπο και αειφόρο.

Στην Ελλάδα, υπάρχουν πολλά παραδείγματα από μεμονωμένες παρέμβασης των Ο.Τ.Α. στην
τουριστική ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων. Ωστόσο, η όλη προσπάθεια δεν είναι συντονισμένη και
δεν υπάρχει ένα πλαίσιο μέτρων πολιτικής και στρατηγικής που να ενισχύει τις τοπικές αναπτυξιακές
πρωτοβουλίες τόσο των Ο.Τ.Α., όσο και της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας προς την
κατεύθυνση αναβάθμισης του τουρισμού των πόλεων. Οι αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί με το
υπάρχον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Ο.Τ.Α. από μόνες τους είναι ανεπαρκείς
να στηρίξουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες στα Τοπικά Προγράμματα Τουριστικής Ανάπτυξης, χωρίς
τη χρηματοδότηση βασικών έργων ειδικής τουριστικής υποδομής και ανωδομής. Απαιτείται ένα νέο
θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο που να ενισχύει σταθερά τις τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες
που προωθούν τον τουρισμό των πόλεων.

Λέξεις κλειδιά: Τουρισμός πόλεων, τουριστική αστικοποίηση, τουριστική κατανάλωση,
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), Τοπικά Προγράμματα Τουριστικής Ανάπτυξης.

1. Εισαγωγή

Ο τουρισμός των πόλεων (Urban Tourism) είναι μια ειδική μορφή τουρισμού που έχει ως
κύριο χαρακτηριστικό τις περιηγήσεις των ατόμων που ταξιδεύουν σε μια πόλη για μερικές μέρες.
Οι περιηγήσεις αυτές είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις που
γίνονται στην πόλη, καθώς και με άλλες μορφές τουρισμού, όπως του συνεδριακού, εκθεσιακού,
κινήτρων, θρησκευτικού, χρονομεριστικής μίσθωσης, θεματικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού.
Ακόμα, πόλος έλξης αυτής της μορφής τουρισμού είναι η νυκτερινή ζωή, η διασκέδαση, τα ψώνια,
οι ενδιαφέρουσες εκδρομές και το ωραίο φυσικό περιβάλλον.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας φορέας που αναπτύσσει πολύπλευρη δραστηριότητα σε
επίπεδο πόλης και μπορεί με τη δράση της να συμβάλλει αποτελεσματικά στη δημιουργία των



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ................................Τεύχος 2012-1

_____________________________________________________________________________________

48

κατάλληλων προϋποθέσεων για σταδιακή και ουσιαστική αντιμετώπιση των τουριστικών
προβλημάτων, αλλά και στην προώθηση του τουρισμού των πόλεων.

Επισημαίνεται ότι το θέμα του τουρισμού των πόλεων δεν έχει επαρκώς καλυφθεί από τη
διεθνή βιβλιογραφία. Οι διάφορες μελέτες (Ashworth 1989, Pearce 1992, Law 1992, 1996, Grabler,
Klaus et al. 1997, Richards 1996, Robinson & Picard 2006) που έχουν δει το φως της
δημοσιότητας προσεγγίζουν εισαγωγικά το θέμα.

Με το άρθρο αυτό διερευνάται η δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης του τουρισμού των
πόλεων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι οποίοι με τη δράση τους
μπορούν να διαφοροποιήσουν την οικονομική και κοινωνική βάση των πόλεων, να ενσωματώσουν
και να συζεύξουν βασικές λειτουργίες τους με συγκεκριμένες ειδικές μορφές τουρισμού που
μπορούν να αναπτυχθούν. Οι ΟΤΑ ως φορείς ανάπτυξης συμβάλλουν στη διαμόρφωση του
αναδυόμενου φαινομένου της τουριστικής αστικοποίησης (Tourism Urbanization) που προσφέρει
πολλές ευκαιρίες για τοπική τουριστική δράση και έχει ως «πυλώνα» στήριξής του τη μαζική
κατανάλωση της ψυχαγωγίας (Consumption of Pleasure).

Προς τούτο, γίνεται μια πρώτη προσέγγιση στην έννοια του τουρισμού των πόλεων και
ειδικότερα στο φαινόμενο της τουριστικής αστικοποίησης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται το
περιεχόμενο της τουριστικής αστικοποίησης και η τυπολογία του τουρισμού των πόλεων.
Ακολούθως, περιγράφεται ο ρόλος των ΟΤΑ, παρουσιάζεται το πεδίο δράσης τους στην
ανάπτυξη τουριστικών πρωτοβουλιών και γίνεται αναφορά στην ελληνική εμπειρία.

2. Η έννοια του τουρισμού των πόλεων

Οι λειτουργίες των πόλεων γίνονται κατανοητές μέσα από διάφορα μοντέλα αστικής
ανάπτυξης όπως των ομόκεντρων ζωνών (concentric zones) του Burges, των ακτινωτών τομέων
(rodial sectors) του Homer Hoyt και των πολλαπλών πυρήνων (multiple nuclei) των Harris και
Ullman. Τα μοντέλα αυτά είναι στατικά και δίνουν μια περιορισμένη ερμηνεία του τρόπου
διάρθρωσης της πόλης στο σύνολό της, αλλά και των περιοχών κατοικίας.

Σήμερα, η εικόνα της πόλης είναι πολύπλοκη καθώς μια σειρά από αλληλοσυγκρουόμενες
διαδικασίες καθιστούν το σχεδιασμό του μέλλοντός της δύσκολο και ο οποίος προσκρούει
αναπόφευκτα στο μεταβαλλόμενο τοπίο της κοινωνικής δομής που τη συγκροτεί (Hayllar -.
Griffin – Edwards 2008).

Ο προσδιορισμός των αιτιών που οι τουρίστες επιθυμούν να επισκέπτονται πόλεις, αποτελεί
ένα σημείο εκκίνησης για την κατανόηση του φαινομένου αυτού. Η λεπτομερής εξέταση των
αιτίων που οι τουρίστες επισκέπτονται συγκεκριμένα γεωγραφικά σημεία προϋποθέτει την
ανάλυση της τουριστικής συμπεριφοράς, τον προσδιορισμό των τουριστικών κινήτρων (Pearce –
Butler 1993) και την ανάλυση των θεωρητικών προσεγγίσεων για τον προσδιορισμό των
τουριστικών αναγκών (Veal 1994:7-17). Αυτό είναι αντικείμενο της Κοινωνικής Ψυχολογίας.
Ωστόσο, σε θεωρητικό επίπεδο, υποστηρίζεται ότι οι τουρίστες ελκύονται στις πόλεις εξαιτίας της
μεγάλης κλίμακας των κοινωνικών υποδομών, των εξειδικευμένων λειτουργιών που υπάρχουν,
της ποικιλίας των υπηρεσιών, αλλά και της διαθεσιμότητας πολιτιστικών αγαθών που αυτές
προσφέρουν. Οι Shaw και Williams (1994:201) ισχυρίζονται ότι οι αστικές περιοχές είναι
υποδοχείς τουριστικών ρευμάτων, διαθέτουν μία γεωγραφική συγκέντρωση βασικών λειτουργιών
και χώρων αναψυχής που ικανοποιούν τις ανάγκες τόσο των μονίμων κατοίκων τους όσο και των
τουριστών. Έτσι, οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν μια συγκεντρωτική αστική πολικότητα που
εντοπίζεται κυρίως σε μεγάλες πόλεις (π.χ. Παρίσι, Λονδίνο, Ρώμη, Αθήνα κ.λπ.) και γίνονται
δέκτες της διεθνούς τουριστικής κίνησης (Lozato–Giotart 1996:197). Ακολούθως, οι τουριστικές
αυτές περιοχές μέσω των μεγάλων διεθνών ταξιδιωτικών γραφείων (tour operators) παίζουν
κυρίαρχο ρόλο ως “διαμετακομιστικά κέντρα” στις γειτονικές πόλεις ή περιοχές που αυτές
παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον και παίζουν συμπληρωματικό ρόλο στον κύριο αστικό
τουριστικό πόλο.
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Οι ερευνητές για να κατανοήσουν τη μοναδικότητα και να εντοπίσουν τις ομοιότητες κάθε
τουριστικής περιοχής, τείνουν να τις εξετάζουν κατά τρεις διαφορετικούς τρόπους:
 Πρώτον, ως ετερογενείς χωρικές ενότητες, εννοώντας ότι είναι διαφορετικές και

διαφοροποιημένες όσον αφορά το μέγεθος, τη γεωγραφική τους θέση, την εμφάνιση, την
ιστορία τους και τις λειτουργίες που έχουν.

 Δεύτερον, ως αστικές περιοχές μεγάλης κλίμακας, όπου οι διαφορετικές λειτουργίες που
παρέχουν ταυτόχρονα τις καθιστούν πολυλειτουργικές και δυσνόητες.

 Τρίτον, ως λειτουργίες αστικού τουρισμού οι οποίες σπανιότατα παράγονται ή
καταναλώνονται μόνο από τους τουρίστες, αλλά από μία πλειάδα χρηστών.

Ειδικότερα, στα πλαίσια της τελευταίας προσέγγισης διαμορφώνεται και το φαινόμενο της
τουριστικής αστικοποίησης που αποτελεί μια νέα χωρική μορφή αστικής ανάπτυξης και
συγκεντρώνει διεθνώς το ενδιαφέρον των μελετητών για την ερμηνεία του και τον τρόπο
ανάπτυξής του, αλλά και τις δυνατότητες που έχει να στηρίξει ένα νέο πρότυπο αειφόρου
τουριστικής ανάπτυξης των πόλεων.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη αυξάνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των πόλεων για την
προσέλκυση οικονομικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων υψηλού επιπέδου. Οι πόλεις
καλούνται να προσφέρουν ελκυστικότερη ποιότητα ζωής και ανταγωνίζονται στην προσφορά
καλού περιβάλλοντος, συμμορφούμενες στις απαιτήσεις συγκεκριμένων τομέων οικονομικής
δραστηριότητας και προσαρμόζοντας τη μορφή τους.

Οι παραπάνω προσεγγίσεις δεν είναι πλήρεις. Επιβάλλουν την επαναδιατύπωση των
αναπτυξιακών στόχων των σύγχρονων πόλεων τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς την
κλίμακά τους (McKercher, 2008). Σχετικά σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια οι μεσαίες πόλεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασαν σημαντική αύξηση του πληθυσμού και κατόρθωσαν να
αναπτύξουν την τοπική οικονομία και να αυξήσουν τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης. Οι
πόλεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα για το τι είδους ανάπτυξη και πολιτική θα
μπορούσαν να ακολουθήσουν οι λιγότερο ευημερούσες πόλεις (CΕ 1995:109, Exarhos -
Karagiannis, 2004:177-187, Konsola & Karachalis, 2009). Γι’ αυτό και εξετάζεται το εύρος των
θεωρητικών διαστάσεων της τουριστικής αστικοποίησης, αλλά και η εμπειρική της έκφραση.

3. Το περιεχόμενο της τουριστικής αστικοποίησης

Με τον όρο "τουριστική αστικοποίηση" εννοούμε τη συγκέντρωση της τουριστικής
δραστηριότητας σε ένα αστικό κέντρο (πρωτεύουσα, πόλη, χωριό) που έχει την κατάλληλη
τουριστική υποδομή και ανωδομή αλλά και τα φυσικά, ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία που το
καθιστούν πόλο έλξης των τουριστών και καλύπτουν συγκεκριμένες τουριστικές ανάγκες (Λαγός
2001:126, Selby 2004).

Το φαινόμενο της τουριστικής αστικοποίησης στηρίζεται στην κατανάλωση της ψυχαγωγίας
κατά τρόπο οργανωμένο και συστηματικό και εμφανίζεται κυρίως στις τουριστικά αναπτυγμένες
περιοχές (πόλεις) οι οποίες είναι ή γίνονται αστικά καταναλωτικά κέντρα.

Η τουριστική αστικοποίηση είναι μια νέα διακριτή χωρική μορφή που σχετίζεται με ένα
πολύπλοκο παραγωγικό και καταναλωτικό σύστημα.

Σχετικά με την τουριστική αστικοποίηση ο Mullins (1991:326) ισχυρίζεται ότι «οι
τουριστικές πόλεις αποτελούν μία νέα και εξαιρετική μορφή αστικοποίησης επειδή έχουν
δημιουργηθεί για κατανάλωση». Η άποψη αυτή είναι αντίθετη με το σκεπτικό των
βιομηχανοποιημένων πόλεων του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, όπου τις βασικές
λειτουργίες της πόλης αποτελούσαν η βιομηχανική παραγωγή, το εμπόριο και οι κατοικίες. Η
άποψη του Mullins μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο
αναπτύσσονται οι πόλεις από την παρουσία του τουρισμού, αφού η κατανάλωση αγαθών και
υπηρεσιών στα τουριστικά θέρετρα και τις αστικές περιοχές δεν αποτελεί ένα μόνιμο
χαρακτηριστικό, αλλά μία μεταβατική λειτουργία η οποία δεν έχει άμεση σχέση με τις βασικές
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ανθρώπινες ανάγκες, αλλά με την αναζήτηση ψυχαγωγίας, ξεκούρασης και περιήγησης. Οι
ανθρώπινες αυτές ανάγκες, στην κλίμακα ιεράρχησης αναγκών του Α. Maslow (1954), είναι στην
ανώτερη μορφή κατανάλωσης, καθότι το ταξίδι για διακοπές είναι ένα αγαθό πολυτελείας.

Ο Stanback (1985), παρατηρεί ότι στις Η.Π.Α. τα κέντρα κατανάλωσης
(συμπεριλαμβανομένων και των τουριστικών πόλεων) παρουσιάζουν τους υψηλότερους ρυθμούς
αστικής ανάπτυξης, τονίζοντας έτσι τη σημασία του φαινομένου αυτού.

Ο όρος «κατανάλωση» χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τη χρήση που κάνουν οι
άνθρωποι σε αγαθά και υπηρεσίες που συνήθως παράγονται και πωλούνται για την κάλυψη
κοινωνικών αναγκών και με στόχο την επίτευξη επιχειρηματικού κέρδους. Η ανάπτυξη των
υπηρεσιών για μη βασικές ανάγκες προβάλλει παράλληλα με την επέκταση των προϊόντων
μαζικής κατανάλωσης. Η μαζική κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών σχετίζεται με το
μεταπολεμικό πρότυπο ανάπτυξη της συλλογικής κατανάλωσης.

Στις Δυτικές κοινωνίες, κατά την μεταπολεμική περίοδο, η κοινωνική ευημερία
χαρακτηρίζεται από τη μαζική παραγωγή και την κατανάλωση αγαθών, γι’ αυτό και οι κοινωνίες
αυτές λέγονται «κοινωνίες της αφθονίας και του υπερκαταναλωτισμού». (Van Der Berg, et al.
1995). Η κατάσταση αυτή ήταν διαφορετική στις οικονομίες του Ανατολικού μπλοκ.

Στο πλαίσιο του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης δομήθηκε και το μοντέλο του μαζικού
οργανωμένου τουρισμού, το οποίο στηρίχθηκε στη λογική της τουριστικής κατανάλωσης αγαθών
και υπηρεσιών.

Στην τουριστική έρευνα, τα τελευταία χρόνια, η έννοια της τουριστικής κατανάλωσης
χρησιμοποιείται σε διεθνές επίπεδο ως μεθοδολογικό πλαίσιο για την επιστημονική διερεύνηση
και εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων του τουρισμού και για την ένταξή του στο σύστημα
των εθνικών λογαριασμών ως μια συγκεκριμένη αναλυτικής κατηγορίας της εθνικής οικονομίας
(Ζαχαράτος 1986, Λαγός 2005).

Ένα ερώτημα που τίθεται είναι γιατί η ανάπτυξη των υπηρεσιών αναψυχής διευκολύνει την
τουριστική αστικοποίηση;

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η μεταπολεμική αύξηση των επιδομάτων αδείας, του ελεύθερου
χρόνου και των ατομικών εισοδημάτων συνέβαλλαν στην αύξηση της ζήτησης για καταναλωτικά
αγαθά και υπηρεσίες. Ο τουρισμός αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αφού η αύξηση του
αριθμού των ιδιόκτητων αυτοκινήτων συνέβαλλε στην αύξηση των ταξιδιών, ενώ η εμφάνιση των
πακέτων διακοπών βοήθησε τη διεύρυνση του διεθνούς τουρισμού. Από τη δεκαετία του 70, οι
αλλαγές στον τρόπο εργασίας και το καθεστώς της βιομηχανικής οργάνωσης οδήγησαν σε
σημαντικές αλλαγές το ρυθμό παραγωγής και κατανάλωσης, καθώς υπήρξαν σημαντικές αλλαγές
στη συσσώρευση του κεφαλαίου για την ανάπτυξη νέων μορφών παραγωγικών δραστηριοτήτων
στις οικονομίες της ελεύθερης αγοράς. Οι πρόσφατες εξελίξεις στη θεωρία της αναψυχής από τους
Doyal and Gough (1991) με την ανάπτυξη της θεωρίας των ανθρωπίνων αναγκών παγκοσμίως
(theory of universal human needs) προσδιορίζουν ότι οι δομικές αλλαγές στην κοινωνία
συνοδεύτηκαν από διαδικασίες οι οποίες μορφοποίησαν τη δημόσια παροχή τουρισμού και την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι εξελίξεις αυτές
προσδιορίζουν τη μετατόπιση από το μοντέλο της μαζικής κατανάλωσης και της έντονης
αφοσίωσης στην κοινωνική ευημερία και στο καθεστώς της συσσώρευσης κεφαλαίων όπου
αναπτύσσονται νέες εξειδικευμένες μορφές κατανάλωσης.

Τα παραπάνω, παρέχουν μία θεωρητική προσέγγιση του μεταπολεμικού μοντέλου ανάπτυξης
του διεθνούς τουρισμού που στηρίχθηκε στον οργανωμένο μαζικό τουρισμό και λειτούργησε στα
πλαίσια του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της παραπάνω προσέγγισης της τουριστικής αστικοποίησης, έχει προσδιοριστεί
η παρακάτω τυπολογία του τουρισμού των πόλεων (Page 1995:16).
 Πρωτεύουσες χωρών (π.χ. Λονδίνο, Παρίσι και Νέα Υόρκη) και πολιτιστικές πρωτεύουσες.
 Μητροπολιτικά κέντρα και ιστορικά κέντρα με αρχαία τείχη (π.χ. Καντερμπουρι και Γιορκ)

και μικρές πόλεις φρούρια.
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 Μεγάλες ιστορικές πόλεις (π.χ. Οχφόρδη, Κέιμπριτζ και Βενετία).
 Εσωτερικές περιοχές πόλεων (π.χ. Μάντσεστερ).
 Αναβαθμισμένες παράκτιες και παραποτάμιες περιοχές (π.χ. London Docklands και Sydney

Darling Harbour).
 Βιομηχανικές πόλεις (π.χ. Μπράντφορντ 19ου αιώνα).
 Παραθαλάσσια θέρετρα και θέρετρα χειμερινών σπορ (π.χ. Lillehammer).
 Ολοκληρωμένα τουριστικά θέρετρα (purpose-built).
 Συγκροτήματα τουριστικής αναψυχής (π.χ. Disneyland και Las Vegas).
 Κέντρα εξειδικευμένων τουριστικών υπηρεσιών (π.χ. λουτρά και τόποι προσκυνήματος ).
 Πολιτιστικές πόλεις (π.χ. Φλωρεντία).

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση αποτελεί μια πτυχή του φαινομένου της τουριστικής
αστικοποίησης που βασίζεται σε παρατηρήσεις και τάσεις από τη διεθνή τουριστική βιομηχανία.

4. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η θεσμική μεταρρύθμιση που εισήγαγε ο Νόμος 2218/94, δημιούργησε τέσσερα
αλληλοσυνεργαζόμενα διοικητικά επίπεδα.
 Το πρώτο διοικητικό επίπεδο είναι το κεντρικό κράτος που έχει ρόλο επιτελικό, καθορίζει τις

βασικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις και τις κλαδικές επιλογές. Το κεντρικό κράτος
ενεργοποιείται στα μεγάλα αναπτυξιακά προγράμματα και έργα και συντονίζει τη γενικότερη
εθνική προσπάθεια για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

 Το δεύτερο διοικητικό επίπεδο είναι η Περιφέρεια που αποτελεί σημείο συνάντησης και
συνεργασίας του κεντρικού κράτους με την αυτοδιοίκηση των δύο βαθμών (Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση και ΟΤΑ). Ο προγραμματικός ρόλος της Περιφέρειας είναι σήμερα
αναβαθμισμένος, ενώ αρχίζουν να αναπτύσσονται σημαντικά και οι εκτελεστικές της
δυνατότητες. Ο ρόλος της Περιφέρειας είναι να σχεδιάζει και συντονίζει τις αναπτυξιακές
πρωτοβουλίες στις ευρύτερες φυσικές ανθρωπογεωγραφικές ενότητες αυτής, δηλαδή σε
περιφερειακό και διανομαρχιακό επίπεδο.

 Το τρίτο διοικητικό επίπεδο είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) που είναι το μόνο
επίπεδο με ουσιαστικές αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων για τις υποθέσεις Νομαρχιακού
ενδιαφέροντος και με σημαντικό ρόλο στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού.

 Το τέταρτο διοικητικό επίπεδο είναι ο πρώτος βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκφράζεται
από τους ΟΤΑ που σχεδιάζει και υλοποιεί σε τοπικό επίπεδο δράσεις και έργα αναπτυξιακού
χαρακτήρα.

Με τον Νόμο 2539/97 «Ι. Καποδίστριας» επήλθε μια σημαντική χωροταξική και διοικητική
αναδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης με συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων
στους νέους Δήμους και την ανάληψη πρωτοβουλιών από τα συλλογικά όργανά της. Έτσι,
ισχυροποιείται ο ρόλος του Δήμου, δημιουργούνται νέες δομές και αναβαθμισμένες λειτουργίες
στη σχέση του πολίτη με τη Διοίκηση.

Τέλος, σύμφωνα με την Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, νόμος 3852/2010, μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση
της Ελλάδας το 2011 και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, ο τρόπος
εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους. Ο «Καλλικράτης» θεωρείται συνέχεια του
«Καποδίστρια» (Ν.2539/97), υπό την έννοια ότι αμφότεροι διέπονται από παρόμοια φιλοσοφία
αναγκαστικής συνένωσης των υπαρχόντων μικρών δήμων και κοινοτήτων σε μεγαλύτερους.
Βασικές πτυχές του προγράμματος είναι η μείωση του αριθμού των δήμων και των νομικών τους
προσώπων κατά περίπου 2/3, η αντικατάσταση των 57 νομαρχιών ως δευτεροβάθμιων ΟΤΑ από
τις 13 περιφέρειες, η σύσταση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, οι αλλαγές στον τρόπο
χρηματοδότησης των ΟΤΑ, η αύξηση της θητείας των αυτοδιοικητικών οργάνων από 4 σε 5 έτη
και η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων κάθε βαθμού.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_2011
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_2011
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_(%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%84%CE%BF%CF%82
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Συνεπώς, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι εκ των πραγμάτων ουσιαστικός για το
σχεδιασμό και την υλοποίηση της τοπικής ανάπτυξης, αφού έχουν εκχωρηθεί ουσιαστικές
αρμοδιότητες και οι τοπικοί φορείς έχουν λόγο στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι της περιοχής τους.

5. Οι δυνατότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης του τουρισμού των πόλεων από τους ΟΤΑ

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) έχουν ως σκοπό, μεταξύ των άλλων, το
σχεδιασμό και προγραμματισμό της γενικότερης αναπτυξιακής διαδικασίας της περιοχής τους. Για
την εκπλήρωση αυτού του σκοπού τους:
 Καταρτίζουν μεσοχρόνια αναπτυξιακά προγράμματα.
 Καταρτίζουν ετήσια τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα.
 Συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης των μεσοχρόνιων αναπτυξιακών προγραμμάτων με

προτάσεις τους.
Η δραστηριότητα του αναπτυξιακού σχεδιασμού και επομένως και του τουριστικού

σχεδιασμού, αποτελεί ένα από τα πεδία δράσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι παρεμβάσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση της τουριστικής

ανάπτυξης προσδιορίζονται από:
 Τα φυσικά, γεωγραφικά, ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.
 Το στάδιο ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή όπως υφιστάμενες

υποδομές και ανωδομές, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, επίπεδο οργάνωσης της τουριστικής
δραστηριότητας κ.λπ..

 Τη διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού στην περιοχή.
 Το βαθμό των δεξιοτήτων και γνώσεων του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού.

Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία από τη δραστηριοποίηση των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στην τουριστική δραστηριότητα, τις πολιτικές κατευθύνσεις σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο για τον τουρισμό, αλλά και τα υφιστάμενα εθνικά και κοινοτικά
χρηματοδοτικά μέσα, μπορούμε να προσδιορίσουμε το πεδίο δράσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
προς ανάπτυξη τουριστικών πρωτοβουλιών σε επίπεδο πόλης.

α. Συμμετοχή στο σχεδιασμό της τοπικής τουριστικής ανάπτυξης
Η συμμετοχή των ΟΤΑ στο σχεδιασμό της τοπικής τουριστικής ανάπτυξης είναι αναγκαία,

ιδιαίτερα σε Νομούς όπου η τoυριστική δραστηριότητα αναπτύσσεται υποτυπωδώς ή δεν είναι
καθόλου ανεπτυγμένη και κατά συνέπεια επιβάλλεται η εκπόνηση μελετών για τη διερεύνηση των
αναπτυξιακών δυνατοτήτων, καθώς και η κατάρτιση τουριστικών επιχειρησιακών σχεδίων για την
προώθησή της (Michalena, 2009). Στους νομούς αυτούς είναι αναγκαία η δημιουργία τουριστικής
υποδομής σε επίπεδο πόλης για να υποδεχθούν τουριστικά ρεύματα και να αξιοποιήσουν
αποτελεσματικά τους διαθέσιμους τουριστικούς πόρους.

β. Δυνατότητα ανάπτυξης αειφόρων μορφών τουρισμού
Οι ΟΤΑ έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αναπτυξιακούς φορείς για την ανάληψη

και υποστήριξη ειδικών μορφών τουρισμού που προσιδιάζουν με τη φέρουσα ικανότητα (caring
capacity) του τόπου για φιλοξενία τουριστών. Οι φορείς αυτοί συμβάλλουν στην ποιοτική
βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, την προστασία του περιβάλλοντος και στην καλύτερη
κατανομή της τουριστικής δραστηριότητας στο χώρο και στο χρόνο.

γ. Υποστήριξη των Μικρο-Μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων
Η υποστήριξη αυτή μπορεί να γίνει είτε με πληροφόρηση για τα χρηματοδοτικά μέσα που

υπάρχουν και πως αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είτε με
ενημέρωση στις διαδικασίες που απαιτούνται, είτε με παροχή τεχνικής βοήθειας κατά την
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ανάληψη των τοπικών τουριστικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών κ.λπ, είτε με σύνδεσή τους με
διευρωπαϊκά δίκτυα πληροφοριών.

δ. Συνεργασία με συλλογικούς φορείς, επιχειρηματιών ή εργαζομένων στο κλάδο του
τουρισμού

Η συνεργασία μπορεί να γίνει με Ξενοδοχειακά Επιμελητήρια, με Γραφεία Ταξιδιών και με
συνδικαλιστικούς φορείς του τουριστικού κλάδου με στόχο τη διαμόρφωση κατευθύνσεων
τουριστικής πολιτικής, την έκδοση οδηγιών, την παροχή τεχνικής βοήθειας, την αξιοποίηση
κοινοτικών κονδυλίων με τη διαδικασία της υποβολής και υλοποίησης προτάσεων σε κοινοτικά
προγράμματα και πρωτοβουλίες.

ε. Προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
Η καταστροφή των στοιχείων του περιβάλλοντος χώρου μιας τουριστικής περιοχής από την

αλόγιστη δράση της τουριστικής δραστηριότητας είναι δυνατόν να προκαλέσει αρνητικές
συνέπειες στην ανάπτυξη της περιοχής. Οι ΟΤΑ μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα
περιβαλλοντικά προβλήματα με δραστηριότητες όπως οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι
πεζοδρομήσεις, οι χώροι πρασίνων, το parking, η ηχορύπανση, η καθαριότητα των παραλίων, η
πάταξη της παραξενοδοχείας κ.λπ. που συνδέονται άμεσα με την ποιότητα του τουρισμού και
προστατεύουν το δομημένο περιβάλλον.

Η παρέμβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προστασία του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της πόλης είναι αναγκαία, ιδιαίτερα σε αναπτυγμένες τουριστικά
περιοχές που κατακλύζονται από το μαζικό τουρισμό και όπου απειλείται τόσο το φυσικό
περιβάλλον όσο και η πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά. Η παρέμβαση αυτή σχετίζεται
με τη φέρουσα ικανότητα για ανάπτυξη κάθε περιοχής που εξασφαλίζει την ισόρροπη χρήση των
τοπικών πόρων και συμβάλλει στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη για μεγάλο χρονικό ορίζοντα.

Επίσης, ο καθορισμός των χρήσεων γης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση
του προβλήματος της τουριστικής χωρητικότητας και βασική παράμετρο του τουριστικού
σχεδιασμού.

στ. Συνεργασία με κεντρικούς φορείς για τη διαμόρφωση του γενικότερου πλαισίου της
τουριστικής πολιτικής

Η υποστήριξη της τουριστικής πολιτικής έχει ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας, τον
εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, αλλά και τη λήψη των
κατάλληλων μέτρων για την επιτυχία των στρατηγικών στόχων της τουριστικής ανάπτυξης. Αυτό
προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των φορέων, κεντρικών και περιφερειακών, δημοσίων και
ιδιωτικών. Οι ΟΤΑ, επειδή δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και έχουν άμεση επαφή και
γνώση των συνθηκών, μπορούν να προτείνουν και να αναλάβουν σχετικές πρωτοβουλίες, κυρίως
ελέγχου της τουριστικής δραστηριότητας, βελτίωσης του τουριστικού κυκλώματος,
διαφοροποίησης της τουριστικής προσφοράς και βελτίωσης της ποιότητας του προσφερομένου
τουριστικού προϊόντος.

ζ. Επαγγελματική κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού
Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού στις χώρες-δέκτες τουρισμού, είναι ιδιαίτερα

σημαντικός. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για επαγγελματική κατάρτιση που στοχεύει στην
ανάπτυξη μεγαλύτερης επαγγελματικής συνείδησης στους εργαζόμενους στους διαφόρους τομείς
της τουριστικής δραστηριότητας και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε θέματα πολιτιστικής
κληρονομιάς και προστασίας του περιβάλλοντος είναι πρώτης προτεραιότητας, γι’ αυτό και οι
ΟΤΑ θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο. Προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί από
τους ΟΤΑ το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
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η. Τουριστική προβολή και διαφήμιση
Η τουριστική διαφήμιση και προβολή αφορά δραστηριότητες όπως η διοργάνωση ημερίδων

για τις ΜΜΕ, η έκδοση τουριστικών οδηγών και ενημερωτικών φυλλαδίων και η ίδρυση και
λειτουργία γραφείων τουριστικών πληροφοριών. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να
σχεδιασθούν και να οργανωθούν από τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πλήρη
επιτυχία και να συμβάλλουν στην τουριστική ανάδειξη και ανάπτυξη της περιοχής τους.

6. Ελληνική εμπειρία από την ανάπτυξη του τουρισμού των πόλεων

Η ενεργοποίηση των ΟΤΑ στα πλαίσια του παραπάνω πεδίου δράσης τους γίνεται με στόχο
την αναζήτηση τρόπων και στρατηγικών αποτελεσματικότερης παρέμβασης για την αντιμετώπιση
των τουριστικών προβλημάτων της περιοχής τους για την προώθηση της τουριστικής
δραστηριότητας κατά τρόπο ισόρροπο και σε αρμονική σύζευξη με τις άλλες οικονομικές και
κοινωνικές δραστηριότητες.

Η Δωδεκάνησος και ιδιαίτερα η Ρόδος αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση συνεργασίας
μεταξύ των τοπικών παραγόντων του ιδιωτικού τομέα και των ΟΤΑ για την ανάπτυξη
τουριστικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και για επίλυση τουριστικών προβλημάτων που
απασχολούν την περιοχή.

Συγκεκριμένα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση εμπλέκεται στη διαμόρφωση του τοπικού
αναπτυξιακού τουριστικού γίγνεσθαι της πόλης Ρόδου ως ακολούθως (Μ. Λογοθέτης 1997:61-63,
Konsola & Karachalis 2009)
 Η Διαδημοτική Κατασκευαστική Επιχείρηση των Δήμων Ρόδου και Χάλκης ανέλαβε να

αναστηλώσει παραδοσιακά σπίτια και να τα μετατρέψει σε ξενώνες, καθώς και να
κατασκευάσει και να εκμεταλλευθεί μια σειρά αναψυκτηρίων σε παραλίες των δημοτικών
ορίων και σε δημοτικά πάρκα.

 Η Δημοτική Ξενοδοχειακή Επιχείρηση του Δήμου Ρόδου ανέλαβε να αναπαλαιώσει το
παραδοσιακό «Ξενοδοχείο των Ρόδων»

 Η Δημοτική Τουριστική Επιχείρηση του Δήμου Νισήρου που δημιουργήθηκε με σκοπό να
εκσυγχρονίσει το Δημοτικό Ξενώνα και το συγκρότημα των Δημοτικών Ιαματικών Λουτρών.

 Ο Δήμος της Ρόδου συνεργάζεται με την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου και με τις άλλες
τουριστικές και εμπορικές Οργανώσεις του νησιού (Ένωση Πρακτόρων, ΕΒΕΔ) στα πλαίσια
της Νομαρχιακής Επιτροπής Τουρισμού σε προγράμματα προβολής και διαφήμισης της Ρόδου
που αυτοχρηματοδοτούνται από τους ΟΤΑ και τις τουριστικές - εμπορικές Οργανώσεις του
νησιού (Νόμος 2160/93 άρθρο 1, παρ. 13 περί τουρισμού).

Ανάλογα παραδείγματα υπάρχουν σε όλες σχεδόν τις μεγάλες ελληνικές πόλεις που είναι
δέκτες τουριστικών ρευμάτων. Αυτό δείχνει το δυναμισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και
τη νέα αναδυόμενη τάση αστικοποίησης του τουρισμού που ως χωρικό πρότυπο άρχισε να
διαμορφώνεται και στην Ελλάδα σε διάφορες κλίμακες μεγεθών πόλεων.

Το παραπάνω παράδειγμα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα του τρόπου εμπλοκής των
ΟΤΑ στο τουριστικό κύκλωμα, αλλά και των δυνατοτήτων που έχουν στην ανάπτυξη
δημιουργικών πρωτοβουλιών για την επίλυση των προβλημάτων του τουρισμού αλλά και για την
προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης των πόλεων.

7. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

O τουρισμός των πόλεων είναι μια ειδική μορφή τουρισμού που τα τελευταία χρόνια
αναπτύσσεται αλματωδώς σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ιδιαίτερες λειτουργίες που υπάρχουν στις
πόλεις σε συνδυασμό με τις οικονομίες αστικής συγκέντρωσης (agglomeration economies) που
αναπτύσσονται λόγω των υπαρχουσών κοινωνικών υποδομών και ανωδομών, της ποικιλίας των
πολιτιστικών αγαθών, αλλά και της μεγάλης μαζικής προσφοράς υπηρεσιών αναψυχής σε χαμηλό
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κόστος, συμβάλλουν στη δημιουργία των προϋποθέσεων για αστικοποίηση του τουρισμού. Αυτό
καθιστά πολλές φορές τις πόλεις των διαφόρων μεγεθών κλίμακας πόλους συγκέντρωσης και
ανάπτυξης πολλαπλών δραστηριοτήτων αναψυχής που ικανοποιούν τις σύγχρονες καταναλωτικές
ανάγκες των τουριστών κατά τρόπο μαζικό και οργανωμένο. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν
και οι μεγάλοι διεθνείς οργανωτές ταξιδιών (tour operators) που προωθούν στα τουριστικά τους
πακέτα την εξειδικευμένη αυτή μορφή τουρισμού.

Συνεπώς, η διαμόρφωση του νέου αυτού τουριστικού φαινομένου είναι προφανής. Η
αστικοποίηση μπορεί να δημιουργήσει οικονομικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις αν
δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πολιτικής. Αυτό δημιουργεί και νέες απαιτήσεις για τουριστική
υποδομή και ανωδομή για την κάλυψη συμπληρωματικών ειδικών μορφών τουρισμού που
αποφέρουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα μεγάλη προστιθέμενη αξία και μπορούν να
συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση του τουρισμού των πόλεων.

Η τουριστική παρέμβαση των ΟΤΑ στον λειτουργικό ιστό των πόλεων πρέπει να γίνεται με
βάση τις αρχές της αειφόρου τοπικής τουριστικής ανάπτυξης, για να εξασφαλιστεί η δημιουργία
αειφορικών συστημάτων λειτουργίας και διαχείρισης, αλλά και των πολιτικών ρυθμίσεων και
κοινωνικών καινοτομιών, που θα επιτρέψουν μια διαφορετική αντιμετώπιση της λειτουργίας και
του ρόλου των πόλεων.

Ο σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης των πόλεων μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικός
από τους ΟΤΑ, στους οποίους έχουν εκχωρηθεί πλέον ουσιαστικές αρμοδιότητες, γνωρίζουν τα
τοπικά προβλήματα και της ανάγκες και είναι σε θέση να διαμορφώνουν Τοπικά Προγράμματα
Τουριστικής Ανάπτυξης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εξειδικευμένης τουριστικής
ζήτησης των πόλεων. Παραδείγματα από μορφές παρέμβασης των ΟΤΑ στην τουριστική
ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων υπάρχουν πολλά.

Το φαινόμενο της τουριστικής αστικοποίησης είναι μια νέα αναδυόμενη χωρική μορφή
ανάπτυξης για την οποία δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί μια συγκεκριμένη τουριστική πολιτική σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που να ενισχύει τη δράση των ΟΤΑ. Η ανάπτυξή του είναι
δυναμική και προσδιορίζεται κυρίως από τις δυνάμεις της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης και
ανάλογα με τις τοπικές πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν οι ΟΤΑ.

Η τουριστική αστικοποίηση εκφράζει την τοπική πολιτική ανάπτυξης η οποία ενισχύει το
ενδογενές δυναμικό των πόλεων, συμβάλλει στον ορθολογικό σχεδιασμό των υποδομών, των
επενδύσεων και των ροών και δραστηριοτήτων των ανθρώπων. Βασική προϋπόθεση για την
ανάπτυξή της είναι η χρησιμοποίηση της "από τη βάση" στρατηγικής (Λαγός 2007).
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Περίληψη
Οι πολιτιστικές παραγωγές είναι ισχυροί παράγοντες στον καθορισμό των ευκαιριών, της

δύναμης και της κατεύθυνσης ενός πολιτισμού. Μόνο μέσω της πολιτιστικής εμπειρίας τα
στοιχεία οργανώνονται για να παραγάγουν συγκεκριμένα συναισθήματα και πεποιθήσεις. Η
πολιτιστική εμπειρία, με αυτό τον τρόπο, είναι το αντίθετο του επιστημονικού πειράματος -
αντίθετα από την άποψη ότι είναι μεταξύ τους κατοπτρικά είδωλα. Τα επιστημονικά πειράματα
έχουν ως σκοπό να ελέγξουν χωρίς προκατάληψη, ειδικά ότι έχει παραχθεί από τον άνθρωπο,
ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, αλλά η πολιτιστική εμπειρία έχει ως σκοπό να ενσωματωθεί με το
αποτέλεσμα. Οι τοποθετήσεις, οι πεποιθήσεις, οι απόψεις και οι αξίες που μελετώνται από τους
κοινωνιολόγους είναι τα κατάλοιπα της πολιτιστικής εμπειρίας, που χωρίζονται από τις αρχικές
εντυπώσεις και είναι ότι απομένει (ίσως από την άποψη «της ζύμωσης») στα μυαλά των ατόμων.

Από την άλλη πλευρά, ο ελεύθερος χρόνος κατασκευάζεται από την πολιτιστική εμπειρία. Ο
ελεύθερος χρόνος και ο πολιτισμός συνεχίζουν να υπάρχουν αφαιρώντας ένα μικρό κομμάτι από
τον κόσμο της εργασίας και της καθημερινής ζωής. Συγκεντρώνονται στις διακοπές, στις
διασκεδάσεις, στα παιχνίδια, και στις θρησκευτικές τελετές.

Λέξεις - κλειδιά: πολιτιστική εμπειρία, πολιτιστική παραγωγή

Εισαγωγή - Η πολιτιστική Εμπειρία

Υποκατηγορία της εμπειρίας είναι η πολιτιστική εμπειρία. Τα στοιχεία της πολιτιστικής
εμπειρίας είναι κάπως, μυθοποιημένα, εξιδανικευμένα ή υπερβολικά πρότυπα της κοινωνικής
ζωής που παρουσιάζονται στο δημόσιο πεδίο, στις ταινίες, στη μυθιστοριογραφία, στην πολιτική
ρητορική, στη σύντομη συζήτηση, στις ιστορίες σε σκίτσα, στις εκθέσεις, στην εθιμοτυπία και στα
θεάματα. Όλες οι τουριστικές έλξεις είναι πολιτιστικές εμπειρίες. Μια πολιτιστική εμπειρία έχει
δύο βασικά μέρη που πρέπει να συνδυαστούν για να δημιουργηθεί η εμπειρία. Το πρώτο μέρος
είναι η αντιπροσώπευση μιας πτυχής της ζωής στη σκηνή, στην ταινία, κ.λπ. Αποκαλώ αυτό το
πρώτο μέρος μοντέλο (πρότυπο), χρησιμοποιώντας τον όρο για να σημάνω ένα ενσωματωμένο
ιδανικό, είναι ο ίδιος τρόπος που χρησιμοποιείται στη φράση «μοντέλο μόδας.» Ή, όπως ο
Goffman έχει γράψει, «ένα μοντέλο για, όχι ένα μοντέλο του.» Το δεύτερο μέρος της εμπειρίας
είναι η αλλαγμένη, δημιουργημένη, ενταμένη πεποίθηση ή αίσθημα που είναι βασισμένη στο
μοντέλο. Αυτό το δεύτερο μέρος της εμπειρίας το αποκαλώ επιρροή. Το θέαμα ενός αγωνιστικού
αυτοκινήτου είναι ένα μοντέλο, οι συγκινήσεις που παρέχει στους θεατές και η πρακτική να
φοράνε τα σήματα και τα ρούχα που διαφημίζουν τις ρόδες και τη βενζίνα που χρησιμοποιούνται
στον αγώνα είναι η επιρροή του.

http://lda.ucdavis.edu/people/websites/maccannell.html
http://www.scienzesociali.ailun.it/st/faculty/faculty_st_2008.shtml
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Το μέσον είναι η ενέργεια που συνδέει ένα μοντέλο και την επιρροή του. Μια κοινωνική
επαφή πρόσωπο με πρόσωπο, μια συγκέντρωση, είναι ένα ενδιάμεσο, και έτσι ενδιάμεσο είναι το
ράδιοφωνο, η τηλεόραση, η ταινία και το μαγνητόφωνο. Τα μέσα είναι συνεργοί στην κατασκευή
της πολιτιστικής εμπειρίας, αλλά η ηθική δομή του μέσου είναι τέτοια που έχει ουδέτερη ή
αμερόληπτη θέση1. (Marshall Mc, 1964). Τα μοντέλα ιδιαίτερης «προσωπικότητας,» μόδας και
συμπεριφοράς μεταφέρονται, παραδείγματος χάριν, στις κινηματογραφικές ταινίες, αλλά εάν
υπάρχει οποιαδήποτε υποψία ότι οι ιδιομορφίες, οι επιτηδεύσεις, ο ιματισμός ή άλλα
τεχνουργήματα εκτέθηκαν στο κοινό με σκοπό την έναρξη μιας εμπορικά εκμεταλλεύσιμης μανίας,
η μανία αυτή θα αποτύχει. Είναι ένα σημάδι ενηλικίωσης της σύγχρονης κοινωνίας ότι το άτομο
υποτίθεται ότι είναι σε θέση να δει μέσω τέτοιων τεχνασμάτων. Οποιαδήποτε είναι τα γεγονότα σε
αυτή την περίπτωση, ένα μέσο πρέπει να εμφανιστεί να είναι ανιδιοτελές εάν πρόκειται να έχει
κάποια δυνατότητα επιρροής, έτσι ώστε οποιαδήποτε επιρροή που ρέει από το μοντέλο μπορεί να
εμφανιστεί να είναι και αυθόρμητη και βασισμένη σε γνήσια συναισθήματα. Η μεγάλη έλξη που
προκαλεί η διαφήμιση στην τηλεόραση στα παιδιά επιτρέπει στους γονείς να διδάξουν στα παιδιά
τους για αυτά τα λεπτά θέματα, ένα άλλο είδος ανοσοποίησης της παιδικής ηλικίας.

Επεκτείνοντας κάπως τη συμβατική χρήση, θα αποκαλέσω ένα πολιτιστικό μοντέλο, τις
επιρροές του, το μέσο που τα συνδέει, τους ακροατές που συγκεντρώνονται γύρω τους, και τους
παραγωγούς, διευθυντές, ηθοποιούς, πράκτορες, τεχνικούς, και διανομείς που στέκονται από πίσω
τους, μια παραγωγή. Οι πολιτιστικές παραγωγές που καθορίζονται με αυτό τον τρόπο
περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα φαινομένων. Ίσως το μικρότερο κομμάτι είναι οι διαφημίσεις,
τηλεοπτικές σειρές ή φωτογραφίες ενός μικρού «μεριδίου» της ζωής: παραδείγματος χάριν, η
«γυναικούλα» (the little woman) που περιμένει στην πόρτα του σπιτιού της να καλωσορίσει τον
«άνθρωπό» της (her man), που γυρίζει από την «καθημερινή ρουτίνα του αθέμιτου, σκληρού και
ανταγωνιστικού» χώρου της δουλειάς του (rat race)1 και να του προσφέρει το ποτό του. Οι
μεγαλύτερες πολιτιστικές παραγωγές είναι τα θερινά και ετήσια φεστιβάλ που εμπλέκουν τη ζωή
μιας ολόκληρης κοινότητας, ακόμη και ενός έθνους, το ίδιο συμβαίνει στις διεθνείς εκθέσεις και
στον εορτασμό για εκατονταετηρίδες. Η μεσαίας έκτασης πολιτιστικές παραγωγές περιλαμβάνουν
μεγάλους αγώνες, παρελάσεις, φωτογραφίσεις ιδιαίτερων γεγονότων (π.χ. φωτογραφίες της
σελήνης -moon shots-), μαζικές διαμαρτυρίες, Χριστούγεννα, ιστορικά μνημεία, βραδιές
εγκαινίων, εκλογές και φεστιβάλ ροκ μουσικής2 (Howard Becker, 1974). Μπορεί να σημειωθεί ότι
μέχρι τώρα, οι ιδιοκτήτες των μέσων των παραγωγών δεν ανήκουν σε μία οργανωμένη και
ιστορικά ευδιάκριτη κατηγορία, αλλά γίνεται σαφές ότι κυβερνήσεις όλων των τύπων και σε όλα
τα επίπεδα ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τον έλεγχο της πολιτιστικής παραγωγής.

Η παρακολούθηση πολιτιστικών παραγωγών, πιστεύω, ότι αποτρέπει μερικά από τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κατά την εξέταση της έννοιας του πολιτισμού. Όταν
αναφερόμαστε σε ένα πολιτισμό, προτείνουμε αυτόματα τη δυνατότητα μιας ομοφωνίας. Κατόπιν,
ο καθένας που επιθυμεί να επισημάνει τις εσωτερικές διαφορές στην κοινωνία υποσκάπτει το
κύρος της ανάλυσης. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος της διαιώνισης ενός ακαδημαϊκού τομέα,
αλλά όχι μια καλή προσέγγιση της κοινωνίας. Η πρόταση, κατά αρχάς, ότι ο πολιτισμός εξαρτάται
από μία κοινή βάση αποκαλύπτει, όπως μου φαίνεται εμένα, μια βαθιά παρανόηση του πολιτισμού
και της κοινωνίας. Κοινωνική δομή σημαίνει διαφοροποίηση. Η ομοφωνία είναι μια μορφή
θανάτου στο επίπεδο ομάδας. Όλοι οι πολιτισμοί είναι μια σειρά από μοντέλα της ζωής. Αυτά τα
μοντέλα οργανώνονται σε πολλαπλάσια σύμφωνα με κάθε γνωστή λογική αρχή, και μερικά που
είναι, μέχρι τώρα, άγνωστα: ομοιότητα, αντίθεση, αντίφαση, συμπλήρωμα, παραλληλισμός,
αναλογία. Δεν έχει υπάρξει ποτέ πολιτιστικός ολοκληρωτισμός. Ο Lévi-Strauss έχει αποδώσει
εσφαλμένα ένα ολοκληρωτισμό στους πρωτόγονους πολιτισμούς για να τους αντιπαραβάλει με
τους δικούς μας3 (S. O. Paul, and R. A. Paul, 1967). Οι πρωτόγονοι πολιτισμοί επιτυγχάνουν την
ομοιότητα του ολοκληρωτισμού λόγω μικρού μεγέθους, η αποδοχή εκ μέρους της ολόκληρης

1 rat race: είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει την υπερβολική, ανταγωνιστική εργασία με
μικρή ανταμοιβή και χωρίς σκοπό.
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ομάδας γίνεται διότι έχουν σχετικά πολύ λίγα πρότυπα και επίσης λόγω της απομόνωσης που
έχουν. Αλλά αυτός ο «ολοκληρωτισμός» προκύπτει από τα δημογραφικά και ιστορικά λάθη, και
όχι από οποιαδήποτε ποιότητα του ίδιου του πολιτισμού.

Αυτή η προσέγγιση στον πολιτισμό επιτρέπει στο μελετητή της κοινωνίας να ψάξει για την
εξήγηση και τη λογική αυτού του θέματος μέσα στο ίδιο το θέμα, δηλαδή, να αντικαταστήσει τα
πολιτιστικά μοντέλα για τα διανοητικά και ιδεολογικά προκατειλημμένα μοντέλα της
κοινωνιολογικής θεωρίας. Τα πολιτιστικά μοντέλα είναι «ιδανικά» μόνο από τη σκοπιά της
καθημερινής ζωής. Δεν είναι η ιδανική μορφή όσον αφορά στο απόλυτο όπως μια θρησκεία, μια
φιλοσοφία ή μια κοινωνιολογία. Δεν υπάρχει καμία «μητρική» αντιπροσώπευση, είναι το ίδιο
απρόσιτο, πίσω από όλα τα άλλα που αντιγράφονται από αυτό. Κάθε παραγωγή συντίθεται από τα
διαθέσιμα πολιτιστικά στοιχεία και παραμένει κάπως πιστή στα άλλα πολιτιστικά μοντέλα για την
ίδια την εμπειρία.

Επομένως οι πολιτιστικές παραγωγές είναι σύμβολα. Όπως τα πρόσωπα του Ιησού Χριστού
στα θρησκευτικά ημερολόγια, αναφέρονται (μοιάζουν) το ένα στο άλλο αλλά όχι στο πρωτότυπο.
Οι πολιτιστικές παραγωγές αποτελούν επίσης τελετουργίες. Είναι τελετουργίες υπό την έννοια ότι
βασίζονται στους τύπους ή στα μοντέλα και υπό την έννοια ότι μεταφέρουν τα άτομα πέρα από
τον εαυτό τους και τους περιορισμούς της καθημερινής εμπειρίας. Η συμμετοχή σε μια
πολιτιστική παραγωγή, ακόμη και στο επίπεδο επηρεασμού από αυτήν, μπορεί να μεταφέρει το
άτομο στα σύνορα της ύπαρξής του όπου τα συναισθήματά του μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί
με τα συναισθήματα και άλλων ατόμων που βρίσκονται «κάτω από την επιρροή»4

Στις σύγχρονες κοινωνίες, η πιο σύνθετη πολιτιστική παραγωγή γίνεται κατανοητή όταν
διαιρεθεί σε κατηγορίες όπως οι παγκόσμιες εκθέσεις, οι επικές κινηματογραφικές ταινίες, το
πρόγραμμα για το διάστημα, τα σκάνδαλα, κ.λπ. Κάθε παράδειγμα μιας κατηγορίας βρίσκεται σε
μια συγκεκριμένη σχέση με αυτά που προηγήθηκαν. Μια συλλογική συνείδηση συνδέει τη
διακοσιετηρίδα με την εκατονταετηρίδα, το Watergate1 με το Teapot Dome2, το Γύρο του Κόσμου
σε Ογδόντα Ημέρες με το Θωρηκτό Ποτέμκιν3, εάν όχι πάντα στη φάση εμπειρίας, τουλάχιστον στο
επίπεδο παραγωγής. Κάθε είδος παραγωγής κατασκευάζεται από βασικά το ίδιο το σύνολο των
πολιτιστικών στοιχείων, αλλά η ακριβής ρύθμιση ποικίλλει από παραγωγή σε παραγωγή ή το
αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό όπως «χρονολογείται» ή ως ένα «αντίγραφο» «επανάληψη»
«υποπροϊόν» ή ενός «φτωχού ανθρώπου άποψη» σύμφωνα με το αρχικό. Η διαστημική παραγωγή
εξαντλήθηκε σταδιακά από την έλλειψη σημαντικής παραλλαγής στα θέματα «της αντίστροφης
μέτρησης» «εκτόξευσης» και «προσγείωσης στο φεγγάρι».5 Φυσικά, μόλις πεθάνει μία κατηγορία
πολιτιστικής παραγωγής, μπορεί να την αναβιώσουν με ένα έξυπνο αντίγραφο που θα λέγεται ότι
είναι μια νέα έκδοση ενός «κλασικού». Ίσως στην εκατονταετία του πρώτου ταξιδιού στο φεγγάρι,
θα στείλουμε στο φεγγάρι ένα εξάρτημα από παλαιό εξοπλισμό ως είδος εορτασμού.

Το σύστημα της πολιτιστικής παραγωγής οργανώνεται έτσι ώστε οποιαδήποτε δεδομένη
παραγωγή να εξυπηρετεί αυτόματα μια από τις ουσιαστικές λειτουργίες: (1) μπορεί να προσθέσει
στο άρμα του σύγχρονου πολιτισμού μας πείθοντας ότι ένα πρωτότυπο ως μοντέλο είναι αντάξιο
ενός αντιγράφου ή ότι είναι ένα σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη του πολιτισμού μας, ή (2)
μπορεί να καθιερώσει μια νέα κατεύθυνση και να γίνει επιτυχία, ή αλλιώς να συμβάλει στην
πρόοδο του νεωτερισμού παρουσιάζοντας νέους συνδυασμούς πολιτιστικών στοιχείων και
αναλύοντας τη λογική της σχέσης τους. Αυτή η δεύτερη, διαφοροποιούσα, λειτουργία των
πολιτιστικών παραγωγών εξουσιάζει το διαφορετικό στη σύγχρονη κοινωνία και είναι στην
καρδιά της διαδικασίας που καλείται «εκσυγχρονισμός» ή «οικονομική ανάπτυξη και πολιτιστική

1 Watergate: το Watergate ήταν ένα πολιτικό σκάνδαλο στη δεκαετία του 1970 στις Η.Π.Α. Οι επιπτώσεις του
σκανδάλου τελικά οδήγησαν στην παραίτηση του Προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον των Η.Π.Α. στις 9 Αυγούστου 1974.
2 Teapot Dome Scandal: ήταν ένα μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο δωροδοκίας, που συνέβη το 1921 στις Η.Π.Α. και
αποτελούσε σημείο αναφοράς στην πολιτική διαφθορά μέχρι που έγινε το σκάνδαλο του Watergate.
3 Το Θωρηκτό Ποτέμκιν ήταν κινηματογραφική ταινία του 1925 που παρουσίασε μια δραματική εκδοχή της
ανταρσίας που σημειώθηκε το 1905 όταν το πλήρωμα του Θωρηκτού επαναστάτησε εναντίον των αξιωματικών του
καθεστώτος του Τσάρου. Έχει χαρακτηριστεί ως μια από τις πλέον σημαντικές ταινίες προπαγάνδας όλων των εποχών.
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αλλαγή». Ο σύγχρονος διεθνής μαζικός τουρισμός παρουσιάζει στους τουρίστες τις
αντιπαραθέσεις των στοιχείων από ιστορικά διαφορετικούς πολιτισμούς και με αυτόν τον τρόπο
επιταχύνει τη διαφοροποίηση και τον εκσυγχρονισμό της συνείδησης της μεσαίας τάξης.

Αν και μια δεδομένη «εμπειρία» (υπό τη λιγότερο περιορισμένη έννοια του όρου) δεν μπορεί
να επηρεαστεί από ένα πολιτιστικό πρότυπο, υπάρχουν συνήθως διάφορα πρότυπα διαθέσιμα για
αυτήν. Παραδείγματος χάριν, κάποιος μπορεί να έχει μια περιθωριακή εμπειρία (π.χ. ναρκωτικά) ή
μερικοί μπορεί να έχουν μία θρησκευτική εμπειρία, που φαινομενικά είναι ανεξάρτητες των
πολιτιστικών προτύπων και των επιρροών. Πολλές συνταγές για τα πολύ παρόμοια είδη εμπειρίας
δημιουργούνται σε ένα πολιτιστικό επίπεδο. Τα πολιτιστικά μοντέλα είναι ελκυστικά σε αυτές τις
εμπειρίες, δεδομένου ότι περιέχουν συνήθως ηθικές, αισθητικές και ψυχολογικές ανώτερες
αξιώσεις πέρα από την ιδιοσυγκρασιακή εκδοχή. Η πειθαρχία και οι πόροι που απαιτούνται για να
οργανώσουν τις διάφορες εμπειρίες σύμφωνα με το μοντέλο που παρέχεται υπερβαίνει αυτό που
απαιτείται από την κάθε ατομικιστική έκφραση. Και η πολιτιστική έκδοση υπόσχεται μεγαλύτερη
ευχαρίστηση σε εκείνους που θα επιθυμούσαν να την ακολουθήσουν.

Η πολιτιστική παραγωγή, δεν είναι απλώς ο χώρος φύλαξης των μοντέλων της κοινωνικής
ζωής, αλλά επίσης, οργανώνει τις διαθέσεις μας προς τα μοντέλα και τη ζωή. Μπορούμε να
έχουμε μία εικόνα από τη στιγμιαία επανάληψη στους αθλητικούς αγώνες. Το «παιχνίδι» αρχίζει
και ο αθλητικός εκφωνητής επεμβαίνει (ο ρόλος του παρόμοιος με αυτόν του ιερέα) για να πει στο
ακροατήριο τι είναι σημαντικό, τι συνέβη, τι πρέπει να αναμένουν ή τι βιώνουν. Κατόπιν, η
στιγμιαία επανάληψη προσφέρει το υπόδειγμα, το μοντέλο, επιβραδύνει, σταματά για λίγο έτσι
ώστε να μπορεί να το απολαύσει ο ακροατής. Από την όλη δράση, τα επίλεκτα κομμάτια
πλαισιώνονται με αυτόν τον τρόπο ως πολιτιστική εμπειρία.

Η δομή της πολιτιστικής παραγωγής προσαρμόζεται στην καλλιέργεια των αξιών ακόμη και
στα όρια της κοινωνίας όπου η κοινωνία έχει να αντιμετωπίσει τη διαφθορά της και τα λάθη της ή
υποβάλλεται σε αλλαγή. Το επίσημο μοντέλο της «εμπειρίας ναρκωτικών», που ηθικολογεί
ενάντια στη χρήση αμφεταμινών, μαριχουάνας, ή άλλων ουσιών, εντούτοις αντιπροσωπεύει
υπονομευτικά την εμπειρία ως μία ισχυρά σαγηνευτική δύναμη, τόσο επιθυμητή που είναι
αδύνατο για ένα άτομο να αντισταθεί από μόνο του χωρίς την τρομαχτική αντίθετη μαγεία. Η
«εμψυχωτική» εμπειρία που αποκαθιστά τη συμβατική ηθική μπορεί να παρουσιαστεί από τη
δραματική αντιπροσώπευση του σκοτεινότερου και του πιο απειλητικού εγκλήματος. Εδώ ο
χριστιανισμός τράβηξε τις δραματικές δυνατότητες στα όρια, ίσως, όπως και ο Nietzsche πρότεινε,
πέρα από τα όρια.

Οι πολιτιστικές εμπειρίες εκτιμώνται οι ίδιες και είναι η τελευταία κατάθεση ηθικών αξιών,
συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών αξιών, στη σύγχρονη κοινωνία. Η αξία της εργασίας
ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή, παραδείγματος χάριν, καθορίζεται από το πόσες φορές κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού επιλέχθηκε για να τον δείξουν σε στιγμιαία επανάληψη, δηλαδή, από το
βαθμό στον οποίο η εργασία του συμβάλλει σε μια πολιτιστική παραγωγή και ολοκληρώνεται με
τη σύγχρονη πολιτιστική εμπειρία μας. Τα αστέρια κινηματογραφικών ταινιών ήταν τα πρώτα για
να επωφεληθούν αυτήν τη δομή, η «ρομαντική εμπειρία» όντας ήταν μεταξύ των πρώτων που
υποβλήθηκαν στον εκσυγχρονισμό.

Οι εργάτες της παραδοσιακής βιομηχανίας στοιβάζονται στα περιθώρια της σύγχρονης
οικονομίας, όπου δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ του βιοτικού επιπέδου τους και της
σπουδαιότητας της εργασίας που κάνουν. Οι εργαζόμενοι στην παραγωγή τροφίμων και στα
χωράφια είναι μεταξύ των χαμηλότερα αμειβόμενων εργαζομένων, ενώ οι εργαζόμενοι στην
ενεργειακή παραγωγή όπως οι ανθρακωρύχοι είναι μεταξύ των εργαζομένων που έχουν την πιο
απάνθρωπη αντιμετώπιση. Η οργάνωση της εργασίας σε σωματεία χρησιμεύει κυρίως ως μια
τρέχουσα δραματοποίηση της εργασίας, αυτό που επιτρέπουν τα συλλογικά ελάχιστα πρότυπά μας
για τους αξιοσέβαστους φτωχούς. Πρόσφατα, έχουν υπάρξει μερικά φωτεινά σημεία μέσα σε αυτό
το ψυχρό κλίμα, εργατικά κινήματα που φαίνονται να έχουν μια «φυσική» κατανόηση της
σπουδαιότητας της σύνδεσης των προγραμμάτων τους με την κοινωνία μέσω των πολιτιστικών
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παραγωγών. Σημαντικό σωματείο μεταξύ αυτών ήταν οι Ενωμένοι Αγροτικοί Εργάτες του Cesar
Chavez (Cesar Chavez’s United Farm Workers)1 με το συντονισμό της ανορθόδοξης μέχρι τότε
τακτικής, συμπεριλαμβανομένων των απεργιών πείνας, των καταναλωτικών μποϊκοτάζ και της
ευρείας δημοσίευσης του συμβολισμού της προσπάθειάς τους μέσω φυλλαδίων, κονκάρδων, κ.λπ.
Τα κριτήρια για την επιτυχία αυτού του κινήματος αναδύονται από ένα εξ ολοκλήρου πολιτιστικό
μοντέλο, που περιλαμβάνει όχι μόνο μια κινητοποίηση των εργατών αλλά και τμήματα της
κοινωνίας που είναι κοινωνικά και γεωγραφικά απόμακρα από τα χωράφια. Όχι απροσδόκητα,
αυτή η κίνηση (που θα είναι ένα μοντέλο για μελλοντικές προσπάθειες) αντιμετώπισε τόση
αντιπαράθεση από το εργατικό δυναμικό, που είχε ήδη οργανωθεί σε ένα βιομηχανικό πλαίσιο
όπως και από τους φρουτοπαραγωγούς.

Τα οικονομικά της πολιτιστικής παραγωγής είναι πλήρως διαφορετικά από αυτά της
βιομηχανικής παραγωγής. Στη θέση της υπό εκμετάλλευση εργασίας, βρίσκουμε την
εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου. Αντίθετα από τη βιομηχανία, τα σημαντικά κέρδη δε
δημιουργούνται στη διαδικασία της παραγωγής, αλλά από περιστασιακές επιχειρήσεις και
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις παρυφές της πραγματικής παραγωγής. Αυτές οι
επιχειρήσεις μπορεί να ασχολούνται με την παραγωγή ποπ κορν και σουβενίρ ή κρατήσεις
εισιτηρίων και περιηγήσεις μέσω πρακτόρων ή διαδικασίες που ασχολούνται με τα δικαιώματα
κινηματογραφικών ταινιών ή τηλεόρασης. Το σημείο εστίασης τέτοιας δράσης είναι μια
πολιτιστική παραγωγή που σχεδόν με μαγικό τρόπο παράγει συνεχώς κεφάλαιο, συχνά μάλιστα
χωρίς κατανάλωση οποιασδήποτε άλλης ενέργειας. Τα Ελληνικά αρχαία μνημεία είναι ένα
παράδειγμα. Τα φεστιβάλ και τα συνέδρια οργανώνουν την οικονομική ζωή ολόκληρων πόλεων
γύρω από τις πολιτιστικές παραγωγές.

Σε εθνικό επίπεδο, η οικονομική ανάπτυξη συνδέεται με την εξαγωγή και πώληση
πολιτιστικών προϊόντων σε άλλες χώρες. Οι Beatles έλαβαν τη διάκριση O.B.E. 2 όχι γιατί άρεσε
τόσο πολύ η μουσική τους στη Βασίλισσα, αλλά γιατί τότε οι διεθνείς πωλήσεις των δίσκων τους
σταμάτησαν την καταστρεπτική αύξηση του εμπορικού ελλείμματος στη Μεγάλη Βρετανία. Οι
υπανάπτυκτες χώρες μπορούν «να εξαγάγουν» τον πολιτισμό τους χωρίς να χρειάζεται να
συσκευαστεί ακριβώς για την προσέλκυση των τουριστών. Οι ξένοι καταναλωτές ταξιδεύουν στην
πηγή. Οι αναπτυγμένες οικονομίες καινοτομούν ως προς αυτές τις σύνθετες πολιτιστικές
ρυθμίσεις και λένε στους πληθυσμούς τους: «Δείτε την Αμερική πρώτα».

Πολιτιστικές Παραγωγές και Κοινωνικές Ομάδες

Οι πολιτιστικές παραγωγές είναι ισχυροί παράγοντες στον καθορισμό των ευκαιριών, της
δύναμης και της κατεύθυνσης ενός πολιτισμού. Μόνο μέσω της πολιτιστικής εμπειρίας τα
στοιχεία οργανώνονται για να παραγάγουν συγκεκριμένα συναισθήματα και πεποιθήσεις. Η
πολιτιστική εμπειρία, με αυτό τον τρόπο, είναι το αντίθετο του επιστημονικού πειράματος -
αντίθετα από την άποψη ότι είναι μεταξύ τους κατοπτρικά είδωλα. Τα επιστημονικά πειράματα
έχουν ως σκοπό να ελέγξουν χωρίς προκατάληψη, ειδικά ότι έχει παραχθεί από τον άνθρωπο,
ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, αλλά η πολιτιστική εμπειρία έχει ως σκοπό να ενσωματωθεί με το
αποτέλεσμα. Οι τοποθετήσεις, οι πεποιθήσεις, οι απόψεις και οι αξίες που μελετώνται από τους
κοινωνιολόγους είναι τα κατάλοιπα της πολιτιστικής εμπειρίας, που χωρίζονται από τις αρχικές
εντυπώσεις και είναι ότι απομένει (ίσως από την άποψη «της ζύμωσης») στα μυαλά των ατόμων.

1 Cesar Chavez’s United Farm Workers: Ο César Estrada Chávez (1927-1993) ήταν ένας Μεξικανός-Αμερικάνος
εργάτης στον αγροτικό χώρο. Ήταν ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα των εργατών και δημιούργησε μαζί με την
Dolores Huerta την Αγροτική Εθνική Ένωση Εργατών η οποία αργότερα έγινε η οργάνωση: Ενωμένοι Αγροτικοί
Εργάτες (United Farm Workers). Οι υποστηρικτές του πιστεύουν ότι το έργο του οδήγησε σε πολλές βελτιώσεις για
τους εργάτες.
2 Ο.Β.Ε. (Order of the British Empire): είναι τιμητική διάκριση του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
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Με εξαίρεση εκείνους που ασχολούνται με εθνολογικές μελέτες, όπου η σχέση είναι
προφανής, σκέφτομαι οι κοινωνιολόγοι δεν είναι αρκετά προσεκτικοί στη σημασία της
πολιτιστικής παραγωγής στον προσδιορισμό των ομάδων που μελετούν. Παραδείγματος χάριν, οι
διαγενεακές ομάδες καθορίζονται από τις διαφορετικές επιρροές της ροκ μουσικής και της
σύγχρονης μόδας, και «το γεφύρωμα του χάσματος των γενεών» συνήθως σημαίνει ένα
ηλικιωμένο άτομο να έχει πάει σε μια συναυλία μουσικής ροκ ή να έχει δοκιμάσει να καπνίσει
marijuana6 (Alison Lurie, 1974). Οι μηχανισμοί του σχηματισμού ομάδας απλοποιούνται ωραία
όταν μεσολαβούν οι πολιτιστικές παραγωγές στις έσω-ομάδων/έξω-ομάδων διακρίσεις. Σχεδόν ο
οποιοσδήποτε έχει την εμπειρία να παρακολουθήσει μια παράσταση μαζί με μια ομάδα και ενώ
επιστρέφει στο σπίτι του θα ανήκει σε κάποια υποομάδα βάση του πως επηρεάστηκε από αυτήν
την παράσταση. Όταν οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους (μια ευδιακρίτως σύγχρονη ρουτίνα),
θα συγκρίνουν τον τρόπο που αισθάνονται για διάφορα πολιτιστικά πρότυπα (Joe Namath, the
“California Life-Style”, μία διάσημη δίκη, η συμπεριφορά των Παριζιάνων απέναντι στους
τουρίστες, κ.λπ.) και συνδέονται ή απομακρύνονται από μια σχέση βάσει της αμοιβαίας
κατανόησης αυτών των θεμάτων.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, παρατήρησα μια ομάδα ανθρώπων στο Μπέρκλεϋ που
είχε δει τη κινηματογραφική ταινία «One Eyed Jacks»1 τόσες πολλές φορές που ήξεραν κάθε
γραμμή απέξω (π.χ., “Git over here, you big tub of guts”) και την έπαιζαν ολόκληρη την ταινία
από την αρχή μέχρι το τέλος καθισμένοι γύρο από ένα τραπέζι ενός καφενείου. Αυτό, φυσικά,
αντιπροσωπεύει ένα είδος υψηλής ενότητας που βασίζεται στην πολιτιστική κουλτούρα. Μερικές
ομάδες διαμορφώθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο γύρο από τη διδασκαλία του Ιησού. Σε ένα λαμπρό
παράδειγμα της σύγχρονης αυτο-συνείδησης, οι Beatles αναφέρθηκε ότι είχαν πει: «είμαστε
δημοφιλέστεροι και από τον Ιησού τώρα».

Είναι κοινωνιολογική κοινοτοπία ότι μια ανθρώπινη ομάδα που επιμένει για ένα χρονικό
διάστημα θα αναπτύξει μια «παγκόσμια αντίληψη», ένα περιεκτικό σχέδιο στο οποίο όλα τα
γνωστά στοιχεία έχουν μια κατάλληλη θέση. Δεν είμαι σίγουρος ότι οποιαδήποτε ομάδα
λειτούργησε πάντα σύμφωνα με αυτό. Η ριζοσπαστική ομάδα που συναντιέται περιοδικά για να
προσπαθήσει να σφυρηλατήσει μια άλλη άποψη, φαίνεται να περιφέρεται άσκοπα χωρίς
δραματικές αλλαγές. Αυτό στέκεται χαρακτηριστικά αντίθετα στον αντίκτυπο των πολιτιστικών
παραγωγών τους, στις συγκεντρώσεις μαζικής διαμαρτυρίας που συγκλονίζουν την εθνική
συνείδηση. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι εάν η ιδέα ότι «μια ομάδα αναπτύσσει μια παγκόσμια
αντίληψη» έχει κάποια αλήθεια, ο νεωτερισμός αντιστρέφει τη σχέση ή αναστρέφει τη δομή. Οι
σύγχρονοι λαοί, που απελευθερώνονται από την αρχική οικογένεια και τις ομάδες εθνικής ευθύνης,
οργανώνονται κατά ομάδες γύρω από τις παγκόσμιες αντιλήψεις που παρέχονται από τις
πολιτιστικές παραγωγές. Η ομάδα δεν παράγει τη παγκόσμια αντίληψη, η παγκόσμια αντίληψη
παράγει την ομάδα. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι το Ασιατικό φαινόμενο γκουρού: επισκέπτες
από μακριά διαδίδουν ένα παγκόσμιο όραμα στις περίπλοκα οργανωμένες συναθροίσεις που
περιβάλλονται από πιστούς οπαδούς τους κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους. Οι μουσικοί της
ροκ «groupies» και οι ομαδικές περιηγήσεις είναι άλλα παραδείγματα.

Στη βιομηχανική κοινωνία, ο καθώς πρέπει «τρόπος ζωής» εμφανίζεται μέσω μιας
διαδικασίας μίμησης ελιτισμού, ή τουλάχιστον πρέπει να συμβαδίζει με τα πρότυπα της
καταναλωτικής κοινωνίας (keeping up with the Joneses)2. Αυτό απαιτεί προδιαγεγραμμένους
ηγέτες, έτσι οι οπαδοί μέσω τακτικών συναντήσεων να γνωρίζουν ποιους να ακολουθούν και να
αντιγράφουν: κοινοτικές συνεδριάσεις, συναντήσεις δημοτικών συμβουλίων, συσκέψεις
εκκλησιών, συνεδριάσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας. Η αναγκαία προϋπόθεση τάξης στο

1 One-Eyed Jacks: είναι μία γνωστή «western» ταινία του 1961, που τη σκηνοθέτησε ο Marlon Brandon, όπου έπαιξε
και έναν από τους χαρακτήρες του έργου.
2 Keeping up with the Joneses: είναι έκφραση και κάνει μία σύγκριση με τον γείτονα ως σημείο αναφοράς για την
κάστα ή τη συσσώρευση υλικών αγαθών. Όταν αδυνατείς να συμβαδίσεις με τους «Joneses» εκλαμβάνεσαι ότι είσαι
κοινωνικό-οικονομικά ή πολιτιστικά κατώτερος.
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εσωτερικό μιας ομάδας, μέσω των συνεδριάσεων των ηγετών και των οπαδών της, εξαφανίζεται
με τον ερχομό του νεωτερισμού. Ένας τρόπος ζωής δεν μεταδίδεται μέσω της σημαντικής
κοινωνικής άμιλλας, αλλά θα πρέπει πρώτα να έχει κυριαρχήσει και ακολουθηθεί από μια
ολόκληρη ομάδα. Ένας τρόπος ζωής όμως μπορεί να εξαπλωθεί με την αναπαραγωγή των
πολιτιστικών προτύπων, μια διαδικασία που δεν χρειάζεται να έχει όρια ομάδας. Οι αυτόχθονες
που ζουν στις απομακρυσμένες περιοχές της Αυστραλίας έχουν μιμηθεί τους νεαρούς «Beach
boys» που παίζουν τις δημοφιλείς μπαλάντες της Χαβάης στους ήχους κιθάρας7. Ο μοντέρνος
κόσμος αποτελείται από τις μετακινήσεις τρόπων ζωής που δεν χρειάζονται καμία «οργάνωση» ή
«ηγέτες» με την έννοια που χρησιμοποιούνται αυτοί οι όροι από τους κοινωνιολόγους. Οι
παγκόσμιες αντιλήψεις και οι τρόποι ζωής ξεπροβάλουν και γίνονται πολιτιστικές παραγωγές.

Από τη σκοπιά κάθε πολιτιστικής παραγωγής (παραδείγματος χάριν, η κινηματογραφική
ταινία του 1970 «Love Story», ή η τηλεοπτική παρακολούθηση του «πρωταθλήματος
ποδοσφαίρου»), ο οποιοσδήποτε πληθυσμός μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις ομάδες: (1) εκείνοι που
δεν θα συμμετείχαν (2) εκείνοι που θα συμμετείχαν: από αυτούς που θα συμμετείχαν, υπάρχουν
(2a) εκείνοι που θα συμμετείχαν ενεργά και θα ακολουθούσαν το ηθικό και αισθητικό
συμπέρασμα της πολιτιστικής παραγωγής, και (2b) εκείνοι που θα απόρριπταν το πρότυπο,
χρησιμοποιώντας την εμπειρία τους ως βάση και θα το χαρακτήριζαν «σκουπίδια», «βία» ή
«απάτη». Σε αυτήν την τελευταία ομάδα είναι οι αμερικανοί τουρίστες που πηγαίνουν στη Ρωσία
προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία των αντι-μαρξιστικών, αντι-σοβιετικών πεποιθήσεών τους.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η πρόσφατη τάση της Δυτικής πολιτιστικής παραγωγής στοχεύει στο
μετασχηματισμό του αρνητικά διατεθειμένου ακροατηρίου σε ένα που θα «παρασυρθεί» από την
παράσταση. Πρόσφατα έργα τέχνης γνωρίζουν καλά ότι θα αποκαλεστούν «σκουπίδια» και
μερικά από αυτά δεν κάνουν τίποτα για να αποτρέψουν να σχηματιστεί αυτή η άποψη: όπως η
επίδειξη σκουπιδοτενεκέδες στα Μουσεία Τέχνης. Ο Andy Warhol ονόμασε μία από τις
κινηματογραφικές του παραγωγές «Σκουπίδια» (Trash). Η προσπάθεια εδώ είναι βασικά
δημοκρατική, να πλησιάσει τον κάθε ένα με την τέχνη, και αυτούς που θα τη δυσφημίσουν και
αυτούς που θα την εκτιμήσουν (αυτούς που πιστεύουν ότι καταλαβαίνουν ή αυτούς που πιστεύουν
ότι τους κοροϊδεύουν). Η μουσική του Frank Zappa1 επίσης θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως
παράδειγμα.

Ο πολιτισμός μπορεί να συνεχίσει, μέσω των παραγωγών του, να παρέχει μια βάση για την
κοινότητα ακόμη και στην πολύπλοκη σύγχρονη κοινωνία μας. Στην πραγματικότητα, είναι μόνο
ο πολιτισμός-όχι μία κοινωνική εμπειρία - που μπορεί να παρέχει μια βάση για τη σύγχρονη
κοινότητα. Mέσω των πολιτιστικών παραγωγών, οι άνθρωποι διαφορετικών τάξεων και ομάδων
μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, λόγω κοινών συγκινήσεων και άλλων πολύπλοκων
εννοιών. Η μουσική και οι αγώνες, παραδείγματος χάριν, είχαν πάντα βαθιές ρίζες στην
ανθρώπινη κοινότητα επειδή επιτρέπουν στον καθένα που ξέρει τους βασικούς κανόνες, να
απολαμβάνει τη χροιά και τη φινέτσα των παραλλαγών του αγώνα. Οι ξένοι που έχουν τα ίδια
πολιτιστικά στοιχεία μπορούν να ενωθούν σε μια κοινή πολιτιστική παραγωγή, ο κάθε ένας θα
ξέρει τι να αναμένει, και να αισθάνεται μια αμεσότητα ή μια αλληλεγγύη, ακόμη και εκεί που δεν
υπήρχε καμία άμεση εμπειρία. Η σχέση τους αρχίζει προτού να συναντηθούν. Στη σύγχρονη
κοινωνία, όχι μόνο η μουσική και οι αγώνες αλλά σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μπορεί να παιχτεί,
χορός, ενορχήστρωση, μετατρεπόμενη σε ένα πρότυπο του εαυτού της που διαιωνίζεται χωρίς
ηγεσία και χωρίς την απαίτηση καμίας συνειδητοποίησης ή καθοδήγησης.

Επειδή, οι πολιτιστικές παραγωγές παρέχουν μια βάση για τη σύγχρονη κοινότητα, δίνουν
αφορμή για μια σύγχρονη μορφή αλλοτρίωσης των ατόμων που ενδιαφέρονται μόνο στο πρότυπο

1 Η μουσική του Frank Zappa στη δεκαετία του '60 ήταν πάρα πολύ αντιφατική και απεχθής για πολλούς Αμερικανούς
της μεσαίας τάξης (και πιθανώς ο Frank Zappa το έκανε σκόπιμα από τη μεριά του). Εάν κάποιος έλεγε τότε ότι ήταν
οπαδός της μουσικής του Zappa έλεγε επίσης, έμμεσα, ότι δεν τον ενδιαφέρει αν δεν είναι αποδεκτός στον κοινωνικό
κύκλο του. Ο Zappa προσέγγισε αποτελεσματικά και τους οπαδούς του και τους δυσφημιστές του.
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μοντέλο του τρόπου ζωής και όχι στη ζωή που αντιπροσωπεύουν. Η εκπαίδευση παρέχει μερικά
καλά παραδείγματα. Η εκπαίδευση στο μοντέρνο κόσμο αντιπροσωπεύεται όλο και περισσότερο
ως μορφή αναψυχής: προαστιακές οικονομικά ανεξάρτητες νοικοκυρές αμφιταλαντεύονται μεταξύ
του να πάνε σε «σπα» ή να πάνε να παρακολουθήσουν ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο. Η συλλογική
μας εικόνα της πανεπιστημιακής εμπειρίας τονίζει τις διαφορετικές εμπειρίες που μπορείς να έχεις
στην πανεπιστημιούπολη, παραδείγματος χάριν, την απόκτηση καινούργιων γνώσεων ή τη
δυνατότητα δημιουργίας κολλητών συντρόφων. Η εκπαιδευτική εμπειρία σου παρέχει τη
δυνατότητα επαφών, ίσως και σχέσεων ακόμα και φιλίας, με ένα «σημαντικό» εκπαιδευτή. Η
δυνατότητα μόρφωσης που είναι το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης μπορεί να είναι αποτέλεσμα
αλλαγών στη ζωή των εκπαιδευομένων. Η αποδοχή, πολλές φορές, να ζει σε ένα διαμέρισμα με
υποτυπώδη έπιπλα, μακριά από την οικογένειά του είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα για ένα
σπουδαστή που έχει ως έμβλημα του τρόπου ζωής του το ανήσυχο πνεύμα. Υπάρχει βέβαια
διαθέσιμη και η πτυχή της σκοτεινής πλευράς της εμπειρίας των σπουδών, παραδείγματος χάριν,
το ολονύχτιο ξενύχτι, καπνίζοντας, πίνοντας καφέ και μελετώντας για μια εξέταση μαζί με
κάποιον άλλο φίλο, αυτό αντιπροσωπεύει μία ιδιαίτερα «ξεχωριστή» στιγμή και ενώ είναι επίπονο
όταν το βιώνεις, αποτελεί για το μέλλον μια πηγή έξοχων αναμνήσεων.

Αυτό που έχω περιγράψει μέχρι τώρα είναι το μοντέλο της εκπαιδευτικής εμπειρίας που
βρίσκεται στις πολιτιστικές παραγωγές. Καμία ανάγκη δεν προσαρμόζεται πραγματικά σε αυτό. Η
εικόνα του αυστηρού, σαρκαστικού, χωρίς χιούμορ, συντηρητικού, αφηρημένου, καθηγητή με μία
πίπα στο χέρι από τη βιομηχανική εποχή, αντικαθίσταται από μια άλλη εικόνα: αυτή του
αμφιταλαντευόμενου, δραστήριου, ατημέλητου, ριζοσπαστικού σύγχρονου καθηγητή. Αλλά
μπορείς να βρεις στο πραγματικό ακαδημαϊκό περιβάλλον μερικούς σπουδαστές και καθηγητές
που υιοθετούν αυτόν τον τρόπο ζωής, διότι φαίνεται να προσελκύονται από αυτόν επειδή είναι
γενικώς αποδεκτός, και θέλουν να κάνουν τους άλλους να τους δουν όπως βλέπουν τα αντίστοιχα
ιδανικά πρότυπα μοντέλα.

Σε αυτήν την ακαδημαϊκή ομάδα βρίσκουμε, επίσης, ιδιαίτερα καλλιεργημένες παρεκτροπές,
αθώα αντίγραφα των σοβαρών πτυχών των σπουδών. Είχα παρατηρήσει σε ένα πάρτι στο οποίο το
κρασί σερβιρίστηκε από αριθμημένα αλλά ειδάλλως χωρίς ονομασία μπουκάλια. Το πάρτι ήταν
μια μικρή δοκιμή. Οι συμμετέχοντες είχαν κάρτες με τις ονομασίες και υποτίθεται ότι έπρεπε να
βρουν την περιοχή παραγωγής του κάθε κρασιού για να κερδίσουν ένα βραβείο για τις σωστότερες
απαντήσεις. Σε μια άλλη περίπτωση, σε ένα πικνίκ, όλοι οι συμμετέχοντες μπλέχτηκαν σε μία
μεσαιωνική κραιπάλη, έπαιξαν λαγούτα και έφαγαν σουβλιστό κατσίκι, που είναι μια ιστορική
εμπειρία, για ένα τμήμα κολλεγίων. Για εκείνους που έχουν τέτοιες δραστηριότητες, το
πανεπιστήμιο είναι περισσότερο μια πηγή νεότητας παρά ένα σπίτι της γνώσης .

Ο Max Weber, παγιώνοντας την ισχυρή του κατανόηση της βιομηχανικής κοινωνίας και
κοιτάζοντας μπροστά, ίσως μέχρι την παρούσα ημέρα, προειδοποίησε: «Κανένας δεν ξέρει ακόμα
ποιος θα κατοικήσει σε αυτό το κοχύλι (του βιομηχανικού καπιταλισμού) μελλοντικά: εάν στο
τέλος της τεράστιας ανάπτυξής του θα υπάρξουν νέοι προφήτες ή μια σφριγηλή αναγέννηση όλων
των σκέψεων και των ιδανικών ή εάν τελικά, τίποτα από αυτά δε συμβεί, ο μηχανισμός θα
παραγάγει μόνο την απολίθωση που κρύβεται κάτω από ένα είδος ανήσυχης σημασίας. Σύμφωνα
με αυτήν την υπόθεση, η πρόβλεψη θα γίνει πραγματικότητα για τους τελευταίους ανθρώπους
αυτής της συγκεκριμένης ανάπτυξης του πολιτισμού. Ειδικοί χωρίς πνεύμα, φιλελεύθεροι χωρίς
καρδιά, αυτή η ανυπαρξία φαντάζει να ανυψώνεται σε ένα επίπεδο ανθρωπισμού που ποτέ πριν
δεν επιτεύχθηκε».8 (Max Weber, 1922)

Αυτή η νοοτροπία που ο Weber πρόβλεψε με μεγάλη σαφήνεια και ακρίβεια έγινε
περισσότερο ή λιγότερο «επίσημη» στους πολιτικούς και γραφειοκρατικούς κύκλους, μεταξύ «των
τελευταίων ατόμων της ιδιαίτερης ανάπτυξης του πολιτισμού». Ενώ συνεχίζει να κατοικεί στα
παραδοσιακά φρούρια της δύναμης, είναι επίσης σαφές ότι ένα εναλλακτικό, μεταβιομηχανικό
είδος μυαλού αρχίζει να προκύπτει στις ρωγμές του σύγχρονου πολιτισμού.
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Ο Lewis Mumford διέκρινε μια διάσταση αυτής της έννοιας στην προσωπικότητα του
Αλβέρτου Schweitzer: «Στη φιλοσοφία ή τη θεολογία, στην ιατρική ή στη μουσική, τα ταλέντα
του Schweitzer ήταν επαρκή για να του εγγυηθούν μια διακεκριμένη σταδιοδρομία: ως ένας από
τους ειδήμονες και διαπρεπείς της εποχής του, σε οποιαδήποτε από αυτά τα θέματα, η επιτυχία του
θα ήταν γρήγορη και κερδοφόρα, ακριβώς μέχρι το σημείο να επιτρέψει στον εαυτό του να
απορροφηθεί σε μια ενιαία δραστηριότητα. Αλλά προκειμένου να παραμείνει ολοκληρωμένο
άτομο, ο Schweitzer διέπραξε τη χαρακτηριστική πράξη της θυσίας για τα επόμενα χρόνια:
μειώνει σκόπιμα την εντατική καλλιέργεια οποιουδήποτε τομέα, προκειμένου να επεκταθεί το
περιεχόμενο και η σημασία της ζωής του συνολικά….ακόμα το αποτέλεσμα εκείνης της θυσίας δεν
ήταν η άρνηση στη ζωή του αλλά η πληρέστερη πραγματοποίησή του…»9

Αυτό το σύγχρονο μυαλό επεκτείνει το ρεπερτόριο της εμπειρίας του, και αποφεύγει
οποιασδήποτε ειδίκευση που απειλεί να διακόψει την αναζήτηση των εναλλακτικών λύσεων και
της καινοτομίας. (Αυτό μπορεί να αντιπαραβληθεί με το μυαλό του ατόμου στην βιομηχανική
εποχή, που αντιδρά ενάντια στις εξειδικευμένες και γραμμικές βιομηχανικές διαδικασίες.) Η
παράδοση παραμένει ενσωματωμένη στο νεωτερισμό αλλά σε μια υπόδουλη θέση: η παράδοση
βρίσκεται εκεί για να υπενθυμίζει και για να ικανοποιεί τις νοσταλγικές ιδιοτροπίες ή για να
παρέχει την απόχρωση ή ίσως μια αίσθηση της εμβρίθειας για ένα σύγχρονο θέμα. Υπάρχει μια
επιτακτική ανάγκη καλλιέργειας των νέων ανθρώπων, των νέων ομάδων, των νέων πραγμάτων,
των νέων ιδεών, και μιας εχθρότητας στην επανάληψη: μια ενσωματωμένη αρχή της κλιμάκωσης
σε κάθε συλλογική εργασία από τον πόλεμο στη μουσική. Υπάρχει μια επιθυμία για τους πολύ
επεκταμένους ορίζοντες, μια αναζήτηση των συνόρων ακόμη και τέτοιων γνωστών θεμάτων όπως
οι εσωτερικές σχέσεις. Τέλος, υπάρχει παντού, ακόμα και στην κοινωνιολογία μας, μια
κατασταλτική ώθηση περικύκλωσης, μια μετακίνηση ή μια ιδέα ότι ο καθένας πρέπει να συγκλίνει
σε μια σύγχρονη ηθική συναίνεση.

Η Επαγγελματική Εμπειρία

Ο ελεύθερος χρόνος κατασκευάζεται από την πολιτιστική εμπειρία. Ο ελεύθερος χρόνος και
ο πολιτισμός συνεχίζουν να υπάρχουν αφαιρώντας ένα μικρό κομμάτι από τον κόσμο της εργασίας
και της καθημερινής ζωής. Συγκεντρώνονται στις διακοπές, στις διασκεδάσεις, στα παιχνίδια, και
στις θρησκευτικές τελετές. Αυτή η τελετουργική εξάλειψη του πολιτισμού από τις καθημερινές
δραστηριότητες της δουλειάς έχει παραγάγει την κεντρική κρίση της βιομηχανικής κοινωνίας. Σε
ένα πρώιμο δοκίμιο «Culture, Genuine and Spurious» (1924), που, αν και είναι διαθέσιμο, έχει
λάβει λίγη προσοχή στις ανθρώπινες επιστήμες, ο γλωσσολόγος Edward Sapir έγραψε: «Η μεγάλη
πολιτιστική πλάνη του βιομηχανισμού, όπως αναπτύσσεται μέχρι τώρα, είναι ότι στην
εκμετάλλευση των μηχανών για την εξυπηρέτηση μας δεν είναι γνωστό πώς να αποφευχθεί η όσον
το δυνατόν λιγότερη εκμετάλλευση της ανθρωπότητας από τις μηχανές. Η τηλεφωνήτρια που
δανείζει τις ικανότητές της, κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους της ημέρας, στο χειρισμό
μιας τεχνικής ρουτίνας που έχει υψηλή αποδοτικότητα, αλλά αυτό δεν απαντάει σε καμία
πνευματική δική της ανάγκη, είναι μια τρομερή θυσία στον πολιτισμό. Ως λύση στο πρόβλημα του
πολιτισμού αυτή η τηλεφωνήτρια είναι μία αποτυχία - όσο πιο μελαγχολική τόσο μεγαλύτερη η
φυσική προσφορά της»10. (Edward Sapir, 1961)

Ο μηχανισμός πίεσης του Sapir (Sapir stresses)1 είναι μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Η
βιομηχανική κοινωνία ανυψώνει την εργασία όλων των ειδών σε ένα πρωτοφανές επίπεδο
κοινωνικής σπουδαιότητας, χρησιμοποιώντας ως τεχνικές της την αιτιολόγηση και την διαδικασία
του εκμηδενισμού του πολιτισμού (deculturization)2 του εργασιακού χώρου. Δεδομένου ότι αυτό
το νέο είδος ορθολογικής εργασίας κατέλαβε τους περισσότερους στη σιδηρά πυγμή του, ο

1 Βιβλίο του Edward Sapir
2 Deculturization: λέξη που δημιουργήθηκε από τον συγγραφέα για να εκφράσει την «διαδικασία του εκμηδενισμού
της κουλτούρας».
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πολιτισμός δεν μπήκε στα εργοστάσια, στα γραφεία και στα εργαστήρια. Ο εργαζόμενος
καθημερινά κόσμος αποτελείται από γυμνές και σχηματικές κοινωνικές σχέσεις που καθορίζονται
από την ακατέργαστη δύναμη, ένα είδος εφηβικής ανησυχίας για «τη θέση» και ένα κρυφό, λείο
αισθησιασμό που καλύπτεται μέσω μιας ηθοπλαστικής ρητορικής. Ο πολιτισμός αυξήθηκε και
διαφοροποιήθηκε όπως ποτέ πριν, δραπετεύοντας από τις ομάδες ελίτ που τον είχαν μονοπωλήσει
μέχρι πρότινος. Έγινε δημοφιλής, αλλά υποχώρησε ακόμα περαιτέρω από τον καθημερινά
εργαζόμενο κόσμο.

Οι σύγχρονες κοινωνικές μετακινήσεις ωθούν την εργασία και την οργάνωσή της στα
αρνητικά περιθώρια της ύπαρξης, και δεδομένου ότι η κοινωνία μας ακολουθεί αυτές τις
μετακινήσεις που είναι ακόμα βαθύτερες στο μεταβιομηχανικό νεωτερισμό, η πιο διαδεδομένη
ιδέα γίνεται ότι όχι μόνο τα παιχνίδια και οι αγώνες υποτίθεται ότι είναι διασκέδαση, αλλά και η
ίδια η ζωή εικάζεται ότι είναι διασκέδαση. Ο κόσμος της εργασίας δεν έχει οργανώσει μία
αντεπίθεση. Αποκρίνεται με μαρασμό, προσφέροντας στους εργαζομένους τη συνεχώς
αυξανόμενη ελευθερία από τους περιορισμούς της. Προτείνω ότι δεν βγαίνει νόημα με την παλαιά
κοινωνιολογία εάν παραμένει πίσω μελετώντας τις ρυθμίσεις της εργασίας, της κατηγορίας, της
θέσης, της δύναμης και των σχετικών κοινωνιολογικών αρχαιοτήτων.

Η βιομηχανική κοινωνία δέσμευσε τα άτομα στις εργασίες τους, αλλά λόγω της ακραίας
ειδίκευσης και του τεμαχισμού των στόχων στη βιομηχανική διαδικασία, η εργασία δε
λειτούργησε για να ενσωματώσει τον κάτοχό της σε μια συνθετική κοινωνική προοπτική, μια
παγκόσμια αντίληψη. Ως λύση στο πρόβλημα του πολιτισμού, η βιομηχανική εργασία είναι μια
αποτυχία. Απωθεί το άτομο, το στέλνει μακριά στην αναζήτηση της ταυτότητάς του ή της ψυχής
του στις εκτός χώρου εργασίας δραστηριότητες: στη μουσική, στον αθλητισμό, στην εκκλησία,
στο πολιτικό σκάνδαλο και σε άλλες συλλογικές παρεκτροπές. Μεταξύ αυτών των παρεκτροπών
βρίσκεται μια πολιτιστική παραγωγή περίεργη και ιδιαίτερου είδους που χαρακτηρίζει το θάνατο
της βιομηχανικής κοινωνίας και την αρχή του νεωτερισμού: μία μουσειακή κατάσταση της
εργασίας και των επαγγελματικών σχέσεων, μια πολιτιστική παραγωγή που την αποκαλώ η
επίδειξη εργασίας1.

Τα παραδείγματα επίδειξης επαγγελμάτων περιλαμβάνουν τις οργανωμένες περιηγήσεις σε
τράπεζες, τηλεφωνικές εταιρείες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αντιπροσωπεύσεις των καουμπόι
και των εργατών οικοδομών σε διαφημίσεις τσιγάρων, τα κεφάλαια του βιβλίου του Moby Dick
στο κυνήγι φάλαινας, κ.λπ. Τόσο η μηχανή όσο και η ανθρώπινη εργασία μπορούν να
μετατοπιστούν και να επιδειχθούν ως ολοκληρωμένο προϊόν: μια εργασία. Το μεγάλο φράγμα
«Grand Coulee Dam» στον ποταμό Κολούμπια στην πολιτεία της Ουάσιγκτον είναι η μέγιστη
επίδειξη εργασίας, και από τις δύο τις απόψεις της εργασίας όπως την κοιτάζει ένας τουρίστας, και
ως ένα προϊόν μιας δυνατής ανθρώπινης εργασίας. (Επίσης το συγκεκριμένο φράγμα είναι
κατάλληλο παράδειγμα ως ο τάφος μερικών εργαζομένων που έπεσαν μέσα καθώς έχυναν το
σκυρόδεμα). Η εργασία μετασχηματίζει την πρώτη ύλη στα χρήσιμα αντικείμενα. Ο νεωτερισμός
μετασχηματίζει την εργασία στις πολιτιστικές παραγωγές που παρακολουθούνται από τους
τουρίστες και τους περιηγητές που συγκινούνται από την παγκοσμιότητα των εργασιακών
σχέσεων - όχι όπως αυτό αντιπροσωπεύεται μέσω της δικής τους εργασίας (από την οποία είναι
αλλοτριωμένοι), αλλά όπως αποκαλύπτεται στον ελεύθερο χρόνο τους μέσω της επίδειξης της
εργασίας κάποιων άλλων. Οι εκλεκτές βιομηχανίες ήταν ασαφείς όταν καλούνταν να εξηγήσουν
τη θέση και τη σημασία της εργασίας και αποκρίνονταν μόνο γενικώς: Σήμερα, η έννοια της
εργασίας όλων των τύπων μπορεί να επιδειχθεί με πολιτιστικές παραγωγές.

Ο Marx πρόβλεψε ένα καθαρό τμήμα της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας με τους
εργαζομένους στη μια πλευρά και τους ιδιοκτήτες στην άλλη και της αναπόφευκτης
αντιπαράθεσης με μια αταξική συνέπεια. Δεδομένου ότι η βιομηχανική κοινωνία αναπτύχθηκε,
εντούτοις, το τμήμα εργασίας/μη εργασίας δεν μπήκε τελικά στις τακτικά καθορισμένες και
κοινωνικά σημαντικές κατηγορίες. Στις προεπαναστατικές κοινωνίες όπως στις Η.Π.Α., υπάρχουν

1 Επίδειξη εργασίας είναι κάποια εργασιακή διαδικασία που αξίζει να τη δει ένας θεατής.
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υπό-προλεταριακές κατηγορίες «ελεύθερου χρόνου», τάξεις ηλικιωμένων και αργόσχολοι. Και ένα
υποπροϊόν των επαναστάσεων των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο είναι η δημιουργία μιας
αποστειρωμένης διεθνούς κατηγορίας μετατοπισμένων μοναρχών, βαρόνων και πρώην-μαριονέτες
δικτάτορες, αριθμητικά ασήμαντοι αλλά εντούτοις ένα ορατό πολιτιστικό στοιχείο: καλούνται
Διεθνής Υψηλή Κοινωνία και Ωραίοι Άνθρωποι (jet setters and Beautiful People.)

Η ταξική πάλη (class struggle,) αντί να λειτουργεί σε ιστορικό επίπεδο, λειτουργεί στο
επίπεδο ζωής της καθημερινής εργασίας και με την αντίθεσή της στον πολιτισμό. Στη θέση του
καταμερισμού ο Marx πρόβλεψε ότι υπάρχει μία ρύθμιση για την επίδειξη των εργαζομένων, και
στην άλλη πλευρά υπάρχουν άλλοι εργαζόμενοι που τους παρατηρούν για την απόλαυσή τους. Ο
νεωτερισμός χωρίζει σε κομμάτια τον «ελεύθερο χρόνο» και παίρνει και διανέμει αυτά τα
κομμάτια στον καθένα. Η εργασία στο μοντέρνο κόσμο δεν γυρίζει τόσο τη μία τάξη ενάντια στην
άλλη, όσο γυρίζει το άτομο ενάντια στον εαυτό του, διαιρώντας πλήρως την ύπαρξή του. Το
σύγχρονο άτομο, εάν πρόκειται να εμφανιστεί να είναι ανθρώπινο, αναγκάζεται να σφυρηλατήσει
την ύπαρξή του μεταξύ της εργασίας του και της κουλτούρας του.

Βιβλιογραφία - Αναφορές
 Marshall Mc Luhan has argued, and gained much agreement, that the media are entirely

responsible for the construction of cultural images. This radical position probably accords the
media too much primacy and independence. See popular Understanding Media: The
Extensions of Man (New York: McGraw-Hill, 1964).

 Howard Becker has published an article, “Art as Collective Action, ’’American Sociological
Review 39, no.6 (December 1974, pp.767-76, in which he makes the point that many
individuals cooperate to produce culture. He does not treat art and other cultural productions as
models for the organization of our modern society and experience. His sociology remains
centered on the individual even after the discussion of «cooperation» and the like. Erving
Goffman has opened the door to understanding the structure of modern society with his
dramaturgical studies of modern life, but he arbitrarily restricts his analysis to the individual
and situational level. Goffman uses cultural models (dramatic devices, social fictions, etiquette)
as his tools-he does not treat them as part of his subject matter. For example, in somewhat
overstated disclaimer, Goffman writes: «I make no claim whatsoever to be talking about the
core matters of sociology –social organization and structure….I personally hold society to be
first in every way and any individual’s current involvements to be second; this report deals
only with matters that are second.» Frame Analysis, p.13.

 Βλέπε για παράδειγμα, το Leçon Inaugurale published in English as The Scope of
Anthropology, trans. S. O. Paul and R. A. Paul (London: Cape, 1967).

 It can be noted that electronically mediated experience is de-ritualized to some degree. As
compared to live experience, electronically mediated experiences separate the performers from
the audience and the members of the audience from each other. Because the audience need not
get itself “up” for the experience, it can avoid taking a role in the experience, and if the media
lull their audience to sleep in this way, they cannot play an important part in the emergence of
modern civilization. There are signs that television is retreating into a position fully
subordinate to everyday life, a kind of self-censuring “Muzak” background noise for domestic
settings: the “talk shows” only go so far as to bring the living room into the living room;
“soaps” bring the kitchen into the kitchen.

 Suggested by Virginia McCloskey, who attributes the remark on the moon landing to Margaret
Mead.

 The philandering professor anti-hero in Alison Lurie’s novel, The War Between the Tates (New
York: Random House, 1974), tried to bridge the gap to his graduate- student girlfriend in this
way.
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 Reported to me by Barry Alpher, who has done linguistic fieldwork among the Australians.
 Max Weber, Gesammelte Aufsatz zur Wissenschaftslehre. (Tübingen: Mohr, 1922),p. 204.Cited

in Merleau - Ponty, The Primacy of Perception, ed. J. M. Edie ( Evanston, III.: Northwestern
University Press, 1964), p. 205. This passage also appears, translated somewhat differently, in
Weber’s The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, trans. Talcott Parsons (New York:
Scribner’s, 1958), p. 209.

 Lewis Mumford, The Conduct of Life (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1970), p.209.
 Edward Sapir, Culture, Language, and Personality, ed. D.G. Mandelbaum (Berkeley:

University of California Press, 1961), p.92.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αγησίλαος Οικονόμου
Διδάκτωρ Ε.Μ.Π., Περιβαλλοντολόγος
aghs@mail.ntua.gr

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία ερευνώνται και καταγράφονται οι κίνδυνοι από την ανεξέλεγκτη

τουριστική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Υπογραμμίζεται ότι ο βιώσιμος τουρισμός
προϋποθέτει βιώσιμη πολιτιστική κληρονομιά και βιώσιμο περιβάλλον. Με την καταγραφή σχετικών
περιβαλλοντικών νόμων αποδεικνύεται ότι ο νομοθέτης έχει ήδη προβλέψει και σήμερα υπάρχει το
κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των περιβάλλοντος των χώρων που διαθέτουν
πολιτιστική κληρονομιά.

Ως μελέτη περίπτωσης επιλέγεται ολόκληρος ο ελληνικός χώρος. Καταγράφονται σε πίνακα οι
παραδοσιακοί οικισμοί της Ελλάδας ανά νομό και το ποσοστό που τους αναλογεί σε σχέση με το
σύνολο της χώρας. Με τη βοήθεια του εργαλείου των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
αποτυπώνονται οι παραδοσιακοί οικισμοί σε χάρτη και όλες οι περιοχές της Ελλάδας ανά δημοτικό
διαμέρισμα, που τελούν υπό καθεστώς περιβαλλοντικά προστατευόμενων περιοχών. Παράλληλα, σε
έναν δεύτερο χάρτη αποτυπώνεται η τουριστική ένταση επίσης ανά δημοτικό διαμέρισμα. Με τη
βοήθεια των χαρτών αποδεικνύεται και αναδεικνύεται η σχέση μεταξύ παραδοσιακών οικισμών,
φυσικών χώρων και έντασης τουρισμού στην Ελλάδα.

Εισαγωγή

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης της πολιτιστικής
κληρονομιάς με τον τουρισμό και το περιβάλλον. Αποτελέσματα πολλών σύγχρονων ερευνών
δείχνουν ότι πολιτισμός και τουρισμός γίνονται πόροι για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των
τόπων. Ο πολιτισμός, όλο και περισσότερο λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ως παράγοντας για το
σχεδιασμό των εθνικών τουριστικών πολιτικών.

Η τουριστική ανάπτυξη βασιζόμενη στην πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να αποτελέσει τη
βάση για την άνθηση του τουρισμού τόσο στις αστικές κεντρικές περιοχές, όσο και στις
απομακρυσμένες περιφερειακές και είναι το είδος τουρισμού που αναπτύσσεται ραγδαία τον
τελευταίο καιρό (Bachleitner & Zins, 1999).

Η πρακτική έδειξε ότι είναι πολλά τα οφέλη που ο τουρισμός μπορεί να προσφέρει στις
τοπικές κοινότητες. Οφέλη προσωπικά, κοινωνικοπολιτικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά.
Εκμεταλλευόμενη η τοπική κοινωνία τους διαθέσιμους πολιτιστικούς πόρους, μπορεί να ενισχύσει
την ανταγωνιστικότητα αυτών των πόρων. Με την αύξηση του αριθμού των διεθνών και τοπικών
αφίξεων επισκεπτών, αυξάνονται και τα τοπικά τουριστικά έσοδα (Dugulan et al, 2010).

Όμως υπάρχουν και κίνδυνοι που προκύπτουν από την αξιοποίηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς. Η έλλειψη μέτρων και κατάλληλων πολιτικών δράσεων από ορισμένους φορείς, όχι
μόνο επιτρέπουν αλλά ενθαρρύνουν την ακατάλληλη χρήση και αξιοποίηση των πολιτιστικών
αγαθών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και σε πολλές περιπτώσεις την
καταστροφή των παραδοσιακών στοιχείων. Σήμερα, ζητούμενο είναι η ανάπτυξη του τουρισμού
που στηρίζεται στην πολιτιστική κληρονομιά, αλλά με την ταυτόχρονη προστασία της, ώστε να
διατηρηθεί με βιώσιμο τρόπο μέσα στο πολυπολιτισμικό πλαίσιο που υφίσταται στις κοινωνίες
(Huibin et al, 2012).

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DBachleitner,%2520Reinhard%26authorID%3D6504659034%26md5%3Db55995abee602cdcd768a294306c5717&_acct=C000059660&_version=1&_userid=883378&md5=193f60463f2204c601302ec784cf3877
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DZins,%2520Andreas%2520H%26authorID%3D6507127589%26md5%3D568d7c5328219dadf399d953d0a4f732&_acct=C000059660&_version=1&_userid=883378&md5=ff435e16c76bcc311bbd82314b7eca2e
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Η βιωσιμότητα επιβάλλει πρωτίστως και πάνω απ’όλα την προστασία του περιβάλλοντος. Η
περιβαλλοντική υποβάθμιση που μπορεί να προκύψει από την τουριστική ανάπτυξη, μπορεί να
σημάνει την τελική απώλεια του πλεονεκτήματος ενός τόπου που διαθέτει πολιτιστική κληρονομιά.
Ο κατάλληλος σχεδιασμός και διαχείριση του πολιτιστικού τουρισμού, με παράλληλη προστασία
των οικοσυστημάτων και των γενικότερων ποιοτήτων του τόπου προορισμού, μπορεί να έχει
θετικές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και να συμβάλει στη βιώσιμη διατήρηση και την
προστασία των πολιτιστικών πόρων.

1. Η πολιτιστική κληρονομιά

H Σύμβαση της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Χάγη το 1954 ορίζει ως «πολιτιστικά αγαθά» «τα κινητά
και ακίνητα αγαθά που έχουν μεγάλη σημασία για την πολιτιστική κληρονομιά ενός λαού», στα
οποία περιλαμβάνονται τα μνημεία της αρχιτεκτονικής και τα οικοδομικά συγκροτήματα. Στο
κείμενο της Σύμβασης της Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1972 η έννοια της «πολιτιστικής
κληρονομιάς», επίσης, περιλαμβάνει τα έργα αρχιτεκτονικής, τα οικοδομικά συγκροτήματα και
τους χώρους (έργα του ανθρώπου ή δημιουργήματα από κοινού της φύσης και του ανθρώπου)
(Μητούλα, 2001).

Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γρανάδας, ως Πολιτιστική Κληρονοµιά ορίζονται:
 Κάθε σημαντική κατασκευή λόγω του ιστορικού, αρχαιολογικού, καλλιτεχνικού,

επιστημονικού, κοινωνικού ή τεχνικού της ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένων των
εγκαταστάσεων ή διακοσμητικών στοιχείων, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους.

 Τα αρχιτεκτονικά σύνολα: ομοιογενή σύνολα αστικών ή αγροτικών κατασκευών, σημαντικών
λόγω του ιστορικού, αρχαιολογικού, καλλιτεχνικού, επιστημονικού, κοινωνικού ή τεχνικού
ενδιαφέροντος, συναφή μεταξύ τους ώστε να σχηματίζουν ενότητες που να μπορούν να
οριοθετηθούν τοπογραφικά.

 Οι τόποι: σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης, εν μέρει κτισμένα, τα οποία αποτελούν
εκτάσεις τόσο χαρακτηριστικές και ομοιογενείς, ώστε να μπορούν να οριοθετηθούν
τοπογραφικά και τα οποία είναι σημαντικά λόγω του ιστορικού, αρχαιολογικού, καλλιτεχνικού,
επιστημονικού, κοινωνικού και τεχνικού ενδιαφέροντος. (άρθρο 1) (Επιστημονικό Συνέδριο
Σπάρτης, 1994)

Το κείμενο της Σύμβασης της Γρανάδας έρχεται να συμπληρώσει τον ορισμό που είχε
δώσει για το ιστορικό μνημείο της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς το 2ο Διεθνές Συνέδριο των
Αρχιτεκτόνων και των Τεχνικών των Ιστορικών Μνημείων που είχε πραγματοποιηθεί στη Βενετία
(25-31 Μαΐου 1964). Στο κείμενο που είχε ψηφιστεί αναφερόταν πως “η έννοια του ιστορικού
μνημείου δεν καλύπτει μόνο το μεμονωμένο αρχιτεκτονικό έργο αλλά και την αστική ή αγροτική
τοποθεσία που μαρτυρεί έναν ιδιαίτερο πολιτισμό, μία ενδεικτική εξέλιξη ή ένα ιστορικό γεγονός.
Αυτό ισχύει όχι μόνο για τις μεγάλες δημιουργίες αλλά και για τα ταπεινά έργα που με τον καιρό
απέκτησαν πολιτιστική σημασία”. Σύμφωνα, λοιπόν, με το κείμενο, ως μνημείο μπορεί να
χαρακτηριστεί ένας οικισμός ή μια ολόκληρη πόλη και να καθοριστεί αποφασιστικά η
φυσιογνωμία της από τον μνημειακό της χαρακτήρα. (Μητούλα, 2006)

Παράλληλα, στην πολιτιστική κληρονομιά συμπεριλαμβάνονται οικογενειακά πρότυπα,
λαογραφία, κοινωνικά έθιμα, μουσεία, μνημεία, ιστορικές κατασκευές, έργα τέχνης, φυσική
ιστορία ακόμη και περιοχές άγριας φύσης. Τα τελευταία χρόνια η πολιτιστική κληρονομιά είναι
θέμα μείζονος σημασίας και ο ορισμός της έννοιας έχει διευρυνθεί και πλήρως αποσαφηνιστεί.

Πολιτιστικό αγαθό σήμερα νοείται κάθε τι που θεωρείται πολιτιστική κληρονομιά από
ιστορική σκοπιά. Δημιουργίες και εκφράσεις, οι οποίες συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια των
χρόνων. Η σημασία που δίνεται σήμερα στην πολιτιστική κληρονομιά είναι μεγάλη και σε πολλές
χώρες, οι πολιτικές για τη διατήρησή της έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα ακόμη και έναντι
άλλων επειγουσών προτεραιοτήτων ανάπτυξης (Báez Montenegro et al., 2009).
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2. Πολιτιστική Κληρονομιά και Τουρισμός

Ο πολιτισμός συμβάλει στη διατήρηση της ιστορίας και του παρελθόντος μιας περιοχής.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τουριστικό αξιοθέατο και να συμβάλλει
στην ανάπτυξη της επισκεψιμότητας των περιοχών που τον διαθέτουν και να μετατραπεί σε
οικονομικό πόρο (Popescu & Corbos 2010) (Huibin et al, 2012). Έρευνες και πρακτική των
τελευταίων χρόνων δείχνουν ότι η αυξημένη ζήτηση για την πολιτιστική κληρονομιά στους
διάφορους προορισμούς ενισχύει την ανταγωνιστικότητα στον τουριστικό τομέα (Bowitz &
Ibenholt, 2009).

Σήμερα, όλο και περισσότερο η πολιτιστική κληρονομιά θεωρείται μοχλός για την ανάπτυξη
και οι πολιτιστικοί πόροι συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα ακόμη και ολόκληρων χωρών.
Η αποτελεσματική προώθηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πολιτιστικών πόρων μπορεί να
συμβάλει σε αύξηση του παραγόμενου ΑΕΠ και αύξηση του αριθμού θέσεων εργασίας που
δημιουργούνται από την τουριστική βιομηχανία. (Dugulan et al, 2010).

Βέβαια, η στρατηγική πολιτική είναι αναγκαία για την επίτευξη ενός βιώσιμου τουρισμού
που θα προστατεύει τους πολιτιστικούς πόρους, ώστε να τους παραδώσει αναλλοίωτους στις
μελλοντικές γενιές (Sdrali & Chazapi, 2007). Το ίδιο ισχύει και για τους περιβαλλοντικούς πόρους
που εντάσσονται τα πολιτιστικά αυτά περιβάλλοντα που αξιοποιούνται τουριστικά.

2.1. Πολιτισμικές επιπτώσεις
Οι οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού που αξιοποιεί την πολιτιστική κληρονομιά είναι

άμεσες και γίνονται αντιληπτές βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, οι κοινωνικές και πολιτισμικές
επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης είναι λιγότερο εμφανείς ή γίνονται αντιληπτές
μακροπρόθεσμα και είναι δύσκολα μετρήσιμες. Όταν υπάρχει καλή τουριστική οργάνωση και
σεβασμός στο φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον, ο τουρισμός μπορεί να επηρεάσει θετικά τους
χώρους υποδοχής. Αυτό θα σημάνει ανάπτυξη αλλά και βιωσιμότητα του τόπου και αυτού του
ίδιου του πολιτισμού.

Η εντατική προώθηση του τουρισμού ώστε να δημιουργηθεί επιπλέον οικονομική αξία,
μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα όπως εμπορευματοποίηση των παραδοσιακών
πολιτιστικών εκδηλώσεων, παράνομο εμπόριο ιστορικών αντικειμένων, παράνομες αρχαιολογικές
ανασκαφές, υποβάθμιση ή ακόμη και εξαφάνιση των παραδοσιακών τεχνών, δημιουργία
ψευδοκουλτούρας κ.ά. (Καραγιάννης, 2006)

Σε διάφορες χώρες, η μετατροπή του πολιτισμού σε τουριστικό πόρο μεγάλης σημασίας, έχει
οδηγήσει σε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση του ζητήματος, διότι ο πολιτισμός εκτός από
αντικείμενο έρευνας, αισθητικής απόλαυσης, γνώσης κ.ά., έχει μετατραπεί σε ένα προϊόν το οποίο
προβάλλεται, πωλείται και αγοράζεται. Πιο συγκεκριμένα, η μαζικοποίηση του τουρισμού
ενισχύει αυτήν την τάση της εμπορευματοποίησης και η τουριστική ανάπτυξη δημιουργεί μια
αγορά για αγαθά και υπηρεσίες πολιτισμού αποκλειστικά για τους τουρίστες. Με αυτόν τον τρόπο,
οι εσφαλμένες δράσεις και πολιτικές μπορούν να οδηγήσουν σε αποτυχημένη πολιτισμική
ανάπτυξη ενός τόπου. Η υπερβολική χρήση και η εμπορευματοποίηση του τοπικού πολιτισμού
από τον τουρισμό και τα αρνητικά αποτελέσματα, οδήγησαν στη σύγχρονη τάση για διατήρηση
και προστασία.

2.2. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Παράλληλα με τις αρνητικές πολιτισμικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης των

περιοχών που διαθέτουν πολιτιστική κληρονομιά, σημαντικές μπορεί να είναι και οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η ανεξέλεγκτη κατανάλωση φυσικών πόρων, η αύξηση των
μεταφορών και της δόμησης, κ.ά., έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ρύπανσης στην
ατμόσφαιρα και τη θάλασσα, την καταστροφή και την υποβάθμιση των βιότοπων.
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Το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει είναι ο περιορισμός των φυσικών τόπων
για τη δημιουργία υποδομών και κατασκευών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού. Πολλές φορές
η κατασκευή ξενοδοχείων, δρόμων, καταστημάτων κ.ά., επεκτείνεται στο φυσικό χώρο, με
αποτέλεσμα να θυσιάζονται ακόμη και δάση ή αγροτική γη και να μετατρέπονται σε δομημένο
περιβάλλον. Η μετατροπή της φύσης σε δομημένο περιβάλλον και η μετατροπή αυτού σε
τουριστικό πόρο, γίνονται πόλος έλξης των τουριστών. Όλα αυτά φέρουν αρνητικά αποτελέσματα
ακόμη και στον αρχικό στόχο της τουριστικής ανάπτυξης, αφού η ανάπτυξη αυτή καταλήγει να
επηρεάζει την ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος (Τσάρτας, 1989) (Κολτσιδόπουλος 2000).

Βέβαια, η βιβλιογραφία αναφέρει ότι ο τουρισμός μπορεί να επιδράσει και θετικά στο
περιβάλλον του τόπου υποδοχής των τουριστών. Αυτό μπορεί να γίνει με τη διατήρηση
σημαντικών φυσικών χώρων, την προστασία αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, τη βελτίωση
των υποδομών. Υπάρχουν αρκετές έρευνες που διαπιστώνουν ότι ο τουρισμός, μπορεί να
βελτιώσει την εμφάνιση των οικισμών, και να παρέχει περισσότερα πάρκα και χώρους αναψυχής,
να βελτιώνει την ποιότητα των δρόμων και των δημοσίων εγκαταστάσεων, κ.ά. (McCool και
Martin 1994) (Perdue et al, 1990) (Liu & Var 1986),

Αντίθετα, σε πολλές περιπτώσεις, επισημαίνονται οι αρνητικές επιπτώσεις όπως η ρύπανση
των υδάτων, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ηχορρύπανση, η οπτική ρύπανση, ο συνωστισμός και η
κυκλοφοριακή συμφόρηση (Brunt και Courtney 1999) (Johnson et al 1994) (McCool & Martin
1994) (Perdue et al, 1990), τα απορρίμματα (Brunt and Courtney 1999), ο συνωστισμός σε
υπαίθριες εγκαταστάσεις αναψυχής (Johnson et al 1994), τα προβλήματα στάθμευσης (Lindberg
and Johnson, 1997), τα προβλήματα χρήσης γης, η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας, οι
περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, οι καταστροφές σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους.

3. Περιβαλλοντική Προστασία Χώρων Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ελλάδα

Η ελληνική πολιτεία έχει θεσπίσει αρκετούς νόμους για την προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς. Ταυτόχρονα, όμως, έχει προβλέψει και την προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς μέσω αμιγώς περιβαλλοντικών νόμων.

Συγκεκριμένα, μέσω του θεσμού της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων (Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), υπάρχουν ρυθμίσεις για την προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς. Στην ΚΥΑ 15393/2332/2002, συμπεριλαμβάνονται στους τόπους προστασίας και οι
«Τουριστικές εγκαταστάσεις - Εργασίες Πολεοδομίας». Με το ΦΕΚ 1022/Β/2002, τα Κέντρα
Πολιτισμού (πολιτιστικά κέντρα, μουσεία κλπ.) κατατάσσονται στην 6η Ομάδα: «Τουριστικές
εγκαταστάσεις - Εργασίες Πολεοδομίας».

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
και Αξιολόγησης του έργου, μία σημαντική συνιστώσα των επιπτώσεων στο περιβάλλον είναι οι
«επιπτώσεις στο Πολιτιστικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον».

Όσον αφορά στις μελέτες τουριστικών εγκαταστάσεων καταγράφεται με σαφήνεια ότι μέσα
στις υποχρεώσεις του περιβαλλοντολόγου μελετητή συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
 Περιγραφή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
 Περιγραφή της τουριστικής κίνησης (Αφίξεις - Διανυκτερεύσεις)
 Εκτίμηση επιπτώσεων από την τουριστική κίνηση και μέτρα προστασίας.

Στα απαραίτητα έγγραφα - βεβαιώσεις, που προβλέπονται και κατατίθενται με τη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το μελετητή περιβαλλοντολόγο, απαιτούνται βεβαιώσεις από
τις αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων (Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων) ότι η περιοχή του έργου ή της δραστηριότητας δεν είναι αρχαιολογικός χώρος
(Οικονόμου, Μητούλα 2010).

Επίσης, στην κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες
και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ
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Α’209/2011) συμπεριλαμβάνονται οι τουριστικές εγκαταστάσεις και τα έργα αστικής ανάπτυξης
κτηριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής.

Τέλος, στις τελευταίες ρυθμίσεις του 2011 για τα ελάχιστα περιεχόμενα του φακέλου της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που θα κατατεθεί από τον περιβαλλοντολόγο
μελετητή, απαιτείται μεταξύ άλλων περιγραφή των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν σημαντικά από το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα.
Στα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνεται ειδικότερα ο πληθυσμός, η πανίδα, η χλωρίδα, οι οικότοποι,
το έδαφος, το νερό, ο αέρας, οι κλιματικοί παράγοντες, τα υλικά αγαθά. Συμπεριλαμβάνονται,
επίσης, η αρχιτεκτονική, πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά, το τοπίο, καθώς και η
περιγραφή της αλληλεπίδρασης των στοιχείων αυτών.

4. Παραδοσιακοί Οικισμοί, Φυσικοί Χώροι, Τουριστική Ένταση

Για να διαπιστωθεί η σχέση μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς, τουρισμού και περιβάλλοντος
στην Ελλάδα, επιλέχθηκαν για έρευνα οι παραδοσιακοί οικισμοί. Τα στοιχεία γι’αυτούς
συλλέχθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Ύστερα από έρευνα και επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε
ο Πίνακας 1. Στον πίνακα δίνεται ο αριθμός των παραδοσιακών οικισμών ανά νομό, καθώς και το
ποσοστό τους ως προς το σύνολο των παραδοσιακών οικισμών της χώρας.

Ένα από τα βασικά ζητούμενα της έρευνας ήταν να εξεταστεί εάν οι παραδοσιακοί οικισμοί
εντάσσονται σε προστατευόμενο φυσικό περιβάλλον.

Επόμενο ζητούμενο ήταν να ερευνηθεί η σχέση μεταξύ των παραδοσιακών οικισμών της
Ελλάδας και της τουριστικής έντασης στην περιοχή όπου εντάσσονται.

Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
και προέκυψαν ο Χάρτης 1 και ο Χάρτης 2.

Στο Χάρτη 1 απεικονίζεται το φυσικό περιβάλλον και οι προαναφερόμενοι οικισμοί του
Πίνακα 1. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο μέρος των παραδοσιακών αυτών
οικισμών συμπίπτει να τους προστατευόμενους φυσικούς χώρους του ελληνικού χώρου.

Στο Χάρτη 2 απεικονίζεται η ένταση της τουριστικής κίνησης ανά δημοτικό διαμέρισμα της
Ελλάδας και οι παραδοσιακοί οικισμοί. Διαπιστώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι χώροι των
παραδοσιακών οικισμών συμπίπτουν με τους χώρους υψηλής τουριστικής έντασης.

Πίνακας 1: Περιοχές παραδοσιακών οικισμών στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ %

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ %

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 135 18.52 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4 0.55

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 79 10.84 ΠΙΕΡΙΑΣ 4 0.55
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 60 8.23 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 4 0.55
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 56 7.68 ΡΟΔΟΠΗΣ 4 0.55
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 50 6.86 ΣΑΜΟΥ 4 0.55
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 48 6.58 ΕΒΡΟΥ 3 0.41
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 43 5.90 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 3 0.41
ΚΕΡΚΥΡΑ 42 5.76 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3 0.41

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 30 4.12
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 2 0.27

ΚΑΒΑΛΑΣ 20 2.74 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2 0.27
ΧΙΟΥ 18 2.47 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2 0.27
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 13 1.78 ΔΡΑΜΑ 2 0.27
ΛΕΣΒΟΥ 12 1.65 ΕΥΒΟΙΑΣ 2 0.27
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 12 1.65 ΚΟΖΑΝΗΣ 2 0.27
ΠΕΛΛΗΣ 8 1.10 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2 0.27
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ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 0.82 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 2 0.27
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 6 0.82 ΦΛΩΡΙΝΗΣ 2 0.27
ΛΑΡΙΣΗΣ 6 0.82 ΦΩΚΙΔΟΣ 2 0.27
ΣΕΡΡΩΝ 6 0.82 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 0.27

ΧΑΝΙΩΝ 6 0.82
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1 0.14

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5 0.69 ΗΛΕΙΑΣ 1 0.14
ΑΘΗΝΩΝ 4 0.55 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 0.14
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 4 0.55 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1 0.14
ΑΧΑΙΑΣ 4 0.55 ΞΑΝΘΗΣ 1 0.14
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4 0.55 ΣΥΝΟΛΟ 729 100.00

Χάρτης 1: Φυσικό Περιβάλλον και Παραδοσιακοί Οικισμοί
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Χάρτης 2: Τουριστική κίνηση – Παραδοσιακοί Οικισμοί

Συμπεράσματα

Από την έρευνα των πηγών, αλλά και από την καθημερινή πρακτική διαπιστώνεται ότι η
πολιτιστική κληρονομιά συμβάλει στην ανάπτυξη του τουρισμού και ενισχύει την
ανταγωνιστικότητα του τόπου που τη διαθέτει. Σε κοινωνίες που διαθέτουν πολιτιστική
κληρονομιά, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού και κατεπέκταση
ανάπτυξης της οικονομίας. Σήμερα, ο πολιτισμός αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα για το
σχεδιασμό της εθνικής τουριστικής πολιτικής, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Τα οφέλη είναι πολλά,
όμως προκύπτουν και κάποιοι κίνδυνοι, οι οποίοι έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα της
πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος του τόπου υποδοχής.

Πέρα από τα κίνητρα και τα οφέλη του τουρισμού, θα πρέπει παράλληλα να ληφθούν υπόψη
οι αρνητικές και καταστροφικές συνέπειες στα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τον τοπικό
πολιτισμό γενικότερα. Κυρίως όμως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον, λόγω της μαζικής και ανεξέλεγκτης χρήσης και λόγω της μη καλής διαχείρισης της
τουριστικής ανάπτυξης. Η αποτελεσματική προώθηση και αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων,
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σε συνδυασμό με την προστασία των φυσικών πόρων, μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα
του τουρισμού σε έναν τόπο και να διατηρήσει με βιώσιμο τρόπο τα πλεονεκτήματα που αυτός
διαθέτει.

Η σύγχρονη πρακτική επιβάλλει μία ολοκληρωμένη διαχείριση της πολιτιστικής
κληρονομιάς και της τουριστικής ανάπτυξης, η οποία να αξιοποιεί τις θετικές επιπτώσεις του
τουρισμού για να επωφεληθεί αναπτυξιακά και οικονομικά ο τόπος. Βιώσιμος τουρισμός σημαίνει
βιώσιμο περιβάλλον και βιώσιμη πολιτιστική κληρονομιά.

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή στρατηγικής
τουριστικής ανάπτυξης ενός τόπου που διαθέτει πολιτιστική κληρονομιά, θα πρέπει να μελετώνται
όχι μόνο τα οικονομικά δεδομένα, αλλά και τα μεταβαλλόμενα περιβαλλοντικά δεδομένα.

Η έρευνα έδειξε ότι:
- Η επιστημονική κοινότητα έχει αντιληφθεί τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη τουριστική
αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τους έχει καταγράψει.
- Οι διοικήσεις επίσης έχουν αντιληφθεί τους κινδύνους και έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο
βιώσιμος τουρισμός προϋποθέτει βιώσιμη πολιτιστική κληρονομιά και βιώσιμο περιβάλλον.
- Ο νομοθέτης έχει ήδη προβλέψει και σήμερα υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την
επιτυχία αυτού του στόχου.
- Οι ερευνητές και η ελληνική πολιτεία έχει εντοπίσει τους παραδοσιακούς οικισμούς.
- Η παρούσα έρευνα τους έχει καταγράψει ανά νομό και το ποσοστό που τους αναλογεί σε σχέση
με το σύνολο της χώρας (βλέπε Πίνακα 1) και έχει αποδείξει με το εργαλείο των Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών (βλέπε Χάρτη 1 και Χάρτη 2) τη σχέση μεταξύ παραδοσιακών
οικισμών, τουρισμού και φυσικών χώρων. Έχει, επίσης, αποδείξει τις προβλέψεις των
περιβαλλοντικών νόμων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς (βλέπε κεφάλαιο 3).
Το μόνο που απομένει είναι η βούληση και ο καλός στρατηγικός σχεδιασμός.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Όλα τα επιστημονικά άρθρα πρέπει να αποτελούν πρωτότυπη εργασία, η οποία δεν έχει

προηγουμένως δημοσιευθεί και δεν υπόκειται σε αξιολόγηση για άλλη δημοσίευση,
αναθεώρηση και έκδοση.

2. Τα άρθρα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και η έκτασή τους να
κυμαίνεται μεταξύ 6000 - 8000 λέξεων, ενώ όλα τα υπόλοιπα συμπληρωματικά κείμενα δεν
πρέπει να υπερβαίνουν τις 2000 λέξεις, εκτός από τις αναφορές, τους πίνακες και τα
διαγράμματα. Πρέπει να είναι δημιουργημένα με προδιαγραφές μεγέθους Α4, σε απλό
διάστημα, με περιθώριο 2,5 εκατοστά, και να περιλαμβάνουν τον αριθμό της σελίδας. Τα
περιθώρια πρέπει να είναι συνεπή σε όλες τις σελίδες.

3. Η πρώτη σελίδα πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων, την
επαγγελματική τους ιδιότητα, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική τους διεύθυνση, τα τηλέφωνα
και φαξ.

4. Τα άρθρα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα σύνολο λέξεων - κλειδιών (μέχρι 7) στα ελληνικά και
στα αγγλικά, μια περίληψη (μέχρι 250 λέξεις), που ακολουθούνται από την εισαγωγή, τη
μεθοδολογία και τα στατιστικά δεδομένα, τα αποτελέσματα, την ανάλυση, τα συμπεράσματα
και τις αναφορές.

5. Οι τίτλοι και οι υπότιτλοι πρέπει να είναι σύντομοι.
6. Το κείμενο πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά TIMES NEW ROMAN, μέγεθος 12pt, κανονικό,

σε μία ενιαία στήλη, με πλήρης στοίχιση.
7. Οι πίνακες και τα διαγράμματα πρέπει να έχουν τίτλους, ενιαία και συνεχή αρίθμηση, να είναι

ενσωματωμένα στο κύριο κείμενο του άρθρου σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο. Οι πίνακες
και τα σχήματα τοποθετούνται με τίτλους και αύξοντα αριθμό μέσα στο κείμενο. Οι πίνακες
αναφέρονται με τις πιθανές πηγές τους, όπως και όλες οι απεικονίσεις (χάρτες, γραφήματα,
διαγράμματα, φωτογραφίες κ.ά.) οι οποίες ονομάζονται Σχήματα. Τα έγχρωμα κείμενα ή
διαγράμματα γίνονται αποδεκτά για on-line δημοσίευση.

8. Οι υποσημειώσεις πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο, με συνεχή αρίθμηση σε όλο το
κείμενο και να εμφανίζονται στο τέλος κάθε σελίδας.

9. Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να υπάρχουν μέσα στο κείμενο με πρώτο το επίθετο των
συγγραφέων ακολουθούμενο από το έτος δημοσίευσης. Για παράδειγμα:
(Smith και Jones, 1995).

10. Στην περίπτωση τριών ή περισσοτέρων συγγραφέων αναφέρεται το πρώτο επίθετο
ακολουθούμενο από το κ.ά. Οι πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές τοποθετούνται στο τέλος του
κειμένου. Πρέπει να περιλαμβάνουν τα επίθετα και τα αρχικά όλων των συγγραφέων (στην
πρωτότυπη γλώσσα), το έτος δημοσίευσης (σε παρένθεση), τον τίτλο του άρθρου ή του
βιβλίου, τον πλήρη τίτλο του περιοδικού μέσα σε εισαγωγικά, τον τόμο και τις σελίδες, καθώς
και, στην περίπτωση βιβλίων και άλλων ντοκουμέντων, τον τόπο έκδοσης και τον εκδοτικό
οίκο. Για παράδειγμα:
Στεφάνου Ι., Μητούλα Ρ., (2003), «Η Παγκοσμιοποίηση, η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και η
Φυσιογνωμία της Ελληνικής πόλης», εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα

11. Τα κείμενα που δεν συμμορφώνονται με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές θα επιστρέφονται
στους συγγραφείς για τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
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