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ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

Μαρία Βλαχάδη
Λέκτορας Τμήματος Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης
mvlahadi@yahoo.gr

Jakub Stojan
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Περίληψη
Η εμφάνιση μειονοτήτων με ένα μεγάλο αριθμό πληθυσμού και το υψηλό επίπεδο

αποσταθεροποίησης σε εθνικό επίπεδο, χαρακτηρίστηκαν ως βασικά στοιχεία τα οποία ανέδειξαν μία
τελείως καινούρια Ευρωπαϊκή εικόνα. Μέσα από αυτό προέκυψε ένα νέο μοντέλο διεθνικής
επικοινωνίας, συνύπαρξης «πλάι-πλάι» διαφορετικών εθνικοτήτων. Είναι γεγονός ότι ο πολιτισμικός
πλουραλισμός αποτελεί σύγχρονη κοινωνική τάση. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στην αδιαμφισβήτητη
αύξηση των μεταναστών τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά ταυτόχρονα στηρίζει, ενισχύει και διαμορφώνει
την ιδεολογία του πολυπολιτισμού στην κοινωνία του σήμερα.

Η βασική ιδέα του πολυπολιτισμού, προϋποθέτει το σεβασμό στην πολιτισμική διαφορετικότητα-
ετερότητα με έναν τέτοιο τρόπο που, αν και δε βρίσκει την κοινωνία μας ακόμα απόλυτα έτοιμη,
προετοιμάζεται και κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση.

Με βάση τα παραπάνω, βασικό αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας αποτελούν οι εθνικές
μειονότητες που ζουν στην Τσεχία Ως μελέτη περίπτωσης επιλέγεται η μειονότητα των Ρομά, καθώς
αποτελεί την πλέον βασική μειονότητα στην κοινωνία της Τσεχίας. Η έρευνα επικεντρώνεται στα
τελευταία εκατό χρόνια και στο ζήτημα της μετανάστευσης και της πολιτικής ασύλου.

Η προσφορά της συγκεκριμένης εργασίας έγγειται στο γεγονός ότι καταγράφει την υπάρχουσα
κατάσταση των μειονοτικών ομάδων στην Τσεχία από το 1928 μέχρι σήμερα. Η καταγραφή αφορά στο
επίπεδο σχέσεων και συνύπαρξης μεταξύ των γηγενών και των μειονοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στις συνθήκες και συνήθειες ζωής των Ρομά και στα σπουδαιότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
στην κοινωνία της Τσεχίας. Ένα από τα συμπεράσματα της εργασίας αναφέρεται στο γεγονός ότι η
κοινωνία της Τσεχίας, αποτελούμενη από τόσο διαφορετικές εθνικές, πολιτικές, κοινωνικές και
πολιτισμικές ομάδες, έχει περάσει κατά τη διάρκεια του 20ού αι. μέσα από κρίσιμες αλλαγές, οι οποίες
έχουν επηρεάσει τη μορφή και εξέλιξή της. Όμως, ακόμη και σήμερα η συνύπαρξη των διαφορετικών
εθνοτήτων και πολιτισμών δεν χαρακτηρίζεται πάντοτε ως ομαλή.

Λέξεις κλειδιά : Εθνικές Μειονότητες, Τσεχία, Ρομά, Κοινωνικές-Πολιτισμικές Ετερότητες, Πολιτική
Ασύλου

Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας σύντομης εικόνας για το χώρο των
εθνοτικών ομάδων που ζουν στην Τσεχική Δημοκρατία σε όλη την ιστορία. Ειδικά επικεντρώνεται
στην εθνικότητα των Ρομά σε όλη την περίοδο των τελευταίων εκατό χρόνων και αυτό διότι είναι η
πιο σημαντική μειονότητα στην τσεχική κοινωνία. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στην
πολιτική μετανάστευσης και ασύλου.

mailto:mvlahadi@yahoo.gr
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Η Ιστορία των εθνικών μειονοτήτων στη Δημοκρατία της Τσεχίας

Η μετανάστευση μεγάλων ομάδων πληθυσμού και η αποσταθεροποίηση είναι τα κύρια
χαρακτηριστικά της κοινωνικής και πολιτικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αυτή η σχετικά ισχυρή
τάση της μετανάστευσης έχει πολλές επιπτώσεις για την Τσεχική Δημοκρατία. Με αυτό τον τρόπο,
υπήρξε εισροή μεγάλων ομάδων μεταναστών, κυρίως από την Ανατολική και Νοτιοανατολική
Ευρώπη, ακολουθούμενη από την Ασία, την Αφρική και τις αραβικές χώρες, ακόμη και από
ορισμένα κράτη της Δυτικής Ευρώπης.

Όλοι οι κάτοικοι των παραπάνω χωρών, έχουν προκαλέσει μια κατάσταση που στην Τσεχική
Δημοκρατία ήταν η δημιουργία μιας νέας μεταξύ των εθνοτήτων κατάστασης επαφής. Με βάση
αυτή τη νέα κατάσταση, δημιουργείται ένα κλίμα εθνοτήτων που δεν είναι η Τσεχική Δημοκρατία
και ο λαός της είναι εντελώς άγνωστος και ξένος. 1 2

Οι μεγάλες αλλαγές στη δομή του πληθυσμού των ξένων εθνών που ζουν στα εδάφη της
Τσεχίας επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τη βασική σχέση του πληθυσμού της Τσεχίας, έναντι των
μειονοτήτων, των εθνοτικών ομάδων και της μετανάστευσης. Στη Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας
κατά τα έτη 1918-1938 διαμορφώθηκε η βάση αυτής της σχέσης, η αρχή της ισότητας και της
συνύπαρξης του μόνιμου πολιτικού διαλόγου με σταδιακή προώθηση της επιρροής των εθνικών και
εθνοτικών μειονοτήτων.

Σε μια εποχή πολέμου και στα χρόνια μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η θέση
εθνοτήτων, των εθνικών και εθνοτικών οντοτήτων, που εκείνη την εποχή βρίσκονταν στην Τσεχία
ήταν καθοριστική.

Πίνακας 1.

Πηγή: BITTNEROVÁ, Dana, MOROVCOVÁ, Miriam and collective. Kdo jsem a kam patřím?
1.version. Prague SOFIS., 2005. 459 s. ISBN 80-902785-8.2.

Στα Τσέχικα εδάφη γύρω από το έτος 1918, δημιουργήθηκε μια σχετικά περίπλοκη, αλλά
καλά σηματοδοτημένη χωρική κατανομή των ειδικών εθνικών δομών. Εκτός από την πλειοψηφία
του πληθυσμού της Τσεχίας, ήταν και οι άνθρωποι της Γερμανίας, της Πολωνίας, και οι Εβραίοι. οι
Γερμανοί ζούσαν σε ολιστικό οικισμό στις παραμεθόριες περιοχές της Βοημίας, της Μοραβίας και
Σιλεσίας. Οι Πολωνοί ήταν ως επί το πλείστον στο Tesin ή την Οστράβα. Ο εβραϊκός πληθυσμός
βρέθηκε σε όλες τις πόλεις και τα χωριά της Τσεχοσλοβακίας. 3 4

1BITTNEROVÁ, Dana, MOROVCOVÁ, Mirjam. Who Am I and where do I belong? 1st edition. Prague: SOFIS., 2005.
459 s. ISBN 80-902785-8.2.
2 On the crossroads of cultures. 1. Edition. Prague GAC inc., 2010. Page 21. ISBN 978-80-86784-91-5.
3BITTNEROVÁ, Dana, MOROVCOVÁ, Mirjam . Who Am I and where do I belong? 1st edition. Prague: SOFIS., 2005.
459 s. ISBN 80-902785-8.2.
4 ZBOŘILOVÁ, Dagmar. Http://is.muni.cz [online]. Discrimination against ethnic minorities in the Czech Republic in
the context of finding a job. 2008 Available from: ttp://is.muni.cz/th/55731/pedf_m/Diplomova_prace_-
_Zborilova_Dagmar.pdf

Εθνικότητα Βοημία Μοράβια και Σιλεσία Συνολικά

Τσεχοσλοβάκοι 35 418 7 251 42 669
Γερμανοί 23 660 11 997 35 547
Εβραίοι 15 463 21 315 36 778
Ούγγροι 802 407 1 209
Πολωνοί 488 179 667
Ρώσοι, Ουκρανοί 161 39 200
Άλλο 309 62 371
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Οι γενιές της Τσεχικής Δημοκρατίας κατά τα έτη 1950-1990 έζησαν με τη σαφή γνώση της
ύπαρξης της κοινωνίας των πολιτών, όπου υπήρχε απόλυτη υπεροχή και η πιο επικρατούσα τάση
της κοινωνίας των πολιτών, στην οποία οι εθνοτικές μειονότητες αντιπροσώπευαν μόνο ένα
ποσοστό σφάλματος, η οποία διαχέεται μεταξύ όλου του Τσέχικου πληθυσμού. 5

Μετά το 1990, υπήρξε μια σταδιακή αλλαγή στις επαφές των εθνοτήτων με τους κατοίκους
της Τσεχικής Δημοκρατίας. Οι Σλοβάκοι έγιναν μια «ξένη» μειονοτήτα και οι Ρομά πολύ πιο ορατοί
σε μια εθνική διάσταση. Η πολλαπλή μετανάστευση προκάλεσε την Τσεχία να δημιουργήσει
σταδιακά μια νέα εθνική ομάδα, τον Τσέχικο πληθυσμό που ήταν ακόμη τελείως άγνωστος. Αυτό
συνέβη λόγω της εθνοτικής και πολιτικής εξόδου τον 20ο αιώνα, και για λόγους που συχνά
σχετίζονται με το άνοιγμα των νέων οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων στην Τσεχική
Δημοκρατία. Οι δραστηριότητες αυτές επιτρέπουν και υποστηρίζουν επίσης σημαντικά τη
νεοσυσταθείσα πολιτική κατάσταση και ορισμένους οικονομικούς μετασχηματισμούς στην Τσεχική
Δημοκρατία.

Η Τσεχική Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια υιοθέτησε αρκετές από τις πολλές εθνοτικές
ομάδες που ήρθαν από τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, καθώς και
πολίτες από τις ΗΠΑ ή τη Δυτική Ευρώπη. Ορισμένα μέλη των ομάδων αυτών έρχονται στην
Τσεχική Δημοκρατία με όραμα να ζήσουν μόνιμα, άλλοι είναι ενεργοί μόνο για μικρά χρονικά
διαστήματα, όπου έρχονται να εργαστούν ή να σπουδάσουν, κ.λπ. (βλ. Πίνακα 2).6

Πίνακας. 2: Μελέτη εθνοτικών μειονοτήτων και των εθνοτικών ομάδων σχετικά με το κίνητρο
διαμονή τους στην Τσεχική Δημοκρατία
Κίνητρα Διαμονής στην Τσεχία Εθνοτικές μειονότητες και έθνη
Συνεχής Εγκατάσταση για πολλές γενιές Πολωνοί, Ρομά, Έλληνες (απόγονοι ελληνικών

οικογενειών)
Προσωρινή μετανάστευση και φοιτητές από
άλλες χώρες

Ουκρανοί, Αλβανοί, Κάτοικοι της FYROM,
Βούλγαροι

Έννοια της Τσεχίας ως διαμετακομιστικό
σταθμό

Κάτοικοι της FYROM

Νέος Χώρος Κατοικίας
α) Μετανάστευση εντός Τσεχοσλοβακίας Σλοβάκοι, Ρομά, Ούγγροι
β) Οικονομικά κίνητραμ - η ελκυστικότητα
της Τσεχίας

Βούλγαροι, Ουκρανοί, Κουβανοί

γ) Οικονομικά κίνητρα - η ελκυστικότητα
της Ευρώπης

Βιετναμέζοι, Κινέζοι, Νιγηριανοί

δ) Πολιτική μετανάστευση Λευκορώσοι

Πηγή: BITTNEROVÁ, Dana Http://lidemesta.cz [online]. Výzkum identity národnostních a
etnických skupin žijících na území České republiky. 2012 [cit. 2012-09-19]. Link:
http://lidemesta.cz/index.php?id=665

Χαρακτηριστικά των εθνοτικών μειονοτήτων και των εθνοτικών ομάδων στην Τσεχική
Δημοκρατία

5 BITTNEROVÁ, Dana, MOROVCOVÁ, Mirjam . Who Am I and where do I belong? 1st edition. Prague: SOFIS.,
2005. ISBN 80-902785-8.2.
6 BITTNEROVÁ, Dana, MOROVCOVÁ, Mirjam . Who Am I and where do I belong? 1st edition. Prague: SOFIS.,
2005. ISBN 80-902785-8.2.
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• Η ουκρανική μειονότητα είναι μια σχετικά μικρή αριθμητικά ομάδα. Το πρώτο κύμα
μετανάστευσης σημειώθηκε γύρω στο 19ο – 20ο αιώνα.
• Η γερμανική μειονότητα έχει αρχίσει να υποβάλει την κατάρρευση της Αυστρο-Ουγγρικής
Αυτοκρατορίας και την επακόλουθη ίδρυση της ανεξάρτητης Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας. Σε
αυτό το χρονικό διάστημα (γύρω από το έτος 1918) οι Γερμανοί συμμετείχαν πάρα πολύ στη
συνολική σύνθεση της Τσεχοσλοβακίας.
• Η ουγγρική μειονότητα είχε τη διακήρυξή της στην Τσεχική Δημοκρατία μετά το 1989, όταν
έγιναν αντιληπτοί ως μία από τις εθνοτικές ομάδες που βρίσκονται στην τσεχική περιοχή. Οι
Ούγγροι ίδρυσαν την Ένωση των Ούγγρων που ζουν στα εδάφη της Τσεχίας.
• Η πολωνική μειονότητα ήταν συγκεντρωμένη ακριβώς στα σύνορα με την Πολωνία.
• Η σλοβακική μειονότητα προέκυψε επειδή οι   Σλοβάκοι έχουν δημιουργήσει μια εθνική
μειονότητα που ζει στην Τσεχική Δημοκρατία, για λόγους εσωτερικής μετανάστευσης, η οποία
πραγματοποιήθηκε από τη Σλοβακία στην Τσεχία και αντιστρόφως.
• Η ελληνική μειονότητα θεωρείται μια σύγχρονη εθνική μειονότητα στα Τσέχικα εδάφη. Πολλοί
Έλληνες μετανάστευσαν στην πρώην Τσεχοσλοβακία, κυρίως ως αποτέλεσμα του εμφυλίου
πολέμου το 1946-1949. Σε αυτήν την περίοδο η Τσεχοσλοβακία τους διασφαλίζει πολιτικό άσυλο.
• Η βιετναμέζικη μειονότητα στην Τσεχοσλοβακία και την Τσεχική Δημοκρατία εμφανίζεται από
το τέλος του 1950. Πολλοί Βιετναμέζοι ζουν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν περάσει
την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευσή τους. Πολλοί από αυτούς εργάζονται
σήμερα στον τομέα του εμπορίου, της παραγωγής τροφίμων και σε άλλους τομείς.

Πίνακς 3: εθνοτικές μειονότητες και εθνοτικές ομάδες στην Τσεχική Δημοκρατία-τόπος καταγωγής.
Γεωγραφική Περιοχή Εθνικότητα
Ευρώπη Αλβανοί

Λευκορώσοι
Βούλγαροι
Γάλλοι
Ούγγροι
Κάτοικοι της FYROM
Πολωνοί
Ρομά
Σλοβάκοι
Ουκρανοί
Εβραίοι

Αφρική Νιγηριανοί
Αιθίοπες

Αμερική Κάτοικοι των Η.Π.Α
Κάτοικοι Λατιν. Αμερικής
Κουβανοί

Μέση-ανατολή Σύριοι
Αρμένιοι

Ασία Βιετναμέζοι
Κινέζοι

Πηγή: BITTNEROVÁ, Dana Http://lidemesta.cz [online]. Výzkum identity národnostních a
etnických skupin žijících na území České republiky. 2012 [cit. 2012-09-19]. Link:
http://lidemesta.cz/index.php?id=665

Η μειονότητα των Ρομά στη Δημοκρατία της Τσεχίας

Η όποια παρουσία των εθνοτικών μειονοτήτων σε κάθε κοινωνία προκαλεί την εμφάνιση
έντασης. Η ένταση αυτή μπορεί να οφείλεται, για παράδειγμα, στις διαφορετικές εθνικές εμπειρίες,

http://lidemesta.cz/index.php?id=665
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καθώς και στις ανησυχίες για τη διατήρηση της ταυτότητας των μεγάλων πληθυσμών και πολύ
συχνά στις αρκετά αντιφατικές και διαφορετικές ανάγκες και τα συμφέροντα των πολιτών. Η
ένταση στην τσεχική κοινωνία στις μέρες μας μπορεί να προκληθεί από το γεγονός ότι οι διαφορές
στο βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων ομάδων του πληθυσμού είναι όλο και πιο ορατές. Αυτές
οι διαφορές συχνά χαρακτηρίζουν ένα μέλος μιας συγκεκριμένης εθνοτικής ομάδας, ή κύριας
πληθυσμιακής ομάδας. Ένας άλλος λόγος μπορεί να είναι το γεγονός, ότι πολύ συχνά η αντίληψη
των αναγκών της κοινωνίας και των συμφερόντων των μειονοτήτων είναι μόνο οριακή και συχνά
φαίνονται μόνο ως ασήμαντες. Αυτά τα μέλη των ομάδων μπορούν να αισθάνονται αλαζονεία,
μισαλλοδοξία ή ακόμα και καταπίεση.7

Μια παρόμοια κατάσταση έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια στην Τσεχική Δημοκρατία. Σε
αντίθεση με άλλες δημοκρατικές χώρες, τα πιο συνηθισμένα περιστατικά μεταξύ τους - δεν
θεωρούνται εθνοτική μισαλλοδοξία δεν στρέφονται ενάντια στους «ξένους», αλλά και κατά των
ιθαγενών, που είναι κάτοικοι της Τσεχικής Δημοκρατίας όπως οι Ρομά ή τσιγγάνοι.

Ιστορία της μειονότητας των Ρομά στην Τσεχική Δημοκρατία

Οι Ρομά είναι η μόνη εθνική μειονότητα, η οποία βρίσκεται στην Τσεχική Δημοκρατία που
τα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά της διαφέρουν σημαντικά, όχι μόνο από την κοινωνία γενικά,
αλλά και από άλλες εθνοτικές μειονότητες, που βρίσκονται στην Τσεχία. Γεωγραφικά και ιστορικά
είναι γνωστό ότι οι Ρομά προέρχονται από την Ινδία. Με αυτό συνδέονται όχι μόνο τα
ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά, αλλά και η γλώσσα που χρησιμοποιείται και πολλά άλλα εθνοτικά
γνωρίσματα και χαρακτηριστικά. Εκτιμάται ότι η Τσεχική Δημοκρατία έχει περίπου 150.000 -
180.000 Ρομά, όπου οι περισσότεροι από αυτούς είναι συγκεντρωμένοι κυρίως στα μεγάλα
πολεοδομικά συγκροτήματα, πόλεις και περιοχές με ανεπτυγμένη βιομηχανία.8

Σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα και τη σύγχρονη εποχή, οι Ρομά έχουν υποβληθεί
σε πολλές απότομες διώξεις από τον κορμό της κοινωνίας και από την άρχουσα τάξη. Οι Ρόμα πολύ
συχνά θεωρούνται εκτός νόμου από τις μεγάλες κοινωνίες.

Κατά τη διάρκεια της λεγόμενης Firs Δημοκρατίας9 θεωρήθηκε ως πολύ σημαντική η πράξη
της περιπλάνησης τσιγγάνων που έδειξε σημαντική αποστασιοποίηση της κοινωνίας απέναντι στους
Ρομά. Με αυτό τον τρόπο οι Roma στιγματίζονται ως αντικοινωνική ομάδα. Το 1940 «η δημιουργία
και η εκτέλεση των κατασταλτικών αντι-Ρομά δραστηριοτήτων, περιλαμβάνουν για παράδειγμα,
την απαγόρευση της περιπλάνησης τσιγγάνων, τη βίαιη μετάβαση σε ένα πάγιο τρόπο ζωής και την
προσπάθεια να κρατηθούν οι Ρομά στα στρατόπεδα εργασίας.

Η πιο τραγική κατάσταση για τους Ρομά ήταν η περίοδος κατά τη διάρκεια του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου, όταν σχεδόν όλοι όσοι ζούσαν στη Βοημία και τη Μοραβία σκοτωθήκαν. Οι
Ρομά της Σλοβακίας ήταν κοινωνικά, οικονομικά και ανθρώπινα πλήρως αποδεκατισμένοι. Από το
σύνολο του αρχικού πληθυσμού των Ρομά στην Τσεχία παρέμειναν μόνο περίπου 500 άτομα, οι
άλλοι υπέκυψαν σε σκληρή συστηματική γενοκτονία. 10

Οι νεοαφιχθέντες Ρομά ήρθαν στη Βοημία και τη Μοραβία λίγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο. Σε αυτή την περίοδο, έγιναν προσπάθειες για την εξάλειψη ορισμένων κοινωνικών και

7 ZBOŘILOVÁ, Dagmar. Http://is.muni.cz [online]. Discrimination against ethnic minorities in the Czech Republic in
the context of finding a job. 2008 Available from: ttp://is.muni.cz/th/55731/pedf_m/Diplomova_prace_-
_Zborilova_Dagmar.pdf
8 BITTNEROVÁ, Dana, MOROVCOVÁ, Mirjam . Who Am I and where do I belong? 1st edition. Prague: SOFIS.,
2005. ISBN 80-902785-8.2.
9 Czechoslovakia since 1918 till 1938
10 ZBOŘILOVÁ, Dagmar. Http://is.muni.cz [online]. Discrimination against ethnic minorities in the Czech Republic in
the context of finding a job. 2008 Available from: ttp://is.muni.cz/th/55731/pedf_m/Diplomova_prace_-
_Zborilova_Dagmar.pdf
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πολιτιστικών οπισθοδρομήσεων τους. Παραδείγματα αυτού ήταν η εκκαθάριση των οικισμών
τσιγγάνων και οι προσπάθειες για την εκπαίδευση του πληθυσμού των Ρομά και περαιτέρω
ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Αλλά οι προσπάθειες αυτές επηρεάστηκαν αρνητικά από την
έλλειψη οικονομικών πόρων, αλλά και από το γεγονός, ότι οι αρχές δεν επέτρεπαν τη μητρική
γλώσσα των Ρομά να διδάσκεται στα σχολεία. Επίσης, το κράτος αρνήθηκε να αναγνωρίσει την
κοινότητα των Ρομά ως ξεχωριστή εθνοτική ομάδα, η οποία βρίσκεται στην Τσεχοσλοβακία.
Βέβαια, παρά τις διάφορες προσπάθειες στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, ο
αναλφαβητισμός των Ρομά ήταν σημαντικός. Τα προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται σταδιακά σε
χώρους εστίασης, σε βιομηχανικές ή παραμεθόριες περιοχές.

Η δεκαετία του πενήντα του 20ου αιώνα χαρακτηρίζεται από μια σημαντική επέκταση των
Σλοβάκων Ρομά στα εδάφη της Τσεχίας και τις προσπάθειες για τη διασπορά των Ρομά σε
ολόκληρη την Τσεχοσλοβακία. Το μέτρο είχε ως στόχο να αποτρέψει την αύξησή τους, τόσο
κοινωνικά όσο και πολιτιστικά.

Στη δεκαετία του εξήντα και του εβδομήντα ορίστηκε στη συνέχεια μια νέα έννοια στον
τομέα του κοινωνικού και πολιτιστικού έργου με τους Ρομά, η οποία είναι γνωστή ως Πρόγραμμα
της κοινωνικής ένταξης. Η βασική ιδέα του προγράμματος αυτού ήταν, να κατασταλεί η υπάρχουσα
εθνική ταυτότητα των Ρομά και ιδιαίτερα η δική τους κοινωνική ανισότητα. Στη συνέχεια, τα
θέματα των Ρομά θα επιλύονταν ευκολότερα στην ευρύτερη κοινωνία. Στην πραγματικότητα,
τίθεται το ερώτημα αν το πρόγραμμα αυτό αποτελείται μόνο από τον αριθμό των διοικητικών
μέτρων, όπως η τήρηση αρχείων των Ρομά, και όχι από το πολιτιστικό έργο με αυτούς. Επίσης,
ερωτήματα τίθενται λόγω του ότι απομακρύνουν τα παιδιά Ρομά από τους γονείς τους και τα
τοποθετούν σε ειδικά ιδρύματα, ή στις λεγόμενες ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις σχολείων.
Αυτές οι παρεμβάσεις ήταν αρκετά καταστροφικές και αντανακλώνται στην κοινωνία και στην
κοινωνική λειτουργία των Ρομά και των οικογενειών τους για πολλές γενιές. 11

Η παρούσα κατάσταση των Ρομά στη Δημοκρατία της Τσεχίας

Η θέση της μειονότητας των Ρομά στην Τσεχική Δημοκρατία, μακροπρόθεσμα, είναι μάλλον
προβληματική. Πολλές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν και επικεντρώθηκαν σε
ζητήματα των Ρομά έδειξαν, ότι το 80% του τσεχικού πληθυσμού έχει σημαντικά αρνητική στάση
έναντι της μειονότητας των Ρομά.

Είναι επίσης αλήθεια, ότι όταν η μειονότητα των Ρομά αναφέρεται, οι αντιδράσεις της
ευρύτερης κοινωνίας είναι πολύ διαφορετικές. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι εκτός από τις
προσωπικές εμπειρίες τα μέλη της κοινωνίας επηρεάζονται από διάφορους μύθους, δοξασίες και
προκαταλήψεις των άλλων.

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα στην Τσεχική Δημοκρατία, υπάρχουν 330 λεγόμενες
κοινωνικά αποκλεισμένες περιοχές, τις οποίες καταλαμβάνουν περίπου 60.000 – 80.000 Ρομά, οι
οποίοι αντιστοιχούν στο ένα τρίτο του πληθυσμού των Ρομά που βρίσκεται στην Τσεχική
Δημοκρατία12

Πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

Ο βασικός ορισμός του πρόσφυγα περιλαμβάνεται στη σύμβαση για το καθεστώς των
προσφύγων και στη Σύμβαση της Γενεύης, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
το 1951 στη Γενεύη. Ο ορισμός αυτός εξακολουθεί να ισχύει και είναι ζωτικής σημασίας για τον

11 ZBOŘILOVÁ, Dagmar. Http://is.muni.cz [online]. Discrimination against ethnic minorities in the Czech Republic in
the context of finding a job. 2008 Available from: ttp://is.muni.cz/th/55731/pedf_m/Diplomova_prace_-
_Zborilova_Dagmar.pdf
12 On the crossroads of cultures. 1. Edition. Prague GAC inc., 2010. Page 21. ISBN 978-80-86784-91-5.
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καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα, ή του ασύλου σε συγκεκριμένες χώρες. Έτσι, η Τσεχική
Δημοκρατία δεσμεύεται από τις διάφορες υποχρεώσεις που δίνονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
Σύμβασης.13

Η Σύμβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων είναι δεσμευτική για την Τσεχική Δημοκρατία
και κυρώθηκε με το άρθρο 10 του Συντάγματος. Με την κύρωσή της, η σύμβαση είναι θεμελιωμένη
στην κορυφή των άλλων νομικών κανόνων της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένη δέσμευση για το άσυλο ρυθμίζεται άμεσα από το Χάρτη των Δικαιωμάτων και
Ελευθεριών, ο οποίος στο άρθρο 43 ορίζει ότι η Τσεχική Δημοκρατία είναι υποχρεωμένη να
χορηγήσει άσυλο στους αλλοδαπούς, οι οποίοι διώκονται, εφόσον εφαρμόζονται ορισμένα πολιτικά
δικαιώματα και ελευθερίες. Άσυλο θα μπορούσε διαφορετικά να αρνηθεί να παραχωρηθεί στο
πρόσωπο που ενήργησε σε σαφή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. 14 15

Ο όρος πρόσφυγας ορίζεται ως κάθε πρόσωπο που βρίσκεται εκτός της χώρας του και έχει
νόμιμο φόβο πιθανών διώξεων με βάση τη φυλή, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις, κλπ., και να μην
είναι σε θέση να αποδεχθεί την προστασία της χώρας προέλευσής του για τους ανωτέρω λόγους, ή
είναι ένα πρόσωπο που για τους παραπάνω λόγους δεν μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του.16
Είναι δυνατό να διακρίνουμε διάφορες κατηγορίες προσφύγων, πιο συγκεκριμένα:

 de facto πρόσφυγας είναι ο πρόσφυγας ή πρόσφυγες από τον πόλεμο ή φυσικές καταστροφές,
δηλαδή, όσοι έπρεπε να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, αλλά είναι πέρα   από το
βασικό ορισμό του πρόσφυγα βάσει της Σύμβασης της Γενεύης. Στη χώρα υποδοχής, η
κατάστασή τους αντιμετωπίζεται ως επί το πλείστον από το Ινστιτούτο προσωρινής
προστασίας.

 Οι αιτούντες άσυλο είναι μια άλλη ομάδα προσφύγων. Είναι τα πρόσωπα που έχουν
καταθέσει αίτηση ασύλου. Στην Τσεχική Δημοκρατία η διαδικασία για την παροχή ασύλου
ρυθμίζεται από τη σχετική νομοθεσία. Σύμφωνα με το νόμο αυτό ο αιτών άσυλο είναι ένα
άτομο που έχει εκφράσει την πρόθεση και ζήτησε πολιτικό άσυλο στην Τσεχική Δημοκρατία.
Ο αιτών περιμένει έως ότου εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών της Τσεχίας. Στην
αίτηση, πρέπει να αναφέρει τους λόγους που οδήγησαν τον αιτούντα να αναζητήσει άσυλο, ή
να παρέχονται τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για τον ισχυρισμό.

 Διαπιστευμένος πρόσφυγας ή αιτών άσυλο είναι το πρόσωπο που έχει δείξει ότι ο φόβος
δίωξής του στην πατρίδα του είναι δικαιολογημένος και συνεπώς χορηγήθηκε στη συνέχεια
άσυλο. Η χώρα υποδοχής συμφωνεί για τη χορήγηση ασύλου που θα παρέχει σε αυτό το
πρόσωπο, την προστασία και τη βοήθεια στην ενσωμάτωσή του στην κοινωνία της νέας
χώρας.

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι η χώρα υποδοχής επικεντρώνεται στους προσφυγικούς
πληθυσμούς αυτών των δυνητικά ευάλωτων ατόμων:
 παιδιά και εφήβους που δεν συνοδεύονται από ενήλικα
 γυναίκες
 ηλικιωμένους
 άτομα με σωματική ή διανοητική αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις

13 MATOUŠEK, Oldřich, KODYMOVÁ, Pavla, KOLÁČKOVÁ, Jana . Social work in praction. 1. Edition. Prague:
Portal, 2005. ISBN 80-7367-002-X.
14 MATOUŠEK, Oldřich, KODYMOVÁ, Pavla, KOLÁČKOVÁ, Jana . Social work in praction. 1. Edition. Prague:
Portal, 2005. ISBN 80-7367-002-X.
15 Http://www.varianty.cz [online]. Refugees and asylum seekers in the Czech Republic. Available from:
http://www.varianty.cz/download/doc/activities/71_0.pdf.
16 MATOUŠEK, Oldřich, KODYMOVÁ, Pavla, KOLÁČKOVÁ, Jana . Social work in praction. 1. Edition. Prague:
Portal, 2005. ISBN 80-7367-002-X.
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 θύματα ακραίας βίας17

Ο ορισμός της ομάδας-στόχου
Στο περιθώριο της κοινωνίας μπορεί να βρεθούν διάφορα άτομα που ενδέχεται να

διατρέχουν κίνδυνο με ανόμοια προβλήματα. Μια ορισμένη ομοιότητα μεταξύ τους παρουσιάζεται
τις περισσότερες φορές στο γεγονός, ότι είναι άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους και τώρα ζουν
στους δρόμους. Στο περιθώριο της κοινωνίας είναι ακόμη και εκείνοι, οι οποίοι είχαν αρχικά αιτηθεί
άσυλο. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί τελικά να γίνουν άστεγοι18

Η πράξη του ασύλου
Οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην Τσεχική Δημοκρατία εξακολουθούν να είναι

σχετικά νέο και ασυνήθιστο φαινόμενο. Η νομοθεσία σχετικά με το θέμα αυτό, συνεχώς
τροποποιείται και προσαρμόζεται ανάλογα με τα πραγματικά προβλήματα. Επί του παρόντος, η
ισχύουσα νομοθεσία ονομάζεται άσυλο νόμου, No.325/1999 Coll. Η τελευταία τροποποίηση,
πραγματοποιήθηκε το 2002 (νόμος αριθ. 2/2002 Coll.) με στόχο την εναρμόνιση και την
ολοκλήρωση του νόμου, έτσι ώστε να είναι σε αρμονία με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η περιοχή του ασύλου είναι ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της
Τσεχίας, όπου ίδρυσε το Τμήμα Ασύλου και Μετανάστευσης Τμήμα Πολιτικής με τίτλο
εγκαταστάσεις Διοίκησης Προσφύγων.

Το άσυλο και οι αποφάσεις της μεταναστευτικής πολιτικής γίνονται στο πλαίσιο της
διοικητικής διαδικασίας σχετικά με την αίτηση ασύλου. Το Τμήμα Εγκαταστάσεων Διοίκησης
Προσφύγων ασχολείται με τη δημιουργία και τη διαχείριση των προσφυγικών καταυλισμών, όπου
παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες για τις βασικές ανάγκες

Η διαδικασία του ασύλου
Ο αιτών άσυλο είναι ένα πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση ασύλου σε μια

χώρα, στην αρμόδια αρχή που έχει λάβει άδεια από τη διοίκηση για τη λήψη αποφάσεων. Ο αιτών
υποβάλλει αίτηση ασύλου, σε μια διάβαση συνόρων, ή απευθείας στο κέντρο υποδοχής του
Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Όταν ο αιτών έρθει στο κέντρο υποδοχής,
το οποίο έχει σχεδιαστεί για τους υποψηφίους, αυτός / αυτή πρέπει να μείνουν εκεί για ένα χρονικό
διάστημα περίπου τριών εβδομάδων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,   ο αιτών
υποβάλλεται σε λεπτομερή ιατρική εξέταση και συνέντευξη, σχετικά με τους λόγους που τον
οδήγησαν να υποβάλει αίτηση για άσυλο19

Μετά από αυτή την αρχική διαδικασία, ο αιτών μπορεί να φιλοξενηθεί είτε στο οικιστικό
κέντρο του Υπουργείου Εσωτερικών της Τσεχικής Δημοκρατίας, ή σε ένα στρατόπεδο προσφύγων,
ή να λάβει τη δυνατότητα να παραμείνει σε ιδιωτική διεύθυνση.

Το Τμήμα Ασύλου και Μεταναστευτικής πολιτικής αποφασίζει σχετικά με την αίτηση εντός
της νόμιμης προθεσμίας που είναι ενενήντα ημέρες, αλλά είναι δυνατόν να παραταθεί η προθεσμία.
Στις περιπτώσεις των προδήλως αβάσιμων αιτήσεων ασύλου, οι λόγοι για την υποβολή αίτησης
ασύλου είναι οικονομικοί, ή όταν το πρόσωπο που προέρχεται από μια χώρα που θεωρείται
«ασφαλής» η όλη διαδικασία επιταχύνεται και η απόφαση εκδίδεται εντός τριάντα ημερών20

17 MATOUŠEK, Oldřich, KODYMOVÁ, Pavla, KOLÁČKOVÁ, Jana . Social work in praction. 1. Edition. Prague:
Portal, 2005. ISBN 80-7367-002-X.
18 Http://www.varianty.cz [online]. Refugees and asylum seekers in the Czech Republic. Available from:
http://www.varianty.cz/download/doc/activities/71_0.pdf.
19 Http://www.varianty.cz [online]. Refugees and asylum seekers in the Czech Republic. Available from:
http://www.varianty.cz/download/doc/activities/71_0.pdf.
20 Http://www.varianty.cz [online]. Refugees and asylum seekers in the Czech Republic. Available from:
http://www.varianty.cz/download/doc/activities/71_0.pdf.
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Είναι γνωστό ότι μεγάλος αριθμός των αιτούντων περιμένει για τη λήψη απόφασης για
αρκετά χρόνια. Είναι αλήθεια, ότι χορηγείται άσυλο σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας ο προσφεύγοντας διώκεται για τους λόγους που αναφέρει η Σύμβαση για τους
Πρόσφυγες. Το Τμήμα ασύλου και πολιτικής μετανάστευσης μπορεί επίσης να χορηγήσει άσυλο για
ανθρωπιστικούς λόγους21

Οι λόγοι για τη μη χορήγηση ασύλου μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 Αν οι προσφεύγοντες, επικαλεστούν μόνο οικονομικούς λόγους.
 Εάν ο αιτών παρέχει εν γνώσει του ψευδή ή παραποιημένα στοιχεία.
 Ή, εάν ο αιτών προέρχεται από μια χώρα, που θεωρείται ασφαλής22

Εάν η διαδικασία ασύλου καταλήγει σε αρνητική απόφαση, ο αιτών μπορεί να επαναλάβει την
αίτηση ασύλου μετά από δύο χρόνια23

Συμπεράσματα

Σκοπός της εργασίας ήταν να καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση των εθνοτικών ομάδων
στην Τσεχική Δημοκρατία και τα προβλήματα συνύπαρξης μεταξύ μειονότητας και πλειοψηφίας.
Ειδική έμφαση δίνεται σχετικά με την κατάσταση των Ρομά στην τσεχική κοινωνία, τις συνήθειες
ζωής των Ρομά, αλλά και τα μεγαλύτερα προβλήματα της συνύπαρξης με τον Τσέχικο πληθυσμό.

Είναι γεγονός, ότι η τσεχική κοινωνία έχει περάσει κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα,
σημαντικές αλλαγές που έχουν επηρεάσει τη σημερινή της μορφή. Η αρχική κοινότητα σε μεγάλο
βαθμό παρά τις διαφορετικές ομάδες, εθνικές, πολιτικές, θρησκευτικές και κοινωνικές, που έζησαν
στην Τσεχική Δημοκρατία παρέμεινε μια σχετικά εθνικά ομοιογενής πληθυσμιακή ομάδα.

Εν κατακλείδι, η συνύπαρξη των ανθρώπων των διαφόρων εθνοτικών ομάδων με
διαφορετικές πολιτιστικές διαδρομές εντός της τοπικής κοινότητας δεν είναι στη σύγχρονη εποχή
τελείως ομαλή. Η κατάσταση αυτή μπορεί να επηρεαστεί από ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων, που
μπορεί να είναι αρκετά ρεαλιστικά και υποστηρίζεται από την πραγματική εμπειρία του μέλους της
κοινωνίας.

Η μετανάστευση μεγάλου αριθμού πληθυσμού και το σχετικά υψηλό επίπεδο της εθνικής
αποσταθεροποίησης της κατάστασης ήταν οι κύριες πτυχές που οδήγησαν σε μια εντελώς νέα
κατάσταση στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Τσεχικής Δημοκρατίας. Με τον τρόπο αυτό
δημιουργήθηκε επαφή μεταξύ εθνοτήτων. Υπάρχει συνεπώς η δημιουργία του πολιτιστικού
πλουραλισμού. Είναι γεγονός, ότι ο πολιτιστικός πλουραλισμός είναι μια σύγχρονη τάση στη
σημερινή κατάσταση. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη σημαντική αύξηση της μετανάστευσης
κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, αλλά υποστηρίζει σημαντικά και διαμορφώνει την
ιδεολογία της πολυπολιτισμικότητας, η οποία στη σύγχρονη κοινωνία του σήμερα εφαρμόζεται σε
ευρεία κλίμακα.

Η βασική ιδέα της κατάστασης της πολυπολιτισμικότητας σέβεται ιδιαίτερα ορισμένες
πολιτιστικές διαφορές των εθνικών πολιτισμών κατά τρόπο που να επιτρέπει στην κοινωνία να ζουν
πλάι-πλάι με περισσότερες εθνοτικές ομάδες, η οποία εμφανίζεται ως μια εύκολη ιδέα για την οποία
η κοινωνία στις μέρες μας εξακολουθεί να μην είναι απόλυτα έτοιμη, αλλά εμείς βαίνουμε προς τα
εκεί. Πάντως η έρευνα στην Τσεχία έδειξε ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται πρόοδος στο
θεσμικό πλαίσιο, ιδιάιτερα στα θέματα του ασύλου.

21 MATOUŠEK, Oldřich, KODYMOVÁ, Pavla, KOLÁČKOVÁ, Jana . Social work in praction. 1. Edition. Prague:
Portal, 2005. ISBN 80-7367-002-X.
22 Http://www.varianty.cz [online]. Refugees and asylum seekers in the Czech Republic. Available from:
http://www.varianty.cz/download/doc/activities/71_0.pdf.
23 Http://www.varianty.cz [online]. Refugees and asylum seekers in the Czech Republic. Available from:
http://www.varianty.cz/download/doc/activities/71_0.pdf.
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ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΩΝ

Κωνσταντίνος Μωραΐτης
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός - Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
mor@arsisarc.gr

Περίληψη:
Οι προθέσεις αυτού του άρθρου αφορούν κατ΄ αρχάς την απόπειρα παραγωγής ενός γενικού

θεωρητικού σχήματος, προορισμένου να συσχετίσει τους τρεις όρους του τίτλου, παράδοση - τοπίο -
ιστορία. Επίσης την προσπάθεια, στη συνέχεια, να εφαρμοστεί υποδειγματικά αυτό το γενικό σχήμα
στην περίπτωση της Σύρου.

Η γενική αυτή θεωρητική απόπειρα, αναφέρεται στη συσχέτιση της προβιομηχανικής
παράδοσης και των ιστορικών εγγραφών που αφορούν τη συγκροτημένη νεότερη Δυτική ιστορία με το
τοπίο, είτε αυτό είναι φυσικό τοπίο - υπόβαθρο του πολιτισμού είτε είναι τοπίο συγκροτημένο από τον
πολιτισμό. Σχεδιασμένο τοπίο, στο οποίο περιλαμβάνεται και η περίπτωση του αστικού σχεδιασμού. Η
επισήμανση πως η Σύρος παρουσιάζει καθαρότατα την άρθρωση όλων των επιμέρους συστατικών
μερών που αφορούν την προηγούμενη γενική θεωρητική πρόταση, επεξηγεί τη δυνατότητά του νησιού
να αντιμετωπιστεί ως αξιόπιστο παράδειγμα εφαρμογής.

Αλλά η πρώτη αυτή διαπίστωση άμεσα οδηγεί σε μια δεύτερη. Στη διαπίστωση πως το
συγκεκριμένο νησί δεν αποτελεί απλά ένα χρήσιμο, κατάλληλο παράδειγμα εφαρμογής μεταξύ πολλών
άλλων, αλλά ένα παράδειγμα παγκόσμια μοναδικό.

Η κατάδειξη της πολιτιστικής και πολιτισμικής μοναδικότητας του νησιού της Σύρου, του
συγκερασμού του παραδοσιακού οικισμού και της νεοκλασσικής πόλης, σε ένα σημείο το οποίο μπορεί
να συσχετιστεί κεντρικά με την αρχαία Ελληνική ιστορία, παρουσιάζοντάς την ως πρότυπο της
νεότερης Δυτικής πολιτιστικής και πολιτικής ανάπτυξης, αποτελεί νομίζουμε τη σημαντικότερη
συνεισφορά αυτού του κειμένου.

Συνεισφορά η οποία οδηγεί άμεσα στην πρόταση για παρεμβάσεις τοπιακής αναβάθμισης, με
στόχο τη συνολική αναβάθμιση του σχηματισμού των δυο κεντρικών οικιστικών συγκροτήσεων του
νησιού, της Ερμούπολης και της Άνω Σύρας - ή, με την ονομασία που της αποδίδουν οι ίδιοι οι
κάτοικοι της, της Απάνω Χώρας - και του ευρύτερου τοπιακού πεδίου που τις περιβάλλει.

Λέξεις Κλειδιά: Άνω Σύρα, Ερμούπολη, Ιστορία, Παράδοση, Πολιτισμός, Τοπίο, Σύρος.

Εισαγωγικά: Σύρου υποδείξεις

Το άρθρο αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεχούς επιστημονικής επαφής του συγγραφέα με τη
νήσο Σύρο, ειδικότερα με την πόλη της Ερμούπολης και τον γειτονικό της παραδοσιακό οικισμό της
Άνω Σύρας. Επαφή την οποία ενίσχυσαν το Κέντρο Ιστορικών Μελετών Καθολικής Επισκοπής
Σύρου (ΚΙΜΚΕΣ) και το Ινστιτούτο Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Παράδοσης,
μέσω της διοργάνωσης, στα πλαίσια των επιστημονικών δραστηριοτήτων τους, του 1ου και του 2ου
Σεμιναρίου Επιμόρφωσης τα οποία πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2011, το πρώτο και το
δεύτερο, τον Ιούλιο του 2012.

Χάρις στα προηγούμενα σεμινάρια έγινε κατανοητή εκ μέρους του γράφοντος, με
καθυστέρηση έστω, η μοναδική φυσιογνωμία της Σύρου ως προς τις σχέσεις της τοπικής

mailto:mor@arsisarc.gr
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πολιτισμικής παράδοσης με μια σειρά σημαντικές ιστορικές αναφορές, οι οποίες υπερβαίνουν κατά
πολύ την περιορισμένη γεωγραφία του νησιού.

E.1.: H Ερμούπολη από το παράθυρο της Μονής των Ιησουιτών στην Άνω Σύρα

Οι αναφορές αυτές συσχετίζονται με τη νεότερη Δυτική ιστορία και τον νεότερο Δυτικό
πολιτισμό-civilization γενικά24 και μπορούν να περιγραφούν από την άμεση εμπλοκή του
προβιομηχανικού, μεσαιωνικού στην καταγωγή του, αγροτικού οικισμού της Άνω Σύρας με τη
νεωτερική πόλη του 19ου αιώνα, την Ερμούπολη. Δηλαδή, με την πρώτη Ελληνική πόλη την οποία
μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ουσιωδώς αστική, ως προς την οικιστική της πρόθεση, κύρια όμως ως
προς την οικονομική, πολιτιστική και πολιτική της προοπτική. Για το λόγο αυτό η Ερμούπολη, σε
άμεση γειτνίαση με τον οικισμό της παράδοσης, επιλέγει ως εκφραστικό της ιδίωμα τον
εμβληματικό για τις πολιτιστικές και πολιτικές του προθέσεις νεοκλασσικισμό. Δηλώνει με
σαφήνεια πως επιθυμεί να ανήκει ρητά στον Δυτικό χώρο - Δυτικό χώρο όμως ο οποίος, επίσης
ρητά, έχει επιλέξει ως καταγωγικό ιστορικό παράδειγμα αναφοράς την Ελληνική αρχαιότητα.

Αυτές είναι νομίζουμε οι βασικές υποδείξεις τις οποίες επιμένει να μας υποβάλει το
παράδειγμα της Σύρου. Υποδείξεις οι οποίες μπορούν να επεκταθούν βέβαια στο σύνολο του
Ελληνικού χώρου και στο σύνολο του Ελληνικού τοπίου, αποκαλύπτοντας το προφανές γεγονός, για
πολλούς νεότερους και σύγχρονους Δυτικούς διανοητές, πως αυτός ο χώρος και αυτό το τοπίο, πέρα
από την ιδιαιτερότητα της τοπικής παράδοσης με την οποία συνδέονται, αποτελούν επιπλέον χώρο
και τοπίο αναφοράς του νεότερου Δυτικού πολιτισμού και των νεότερων Δυτικών αστικών
πολιτευμάτων συνολικά.

24 Για την αντιθετική ή συμπληρωματική χρήση του όρου «πολιτισμικός», ως επίθετο το οποίο αναφέρεται στον
πολιτισμό-culture και του όρου «πολιτιστικός», ως επίθετο το οποίο αναφέρεται στον Πολιτισμό-civilisation, βλέπε
αναλυτικότερα στη συνέχεια.
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Αυτή η ιστορική συνθήκη, ελάχιστα κατανοητή μάλλον από τους περισσότερους σύγχρονες
νεοέλληνες και δυστυχώς και από την επίσημη Ελληνική πολιτεία, αυτή η ιστορική συνθήκη η
οποία συχνά εκλαμβάνεται ως περιττό ιδεολογικό βάρος από το οποίο η σύγχρονη Ελληνική
πραγματικότητα θα έπρεπε να απαγκιστρωθεί25, αποτελεί εντούτοις μακροσκοπικά και συγκριτικά
θεωρούμενη, χαρακτηριστικότατο στοιχείο συγκρότησης της πολιτιστικής και πολιτισμικής
Ελληνικής ταυτότητας. Τόσο χαρακτηριστικό, ώστε να δικαιολογεί απόλυτα τον τρόπο με τον οποίο
το απέδωσε, στις εικαστικές του κατασκευές, ένας μέτριος μάλλον ζωγράφος αλλά εξαίρετος
ποιητής, ποιητής διεθνούς σημασίας, ο Οδυσσέας Ελύτης.

Στα collages του Οδυσσέα Ελύτη26, η αιγαιοπελαγίτικη πραγματικότητα περιγράφεται ως
θεώρηση της παράδοσης και του λαϊκού πολιτισμού η οποία προσεγγίζεται ταυτόχρονα με την
αρχαία αναφορά. Αυτές όμως οι δυο θεωρήσεις και αναφορές οι οποίες δε μπορούν, κατά την
εικαστική σύλληψη του μεγάλου ποιητή, να εξαρθρωθούν από το πολιτιστικό και πολιτισμικό σώμα
στο οποίο ενιαία ανήκουν, οι οποίες δε μπορούν να υπάρξουν αποσπασμένα, αναδύονται από το
κοινό υπόβαθρο του γηγενούς τοπίου.

Η προηγούμενη προσέγγιση, η οποία με έμφαση δηλώνει τη συνέχεια ανάμεσα σε
πολιτισμικά μορφώματα που αποδίδονται στην παράδοση και σε πολιτιστικά μορφώματα που
απορρέουν από κεντροθετημένες πολιτιστικές οργανώσεις και η αναπόδραστη συνάφειά και των
μεν και των δε με τις θεωρήσεις του τοπίου εξηγεί βέβαια την επιλογή του τίτλου αυτού του
άρθρου.

Τόσο η παράδοση, επισημαίνει ο τίτλος, όσο και η κεντρική πολιτιστική οργάνωση από
την οποία εκπορεύεται η συγκροτημένη ιστορία, παραπέμπουν αναγκαστικά στην κοινωνικά
ενεργή τοπικότητα, δηλαδή στο τοπίο, απ’ όπου τόσο η υλική όσο και η άυλη κληρονομιά του
πολιτισμού εκφύονται.

Προθέσεις και σκοπιμότητα του άρθρου

Η αναλυτικότερη παρουσίαση των προθέσεων αυτού του άρθρου, θα άξιζε να επιμείνει κατ΄
αρχάς στην απόπειρα παραγωγής ενός γενικού θεωρητικού σχήματος, προορισμένου να συσχετίσει
τους τρεις όρους του τίτλου. Επίσης στην προσπάθεια, στη συνέχεια, να εφαρμοστεί υποδειγματικά
αυτό το γενικό σχήμα στην περίπτωση της Σύρου.

Η γενική αυτή θεωρητική απόπειρα, όπως ήδη έγινε φανερό, αναφέρεται στη συσχέτιση της
προβιομηχανικής παράδοσης και των ιστορικών εγγραφών που αφορούν τη συγκροτημένη νεότερη
Δυτική ιστορία με το τοπίο, είτε αυτό είναι φυσικό τοπίο - υπόβαθρο του πολιτισμού είτε είναι τοπίο
συγκροτημένο από τον πολιτισμό. Σχεδιασμένο τοπίο, το οποίο συγκροτείται και από τον αστικό
σχεδιασμό. Η επισήμανση πως η Σύρος παρουσιάζει καθαρότατα την άρθρωση όλων των επιμέρους
συστατικών μερών που αφορούν την προηγούμενη γενική θεωρητική πρόταση, επεξηγεί τη
δυνατότητά της να αντιμετωπιστεί ως αξιόπιστο παράδειγμα εφαρμογής.

25 Στο πλαίσιο των νεωτερικών αρχιτεκτονικών αναζητήσεων, για παράδειγμα, ο νεοκλασσικισμός αντιμετωπίστηκε από
τους νεοέλληνες αρχιτέκτονες ως μορφολογική επιβολή καθήλωσης η οποία έπρεπε να εξοβελισθεί. Χωρίς να θέλουμε
να μειώσουμε την απαίτηση ανατροπής των παλαιότερων αρχιτεκτονικών απόψεων από τα μοντερνιστικά εγχειρήματα,
στον διεθνή και στον Ελληνικό χώρο, πρέπει εντούτοις να τονίσουμε πως η εισαγωγή του νεοκλασσικισμού στην
Ελληνική επικράτεια δεν αποτέλεσε απλά μια πράξη πολιτιστικού μιμητισμού. Αυτό στο οποίο επίμονα θα αναφερθεί το
παρόν άρθρο είναι η κεφαλαιώδης, εμβληματική πολιτική σημασία του νεοκλασσικισμού για τη νεότερη Ελλάδα, όπως
και για τη Δύση γενικότερα. Ακολουθώντας την επιγραμματική δήλωση του Δημήτρη Πορφύριου, θα έπρεπε μάλλον να
συμφωνήσουμε πως «classicism is not a style» ή τουλάχιστον πως ο κλασσικισμός δε σημαίνει, για το νεότερο Δυτικό
κόσμο, ότι οι περισσότερες άλλες εκλεκτικιστικές αναφορές (Porfyrios, 1985).
26 Όπως στο collage που παρουσιάζεται.
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Αλλά η πρώτη αυτή διαπίστωση άμεσα οδηγεί σε μια δεύτερη. Στη διαπίστωση πως το
συγκεκριμένο νησί δεν αποτελεί απλά ένα χρήσιμο, κατάλληλο παράδειγμα εφαρμογής μεταξύ
πολλών άλλων, αλλά ένα παράδειγμα παγκόσμια μοναδικό.

Ε.2: Στα collages του Οδυσσέα Ελύτη, η αιγαιοπελαγίτικη πραγματικότητα περιγράφεται ως
θεώρηση της παράδοσης και του λαϊκού πολιτισμού η οποία προσεγγίζεται ταυτόχρονα με την
αρχαία αναφορά.

Η κατάδειξη της πολιτιστικής και πολιτισμικής μοναδικότητας του νησιού της Σύρου,
του συγκερασμού του παραδοσιακού οικισμού και της νεοκλασσικής πόλης, σε ένα σημείο το
οποίο μπορεί να συσχετιστεί κεντρικά με την αρχαία Ελληνική ιστορία, παρουσιάζοντάς την ως
πρότυπο της νεότερης Δυτικής πολιτιστικής και πολιτικής ανάπτυξης, αποτελεί νομίζουμε τη
σημαντικότερη συνεισφορά αυτού του κειμένου.

Συνεισφορά η οποία οδηγεί άμεσα στην πρόταση για παρεμβάσεις τοπιακής αναβάθμισης,
με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του σχηματισμού των δυο κεντρικών οικιστικών
συγκροτήσεων του νησιού, της Ερμούπολης και της Άνω Σύρας και του ευρύτερου πεδίου που τις
περιβάλλει.

Με τις προηγούμενες προτάσεις, οδηγούμαστε βαθμιαία στη σκοπιμότητα της
ανασυγκρότησης και της διεθνούς προβολής της φυσιογνωμίας του νησιού, με πρόθεση την
πολιτισμική και την οικονομική του αναβάθμιση. Οδηγούμαστε δηλαδή, εντέλει, στην προσπάθεια
εντοπισμού, ενίσχυσης και παραγωγής διακριτών σημαντικών χαρακτηριστικών, ικανών να
παράγουν μια διακριτή «φυσιογνωμία» η οποία δεν αφορά μόνο μια πόλη, ένα «city branding»,
αλλά ευρύτερα μια φυσιογνωμία νησιού. Αν αυτή είναι η τελική, «πρακτική» σκοπιμότητα αυτού
του άρθρου, τότε πια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που η προσπάθειά μας μπορεί να αλιεύσει,
εξετάζοντας το νησί της Σύρου γενικά και ειδικότερα την τοπιακή περιοχή της Ερμούπολης και της
Άνω Σύρας;
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Ας επιστρέψουμε στον τίτλο…
Ένα πρώτο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η ποιότητα της παράδοσης η οποία θα

μπορούσε περιοριστικά να θεωρηθεί ως εντοπισμένη στον οικισμό της Άνω Σύρας.
Ένα δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό αφορά τη νεότερη πόλη, την Ερμούπολη,

διατηρημένη στο κεντρικό της τμήμα σε αμιγώς νεοκλασσική μορφή.
Εντούτοις κανένα από τα δυο προηγούμενα χαρακτηριστικά δεν εμφανίζεται, στην

περίπτωση της Σύρου, με μια «τυπική» μορφή. Αυτό άλλωστε είναι και το εξόχως ενδιαφέρον, από
θεωρητική άποψη, με την περίπτωση που εξετάζουμε.

Η Σύρος και η ανατροπή των συμβατικών παραδοχών που αφορούν την παράδοση και την
ιστορία. Η μοναδική σημασία των παραδειγμάτων της Σύρου

Τα παραδείγματα που προσφέρει η Σύρος, τόσο στον οικισμό της παράδοσης όσο και στην
πόλη της συγκροτημένης ιστορικής αναφοράς, δεν είναι, με κανένα τρόπο δεν είναι, τυπικά
παραδείγματα. Χωρίς υπερβολή η Ερμούπολη διαθέτει χαρακτηριστικά μοναδικά για τον νεότερο
Ευρωπαϊκό και Δυτικό πολιτισμό, τοποθετώντας, μόνον αυτή, τη νεοκλασσική επανεγγραφή, τη
νεοκλασσική «αναγέννηση», στην εγγύτητα του αρχαιοελληνικού «ιερού» κύκλου των Κυκλάδων
νήσων.

Αλλά και η Άνω Σύρα, πολύ πέρα από την αρχιτεκτονική της ποιότητα, καταρρίπτει με
μοναδικό τρόπο τις συμβατικές θεωρητικές παραδοχές για τον ορισμό της παράδοσης. Αποδεικνύει,
με άλλα λόγια, τα θεωρητικά κενά των απόψεών μας για τον παραδοσιακό λαϊκό πολιτισμό,
αποδεικνύοντας πως, σε μεγάλο βάθος χρόνου, η παράδοση αυτή, τουλάχιστο για την Ευρωπαϊκή
περιοχή, ποτέ δεν υπήρξε απομονωμένη και επιπλέον ποτέ δεν υπήρξε αποκομμένη από την ιστορία,
τη συγκροτημένη ιστορία του Δυτικού Ευρωπαϊκού κόσμου.

Αν με τον όρο «παράδοση» αποδίδουμε πολιτισμικές σχέσεις εσωστρεφείς και αυτάρκεις
στην εσωτερική τους αναπαραγωγή, τότε ο Ευρωπαϊκός χώρος και πολύ περισσότερο η λεκάνη της
θάλασσας της Μεσογείου, ανατρέπουν διαρκώς αυτόν τον πολιτισμικό εγκλεισμό. Πόσο βαθιά
πρέπει να «βουτήξουμε» στη θάλασσα του χρόνου, ώστε να εντοπίσουμε έναν μεσογειακό αν-
ιστορικό τόπο; Πόσο βαθιά ώστε να διαφύγουμε από τις οργανωτικές υποδείξεις του Ηροδότου, από
την ιστορική συνείδηση που εγκαθιδρύεται, από την αρχή ήδη των χρόνων, στη μητέρα θάλασσα
των φωτεινών πολιτισμών;

Ο σύγχρονος μελετητής ανακαλύπτει άμεσα πως ο οικισμός της παραδοσιακής Άνω Σύρας
αποτελεί κέντρο πολιτικής διείσδυσης του κραταιού Γαλλικού Βασιλείου στην ανατολική Μεσόγειο.
Πως συνιστά δηλαδή εστία εγκαθίδρυσης συγκροτημένων πολιτικών, στρατηγικών και πολιτιστικών
συσχετισμών.

Στη νεότερη περίοδο πάλι, η Άνω Σύρα, η Απάνω Χώρα όπως την αποκαλούν οι κάτοικοι
της, οι Απανωχωρίτες, αποβαίνει πυρήνας ανάπτυξης, ισχυρότατος πυρήνας ανάπτυξης του λαϊκού
πολιτισμού του «περιθωρίου», σημείο συγκρότησης ενός νεότερου λαϊκού πολιτισμού. Πολιτισμού
ο οποίος επιδεικνύεται στο νεότερο ρεμπέτικο τραγούδι. Πολιτισμού ο οποίος φαίνεται να
παράγεται από τη σύγκλιση στοιχείων της μουσικής παράδοσης των πολιτισμών της ημέτερης Εγγύς
Ανατολής, με την πολιτισμική ευαισθησία της νεότερης Ελληνικής εργατικής τάξης. Των κατοίκων
δηλαδή των βιομηχανικών περιοχών κύρια και των λιμανιών της νεότερης Ελλάδας.
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Επιμένοντας στη σχέση της προβιομηχανικής παράδοσης με το τοπίο

Προλογίζοντας ένα βιβλίο με τον ιδιαίτερα προκλητικό τίτλο Η Επινόηση της Παράδοσης, ο
Eric Hobsbawm εξηγεί πως η επινόηση αυτή, «τόσο ενδιαφέρουσα για τους ιστορικούς των δυο
παρελθόντων αιώνων», εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της αντίθεσης προς τη «διαρκή μεταβολή και
ανανέωση του σύγχρονου κόσμου» και της προσπάθειας «να συγκροτηθούν τουλάχιστον κάποιες
όψεις της κοινωνικής ζωής μέσα σε αυτόν ως αμετάβλητες και σταθερές»27.

Ε.3.: Ο Μάρκος Βαμβακάρης, από τις κεντρικές προσωπικότητες της νεότερης Ελληνικής
ρεμπέτικης κουλτούρας. Γεννήθηκε και πέρασε ένα μέρος της ζωής του στην Απάνω Χώρα.

Με την έννοια αυτή, πολλά από τα στοιχεία των τοπικών παραδόσεων που θεωρούνται
αποτελέσματα παλαιότατης συγκρότησης, είναι στην πραγματικότητα προϊόντα πολύ νεότερων
ηθελημένων «κατασκευών». Επιπλέον το ενδιαφέρον για την παράδοση, η αναφορά στην παράδοση,
χαρακτηρίζει τη νεότερη, την εγγύτερη σε εμάς περίοδο - είναι επομένως ιστορικά σχετική.

Τι υπονοείται όμως με τη διατύπωση «ιστορικά σχετική»; Η αναφορά στην παράδοση,
υπονοείται με τη διατύπωση αυτή, αποτελεί πολιτιστική επιλογή, ας τονιστεί εδώ ο όρος
«πολιτιστική» σε αντίθεση με τον όρο «πολιτισμική», η οποία δεν χαρακτηρίζει γενικά τις κοινωνίες
που γνωρίζουμε. Χαρακτηρίζει ειδικότερα τις κοινωνίες μετά την πρώτη βιομηχανική περίοδο
ανάπτυξης. Κοινωνίες, θα παρατηρήσουμε, οι οποίες ήδη έχουν βιώσει την πρώτη περίοδο έντονων
ριζικών πολιτισμικών ανακατατάξεων και, ας βιαστούμε να το σημειώσουμε ήδη, τις πρώτες ριζικές
περιβαλλοντικές νεότερες καταστροφές και την πρώτη, σε άθλιες συνθήκες, συσσώρευση
πληθυσμού στις εργατικές επεκτάσεις των μεγάλων Ευρωπαϊκών πόλεων.

Κοινωνίες δηλαδή οι οποίες έχουν ήδη βιώσει το «τοπίο», μεταφορικά, μεγάλων πολιτικών
και πολιτισμικών πιέσεων και οι οποίες έχουν βιώσει, επίσης, τις μεγάλες πιέσεις υποβάθμισης που
ασκήθηκαν ήδη στο δομημένο, στο αγροτικό και στο φυσικό περιβάλλον, στο τοπίο, με την
κυριολεκτική χρήση του όρου αυτήν την φορά, αστικό και εξωαστικό.

Αλλά η αναφορά στην παράδοση, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα η «εφεύρεση» κάποιας
παράδοσης, δεν αποτελεί πολιτιστική ή πολιτισμική ανάγκη μόνο - ή έστω πολιτική ανάγκη που

27 Πρβλ σελ. 10, από την εισαγωγή του Hobsbawm με τίτλο «Επινοώντας παραδόσεις - Inventing traditions».
(Hobsbawm και Ranger -επιμ., 2004).
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αναδύεται κύρια μέσα από πολιτιστικά ή πολιτισμικά αιτήματα. Με πολύ συγκεκριμένο τρόπο η
αναφορά στην παράδοση μπορεί να είναι αμεσότερα πολιτική. Μπορεί να αποτελεί την πολιτισμική
εκδοχή ενός πεδίου πολιτικών διεκδικήσεων οι οποίες συνάπτονται σαφώς με όρους πολιτικής
ταυτότητας ή, ακόμη σαφέστερα, με όρους εθνικής ταυτότητας. Εθνικής ταυτότητας ή εθνικής
ιδιαιτερότητας που διεκδικείται μέσω της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας και της πολιτισμικής
διαφοράς.

Με αυτήν την έννοια δεν αναφερόμαστε στην παράδοση εν γένει, αλλά στις ιδιαίτερες
«παραδόσεις» και με αυτήν την έννοια επίσης, μολονότι το πεδίο στο οποίο απευθύνεται η
παράδοση είναι πεδίο πολιτισμικό-cultural, η συγκρότησή της είναι στη βάση της πολιτιστική,
εκπορεύεται δηλαδή από την περιοχή του κεντρικά οργανωμένου Πολιτισμού-civilisation.
Συγκροτείται δηλαδή, ως θεωρητική κατασκευή, από τις ίδιες ομάδες προς τις οποίες υποθετικά
ασκεί κριτική, από τις ομάδες δηλαδή κεντρικού πολιτιστικού ελέγχου ή τουλάχιστον από κάποιες
από αυτές.

Σε ένα διεισδυτικότατο ιστορικό κείμενό του, ο Isaiah Berlin περιγράφει τον τρόπο με τον
οποίο το τέλος του Τριακονταετούς Πολέμου, αφήνει στις Γερμανικές πληθυσμιακές ομάδες το
αίσθημα της στρατιωτικής και πολιτικής αδυναμίας (Berlin, 2000). Αίσθημα που θα τις καθορίσει
στη συνέχεια, απέναντι στις υπόλοιπες, μεγάλες, ισχυρές Ευρωπαϊκές δυνάμεις28. Αν οι Ευρωπαϊκές
αυτές ισχυρές δυνάμεις εκπροσωπούνται από μια κεντρική πολιτιστική παραγωγή, η οποία διεκδικεί
υπερτοπική σημασία, τότε οι περιφερειακές Ευρωπαϊκές δυνάμεις οφείλουν να αντιτάξουν,
προκειμένου να επιβιώσουν κατ΄ αντιπαράθεσιν, μια τοπικιστική πρόταση με σαφή πολιτικά
χαρακτηριστικά.

Στον αντίποδα μιας πρότασης, κοινής για πολλούς εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού
Διαφωτισμού, σύμφωνα με την οποία οι βασικές αρχές της ανθρώπινης, κοινωνικής και πολιτικής
συμπεριφοράς είναι «φύσει» όμοιες, η κριτική στάση των περιφερειακών Ευρωπαϊκών χωρών θα
αντιτάξει την αξίωση της διαφοράς. Θα επιμείνει δηλαδή στις διαφορές των πληθυσμών, τις
συσχετισμένες με την ιδιαιτερότητα του πολιτισμού τους και τελικά με την ιδιαιτερότητα της
καταγωγής τους.

Αν όμως ο Πολιτισμός-civilisation, στον οποίο αυτή η νέα σειρά ρομαντικών θεωρήσεων
αντιτίθεται, είναι πολιτισμός κεντρικός και επίσημος, η αμφισβήτησή του οφείλει να εφεύρει ένα
άλλο πεδίο υπεροχής ή τουλάχιστον ιδιαίτερης σημασίας. Πρόκειται για το πεδίο του πολιτισμού-
culture των ευρύτερων λαϊκών ομάδων, στον οποίο ο Γερμανός φιλόσοφος, θεολόγος, ποιητής και
φιλόλογος Johann Gottfried Herder θα αποδώσει τον χαρακτηρισμό «Volksgeist», δηλαδή «πνεύμα»
ή «ψυχή του λαού».

Ο Herder, που η θεωρία του για την προτεραιότητα της διαίσθησης σε σχέση με τη λογική
απόκριση θα επηρεάσει σημαντικά τις απόψεις του Ρομαντισμού, θα επιμείνει ουσιαστικά στο
αίτημα για την πολιτική αυτοδιαχείριση των επιμέρους εθνικών ομάδων, συγκροτώντας τη θέση που
θα αποκληθεί «φυσικός» ή «οργανικός εθνικισμός». Είναι εύλογο, η υποστήριξη αυτού του
καταγωγικού εθνικισμού να μην παραπέμπει μόνο στην κοινή καταγωγή αίματος, στο «όμαιμον»
του εθνικού πληθυσμού, αλλά επίσης στην κοινή καταγωγή εδάφους, στο κοινό «πάτριο» έδαφος.
Αλλά η πατρίδα αυτή είναι ήδη τοπίο - πολιτισμικό τοπίο, cultural landscape29, τοπίο όλων των
πολιτιστικών εγγραφών οι οποίες έχουν «επί τόπου» κατατεθεί.

Γιατί είναι όμως πολιτισμικό τοπίο; Γιατί επιπλέον υποχρεώνεται να αποτελέσει τοπίο όλων
των πολιτισμικών εγγραφών και όχι μόνο αυτών που προέρχονται από τις κυρίαρχες πολιτιστικά
τάξεις; Όχι μόνο αυτών που προέρχονται από τον κεντρικό Πολιτισμό;

Κατ’ αρχάς η κεντρικότητα του Πολιτισμού - civilization, δεν είναι μόνο κεντρικότητα των
κυρίαρχων τάξεων, αλλά επίσης των κεντρικών ισχυρών κρατών.

28 Βλ. σελ. 74,75.
29 Όπως περιγράφεται από τη σύναψη όρων που εισάγει ο Αμερικανός γεωγράφος Carl Ortwin Sauer και η Σχολή του
Τοπίου του πανεπιστημίου του Berkeley.
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Η απάντηση σε αυτόν τον Πολιτισμό - civilization από τα περιφερειακά, λιγότερο ισχυρά
κράτη, από τις λιγότερο ισχυρές εθνικές ομάδες του Ευρωπαϊκού χώρου, απαιτούσε τη συγκρότηση
ενός αντίρροπου πεδίου το οποίο φάνηκε να προσφέρεται από τον λαϊκό πολιτισμό και την
παράδοση… Προσοχή όμως. Στον λαϊκό αυτόν πολιτισμό, στη παράδοση, παρουσιάζεται να
συμμετέχει το σύνολο του πληθυσμού, από τους αγρότες έως και τους ηγεμόνες. Όμοια με τον κοινό
αυτόν πολιτισμό, ως συνεκτικός υποδοχέας όλων των τάξεων, εμφανίζεται και το πάτριο έδαφος, η
μητέρα πατρίδα και το τοπίο της. Η αναφορά στην παράδοση δεν εμφανίζεται επομένως, στην
παλαιότερη περίοδο ανάπτυξης, ως κίνηση εσωτερικής πολιτικής ανατροπής αλλά μάλλον ως
αίτημα εθνικής υποστήριξης που αναφέρεται σε παλαιότερους όρους συγγένειας, κοινής
καταγωγικής συνοχής, όπως και η εδαφική επικράτεια που αντιστοιχεί στο γηγενές τοπίο της
μητέρας χώρας.

Ώστε η παρουσία του τοπίου, ως σημαντικό πεδίο αναφοράς των νεότερων εθνικών και
εθνικιστικών διαδικασιών, εμφανίζεται σημαντική για τη δήλωση της καταγωγής των πληθυσμών
και βέβαια για τη δήλωση των εδαφικών τους απαιτήσεων.

Αλλά, καθώς η καταγωγή των πληθυσμών και της εθνικής συνοχής τους προβάλλεται ως
παλαιότατη, συνήθως πέραν της νεότερης ιστορίας, το τοπιακό «σχήμα» που της αποδίδεται
εμφανίζεται και αυτό ως αντίστοιχα αχρονικό - ή τουλάχιστον τοποθετείται και αυτό πέρα από τη
νεότερη ιστορία. Συχνά δηλώνεται η αυτοτελής, προ-πολιτισμική φυσική του ποιότητα και δύναμη...
Άλλοτε πάλι παρουσιάζεται σπαρμένο από παλαιότατα ίχνη καταγωγής, ερείπια και μνήμες ή
συνδέεται με την ποιότητα των οικιστικών παραδειγμάτων και προκρίνεται ως σημαντικό, ώστε να
γαλουχήσει τόσο τον λαϊκό ψυχισμό όσο και ηγετικές ομάδες.

Οι τρεις αυτές εκδοχές αναφοράς στο τοπίο είναι εξίσου ερμηνεύσιμες και παραπέμπουν,
όλες, και η πρώτη και η δεύτερη, πέρα από την άμεση αναφορά της τρίτης, στη συγκρότηση και στα
χαρακτηριστικά της παράδοσης.

Δικαιούμαστε επομένως να ισχυριστούμε πως η αναγνώριση ή η επινόηση της παράδοσης
από τις νεότερες κοινωνίες, περιλαμβάνει αναγκαστικά και τη συσχέτιση της παράδοσης αυτής
με το τοπίο.

Άλλοτε εμπρόθετα και συνειδητά και άλλοτε στο πλαίσιο αυτοματικών μηχανισμών
αντίδρασης, σε αντίθεση προς τους διαρκώς μεταβαλλόμενους όρους ζωής τους, οι νεοτερικές
κοινωνίες επιχείρησαν να διατηρήσουν ή να «κατασκευάσουν» ιστούς προ-βιομηχανικών
αναφορών, τις οποίες θεωρούσαν αναγκαίες, ώστε να συντηρήσουν ή να συγκροτήσουν βασικά
στοιχεία της φυσιογνωμίας τους. Η κατασκευή αυτών των ιστών, αυτών των διχτυών,
υφασμένων από «αγρόσυρτο καιρό και ισχυρές δυνάμεις»30, προορισμένων να αλιεύσουν
βαθύτερες καταγωγικές αποδείξεις, εξακολουθεί να απασχολεί και τις κοινωνίες του καιρού μας.
Στα πλέγματά τους περιλαμβάνονται με τρόπο κεντρικό, στις μέρες μας όπως και στην αφετηρία
του πρώτου Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για την παράδοση, και οι αναφορές στο τοπίο - τοπίο
φυσικού υποβάθρου, τοπίο παλαιότατων ιχνών ή τοπίο προβιομηχανικών οικιστικών
συγκροτήσεων.

Επιχειρώντας να εξηγήσουμε σε βάθος την προηγούμενη βασική διατύπωση θα επανέλθουμε
σε ένα προηγούμενο σχόλιο. Ο Ρομαντισμός, με τον οποίο το ενδιαφέρον για τους
προβιομηχανικούς πολιτισμούς όσο και για το φυσικό υπόβαθρο συνδέονται άμεσα, έχει ήδη βιώσει,
πέρα από τις ραγδαίες, ιλιγγιώδεις μετατροπές των κοινωνικών σχέσεων, πέρα από την αδυναμία
του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού να πραγματοποιήσει τις εξαγγελίες του για ισότητα, κοινωνική
δικαιοσύνη και συνολική ευδαιμονία, το πρώτο μεγάλο κύμα περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Έτσι η
απαίτηση για τη διατήρηση της προβιομηχανικής πολιτισμικής φυσιογνωμίας εμφανίζεται τελικά ως

30 Πρόκειται για αναφορά του Σ. Κονταράτου, στο καταστατικό για τη διερεύνηση των γερμανικών λαϊκών τραγουδιών
κείμενο του L.A. von Arnim: Von Volksliedern, του 1805. (Κονταράτος, 1986, σελ. 51).
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απαίτηση αλληλέγγυα προς τον σεβασμό για τις φυσικές ποιότητες - συνθήκη η οποία σήμερα
αποβαίνει άμεσα κατανοητή.

Τοπίο λοιπόν και παράδοση παραμένουν αξεχώριστα όχι μόνο γιατί και τα δυο μπορούν να
υποδείξουν αχρονική παρουσία, την αναφορά στην αρχή των χρόνων ή στην αρχή της καταγωγής
κοινωνικών και εθνικών ομάδων, αλλά γιατί παρουσιάζονται, επιπλέον, εξίσου ευάλωτα απέναντι σε
ανεξέλεγκτες διεργασίες φθοράς και καταστροφής. Διεργασίες οι οποίες αναγνωρίζονται ως
υπερτοπικές ήδη κατά τον 18ο αιώνα και ως παγκοσμιοποιημένες στην εποχή μας.

Η μεταβολή των θεωρήσεων για τον πολιτισμό ανάλογη με τη μεταβολή των θεωρήσεων για
το τοπίο

Αν μια μόνο πρόταση επιχειρούσε να συμπυκνώσει τα θεωρητικά θεμέλια που υποστηρίζουν
αυτό το άρθρο, τότε η πρόταση αυτή θα επεσήμαινε πως η μεταβολή των θεωρήσεων για το τοπίο,
στο εύρος της νεότερης Δυτικής ιστορίας, ακολουθεί κατά πόδας τη μεταβολή των θεωρήσεων των
Δυτικών κοινωνιών για τον πολιτισμό.

Στο πλαίσιο των προηγούμενων διαδοχικών μεταβολών μπορούμε να εξηγήσουμε τη
διαδοχική αξιολόγηση των τοπιακών θεωρήσεων που εισηγείται η Σύρος και τη σημερινή απόδοση
ενδιαφέροντος στην ταυτόχρονη, αθροιστική τους παρουσία. Κατά σαφή τρόπο η συγκρότηση των
οικιστικών μορφωμάτων στην επιφάνεια του κυκλαδικού νησιού, περιγράφει τρεις τουλάχιστον
διακριτές στάσεις για τη συσχέτιση με το τοπίο.

Μια πρώτη στάση παρέμβασης στο τοπίο, στο παράδειγμα της Σύρου, αναφέρεται στην
άμεση διαδικασία συσχέτισης της προβιομηχανικής πολιτισμικής παραγωγής και των
προβιομηχανικών οικισμών ειδικότερα, με το φυσικό τοπιακό τους υπόβαθρο.

Το τοπιακό αυτό υπόβαθρο δεν αναγνωρίζεται ακόμη, από τις αντίστοιχες κοινότητες, ως
διακριτή παρουσία, αλλά εντούτοις υποστηρίζει απόλυτα την πολιτισμική συγκρότηση με σχέσεις
άμεσης ταύτισης φυσικού και κοινωνικού. Οι σχέσεις αυτές ευνοούν ίσως, για την περιγραφή τους,
τη χρήση του επίθετου «οργανικές», υποδεικνύοντας μια περίπου φυσική αμεσότητα, με τη οποία ο
πολιτισμός των κοινοτήτων της παράδοσης, στην περίπτωσή μας της αγροτικής, προβιομηχανικής
κοινότητας της Άνω Σύρας, εκφύεται από το φυσικό του υπόβαθρο ακολουθώντας μια προ-
κοινωνική, βιολογικής προτεραιότητας διαδικασία.

Προφανώς οι προβιομηχανικές κοινωνίες διαθέτουν επίσης πολύπλοκα πολιτισμικά
συστήματα, οπότε πρέπει μάλλον να συσχετίσουμε το επίθετο «οργανικές», με ρομαντικά
ιδεολογήματα τα οποία τείνουν να αποδώσουν στις παραδοσιακές κοινότητες ποιότητα
αδιαμφισβήτητη, κατοχυρωμένη από την αναλογία των φυσικών διεργασιών. Το παράδειγμα της
Άνω Σύρας πείθει μάλλον, όπως ήδη τονίσαμε, πως αυτή η πλήρης αμεσότητα προφανώς δεν
υπήρξε, ιδιαίτερα σε ένα χώρο πυκνότατων ανταλλαγών και πολιτιστικών επιρροών, όπως η
Μεσόγειος. Ο αγροτικός οικισμός αποτελεί επίσης σημείο συσχετισμού με την παντοδύναμη Αγία
Έδρα και την ισχύ του Γαλλικού Βασιλείου. Είναι εντούτοις προφανές πως παρά τις «υψηλές» αυτές
επιρροές, η κουλτούρα του τόπου χαρακτηρίζεται από την ώσμωση της ανθρώπινης κοινότητας με
τα φυσικά στοιχεία του τοπίου και φαίνεται πως αυτή η στενότατη συσχέτιση διατηρήθηκε έως τις
παραμονές της σύγχρονης περιόδου.

Αλλά αποδίδεται επίσης, στο παράδειγμα της Σύρου, μια δεύτερη στάση παρέμβασης στο
τοπίο, η οποία μπορεί να περιγραφεί ως ελεγχόμενος σχεδιασμός. Ως στάση δηλαδή επιβολής στο
φυσικό υπόβαθρο του εδάφους και στο προϋπάρχον τοπίο, με βάση ήδη συγκροτημένους, διεθνείς
στην επιρροή τους, όρους αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού.

Οι εισαγόμενοι αυτοί όροι αντιστοιχούν σε νέες, καινοφανείς συνθήκες ζωής που εισάγονται
και αυτές, ασκώντας ριζικές πιέσεις μεταβολής στο νησί. Συνδέονται με την εγκατάσταση στη Σύρο,
κατά τη διάρκεια της Ελληνικής επανάστασης, ομάδων προσφύγων με αστικές προοπτικές
ανάπτυξης οι οποίες θα στραφούν, μετά τη συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους, σε υπερτοπικό
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διεθνές επίπεδο, σε εξωστρεφείς δραστηριότητες όπως η ναυτιλία και το εμπόριο. Είναι επομένως
φυσικό να υπηρετούν, οι νέοι αυτοί όροι δόμησης και οικιστικής οργάνωσης, τις αναπτυξιακές
προθέσεις των αστών κατοίκων της Ερμούπολης και να προβάλλουν την προσπάθεια ταύτισής τους
με διεθνή πολιτιστικά, οικονομικά και πολιτικά πρότυπα.

Στο παράδειγμα της Ερμούπολης δε διαθέτουμε βέβαια μια σχεδιασμένη τοπιακή
παρέμβαση με τη μορφή ενός περιαστικού πάρκου ή ενός εκτεταμένου αστικού κήπου. Μπορούμε
όμως να επιμείνουμε στην παρατήρηση πως ο νεοκλασσικισμός του 18ου και 19ου αιώνα διαθέτει
συγκροτημένη τοπιακή παιδεία, την οποία αποδεικνύει διαρκώς κατά το σχεδιασμό του αστικού
τοπίου.

Ε.4.: Η νεοκλασσική Ερμούπολη με έμφαση στραμμένη προς τα δυτικά πρότυπα

Όπως στην περίπτωση της ένταξης του Δημαρχείου της Ερμούπολης στο φυσικό ανάγλυφο
του εδάφους και της συσχέτισής του με την κεντρική πλατεία της πόλης. Το Δημαρχείο,
σχεδιασμένο από τον Γερμανό νεοκλασσικιστή αρχιτέκτονα Ernst Ziller, συνδέεται μέσω του άξονα
συμμετρίας του με τον άξονα της πλατείας που αναπτύσσεται εμπρός του, όπως και με την αξονική
οπτική προς το λιμάνι μέσω της οδού Ερμού.

Διαθέτουμε επομένως, ενταγμένο στο γενικό παράδειγμα της Σύρου, το επιμέρους
παράδειγμα μια οικιστικής οργάνωσης που αναπτύχθηκε από την άμεση «οργανική» σχέση ανάμεσα
στο φυσικό τοπιακό υπόβαθρο και στην πολιτισμική παραγωγή μιας αγροτικής προβιομηχανικής
πολιτισμικής εκδοχής - culture. Αλλά διαθέτουμε επίσης και το επιμέρους παράδειγμα μιας αστικής
συγκρότησης η οποία διαθέτει τα χαρακτηριστικά του κεντρικού αστικού Πολιτισμού - civilisation.

Η περισσότερο ενδιαφέρουσα παρατήρηση όμως αφορά τη διαπίστωση πως, στο πλαίσιο της
νεότερης Δυτικής ιστορίας, παραδείγματα παραδοσιακού χαρακτήρα, όπως το πρώτο,
αναγνωρίζονται και αξιολογούνται μέσω της κριτικής στάσης που ακολουθεί παραδείγματα
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κεντρικής πολιτιστικής έκφρασης, όπως το δεύτερο. Με διαφορετική διατύπωση η σημασία των
περιφερειακών πολιτισμικών εκφράσεων, των cultures31, που μπορεί να αποδίδονται σε πληθυντικό
αριθμό, δεν αναγνωρίζεται και δεν αξιολογείται παρά μόνο μέσω της κριτικής στάσης που
στρέφεται κατά της ενικής αλαζονείας του κεντρικού Πολιτισμού - civilization. Η αναγνώριση και
αξιολόγηση των πολιτισμικών περιφερειακών ιδιωμάτων δεν πραγματοποιείται παρά μόνο μέσα από
την αναγνώριση των αδιεξόδων που χαρακτηρίζουν την εμμονή στον κεντρικό Δυτικό πολιτισμό,
ουσιαστικά δηλαδή πραγματοποιείται μέσα από την ωρίμανση και την κριτική διάθεση που ο
κεντρικός Πολιτισμός - civilization στρέφει προς τον εαυτό του, αμφισβητώντας την πληρότητα και
την αυτάρκειά του.

Προσεγγίζουμε τότε την τρίτη στάση θεώρησης του τοπίου, της οποίας την παρουσίαση
εξαγγείλαμε προηγούμενα, συνδέοντάς την με το παράδειγμα της Σύρου.

Αν η πρώτη στάση αφορούσε μια παρέμβαση ώσμωσης με το φυσικό υπόβαθρο, ασύνειδη
όμως ώστε να φθάνουμε να μειώνουμε τη λογική της συγκρότησης, παρομοιάζοντάς την με
βιολογική αντίδραση, αν η δεύτερη αφορούσε έλλογες συνειδητές διεργασίες επιβολής, τυφλές
όμως για διαφορετικά πολιτισμικά παραδείγματα και ανίκανες επομένως να διδαχθούν από αυτά, η
τρίτη στάση αφορά την κριτική αποτίμηση των δυο προηγούμενων προσεγγίσεων. Χαρακτηρίζει
κατ΄ αρχάς την αφετηρία ανάπτυξης του Ρομαντισμού, στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου
αιώνα, όταν η ρομαντική πρόταση στρέφεται προς τις κουλτούρες της παράδοσης και προς το
φυσικό τοπίο απορρίπτοντας πλήρως, στις ακραίες εκδοχές της, την κηδεμονία της παλαιότερης
πολιτιστικής αυθεντίας.

Η πατροκτονία αυτή εντούτοις έδωσε τη θέση της, στους αιώνες που ακολουθούν, σε μια
σειρά από απόπειρες κριτικού συσχετισμού, κατά τον οποίο το τοπίο εμπρόθετα και σχεδιασμένα
διεισδύει στο εσωτερικό των αστικών συγκροτήσεων, ενώ οι κουλτούρες και η οικιστική παραγωγή
των παραδοσιακών κοινοτήτων αποτελούν αντικείμενο μελέτης και φροντίδας των αναπτυγμένων
κοινωνιών. Αλλά αυτή η φροντίδα διάσωσης περιλαμβάνει βέβαια, κατά τη δεύτερη αυτή
εκτεταμένη περίοδο κριτικής προσέγγισης που αγγίζει τις μέρες μας, και την παραγωγή της
κεντρικής πολιτιστικής παραγωγής, εντάσσοντας όλα αυτά, την παράδοση, την κεντρική ιστορία και
το τοπίο φορέα τους, στην περιοχή της κληρονομιάς του πολιτισμού.

Ας αφήσουμε κατά μέρος την ουσιώδη αντίρρηση σύμφωνα με την οποία η προηγούμενη
«φροντίδα» αποτελεί την τελική πανουργία ελέγχου, εκ μέρους της κεντρικής πολιτιστικής
οργάνωσης και ας ακολουθήσουμε την ετυμολογική προσέγγιση των όρων, με τους οποίους
δηλώνονται στις λατινογενείς γλώσσες ο πολιτισμός, είτε ως Πολιτισμός-civilization είτε ως
πολιτισμός ή πολιτισμοί-cultures και οι σχετικοί και με τις δύο εκδοχές, επιθετικοί προσδιορισμοί.

Μπορούμε να επισημάνουμε πως στις λατινικές εκδοχές του ο Πολιτισμός–civilization
παραπέμπει σε κοινωνικές συγκροτήσεις αστικού χαρακτήρα, με δυναμικό προσδιορισμό.
Μπορούμε εύκολα να αναγνωρίσουμε στην ετυμολογία της λέξης την αντιστοιχία με το λατινικό
civilis, που σημαίνει το πολιτικό, το συσχετισμένο με τις επίσης λατινικές λέξεις για τον πολίτη,
civis και για την αστικότητα, civitas. Ο Émile Benveniste, στο κείμενό του για τον πολιτισμό
σημειώνει πως από την πρώτη ήδη βεβαιωμένη χρήση της λέξης, αυτήν του μαρκήσιου de Mirabeau,
ο όρος δεν προσφέρει μόνο μια «ιστορική άποψη της κοινωνίας, αλλά επίσης μια αισιόδοξη και
αποφασιστικά μη θεολογική ερμηνεία της ανάπτυξής της»32.

31 O Σ. Κονταράτος στο προηγούμενο, σημειώνει τρεις κατευθύνσεις ενδιαφέροντος, μέσω των οποίων η ρομαντική
αντίρρηση απαντά στο απόλυτο κύρος του κεντρικά συγκροτημένου νεότερου Δυτικού Πολιτισμού. Η πρώτη
αναφέρεται στη στροφή του ενδιαφέροντος προς το μεσαιωνικό παρελθόν. Η δεύτερη αναφέρεται στο ενδιαφέρον για
τις περιφερειακές εκφράσεις του λαϊκού πολιτισμού των ίδιων των Ευρωπαϊκών, Δυτικών χωρών. Η τρίτη τέλος
αναφέρεται στο ενδιαφέρον των Δυτικών για άλλους μη Ευρωπαϊκούς πολιτισμούς-cultures, όπως αυτοί που συνδέονται
για παράδειγμα με την τάση του οριενταλισμού (Κονταράτος, 1986).
32 Έστω και αν ο ίδιος ο Mirabeau, θεωρούσε τη θρησκεία ως πρωταρχικό παράγοντα συγκρότησης του Πολιτισμού. Τη
χρήση της λέξης civilization στη γαλλική γλώσσα, από τον Mirabeau στο βιβλίο του L'Ami des hommes ou traité de la

http://en.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_Gabriel_Riqueti,_comte_de_Mirabeau
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Ο Raymond Williams, συσχετίζει το περιεχόμενο της λέξης civilization με τη θεσμική
οργάνωση, τις θεωρούμενες ως «υψηλές» εκφράσεις των κοινωνιών, την οικονομική και την
παραγωγική αναπτυξιακή συγκρότηση, την οργάνωση επιστημών, τις επίσημες τέχνες.
Διαφεύγοντας τη λεπτομερέστερη ανάλυση, καθώς η λέξη πολιτισμός είναι, σε οποιανδήποτε από
τις δυο εκδοχές της, κατά την επισήμανση του ίδιου του Williams, ανάμεσα στις περιπλοκότερες
από την άποψη του περιεχομένου της33, θα αντιστοιχίσουμε στον Πολιτισμό-civilization το επίθετο
«πολιτιστικός». Επίθετο με ενεργή πρόθεση, πρόθεση εκπολιτισμού, εκ-πολιτιστική πρόθεση.
Επίθετο που επιχειρεί να εντάξει στην περιοχή ελέγχου των Δυτικών κοινωνιών το σύνολο της
πραγματικότητας, στρέφοντας την εκπολιτιστική της δράση προς τα περιφερειακά λαϊκά στρώματα,
προς τις περιφερειακές μη Δυτικές κοινωνίες και τέλος προς την πλευρά της φύσης, παράγοντας τη
Δυτική τοπιοτεχνία της έντεχνης επεξεργασίας του τόπου.

Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός απαιτεί την Ελληνική καταγωγή του

Όπως ήδη έχουμε επεξηγήσει, η σχέση παράδοσης και τόπου αναφέρεται στον τρόπο με τον
οποίο το τοπίο γίνεται αντιληπτό, ερμηνεύεται ή διαμορφώνεται από τις περιφερειακές,
προβιομηχανικές στην καταγωγή τους, τοπικιστικές πολιτισμικές εκφράσεις. Αλλά, ενώ αυτός ο
συσχετισμός είναι απόλυτα κατανοητός πια, απόλυτα κατανοητός και στον Ελληνικό χώρο, αυτό
που περιέργως απορροφά διαρκώς και λιγότερο το ενδιαφέρον μας είναι η συνύπαρξη, στην ίδια
γεωγραφική Ελληνική επικράτεια, της γηγενούς παράδοσης και μιας πραγματικότητας η οποία
μάλλον υπερβαίνει το γηγενές κατά πολύ... Εννοούμε τη συσχέτιση του ίδιου γεωγραφικού χώρου,
στον οποίο αναφέρεται η δική μας παράδοση, με την Ελληνική αρχαιότητα και πιο ειδικά με τις
καταστατικές πολιτικές αναφορές των Δυτικών Πολιτισμών και πολιτευμάτων στην Ελληνική
αρχαιότητα.

Είναι εύκολο να συμφωνήσουμε πως κάθε ιδιαίτερος τόπος, σε κάθε σημείο αυτού του
κόσμου, δικαιούται μιας παράδοσης και ενός συγκεκριμένου τοπίου υποδοχής. Εντούτοις ελάχιστες
γεωγραφικές περιοχές, μόνον δύο ίσως, η Ιταλία και η Ελλάδα, διαθέτουν πολιτική κεντρικότητα για
το Δυτικό κόσμο και εξαιτίας της για τον παγκόσμιο Πολιτισμό. Ας επιμείνουμε στην Ελληνική
γεωγραφική επικράτεια.

Επιχειρώντας μια αναλυτικότερη προσέγγιση, θα σχολιάσουμε πως η πολιτισμική παραγωγή
των κοινοτήτων της παράδοσης αποστρέφεται κατ΄ ουσίαν την αξιολογική κατάταξη. Κάθε
παράδοση αποβαίνει κεντρική γι΄ αυτούς που την παρήγαγαν και επομένως υπερβαίνει τη
συγκριτική αξιολόγηση. Σε αντίθεση με αυτήν τη συνθήκη αξιολογικής ισότητας, η ιστορική
προβολή του σημερινού έστω Ελληνικού χώρου εγκαθίσταται στην απόλυτη κορυφή της Δυτικής
ιστορίας. Αποβαίνει με την έννοια αυτή απολύτως μη συγκρίσιμη, όχι εξαιτίας μιας ποσοτικά
αυξημένης παρουσίας μνημείων, αλλά γιατί, πολύ περισσότερο, αποτελεί την αρχική καταγωγική
στιγμή υψηλότατων, για τις Δυτικές κοινωνίες, πολιτιστικών και πολιτικών συγκροτήσεων. Μαζί με
αυτήν την ιστορική πρωτοκαθεδρία εγκαθίσταται και μια πρωτοκαθεδρία προσλήψεων τοπιακής
τάξης.

Είναι ίσως ο προηγούμενος λόγος, για τον οποίο η αναφορά στο Ελληνικό τοπίο, ακόμη και
όταν καθορίζεται από ρομαντικά ιδεολογήματα, δε μπορεί παρά να στρέφεται ταυτόχρονα προς την
αρχαιότητα. Ένα χαρακτηριστικό ανάλογο παράδειγμα προσφέρει ο ρομαντικός διανοούμενος
Περικλής Γιαννόπουλος, όταν αναφέρεται στο Αττικό τοπίο. Προσφέροντας μια τυπική εκδήλωση

population που γράφηκε στα 1756, αλλά δημοσιεύθηκε στα 1757, ο Benveniste τη θεωρεί πρότερη από τη χρήση της
στην αγγλική γλώσσα (Benveniste,1954). Επίσης (Binoche-επιμ., 2005).
33 Ο Williams αναφέρεται βέβαια στην λέξη culture, αλλά η παρατήρησή του ισχύει, με ακόμη εντονότερο τρόπο και για
το ελληνικό αντίστοιχο της λέξης που αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει ταυτόχρονα με την κουλτούρα και τον κεντρικό
Πολιτισμό – civilization (Williams, 1994).
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τοπικού ρομαντισμού, ο ελληνοκεντρικότατος Γιαννόπουλος34 περιγράφει με μητρική μεταφορά το
Ελληνικό τοπίο. «Ὅλοι οἱ βράχοι, οἱ λόφοι, τὰ βουνά, κάθονται ἕνα - ἕνα, σὰν ὡραῖαι γυναῖκες τοῦ
λαοῦ σεμνὰ ρεμβάζουσαι,», σημειώνει στην Ελληνική Γραμμή35, «σὰν μητέρες κρατοῦσαι εἰς τὴν
ἀγκαλιά των ὡραῖα παιδιά, σὰν Βυζαντιναὶ Παναγίαι γέρνουσαι ὀλίγον τὸ κεφάλι των…». Δεν είναι
εντούτοις δυνατό να απομακρυνθεί από την επιρροή της Ελληνικής αρχαιότητας. «Εἴτε Ὑμηττός, εἴτε
Ἀρδηττός, εἴτε Αἰγάλεων, εἴτε Πάρνης» συνεχίζει, «καὶ αὐτὸ ἀκόμη τὸ σὰν νευρώδης ἀλκιμότης
ἀρκαδικοῦ ἐφήβου Πεντελικόν, …ὅλα ὡραῖα στολισμένα λέγουν ἁπλῶς σὰν ἀγάλματα, σὰν ἐπιτύμβιοι
μορφαί: εἴμεθα ὡραῖα».

Με αποκαλυπτικό τρόπο ο Γιαννόπουλος προβάλλει πάνω στο υπόβαθρο του τοπίου, όπως
και ο Οδυσσέας Ελύτης στα collages του, την αναφορά στον λαϊκό πολιτισμό και στο βυζαντινό
πολιτισμό. Αλλά επίσης προβάλλει, στο ίδιο τοπίο και την αναφορά στην Ελληνική αρχαιότητα.

Γιατί όμως να επιμείνουμε σε αυτήν τη δεύτερη εκδοχή της αρχαίας ιστορικής αναφοράς,
ιδιαίτερα όταν συμμετέχουμε σε ένα συνέδριο που οργανώθηκε στον οικισμό της Άνω Σύρας,
οικισμό παραδοσιακό; Γιατί νομίζουμε πως το στοιχείο που διαφοροποιεί ριζικά την Άνω Σύρα από
κάθε άλλο παραδοσιακό οικισμό που γνωρίζουμε είναι η συμπαρουσία του με την Ερμούπολη και η
αμοιβαία τοποθέτησή τους σε έναν ομφαλό του Δυτικού πολιτισμού, στις Κυκλάδες.

Τι είναι η Ερμούπολη; Μια διατηρημένη σε πολύ υψηλό βαθμό νεοκλασσική πόλη. Τι είναι
ο νεοκλασσικισμός; Ένα αρχιτεκτονικό εκφραστικό σύστημα; Θα πρέπει να του αναγνωρίσουμε
μάλλον πως αποτελεί κάτι περισσότερο από αρχιτεκτονικό εκφραστικό σύστημα. Πως αποτελεί,
αυτός κύρια, την εμβληματική έκφραση της Δυτικής αστικής δημοκρατίας. Την αρχιτεκτονική
δήλωση πως οι Δυτικές κοινωνίες είναι επιτέλους αστικές δημοκρατίες. Αυτή τη δήλωση
προτάσσουν τα νεοκλασσικά τοπία των Ευρωπαϊκών Δυτικών πόλεων, όπως και οι νεοκλασσικές
αναφορές στις διαμορφώσεις των Δυτικών τοπιοτεχνήσεων.

Ανάμεσα σε όλες αυτές, τις νεοκλασσικές Δυτικές προσεγγίσεις, μια δικαιούται να
διεκδικήσει την απόλυτη προτεραιότητα. Πρόκειται βέβαια για τον Ελληνικό νεοκλασσικισμό και
για τη συνάρθρωση του με το Ελληνικό μη δομημένο τοπίο. Προφανώς το απόλυτο πρότυπο εν
προκειμένω αφορά την Αθήνα και τον Παρθενώνα. Αλλά δίπλα σ’ αυτά, οι Κυκλάδες προσφέρουν
επίσης έναν φωτεινό, αρχαίο ιερό κύκλο. Σκεφτείτε τις Κυκλάδες, σκεφτείτε μια μοναδική
νεοκλασσική πόλη, την Ερμούπολη - είναι αδιανόητο να μην αντιμετωπίσουμε αυτήν την
πραγματικότητα, οτιδήποτε και αν σκεφτούμε για την Άνω Σύρα.

Εδώ επομένως, στη Σύρο στη σχέση της Ερμούπολης με την Άνω Σύρα, την Απάνω
Χώρα των κατοίκων της, διαθέτουμε το τέλειο διδακτικό παράδειγμα για τη σχέση της κεντρικά
συγκροτημένης και σχολιασμένης ιστορίας και της παράδοσης, όπως και για την κατάθεση των
αρχιτεκτονικών, ιστορικών, ή παραδοσιακών παραδειγμάτων, σε ένα ενιαίο στην ανάπτυξή του
τοπίο.

34 Ένα άλλο χαρακτηριστικό που αποδόθηκε στον Γιαννόπουλο, εξαιτίας της ρομαντικής αυτοκτονίας του, είναι το
επίθετο «ερασιθάνατος», που σημαίνει «αυτός ο οποίος ερωτεύτηκε τον θάνατο». Ο χαρακτηρισμός από τον επίσης
ελληνολάτρη και αυτόχειρα Ιωάννη Συκουτρή.
35 Η παραπομπή στην Ελληνική Γραμμή του Π. Γιαννόπουλου, σε αντιστοιχία με κείμενο του Δ. Φιλιππίδη. (Φιλιππίδης,
1983), σελ. 34. Πρβλ. επίσης δικτυακή καταχώρηση αποσπασμάτων από την Ελληνική Γραμμή στον ιστότοπο
www.ellopos.net. Η πρώτη δημοσίευση του κειμένου του Γιαννόπουλου στην εφημερίδα Εστία, Αθήνα: 12 Απρ. 1910.

http://www.ellopos.net
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Ε.5.: To ιερό νησί της Δήλου. Ας σκεφτούμε τις
Κυκλάδες, ας σκεφτούμε τη μοναδική νεοκλασσική
Ερμούπολη, - είναι αδύνατο να μην εντυπωσιαστούμε
από αυτήν τη διπλή σχέση με την ελληνική αρχαιότητα,
οποιοδήποτε και αν είναι το ενδιαφέρον μας για τον
παραδοσιακό, μεσαιωνικό στην καταγωγή του, οικισμό
της Άνω Σύρας.
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Το ΦΡΕΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Ιωσήφ Στεφάνου,
Ομ.Καθηγητής ΕΜΠ, Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ
josephstefanou@gmail.com

Περίληψη
Στο Βόρειο μέρος της Σύρου, στο χωριό Σαν Μιχάλης, υπάρχει ένα αρχαίο πηγάδι το οποίο

φέρει το όνομα «Ελληνικό», όπως ακριβώς ονομαζόταν η τοποθεσία στην οποία βρέθηκε, στα τέλη
του 19ου αιώνα.

Η ποιότητα, η ακρίβεια και οι ιδιάζουσες λεπτομέρειες της κατασκευής του, ο ακριβής
προσανατολισμός από Νότο προς Βορά του σκαμμένου στο βράχο 27 μέτρων διαδρόμου προσπέλασης,
καθώς και μια σειρά ενδιαφέρουσων παρατηρήσεων σχετικών με το διαχρονικό ρόλο της Σύρου,
οδήγησαν σε μια έρευνα του ΕΜΠ. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας περιληπτικά εκτίθενται στο
παρόν άρθρο.

Λέξεις Κλειδιά: φρέαρ, Ελληνικόν, Σύρος, Σαν Μιχάλης, ύδρευση, ηλιοτρόπιο

Το Έργο χρηματοδοτήθηκε από έναν ιδιώτη που αγαπά ιδιαίτερα το νησί, τον κ. Κωνσταντίνο
Γεωργόπουλο.

Επιστημονικός υπεύθυνος του Έργου υπήρξε ο Καθηγητής και Διευθυντής του ως άνω Εργαστηρίου
Πολεοδομικής Σύνθεσης, Ιωσήφ Στεφάνου.

Στην Έρευνα συμμετείχαν επίσης οι καθηγητές:
Μανώλης Κορρές, Καθηγητής Ιστορίας Αρχιτεκτονικής Αρχιτέκτων Αρχαιολόγος
Παναγιώτης Τουλιάτος, Καθηγητής Οικοδομικής Αρχιτέκτων με ειδικές γνώσεις στην Αρχαία
Τεχνολογία.
Την ερευνητική ομάδα συμπλήρωσαν οι:
Ιουλία Στεφάνου, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος
Σμαράγδα Πετράτου-Φραγκιαδάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
Μιχαήλ Προβελέγγιος, Αρχιτέκτων Πολυτεχνείου Φλωρεντίας
Βασιλεία Στεφάνου, Συστήματα Πληροφορικής Καθηγήτρια Deree College
Αγησίλαος Οικονόμου, Δρ. ΕΜΠ Περιβαλλοντολόγος Πανεπιστ. Αιγαίου

Η μετάφραση των κειμένων στην Αγγλική γλώσσα έγινε από την επίκ. Καθηγήτρια ΑΠΘ,
Δρ. Δανάη Στεφάνου

Εισαγωγή

Τον Αύγουστο του 2004, ο Λούης Ρούσσος, ένας οδηγός ταξί, πρώην ναυτικός, άνθρωπος
παθιασμένος και αφοσιωμένος στην αναζήτηση των τοποθεσιών και των αρχαίων αναφορών της
νήσου Σύρου, επισκέφθηκε τον Καθηγητή Ι. Στεφάνου στο σπίτι του στη Χαλανδριανή, επάνω στο
βουνό, στα βόρεια του νησιού, σε μια θέση που ο ίδιος διάλεξε για να βλέπει όλο το αρχιπέλαγος
και τα Κυκλαδονήσια που περιβάλλουν τη Σύρο απέναντι ακριβώς από τη Δήλο.

mailto:josephstefanou@gmail.com
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Σχέδιο της σημερινής κατάστασης του φρέατος (Ι. Στεφάνου)

Ο επισκέπτης, με τον ενθουσιασμό που τον διακρίνει, προσπάθησε να πείσει τον Καθηγητή,
ότι μια σειρά ενδείξεων, αλλά και παρατηρήσεων που ο ίδιος είχε κάνει, τον βεβαίωναν ότι το
«Φρέαρ Ελληνικόν», ένα αρχαίο πηγάδι που είχε ανακαλυφθεί από χωρικούς στα τέλη του 19ου
αιώνα στην ομώνυμη θέση «Ελληνικό» στο χωριό Σαν Μιχάλης, δεν ήταν ένα απλό πηγάδι
ύδρευσης, αλλά ήταν το περίφημο Ηλιοτρόπιο του Φερεκύδη! Αν και πολλές από τις επιτόπιες ιδίως
παρατηρήσεις του ξεκινούσαν από εσφαλμένη βάση, αφού στην αρχαία κατασκευή του φρέατος
αυτό περιελάμβανε τα μετά από το 1875 κατασκευασθέντα από τους χωρικούς ιδιοκτήτες τμήματα,
και αν η σύνδεση ιστορίας, θρύλων και τόπων, σε πολλά σημεία δεν στηριζόταν παρά μόνο στην
ξέφρενη φαντασία του, εν τούτοις ο ενθουσιασμός και η αγάπη του για όλα αυτά που πίστευε ήταν
τέτοιος, που δύσκολα κανείς θα αποφάσιζε να τον απογοητεύσει ή να τον απορρίψει. Ο ίδιος είχε
πλησιάσει πολλούς ανθρώπους όχι άσχετους με την αρχαιολογία και την ιστορία, ενώ είχε
καταφέρει να εμφυσήσει ενθουσιασμό και να κινήσει το ενδιαφέρον για το Φρέαρ, σε έναν
εξαίρετο Συριανό, που παρά το γεγονός ότι οι ναυτιλιακές του επιχειρήσεις τον υποχρεώνουν να ζει
στο Λονδίνο, τρέφει και αυτός μεγάλο έρωτα για τον τόπο του. Αυτός είχε ήδη δεχθεί να
χρηματοδοτήσει την αναγκαία Έρευνα η οποία ακόμα και αν δεν επιβεβαίωνε τις υποθέσεις αυτές,
θα έριχνε φως σε ένα όντως αξιόλογο, αρχαίο μνημείο του νησιού.

Επί πλέον, υπάρχει μια σειρά άλλων δεδομένων τα οποία πάντα ερέθιζαν το επιστημονικό
ενδιαφέρον, όπως:
 Μια σειρά αρχαιολογικών τόπων ανεξερεύνητων σε μεγάλο βαθμό, των οποίων όμως τα

απομεινάρια μαρτυρούν μια πλούσια προϊστορία και ιστορία του νησιού.
 Κάποιες σημαντικές και όχι ικανοποιητικά, μέχρι σήμερα, ερμηνευμένες αναφορές του Ομήρου

για το νησί.
 Το εξαίρετο της κατασκευής αυτού του αρχαίου φρέατος και η θέση «Ελληνικόν» στο χωριό

Σαν Μιχάλης τον βορειότερο οικισμό του νησιού στην πλαγιά του βουνού παναυλιές (στο
συριανό ιδίωμα παγιαύλι=αυλός, δηλαδή οι αυλοί του Πανός ή ίσως οι πάνω αυλές).

 Και πάνω από όλα η παρουσία του πολύ σημαντικού αν και αρκετά παραγνωρισμένου
προσωκρατικού φιλόσοφου, του Φερεκύδη του οποίου η προσωπικότητα και το έργο παίρνουν
συχνά μυθικές διαστάσεις και ο οποίος υπήρξε ο δάσκαλος του Πυθαγόρα, ενώ σε αναφορές
αρχαίων συγγραφέων εμφανίζεται ως ένας από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας των οποίων
ούτως ή άλλως υπήρξε σύγχρονος.
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 Η παρουσία δύο σπηλαίων στην ανατολική πλευρά της Σύρου τα οποία φέρουν το όνομα του
Φερεκύδη και τα οποία θεωρούνται ως κατοικίες του. Στο ένα μάλιστα εξ αυτών, σ’ αυτό της
θέσης «Αληθινή» κοντά στην ομώνυμη πηγή, έχουν βρεθεί ορισμένα αρχαία ευρήματα, όπως
μαρμάρινη κλίνη, τμήμα αγάλματος, τεμάχια από κολώνες κλπ. και σύνδεση με υπόγειο σπήλαιο
με βαθύ βάραθρο στην άκρη του και οπή στην οροφή.

 Τέλος, οι αναφορές σύγχρονων αλλά και μεταγενέστερων ιστορικών στο έργο του Φερεκύδη και
στο ηλιοτρόπιο του.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την προνομιακή θέση της Σύρου ως προς τη Δήλο,
αφού μόνο απ’ αυτή μπορεί κανείς να έχει στις δύο ισημερίες τη δυνατότητα να δει τον ήλιο να
ανατέλλει από το νησί του Απόλλωνα, να παρακολουθήσει δηλαδή την γέννηση του Θεού του
Ήλιου κατά την πρώτη μέρα της άνοιξης όταν αυτός ξεπροβάλει από τον ιερό βράχο του Κύνθου,
μας έκαναν να αναρωτηθούμε αν πραγματικά τα διάφορα απομεινάρια του παρελθόντος, υλικά ή μη,
στοιχεία φυσικά, μνημεία, ονόματα, ιστορία, θρύλοι, παραδόσεις κλπ. δεν έχουν να μας
αποκαλύψουν μυστικά που μέχρι σήμερα αγνοούμε. Ίσως, μάλιστα η αποκάλυψη αυτών των
μυστικών να άλλαζε τις διαμορφωμένες απόψεις μας για πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με
την ίδια την ιστορία του πολιτισμού, ιδίως του δυτικού, αφού αυτός στο σύνολο του έχει στηριχτεί
στον πολιτισμό που το πνεύμα, η ψυχή και τα έργα των αρχαίων Ελλήνων ανάπτυξαν.

Ήδη, από το 1995 προλογίζοντας το πρώτο Διεθνές Συνέδριο της Ανθρωπολογίας του χώρου
που το ΕΜΠ μαζί με την Association Internationale de l’ Anthropologie de l’ espace είχαν
οργανώσει στη Σύρο, ο Καθηγητής Ι. Στεφάνου είχε αναπτύξει τις θέσεις του για την ξεχωριστή
θέση του νησιού απέναντι στη Δήλο, η οποία και δικαιολογούσε το ενδιαφέρον των αρχαίων
κατοίκων της για αστρονομικές παρατηρήσεις αλλά και το ρόλο του συριανού φιλοσόφου, ο οποίος
από αυτό το νησί και με το έργο του «Πεντέμυχος», οδήγησε στο πέρασμα της ελληνικής σκέψης
από την αναλογική στη λογική σκέψη, από τη στηριζόμενη στο μύθο και την αναλογία, στη
βασισμένη πλέον στην δια του επιστητού απόδειξη, δηλαδή την επιστημονική σκέψη.36

Φωτογραφία της σημερινής κατάστασης του φρέατος.

363636 ΙωσήφΙωσήφΙωσήφ ΣτεφάνουΣτεφάνουΣτεφάνου,,, «Εισαγωγή«Εισαγωγή«Εισαγωγή στηνστηνστην 111ηηη διεθνήδιεθνήδιεθνή συνάντησησυνάντησησυνάντηση AnthropogieAnthropogieAnthropogie dedede lll’’’ espaceespaceespace στηστηστη ΣύροΣύροΣύρο ΣεπτΣεπτΣεπτ... 199519951995»»» ΙΙΙ... ΣτεφάνουΣτεφάνουΣτεφάνου ΑΑΑ...
ΧατζοπούλουΧατζοπούλουΧατζοπούλου (((ΕπιμΕπιμΕπιμ)))))) ΑνθρωπολογίαΑνθρωπολογίαΑνθρωπολογία τουτουτου χώρουχώρουχώρου εκδεκδεκδ... ΕργαστηρίουΕργαστηρίουΕργαστηρίου ΠολεοδΠολεοδΠολεοδ... ΣύνθεσηςΣύνθεσηςΣύνθεσης ΕΜΠΕΜΠΕΜΠ,,, ΑθήναΑθήναΑθήνα 199519951995
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Η έκθεση του καθηγητή Εμμ. Κορρέ

Ο Καθηγητής Ιστορίας Αρχιτεκτονικής Εμ. Κορρές, λαμβάνοντας υπ΄όψη όλα τα στοιχεία
που συλλέχθηκαν τόσο από την επί τόπου, για αρκετές ημέρες, μελέτη, όσο και από
εμπεριστατωμένη εξέταση του μνημείου, κατέληξε στις ακόλουθες εκτιμήσεις, ερμηνείες και
υποθέσεις όσον αφορά την κατασκευή, τους σκοπούς και τη χρήση του φρέατος, τις οποίες
διατυπώνει στο ακόλουθο κείμενο του Ιανουαρίου 2007.

Σαράντα μέτρα δεξιά της άγουσας στο Σαν Μιχάλη της Σύρου και μόλις διακόσια μέτρα πριν
από την ομώνυμη εκκλησία, σε μια από τις βαθμιδωτές ισοπεδώσεις του προς βορρά επικλινούς
εδάφους, όπου κάποτε πεισμωμένος έσπερνε και θέριζε ο αγρότης, βρίσκεται ένα παλιό πηγάδι που,
προς μεγάλη έκπληξη του προσεκτικού επισκέπτη, ανήκει στα σπουδαιότερα μνημεία του νησιού:
ένα αρχαίο φρέαρ με χαρακτηριστική λαξευτή επένδυση. Η θέση ονομάζεται Ελληνικόν, όπως
τόσες άλλες σε άλλα μέρη, μέρη όπου κατά γενικό τοπωνυμικό κανόνα υπάρχουν ή υπήρξαν
κτίσματα αναγνωριζόμενα από τον λαό ως προχριστιανικά. Το αρχαίο φρέαρ, προφανέστερο αν όχι
μόνο αρχαίο κτίσμα στην περιοχή του, και γι αυτό δικαιούχος του ονόματος Ελληνικόν, είναι ήδη
γνωστό στους ειδικούς .37 Ανακαλύφθηκε το 1870 από τον αξιόλογο συριανό αρχιτέκτονα Δ.
Ελευθεριάδη, ο οποίος τον Οκτ. 1875 απομακρύνοντας την εντός αυτού σωρευμένη επίχωση το
εξερεύνησε και το σχεδίασε. Το σχέδιό του, δημοσιευθέν από τον L. Pollak πολύ αργότερα (1895)
38 περιέχει πολύτιμες πληροφορίες για την προ του 1875 κατάσταση του μνημείου.

Η παρούσα μορφή του κτίσματος διαφέρει πολύ από την αρχική και είναι ζήτημα αν η
τελευταία θα ήταν δυνατόν να γνωσθεί χωρίς ειδική επιτόπια έρευνα. Τούτο έγινε δυνατόν αρχικά
στο πλαίσιο μιας ολιγόωρης αναγνωριστικής επίσκεψης την 4η Ιαν 2005, και κυρίως κατά το
χρονικό διάστημα 8-14 Αυγ. 2007, χάρις σε σχετική άδεια της αρμόδιας αρχαιολογικής Εφορείας.
Στο σημείο αυτό εκφράζονται ευχαριστίες προς την κ. Μ. Μαρθάρη προϊσταμένη της ΕΠΚΑ του
ΥΠΠΟ για την υποστήριξή της και προς τον κ. Λούη Ρούσσο, κάτοικο και καλό γνώστη της Σύρου
για τις τολμηρές αλλά γόνιμες υποθέσεις του περί ηλιοτροπίου.

1. Α ρ χ α ί α ύ δ ρ ε υ σ η

Αναφορικώς προς τα αρχαία υδρευτικά έργα δύναται να λεχθεί ότι οι αρχές λειτουργίας των
δεν διέφεραν πολύ από ό,τι και σήμερα ισχύει. Κύρια μέρη αυτής της λειτουργίας ήταν και τότε η
απόληψη, η μεταφορά και η διάθεση του ύδατος. Εξ αυτών το δεύτερο ήταν συχνά το πλέον
απαιτητικό (μεγάλες αποστάσεις, υδραγωγοί, σήραγγες, υδατογέφυρες) ενώ απουσίαζε τελείως εκεί
όπου τόπος απόληψης και διάθεσης ήταν ο αυτός. Συχνός επίσης ήταν ο συνδυασμός συλλεκτήριας
δεξαμενής και αρυκρήνης ή ροοκρήνης, εκεί όπου ένα καλό υδροφόρο στρώμα συναντούσε την
επιφάνεια μιας πλαγιάς39. Σε άλλες πάλιν περιπτώσεις, κυρίως όταν ένα τέτοιο στρώμα παρουσίαζε
κλίση αντίθετη εκείνης της πλαγιάς και εποχική διακύμανση υδροφορίας, έπρεπε το έργο απόληψης
να έχει τη μορφή ορύγματος φθάνοντος σε βάθος ικανό να εγγίζει την κατώτατη στάθμη
υποχώρησης του ύδατος κατά τις περιοδικές διακυμάνσεις της υδροφορίας40. Η άρυση του ύδατος
με άμεση βύθιση του αγγείου σε αυτό απαιτούσε προσπέλαση έως την εκάστοτε στάθμη του, μέσω
κεκλιμένων επιπέδων ή βαθμίδων. Το πανάρχαιο αυτό σύστημα που είναι ακόμη εν χρήσει σε πολλά
μέρη και συναντάται απαράλλακτο σε υδρευτικά έργα όλων σχεδόν των κατηγοριών (ορθογώνιες,
κυκλικές ή άλλου σχήματος ανοικτές ή σκεπαστές δεξαμενές ομβρίων, παρόχθια έργα άρυσης από
ποταμούς ή λίμνες μεταβλητής στάθμης κτλ.) προσφέρει την απλούστερη δυνατή

37 L. Pollak, Von griechischen Inseln, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung, 1895, 190-192, Α.
Φραγκίδη, Ιστορία της νήσου Σύρου, 1975, 37, 300-301, Francois Aron, Πτυχές της αρχαίας Σύρου, …., Τ. Αναστασίου, Σύρα,
Ιστορική μνήμη, Περιήγηση, 1993, 8-9 (χάρτης), 114
38 L. Pollak, ό.π. πιν. 4
39 F. Glaser, Antike Brunnenbauten in Griechenland (1983)
40 τυπικό παράδειγμα η πηγή Κλεψύδρα βλ. A. W. Parsons, Hesperia 12 (1943), 191-267
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προσπελασιμότητα, συντελεί όμως περισσότερο από κάθε άλλο στην μέσω της χρήσεως μόλυνση
του ύδατος. Εκτός αυτού, όταν οι βαθμίδες είναι πολυάριθμες η ανάβαση με το πρόσθετο βάρος του
αγγείου πλήρους ύδατος είναι λίαν κοπιώδης. Τα μειονεκτήματα αυτά αποφεύγονται ή μάλλον
περιορίζονται όταν η άρυση και αναβίβαση του ύδατος γίνεται εκ των άνω με αγγείο δεμένο σε
σχοινί. Στην Ελλάδα τα σωζόμενα αρχαία υδρευτικά έργα είναι αναρίθμητα, ανήκοντα σε όλες
σχεδόν τις κατηγορίες και σε όλες τις εποχές από την 3η π.Χ. χιλιετία και εξής. Γνωστότατα
παραδείγματα προσπέλασης του ύδατος μέσω υπογείων διαδρόμων με πολυάριθμες βαθμίδες
καθόδου είναι από την μυκηναϊκή εποχή εκείνα της Τίρυνθος και των Μυκηνών ενώ από την
αρχαϊκή και την κλασική εποχή εκείνο της Περαχώρας. Ειδική κατηγορία αποτελούν τα φρέατα με
κλίμακα προσπελάσεως εντός περιμετρικού διαδρόμου. Αλλά πολύ κοινότερα ήσαν τα φρέατα με
στόμιο και τροχαλία έλξης του σχοινίου, όπως αυτά των Αθηνών41, εκ των οποίων μερικά φθάνουν
έως βάθους τριάντα μέτρων. Η μορφή των αρχαίων φρεάτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν
εκ συστήματος δύο ή περισσότερα συνδέονται με υπόγειες σήραγγες, ή όταν ο χώρος των ευρύνεται
προς τα κάτω για μεγαλύτερη απόδοση αλλά και αποθηκευτική ικανότητα. Μεγάλο ενδιαφέρον
τέλος παρουσιάζει η επένδυσή των, όταν απαιτείται, άλλοτε με πήλινα προκατασκευασμένα
στοιχεία σε διάταξη επάλληλων δακτυλίων και άλλοτε με κανονικές λιθοδομές. Σπουδαία δείγματα
των τελευταίων είναι το Καλλίχωρον λεγόμενο φρέαρ στην Ελευσίνα ή εκείνο του ιερού του
Διονύσου στην Νάξο, αμφότερα της όψιμης αρχαϊκής εποχής.

41 J. McKesson Camp, The Watter Supply of Ancient Athens… Diss. Princeton (1977)

Αποτύπωση φρέατος από τον αρχιτέκτονα
Δ. Ελευθεριάδη (1875)

Το Φρέαρ στην κατάσταση που το βρήκε ο
Ελευθεριάδης (σχέδιο Εμμ. Κορρές)
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Τομή και προοπτική αποκατάσταση του συνόλου από τον Εμμ. Κορρέ.
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2. Φ ρ έ α ρ , δ ι ά δ ρ ο μ ο ς , δ ρ ό μ ο ς , ε υ ρ ύ τ ε ρ η
δ ι α μ ό ρ φ ω σ η

Πλείστα των κοινών χαρακτηριστικών των αρχαίων φρεάτων απαντούν και στο Ελληνικόν
της Σύρου τούτο αποτελείται από ένα κυκλικό φρέαρ βάθους 9μ με λίθινη επένδυση και έναν
επίσης λιθεπένδυτο, επί το πλείστον σκεπαστό διάδρομο με κανονικές λίθινες βαθμίδες
κατερχόμενες προς το φρέαρ από τα βόρεια. Τα τοιχώματα φρέατος και διαδρόμου συγκλίνουν προς
τα άνω κατά τον χαρακτηριστικό για υπόγεια έργα τρόπο, τρόπο που εξασφαλίζει μεγαλύτερη
αντοχή έναντι υπερκειμένων φορτίων. Τούτο αποτελεί ισχυρότατη ένδειξη ότι επάνω από τη λίθινη
κάλυψη φρέατος και διαδρόμου υπήρχε επίχωση, όπως περίπου δηλώνεται στο σχέδιο του
Ελευθεριάδη. Το πλάτος του φρέατος στο μέσον του βάθους του είναι περίπου 1.17, στο άνω πέρας
του σχεδόν το μισό, ομοίως ο διάδρομος, με μέγιστο ύψος ~5μ, έχει στο κάτω μέρος πλάτος ~80εκ.,
στο άνω μέρος πολύ μικρότερο, ελαττωμένο έτι περαιτέρω λόγω μηχανικών παραμορφώσεων

Στο κάτω άκρον της κλίμακος, στημένο στην πρώτη βαθμίδα, ένα μονολιθικό θωράκιο
ύψους 89 εκ. ασφάλιζε τους υδρευόμενους έναντι πτώσεως στο φρέαρ42, αλλά και το φρέαρ έναντι
ρυπάνσεως από το μέρος του διαδρόμου. Η οπή στο κάτω μέρος του θωρακίου δείχνει ότι η στάθμη
του ύδατος ηδύνατο να υπερβαίνει την 1η τουλάχιστον βαθμίδα (όπως άλλωστε και τώρα
συμβαίνει).

Δύο μέτρα και πλέον (2.05μ) επάνω από τη στάθμη της πρώτης βαθμίδος, υπάρχουν στη
λίθινη επένδυση του φρέατος δύο μεγάλες τετράγωνες οπές, σε διαμετρικές θέσεις, προφανώς για
τη στερέωση ισχυρής δοκού με τροχαλία ανέλκυσης του ύδατος. Τέτοιες δοκοί, ξύλινες ή λίθινες,
τοποθετημένες συνήθως επί ζεύγους πεσσών επάνω από τα φρέατα, τεκμηριώνονται μέσω αρχαίων
απεικονίσεων, ενώ άλλες, συνήθως μαρμάρινες, με μορφή ιωνικού επιστυλίου, σώζονται έως
σήμερα σε ικανό πλήθος, αποκαλύπτοντας λεπτομερώς τα μετρικά στοιχεία τροχαλιοθηκών και
αντιστοίχων τροχαλιών.

Οι οπές στο υπό μελέτη έργο, έχουν πλάτος σχεδόν 25εκ (μετρημένο καθέτως προς τον
άξονά τους) και ύψος ~22εκ. Ως εκ τούτου η διατομή της οικείας τροχαλιοφόρου δοκού θα ηδύνατο
να έχει πλάτος 24εκ και ύψος 21 εκ.

Εάν η δοκός αυτή ήταν μαρμάρινη, η απόσπασή της από τη θέση της θα ήταν δυνατή μόνον
μέσω τεμαχισμού. Η διαδικασία αυτή όμως θα κατέλειπε οπωσδήποτε ικανά κατάλοιπα μαρμάρου
μέσα στις δοκοθήκες. Η απουσία τέτοιων καταλοίπων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η δοκός ήταν
ξύλινη.

Όλα τα αυθεντικά δομικά στοιχεία του έργου (τοιχώματα, βαθμίδες και οροφή) είναι
δομημένα με ποικίλου μεγέθους τεμάχια ενός καλής ποιότητος, σχεδόν λευκού ασβεστολιθικού
πετρώματος, ή μάλλον μαρμάρου («μαρμαρόπετρα» κατά τον Ελευθεριάδη), το οποίο είναι αρκετά
εύσχιστο για να επιτρέπει σχετικά εύκολο τεμαχισμό, χωρίς όμως να είναι ασθενικό και ευπαθές. Οι
λίθοι, ενίοτε μακρότεροι του ενός μέτρου, είναι κατεργασμένοι στις όψεις με βελόνι κατά τον τέλειο
και μαζί οικονομικό τρόπο των αρχαίων. Οι επιφάνειες εδράσεως, σχηματισμένες είτε με τέλειο
σχισμό, είτε με ιδιαίτερη λάξευση, είναι τόσο επίπεδες ώστε να διασφαλίζεται αρίστη μεταβίβαση
των φορτίων και πολύ καλή εμφάνιση οριζόντιων αρμών. Τα άκρα των λίθων είναι και αυτά
εργασμένα με το βελόνι ώστε να σχηματίζουν κατακόρυφους ή περίπου κατακόρυφους αρμούς
ώσεως, όχι σπάνια όμως διατηρούν τη φυσική μορφή τους και τα μεταξύ αυτών διάκενα πληρούνται
με μικρότερους καταλλήλως λαξευμένους λίθους ή με λιθάρια.

Μια νεώτερη ξηρολιθοδομή, με ανά τακτά διαστήματα προβάλλοντες λίθους για την
διευκόλυνση της κατάβασης, φράσσει τον διάδρομο επάνω από την 6η βαθμίδα (αντιστηρίζοντας τα

42 Η απόσταση του θωρακίου από τη δεύτερη βαθμίδα της κλίμακος είναι τόσο μικρή (~18 εκ από το ανατολικό άκρον της, 26εκ από
το δυτικό), ώστε να μη είναι εύκολη η στάση των υδρευομένων αμέσως δίπλα στο θωράκιο παρά μόνον με το αριστερό πόδι στη
δεύτερη βαθμίδα. Η παρούσα ισχυρή κλίση (~7%) προς το μέρος του φρέατος είναι μόνον εν μέρει αποτέλεσμα παραμορφώσεως των
εκατέρωθεν τοιχωμάτων προς το χώρο του φρέατος.
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παραμορφωμένα αρχαία τοιχώματα) Δύο ακόμη βαθμίδες, οι τελευταίες κατά το σχέδιο του
Ελευθεριάδη, ανιχνεύονται μέσα από τα διάκενα της ξηρολιθοδομής. Ωστόσο δεν είναι ακόμη
βέβαιον ότι δεν υπήρχαν και άλλες ακόμη υψηλότερα. Ο έλεγχος ενδείξεων υπέρ ή κατά της
υπάρξεως τέτοιων βαθμίδων δεν είναι δυνατός χωρίς απομάκρυνση ικανού μέρους της επιχώσεως.

Ακόμη βορειότερα και πλησιέστερα προς την επιφάνεια, ο διάδρομος συνεχίζεται ως δρόμος
πλάτους 2 μέτρων και 30 περίπου εκατοστών λαξευμένος στο βράχο. Ο δρόμος αυτός (ΒΤ), αν και
καλύπτεται από παχύτατη πρόσχωση, παρακολουθείται έως αποστάσεως εικοσιεπτά σχεδόν μέτρων
προς βορράν του φρέατος, μετά όμως συγχέεται με το πέριξ διαβρωμένο ή προσχωμένο φυσικό
έδαφος. Η απομάκρυνση της προσχώσεως από το βόρειο άκρον του, όπου αυτή δεν πρέπει να
υπερβαίνει το μισό μέτρο, θα επιτρέψει όχι μόνο τη μέτρηση μήκους, στάθμης και πιθανής προς Β
κλίσεως (για φυσική απορροή), αλλά και τον έλεγχο υποθέσεων για τον αριθμό των βαθμίδων του
διαδρόμου.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ένα άξιο προσοχής γνώρισμα του έργου: βάσει των
ορατών μερών του διαδρόμου και του βραχότμητου δρόμου διαπιστώνεται ότι τα δύο αυτά μείζονα
στοιχεία είναι ακριβώς ευθυγραμμισμένα κατά τον άστρονομικό μεσημβρινό του τόπου.

Ένα ακόμη αξιοσημείωτο γνώρισμα του φρέατος είναι ότι βρίσκεται στο μέσον μιας έκτασης
η οποία έχει προκύψει από εκσκαφή του προς Ν ανερχομένου βραχώδους εδάφους (κλίση 25-27%).
Το νότιο όριο της εκσκαφής απέχει από το φρέαρ ~20μ, το δυτικό ~9μ. Το ανατολικό όριο ίσως εξ
αιτίας των επιχώσεων δεν είναι ορατό, εικάζεται όμως σε συμμετρική του δυτικού, ως προς το
φρέαρ θέση. Το βάθος της εκσκαφής στη θέση του φρέατος είναι περίπου τρία μέτρα. Εξ αιτίας των
νεωτέρων βαθμιδωτών επιχώσεων στα νότια του φρέατος δεν είναι αντιληπτή η εντός της εκσκαφής
αρχική εδαφική διαμόρφωση: ήταν οριζόντια, ή κλιμακωτή όπως η επ’ αυτής νεώτερη επίχωση?
Ενώ οι λιγοστές ενδείξεις ευνοούν τη δεύτερη περίπτωση, κρίσιμο παραμένει μόνον το ζήτημα της
στάθμης της αρχικής διαμόρφωσης αμέσως νοτιότερα του φρέατος.

3. Η κ ά λ υ ψ η τ ο υ δ ι α δ ρ ό μ ο υ

Εκ των καλυπτηρίων πλακών σώζονται πλήρεις στη θέση των τρεις: Κ2, Κ3, Κ4,
ευρισκόμενες σε ενιαία στάθμη. Μεταξύ των πλακών Κ2 και Κ3 απομένει σήμερα ακάλυπτο
διάστημα 53 εκ., αλλά και αυτό αρχικώς ήταν καλυμμένο με κάποιο υπερκείμενο στοιχείο (όπως
δηλώνει σχετική κατεργασία της βόρειας ακμής της Κ2). Στο σχέδιο του Ελευθεριάδη (1875) το
στοιχείο αυτό, μια λίθινη πλάκα, φαίνεται να είναι ακόμη στη θέση του. Βορειότερα της Κ4 πυκνή
συστάδα καλάμων αποκλείει την κατά χώρα παρουσία μιας επόμενης πλάκας, δεν είναι όμως
απίθανο σχετικά καταπεσόντα θραύσματα να λανθάνουν στη μεταγενέστερη επίχωση του
διαδρόμου.

Πολύ πιθανότερον όμως είναι ότι τα αναζητούμενα ταυτίζονται με δύο πλάκες
αποτεθειμένες προχείρως επί και παραπλεύρως της Κ4. Η μία (Κ5) πρέπει να βρισκόταν αρχικώς
αμέσως βορείως αυτής. Η άλλη (Κ6) είναι μάλλον εκείνη που επικάλυπτε το μεταξύ Κ2 και Κ3 κενό.
Η πλάκα αυτή πρέπει να είχε απομακρυνθεί από τη θέση της για να καταστεί δυνατή η πλήρωση του
βορείου ημίσεως του διαδρόμου με την ξηρολιθοδομή που ήδη αναφέραμε και για να είναι έκτοτε
δυνατή η επίσκεψη του εναπομένοντος χώρου. Μετά την περάτωση αυτής της εργασίας το μεταξύ
Κ2 και Κ3 διάκενο πρέπει πάλιν να καλύφθηκε. Ο Pollak αναφέρει ότι όταν επισκέφθηκε το μέρος,
πλάκες παράλληλες προ του φρέατος εμπόδιζαν την παρατήρηση του υπογείου χώρου και ότι
ζήτησε από τον ιδιοκτήτη να μετακινήσει κάποιες. Τούτο και έγινε. Καθώς όμως οι Κ2, Κ3, Κ4 δεν
δείχνουν κανένα σημείο προηγούμενης μετακίνησης, είναι προφανές ότι ο αγρότης μετακίνησε
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μόνον την επικαλύπτουσα το μεταξύ Κ2 και Κ3 διάκενο. Η ματακινηθείσα πλάκα πρέπει να ήταν
κάποια που είχε αντικαταστήσει την αρχική (Κ6), ασφαλώς μικρότερη εκείνης 43

Προσωρινή αποτύπωση του Εμμ. Κορρέ (2005).

43 στην περιοχή των πλακών Κ2 και Κ3, η απόσταση των νεωτέρων τοίχων δεν υπερβαίνει το ένα μέτρο ενώ η (Κ6) έχει μήκος 1.20μ.
Η πλάκα (Κ6) θα ηδύνατο να είχε ανατοποθετηθεί μόνον εάν δεν είχαν ακόμη κτισθεί οι νεώτεροι τοίχοι. Οι τελευταίοι όμως είναι
τουλάχιστον τόσο παλαιοί, όσο η νεωτερική επιγραφή (1882) στο νεώτερο στόμιο του φρέατος.
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4. Η κ ά λ υ ψ η τ ο υ φ ρ έ α τ ο ς

Διαφορετικά είναι τα πράγματα επάνω από το φρέαρ καθεαυτό, όπου το σήμερα κυκλοειδές
άνοιγμα παρέχει την εντύπωση μιας σχεδόν κανονικής αλλά ανακατασκευασμένης με ανώμαλους
λίθους μορφής. Προσεκτικότερη ωστόσο εξέταση αυτών των λίθων αποκαλύπτει ότι δεν αποτελούν
ξένα στοιχεία, αλλά απλώς τα κατά χώραν κατάλοιπα μιας αυθεντικής μαρμάρινης κάλυψης. Η
παρούσα ανώμαλη μορφή των είναι το αποτέλεσμα βίαιης διάρρηξης και καθαίρεσης του μεσαίου
μέρους της ώστε να καταστεί το φρέαρ προσιτό εκ των άνω. Κατά τη σύνταξη της αρχικής έκθεσης
(Ιαν. 2005) οι διαθέσιμες παρατηρήσεις άφηναν περιθώρια για την αναπαράσταση μιας δίλιθης
καλύψεως («…Από την επαναληπτική και κατά το δυνατόν εξαντλητική εξέταση των καταλοίπων,
αλλά και από θραύσματα που ίσως ακόμη λανθάνουν στο φρέαρ ή σε κάποια θέση απόθεσης των
προϊόντων ενός περί το 1880 καθαρισμού του, θα ήταν ίσως δυνατόν να λεχθεί οριστικώς αν η
αρχαία κάλυψή του ήταν μονόλιθη ή δίλιθη. Το δεύτερο πάντως φαίνεται προς το παρόν πολύ
πιθανότερο λόγω μιας σημαντικής διαφοράς πάχους και μήκους του προς ανατολάς και δυσμάς
μέρους της κάλυψης: μία μεγαλύτερη ( 90εκ.) και κάπως παχύτερη (~20εκ) πλάκα δυτικά του
άξονος και μια κάπως μικρότερη (~80εκ) και λεπτότερη στα ανατολικά του…»). Κατά την
πρόσφατη επανεξέταση των καταλοίπων αναζητήθηκαν τα αφανή πέρατα της κάλυψης του φρέατος
μέσα από διάκενα του επ’ αυτής νεωτέρου τοίχου. Τα όρια αυτά βρέθηκαν σε αποστάσεις προς Α
και Δ του φρέατος πολύ μικρότερες εκείνων που θα ανέμενε κανείς για μια δίλιθη και ως εκ τούτου
αποτελούμενη από διέρειστες πλάκες κάλυψη. Χωρίς αμφιβολία λοιπόν τα κατάλοιπα ανήκουν σε
ενιαία τριέρειστη πλάκα, της οποίας το περίγραμμα δύναται να σχεδιασθεί κατά καλή προσέγγιση,
χάρις στα ευρεθέντα σε επτά διαφορετικές θέσεις αφανή μέρη του. Είναι ένα τετράπλευρο μέσου
μήκους 103 εκ και πλάτους 94 εκ κατά τη δυτική και 80 εκ κατά την ανατολική πλευρά του. Οι δύο
αυτές τόσο άνισες πλευρές είναι ομοίως λοξές, σχηματίζουσες με τις άλλες δύο πλευρές οξείες και
αμβλείες γωνίες χαρακτηριστικές της δομής και των διακλάσεων του πετρώματος προέλευσης, το
οποίο είναι κοινό και για πλείστα άλλα καλώς παρατηρήσιμα τεμάχιά του στο ίδιο έργο. Η βαθμιαία
και πάντως μικρή ελάττωση του πάχους της πλάκας προς τα ανατολικά είναι άνευ σημασίας. Εν
πάση περιπτώσει είναι σαφές ότι το φρέαρ ήταν αρχικώς προσπελάσιμο μόνον μέσω του διαδρόμου
και ότι η παρούσα μορφή του με στόμιο στο άνω μέρος είναι αποτέλεσμα μιας όψιμης
αναμόρφωσης, της οποίας μάλιστα δηλώνεται και ο χρόνος (1882) με επιγραφή χαραγμένη στο
καλύτερο μέρος επάνω από το στόμιο. Με τις νέες διαπιστώσεις οι παλαιές απορίες διαλύθηκαν,
γεννήθηκαν όμως άλλες: κατά την αναμόρφωση του φρέατος (1882) γιατί αντί να αφαιρέσουν
ολόκληρη την πλάκα (που όπως μόλις διαπιστώσαμε δεν είναι μεγάλη), προτίμησαν να τη
διαρρήξουν, υποβαλλόμενοι σε πολύ μεγαλύτερο κόπο και βλάπτοντας σε κάποιο βαθμό την καλή
εμφάνιση του έργου. Η μόνη λογική απάντηση θα ήταν ότι ο νεώτερος, εδραζόμενος στην περίμετρό
της τοίχος υπήρχε ήδη μαζί με την όπισθεν αυτού επίχωση. Αλλά η εξήγηση αυτή γεννά μια νέα
απορία: γιατί να υπάρχει ένας τέτοιος τοίχος με μορφή πηγαδοστομίου, ενώ ακόμη το πηγάδι ήταν
πλήρως καλυμμένο από την πλάκα. Μια εξήγηση είναι δυνατή: ή πλάκα διέθετε ήδη ένα παλαιότερο
λαξευτό άνοιγμα επαρκές για τη διέλευση ενός δοχείου και επομένως το παρόν άνοιγμα αποτελεί
μια πανταχόθεν διεύρυνση εκείνου. Η εξήγηση αυτή φωτίζει και τη διμερή καθ’ ύψος κατασκευή
του νεωτέρου τοίχου (βλ. κατωτ. 8). Στο σημείο αυτό γεννάται πάλιν ένα ερώτημα: πότε πρέπει να
έγινε η υποθετική μικρή οπή? με την πρώτη νεώτερη αναχρησιμοποίηση του φρέατος (1875), ή ίσως
παλαιότερα ?. Σχετικώς αξίζει να αναφεθούν τα εξής: α) στο σχέδιο Ελευθεριάδη (1875) η ως άνω
υποθετική οπή δεν δηλώνεται, όπως, όμως δε δηλώνεται καν η πλάκα καθεαυτή. Το τελευταίο θα
επέβαλλε πλήρη αναθεώρηση των προηγηθέντων, εάν δεν συνέπιπτε στο ίδιο σχέδιο να φέρεται ως
ελλείπουσα και η καλυπτήρια πλάκα Κ4, η οποία, όπως είναι προφανές, παραμένει ακόμη στη θέση
της χωρίς ποτέ να έχει απομακρυνθεί (η ορισμένη ανακρίβεια του παλαιού σχεδίου δύναται να
αποδοθεί στις άγνωστες και μάλλον δυσμενείς συνθήκες υπό τις οποίες ο Ελευθεριάδης το συνέταξε,
ή ίσως σε κάποια παρανόηση κατά την αντιγραφή του χάριν της γερμανικής εκδόσεως), β) η άνω
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απόληξη του φρέατος υπέρκειται ακριβώς της θέσεως της τροχαλιοφόρου δοκού και επομένως μια
παλαιόθεν ύπαρξη μικρής οπής επάνω από το φρέαρ δεν θα ήταν δυνατόν να ανάγεται στην πρώτη
αρχαιότητα, αλλά το πολύ σε μια μεταγενέστερη φάση της κατά την οποία το αρχικό σύστημα
άντλησης είχε καταργηθεί.

5. Ι δ ι ο τ υ π ί ε ς

Η προσεκτική παρατήρηση του μνημείου αποκαλύπτει σκόπιμες αποκλίσεις από την απλή
αξονικότητα, καθετότητα κτλ, οι οποίες ως ιδιοτυπίες περιγράφονται ακολούθως.

Το κέντρο του φρέατος βρίσκεται 15εκ αριστερά (ανατολικά) του άξονος του διαδρόμου και
ως εκ τούτου το τεμνόμενο από το διάδρομο μέρος της κυκλικής περιφέρειας του φρέατος είναι
τόξο με λοξή ως προς τον άξονα ΑΔ χορδή. Η χορδή αυτή όρισε το μέτωπο της 1ης βαθμίδος, η
οποία ως εκ τούτου είναι ομοίως λοξή. Η λοξότης της πρώτης βαθμίδος απορρέουσα από την ως
προς το διάδρομο εκκεντρότητα του φρέατος δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά,
προοδευτικώς μειουμένη, επαναλαμβάνεται στις επόμενες βαθμίδες, οι οποίες ως εκ τούτου είναι
τραπεζιοειδείς, πλατύτερες πάντοτε στο δυτικό άκρον των και στενότερες στο ανατολικό.

Η πρώτη με αριστερή στροφή 15ο, έχει πλάτος 35-44εκ, η δεύτερη με αριστερή στροφή
σχεδόν 10ο, έχει πλάτος 38-40 εκ, η τρίτη με αριστερή στροφή 8ο, έχει πλάτος 37-40 εκ, η τέταρτη
με αριστερή στροφή 7ο, έχει πλάτος 33-34 εκ, η πέμπτη με αριστερή στροφή 6ο, έχει πλάτος 28-33
εκ, η έκτη με αριστερή στροφή 3ο έχει πλάτος 30-34 εκ ενώ η έβδομη, η μόνη χωρίς στροφή, είναι
πολύ πλατύτερη (μέσο πλάτος 56 εκ.) και δύναται να θεωρηθεί πλατύσκαλο. Ακολουθεί μια ακόμη
βαθμίδα, η τελευταία στο σχέδιο Ελευθεριάδη, η οποία προς το παρόν δεν είναι εύκολο να μετρηθεί
ακριβώς.

Στο αναφερθέν σχέδιο, η 7η βαθμίδα παρουσιάζει μια λίαν αξιοπρόσεκτη λάξευση στο άνω
μέρος της κατά μήκος της ακμής και μία μικρή κυκλική οπή πλησίον της ΒΑ γωνίας της
(σημειουμένη με το γράμμα «Ξ»). Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώθηκαν κατά την πρόσφατη έρευνα,
χωρίς όμως να είναι δυνατή η παρατήρηση και επομένως η ερμηνεία της οπής. Πιθανότερον πάντως
είναι ότι αποτελούσε τον όλμο ενός θυροφύλλου με το οποίο ασφαλιζόταν ο υπόγειος χώρος του
φρέατος.

Η λοξότης των βαθμίδων, ή κατ’ άλλη διατύπωση η αριστερή στροφή των δεν φαίνεται να
είναι απλώς μηχανική επανάληψη της λοξότητος του κάτω πέρατος του διαδρόμου. Αν καθεαυτή η
λοξότης δεν ήταν επιθυμητή και η κάθετη προς τον άξονα θέση των βαθμίδων ήταν προτιμότερη, οι
κτίστες θα είχαν πράξει το δεύτερο. Εν αντιθέσει προς αυτό, όλα δείχνουν ότι η αριστερή στροφή
των βαθμίδων και η προς τα αριστερά μετατόπιση του φρέατος είναι ουσιώδες μέρος του σχεδίου με
καθαρά εργονομική χρησιμότητα. Ο υδρευόμενος κατέβαινε μεταφέροντας ένα κενό αμφορέα,
ανέβαινε όμως δυσκολότερα και για τον πρόσθετο λόγο ότι ο αμφορέας ήταν πλήρης ύδατος. Με
τον αμφορέα κατά κανόνα στα δεξιά, πατούσε αριστερότερα από τη μέση δηλαδή πλησιέστερα προς
το δυτικό τοίχωμα του διαδρόμου, ενώ ο αμφορέας παρέμενε πλησίον της ανατολικής παρειάς,
δηλαδή επί της νοητής γραμμής της διερχόμενης από το κέντρο του φρέατος και εν ταυτώ από το
σημείο βυθίσεως του αμφορέως στο νερό. Κατά την ανάβαση η αριστερή στροφή των βαθμίδων,
ελάττωνε τον κίνδυνο να κτυπηθούν σε αυτές τα μακρότερα αγγεία. Ότι στα δεξιά του ανερχομένου
εφέροντο τα αγγεία αποδεικνύεται και από ένα κυκλικό λάξευμα για το στήσιμο αμφορέως στη
δεύτερη βαθμίδα («Μ» στο σχέδιο Ελευθεριάδη), του οποίου το κέντρο απέχει 25 εκ από τη δεξιά
πλευρά της κλίμακος. Το εν λόγω λάξευμα θα μας απασχολήσει αργότερα και για λόγους ασχέτους
προς την υδρευτική λειτουργία του έργου.

Ο υδρευόμενος, ιστάμενος στην πρώτη βαθμίδα, χρησιμοποιούσε την τροχαλία έλκοντας το
σχοινί από τη δεξιά πλευρά της προς τα κάτω. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι κατά την
αψευδή μαρτυρία των δοκοθηκών η δοκός παρουσίαζε επίσης λοξότητα ως προς τον εγκάρσιο
άξονα και μάλιστα πολύ εντονότερη εκείνης της πρώτης βαθμίδος. Τούτο έφερε τον ανελκόμενο
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αμφορέα ακόμη πλησιέστερα προς τον υδρευόμενο, διευκολύνοντας το τράβηγμα του βάρους επάνω
από το στηθαίο προς το μέρος της κλίμακος.

Λόγω του επ’ αυτής θωρακίου, η 1η βαθμίδα, διαθέτει την ελάχιστη απαραίτητη επιφάνεια.
Ο υδρευόμενος έπρεπε να στέκει σε αυτήν με τα πέλματα σε ορισμένη θέση, στραμμένος δηλαδή
προς τα αριστερά, έτοιμος να σηκώσει και να φέρει προς το μέρος του το αγγείο, στρεφόμενος
αμέσως μετά ακόμη περισσότερο προς τα αριστερά για να αρχίσει την άνοδο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
αντί μιας στροφής του σώματος κατά γωνία 180ο εκτελούσε διαδοχικά πολλές μικρότερες στροφές:
έως 20ο κατά την κάθοδο, άλλες 20ο κατά την στάση πλησίον της τροχαλίας, άλλες 60ο κατά το
τράβηγμα του αγγείου επάνω από το στηθαίο, άλλες 60ο για την έναρξη της ανόδου. Για τη
συμπλήρωση των 180ο απέμενε ακόμη στροφή του κορμού 20ο, η οποία όμως μπορούσε να
συντελείται βραδέως διαρκούσης της ανόδου, ώστε να ελαττώνεται ακόμη περισσότερο ο κίνδυνος
πρόσκρουσης του αγγείου σε κάποια βαθμίδα .

Η αναφορά στις ιδιοτυπίες του σχεδίου καταλήγει με την παρατήρηση ότι οι καλυπτήριες
πλάκες παρουσιάζουν όπως και οι βαθμίδες λοξότητα, σταθερή όμως (~7ο), επειδή γενικώς οι
πλευρές των είναι παράλληλες. Η λοξότης αυτή είναι μικρότερη εκείνης των πρώτων βαθμίδων και
μεγαλύτερη εκείνης των ανώτερων βαθμίδων.

Ως συνήθως σε παρόμοια έργα, τα πλευρικά τοιχώματα του διαδρόμου παρουσιάζουν κλίση,
με προφανή σκοπό την ευκολότερη και στερεότερη κατασκευή της οροφής με καλυπτήριες πλάκες.
λόγω παραμορφώσεων η κλίση αυτή εμφανίζεται σήμερα τελείως αλλοιωμένη. Το ζήτημα της
αρχικής μορφής εξετάζεται κατωτέρω.

6. Μ η χ α ν ι κ έ ς π α ρ α μ ο ρ φ ώ σ ε ι ς - π ρ ο σ έ γ γ ι σ η τ η ς
κ α ν ο ν ι κ ή ς μ ο ρ φ ή ς

Εξ αιτίας ωθήσεων των όπισθεν μαλακότερων υλικών τα τοιχώματα παρουσιάζουν
μετακινήσεις και ισχυρή κύρτωση προς το χώρο του διαδρόμου και επομένως δεν είναι αμέσως
δυνατή η μέτρηση των βασικών διαστάσεων ή της κλίσεως.

Στην προσπάθεια υπολογισμού των αρχικών διαστάσεων, πολύτιμη βοήθεια παρέχουν οι
ανώτεροι λίθοι της επένδυσης του φρέατος, των οποίων η λαξευτή όψη αποτελούσε μέρος κωνικής
επιφάνειας. Δύο εξ αυτών, λόγω μήκους και κανονικότητος του καμπύλου μέρους των προκρίθηκαν
ως χρησιμότεροι στον υπολογισμό, ο οποίος βασίσθηκε : α) στην παραδοχή ότι οι λίθοι αυτοί είχαν
από κοινού ένα κέντρο καμπυλότητος, β) στον προσδιορισμό της ακτίνος και του κέντρου
καμπυλότητος της όψεως ενός εκάστου, γ) στη συνεξέταση θεωρητικών ανατάξεων των λίθων μέσω
των οποίων επιτυγχάνεται σύμπτωση των κέντρων καμπυλότητος, δ) στην πρόκριση εκείνης της
ανατάξεως που συμβιβάζει τους δύο λίθους με κάποια θεωρητική ανάταξη των τοιχωμάτων του
διαδρόμου.

Με επιφύλαξη διορθώσεων εκ τυχόν συμπληρωματικών ενδείξεων η άνω διάμετρος του
φρέατος υπολογίζεται σε ~73-74 εκ και εξ αυτής η άνω απόσταση των τοίχων σε ~63 εκ, ενώ η
κάτω απόστασή των σε ~81 εκ. Συνεπώς η κλίση των πλευρικών τοίχων ήταν κατά μέσον όρο 1:30,
το οποίο βάσει του αρχαίου μετρικού συστήματος δύναται να εξειδικευθεί σε 1 δάκτυλο ανά δύο
πόδες ύψους (δηλαδή 1:32). Η κλίση των τοιχωμάτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή στο
μεν φρέαρ είναι ισχυρότερη στη νότια πλευρά, μηδενιζόμενη σχεδόν προς τη βόρεια44 (δηλ. προς το

44 Μετρήσεις που έγιναν μόνον επάνω από τη στάθμη του ύδατος (η οποία την 3η Ιαν 2005 συνέπιπτε με την κατώτερη βαθμίδα)
έδειξαν μείωση διαμέτρου προς τα άνω, που μετά από λογιστική απαλοιφή των παραμορφώσεων φαίνεται ότι είναι 1:8. επειδή η
κλίση των προς νότον γενετειρών της κωνικής επιφάνειας είναι σχεδόν 1:10 η μορφή του φρέατος είναι πλάγια και όχι ορθή κωνική.
Αν το κάτω μέρος του φρέατος είναι της αυτής ή άλλης μορφής είναι ζήτημα μετρήσεων που πρέπει να γίνουν εντός του ύδατος
μερικά μέτρα χαμηλότερα από τις προηγούμενες. Οι ακμές συναντήσεως κωνικής επιφανείας και πλευρών διαδρόμου παρουσιάζουν
παραμορφώσεις ως εξής: μικρή μετακίνηση και κύρτωση της ανατολικής προς δυσμάς, μεγαλύτερη μετακίνηση της δυτικής προς
ανατολάς εντεινόμενη ταχέως προς τα άνω, όπου μάλλον υπερβαίνει τα 5εκ.
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μέρος του διαδρόμου), στον δε διάδρομο επηρεάζεται από την προς Β λόγω της κλίμακος μείωση
του ύψους των τοίχων.

Βάσει του ισχύσαντος στις Κυκλάδες μετρικού συστήματος, το πλάτος του διαδρόμου
υπολογίζεται ίσο προς 2¾ πόδες και το ύψος των βαθμίδων ίσο προς 14 δακτύλους (26εκ), ενώ το
ύψος του θωρακίου ισούται προς τρεις πόδες ακριβώς. Ομοίως η διάμετρος του φρέατος στο ύψος
της πρώτης βαθμίδος φαίνεται να ισούται προς 4 πόδες.

Ένα ζήτημα που προς το παρόν δεν δύναται να εξετασθεί είναι εκείνο της μορφής της
βόρειας απόληξης του διαδρόμου. Ήταν ένα απλό άνοιγμα ή περιείχε και πλαίσιο θυρώματος για
καλύτερο έλεγχο της χρήσεως του φρέατος; Υπέρ του δευτέρου συντελεί η επί της 7ης βαθμίδος
κυκλική οπή

7. Σ ε ι ρ ά ε ρ γ α σ ι ώ ν

Τα στάδια της δημιουργίας του αρχαίου φρέατος δύναται να αναπαρασταθούν ως εξής: α)
υδρολογική έρευνα ευρύτερης περιοχής, αναζήτηση ενδείξεων για τη θέση πιθανότερης παρουσίας
υπογείου ύδατος (υδρατμοί εδάφους, γεωλογικά στρώματα, επιφανειακή χλωρίδα). β) τεχνική
μελέτη (υπολογισμοί κτλ)45 γ) εκσκαφή οριζόντιου διαδρόμου στο βράχο, μήκους άνω των 27
μέτρων, πλάτους ~2.3μ και μεγίστου βάθους έξι μέτρων. γ) εκσκαφή κλίμακος και φρέατος στο
νότιο άκρον του διαδρόμου έως συναντήσεως του υδροφόρου στρώματος δ) εκσκαφή φρέατος
ακόμη βαθύτερα (άλλα τέσσερα μέτρα) με ταυτόχρονη εντατική άντληση του αναβλύζοντος ύδατος.
ε) Λιθόδμητη επένδυση φρέατος έως το ύψος της κλίμακος ζ) τοποθέτηση λίθινων βαθμίδων και
ταυτόχρονη δόμηση τοιχωμάτων φρέατος και διαδρόμου, συμπεριλαμβανομένου και του λίθινου
θωρακίου46 της πρώτης βαθμίδος. η) τοποθέτηση καλυπτηρίων πλακών. θ) εκσκαφή και
διαμόρφωση του προς νότον εδάφους έως αποστάσεως 20μ από το φρέαρ

8. Η λ ι κ ί α

Το ζήτημα της χρονολόγησης του φρέατος δεν δύναται να εξετασθεί σοβαρώς εάν δεν
συλλεγούν καλώς χρονολογήσιμα θραύσματα σύγχρονων με αυτό αγγείων. Προς το παρόν λοιπόν
δύναται μόνον να λεχθεί ότι η τεχνική της λιθοδομής του είναι εκείνη των κοινότερων κτισμάτων
του 5ου π.Χ. αιώνος.

Η μεταγενέστερη ιστορία του φρέατος δεν είναι προφανής. Μια συστηματική έρευνα πάντως
βασιζόμενη σε θραύσματα αγγείων κυρίως από τον πυθμένα του θα ηδύνατο να δείξει τη χρονική
διάρκεια της λειτουργίας του.

9. Α ν α κ ά λ υ ψ η κ α ι α ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ η

Η πρόσφατη ιστορία του φρέατος είναι καλύτερα γνωστή, έστω και αν παρουσιάζει κάποιες
ασυμφωνίες.

Κατά τον Pollak: «…το 1870 ο αρχιτέκτων κύριος Δ. Ελευθεριάδης ανεκάλυψε και
ανεγνώρισε ως αρχαίο το φρέαρ που τότε ήταν ακόμη προσχωμένο με ορατούς μόνον τους
ανώτερους λίθους του, ενώ το 1875 έτυχε υλικής υποστηρίξεως εκ μέρους του τότε προξένου της
Γαλλίας Challet για την απομάκρυνση της επιχώσεως και τον καθαρισμό του φρέατος. Τον
Οκτώβριο 1875, περατωθέντος του καθαρισμού, ο Ελευθεριάδης προέβη σε ακριβή τεκμηρίωση
(ενν. μέτρηση και σχεδίαση) του ενδιαφέροντος κτίσματος…»

45 Ο ορισμός των γενετειρών του (π0λάγιου) κωνικού μέρους και ο υπολογισμός της στερεομετρικής τομής του με τις κεκλιμένες
πλευρικές επιφάνειες του διαδρόμου είναι εργασία απαιτούσα πολύ καλή εξοικείωση με τη γεωμετρία.
46 Το θωράκιο με πάχος 9εκ (5 δάκτυλοι) και μήκος ενός σχεδόν μέτρου εισδύει κατά 5-7εκ σε λαξευτές εσοχές των εκατέρωθεν
αυτού τοίχων του διαδρόμου και επομένως η τοποθέτησή του δεν θα ήταν δυνατή παρά μόνον ταυτοχρόνως με τη δόμηση αυτών των
τοίχων (αλλά και του συνεχόμενου με αυτούς φρέατος)
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Η σχετική μαρτυρία του Α. Φραγκίδη έχει ως εξής: «… καθ’ ον χρόνον πρόξενος της
Γαλλίας εν Σύρω ην ο Challet, γεωργός τις αροτριών τον αγρόν παρετήρησε προσκόπτον αυτού το
ινίον εις λίθον, τούτον ανεγείρας παρετήρησε βαθύν λάκκον, προτροπή δε του προξένου ανασκάψας
εύρεν το φρέαρ…» 47

Παρακαμπτομένης προς το παρόν της ασυμφωνίας των δύο μαρτυριών αναφορικώς προς την
ταυτότητα εκείνου που ανεκάλυψε και καθάρισε το φρέαρ, τα αμέσως μετά το 1875 συνοψίζονται
ως εξής :
 αφαίρεση της καλυπτήριας πλάκας Κ6
 κατασκευή του νεωτερικού τοίχου εντός του διαδρόμου επάνω από την 5η βαθμίδα χάριν

αντιστηρίξεως των κυρτωμένων αρχαίων τοιχωμάτων με αποτέλεσμα την κατάργηση της
αρχαίας προσπελάσεως

 λάξευση μικρής οπής, εάν αυτή δεν υπήρχε ήδη εξ αρχαιότερης μετατροπής, στην πλάκα επάνω
από το φρέαρ για την εκ των άνω χρήση του.

 κατασκευή αναλημματικού τοίχου ύψους ενός μέτρου κατά την περίμετρο της πλάκας
ανατολικά, νότια και δυτικά της οπής48.

 περί το 1880 ή ίσως αργότερα (βλ. κατωτ.) πρέπει να χρονολογηθεί η νέα αναμόρφωση του
φρέατος και των πέριξ:

 καθ’ ύψος επαύξηση των περί το φρέαρ αναλημματικών τοίχων και επιχώσεων. ο νέος τοίχος
εδράζεται με ελαφρά υποχώρηση επάνω σε εκείνον του 1875 και το νότιο μέρος του φθάνει σε
ύψος δύο σχεδόν μέρων επάνω από την αρχαία καλυπτήρια πλάκα του φρέατος.

 κατασκευή των δύο πεσσών για τη στερέωση μάγγανου, το οποίο φέρεται σε ύψος τριών και
πλέον μέτρων επάνω από την καλυπτήρια πλάκα.

 βίαια με χρήση βαρείας («βαριάς») διεύρυνση της έως τότε χρησιμοποιούμενης νεώτερης οπής
της καλυπτήριας πλάκας, επειδή το τυλισσόμενο στο μάγγανο σχοινί μετατοπιζόμενο απαιτούσε
χώρο υπερβαίνοντα το εύρος της (της οπής).

Οι πεσσοί, τετράγωνοι πλευράς ~57εκ, έχουν ύψος ~1,40μ και απέχουν αλλήλων σχεδόν ένα
μέτρο (97εκ). Το μεταξύ αυτών διάστημα καταλαμβάνεται από ευθύγραμμο οριζόντιο μάρμαρο του
οποίου η άνω επιφάνεια βρίσκεται δύο σχεδόν μέτρα (~1.97μ) υπεράνω της αρχαίας καλυπτήριας
πλάκας. Στην προς το μέρος του φρέατος ακμή του και περί το μέσον του μήκους του αβαθείς
γλυφές μαρτυρούν επαφή σχοινίου και επομένως την κατά καιρούς άνευ μηχανικού μέσου
αναβίβαση του ύδατος.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω γλυφές δεν υπέρκεινται, ως θα έδει, του
μέσου του κατά δύο μέτρα βαθύτερα ευρισκόμενου διευρυμένου στομίου, αλλά προβάλλονται
τόσον πλησίον της περιμέτρου του ώστε να αποκλείεται η περίπτωση ασφαλούς αναβιβάσεως
αγγείου ή δοχείου με σχοινίον διερχόμενο σε κάποια εκ των γλυφών, ιδίως την ανατολικότερη.
Συνεπώς το ωραίο ευθύγραμμο μάρμαρο έχει μετακινηθεί. Καθώς όμως στην παρούσα θέση του οι
πεσσοί το ακινητοποιούν, η προηγούμενη θέση του προηγείται της κατασκευής των πεσσών. Κατά
πάσαν πιθανότητα ήταν μέρος του αρχικού τοίχου, φερόμενο καταλλήλως υπεράνω της αρχικής
λαξευτής οπής με τα άκρα του στους μεγάλους επιμήκεις λίθους που επιστέφουν τα δύο σκέλη,
ανατολικό και δυτικό, εκείνου του τοίχου49.

47 Κρίνοντας από την πρόσφατη μορφή του εδάφους και την κατάσταση του μνημείου, πιθανότερον φαίνεται ότι ο ανεγερθείς από τον
γεωργό λίθος δεν ήταν ένας από τους καλύπτοντες το φρέαρ, αλλά μάλλον ένας από τους ελλείποντες σήμερα βορειότερους
καλυπτήριους λίθους του διαδρόμου.
48 ένα μέτρο ψηλότερα από τις καλυπτήριες πλάκες, στις δύο μακρές πλευρές, ανατολική και δυτική, η νεώτερη ξερολιθιά
παρουσιάζει οριζόντια υποχώρηση 30 εκ. Σε αυτήν δεσπόζουν οι δύο όμοιοι επιμήκεις πλακοειδείς λίθοι (βλ. επόμ. σημ.)
49 Οι επιμήκεις αυτοί πλακοειδείς λίθοι διαθέτουν λίαν αξιοπρόσεκτη μορφή περιέχουσα μία εσοχή, σχεδόν ημικυκλική, διαμέτρου
~20εκ κατά το βόρειο άκρον ενός εκάστου. Οι δύο εσοχές φερόμενες σχεδόν αντικριστά εκατέρωθεν του χώρου υποβάλλουν την
εντύπωση υποδοχέων εγκάρσιου, ξύλινου έστω, στοιχείου μήκους πλέον του μέτρου με ημικυκλικά άκρα. Προσεκτική ωστόσο
παρατήρηση αποδεικνύει ότι οι ημικυκλικές εσοχές είναι συμπτωματικές εκ παλαιάς φυσικής διαβρώσεως του πετρώματος
προελεύσεως των πλακοειδών λίθων, ενώ η συμμετρικότης των οφείλεται μόνον στο ότι αμφότεροι έχουν παραχθεί με σχίσιμο ενός



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…………….……Τεύχος 2 /2013

- 43 -

Στο μέσον της ύπτιας επιφανείας του μαρμάρου είναι χαραγμένη με επιμέλεια η
καλλιγραφική επιγραφή: Ελληνικόν - Ιωάννου Μ. Βακονδίου - 19/3/1882. Δεν είναι όμως ακόμη
σαφές αν όταν χαράχθηκε η επιγραφή το μάρμαρο ήταν ακόμη στην αρχική ή την νύν θέση του.
Τούτο είναι ένα από τα εναπομένοντα προς διευκρίνιση ζητήματα.

Εργασίες που έπονται των πεσσών είναι:
 κατασκευή της μικρής λιθόκτιστης δεξαμενής και της κτιστής σκάφης, στα δεξιά (ανατολικά)

του μαγγάνου, για κάθε δυνατή χρήση του πολύτιμου ύδατος
 κατασκευή του μικρού περιβόλου, ο οποίος με το φρέαρ στη ΝΔ γωνία του, εκτός από αυτό

περιλαμβάνει μέρος του προ πολλού προσχωμένου αρχαίου δρόμου και την ανατολικώς αυτού
ισοπέδωση, όπου ακόμη επιβιώνουν κάποια χαμηλά κλήματα αμπέλου, κατάλληλη επίσης και
για κηπευτικά απαιτούντα περισσότερο πότισμα.

 διαμόρφωση του λοιπού χώρου στα νότια με αναλημματικούς τοίχους και ισοπεδώσεις
κατάλληλες για αμπελοκαλλιέργεια και οπωροφόρα δένδρα.

10. Δ υ ν α τ ό τ η ς χ ρ ή σ ε ω ς η λ ι ο τ ρ ο π ί ο υ

Αλλά ενώ με τα προηγούμενα η μορφή η λειτουργία και οι μεταγενέστερες καταστάσεις του
φρέατος, προς το παρόν τουλάχιστον, φωτίζονται επαρκώς, απομένει ακόμη ένα άλλο ζήτημα όχι
άσχετο προς τον βόρειο προσανατολισμό του διαδρόμου. Είναι εκείνο της πιθανολογούμενης από
τον κ. Λούη Ρούσσο χρήσης του φρέατος ως ηλιοτροπίου50

Ως προς τούτο ας σημειωθούν τα εξής: Η κατεύθυνσή του διαδρόμου προς βορράν,
δικαιολογήσιμη πιθανώς και μόνον από το γεγονός ότι προς τα εκεί κλίνει το έδαφος της περιοχής,
είναι κατάλληλη αφ’ ενός για τον μέσω του Πολικού αστέρος ορισμό μιας επί των βαθμίδων
γραμμής κατά τον μεσημβρινό του τόπου, αφ’ ετέρου για τον επ’ αυτής ορισμό των τροπών του
ηλίου μέσω ακτίνος φωτός χάριν της οποίας θα ήταν αναγκαία μια μικρή εγκοπή στη νότια άκρη της
καλύπτουσας το φρέαρ πλάκας. Υπέρ αυτής της πιθανότητος συγκλίνουν ακόμη τα εξής στοιχεία:
1) η κλίμακα με, κατά μέσον όρο, κλίση 38 μοιρών είναι περίπου κάθετη στο επίπεδο της
εκλειπτικής
2) η νοητή γραμμή, η διερχόμενη από την κυκλική υποδοχή της δεύτερης βαθμίδος και το νότιο όριο
του άνω μέρους του αρχαίου τοίχου του φρέατος έχει κλίση 76 περίπου μοιρών, όπως οι ακτίνες του
ηλίου σε αυτό το γεωγραφικό πλάτος κατά το θερινό ηλιοστάσιο,
3) η νοητή γραμμή, η διερχόμενη από την ακμή της 7ης βαθμίδος και το νότιο όριο του άνω μέρους
του αρχαίου τοίχου του φρέατος έχει κλίση 52ο 1/2 περίπου μοιρών, όπως οι ακτίνες του ηλίου σε
αυτό το γεωγραφικό πλάτος κατά την εαρινή και φθινοπωρινή ισημερία,
4) η νοητή γραμμή, η διερχόμενη από το νότιο όριο της εκσκαφής (20μ νοτίως του φρέατος) και το
νότιο όριο του άνω μέρους του αρχαίου τοίχου του φρέατος έχει κλίση 54% περίπου, επαρκώς
μικρότερη της κλίσεως των ηλιακών ακτίνων ( ~29ο =~56%) σε αυτό το γεωγραφικό πλάτος κατά
το χειμερινό ηλιοστάσιο. Εάν το άνω μέρος του φρέατος βρισκόταν μόνον μισό μέτρο βαθύτερα, ή
εάν το νότιο όριο της εκσκαφής δεν απείχε τόσο πολύ από το φρέαρ, το τελευταίο θα έμενε κατά το
χειμερινό ηλιοστάσιο μέσα στη σκιά του άσκαφου ανάντη εδάφους.

Στο βαθμό που τα ως άνω δεν θα ήταν τόσο πιθανόν να είναι όλα συμπτωματικά, η υπόθεση
της λειτουργίας ηλιοτροπίου φαίνεται επαρκώς βάσιμη. Προς το παρόν πάντως κάποια επιφύλαξη

αρχικού παχύτερου σε δύο «φέτες» (των οποίων μέρος της κάτω επιφάνειας, προς το νότιο άκρον των, σώζει ακόμη ακριβώς
συμπληρωματικές ανωμαλίες).
50 Ως απλός επισκέπτης, ο κος Λ. Ρούσσος παρετήρησε προ ετών ότι κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο η σκιά του υπερκείμενου του
φρέατος ανώτατου οριζόντιου μαρμάρου, συμπίπτει με μια ακμή του βορειότερου λίθου, του υπερκείμενου της καλύψεως του
διαδρόμου. Η παρατήρηση είναι απολύτως ορθή, όμως οι εν λόγω λίθοι δεν ανήκουν στην αρχαία κατασκευή, αλλά στα νεωτερικά
επικτίσματα που της προσέθεσε περί το 1880 ο τότε ιδιοκτήτης (Ι. Βακόνδιος). Πάντως αν η ορισμένη θέση της σκιάς του ανώτατου
μαρμάρου δεν είναι απλή σύμπτωση, θα πρέπει να ήταν στις προθέσεις του Βακονδίου, ο οποίος δεν αποκλείεται να πιθανολογούσε
και αυτός κάποια αστρονομική χρήση του αρχαίου έργου, όχι άσχετη και προς τις αρχαίες μαρτυρίες για το περί ηλιοτροπίου έργον
του εκ Σύρου Φερεκύδου.
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είναι αναγκαία επειδή: α) αναφορικώς προς την ως άνω υπ’ αρ. 4 ένδειξη δεν είναι ακόμη γνωστά τα
υψόμετρα της αρχαίας εκσκαφής στα αμέσως νοτίως του φρέατος ή κατ’ άλλη διατύπωση δεν
αποκλείεται (μέχρις αποδείξεως του εναντίου) η εκεί παρουσία άσκαφου βράχου διακόπτοντος τις
προς το φρέαρ ηλιακές ακτίνες κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, β) επειδή δεν σώζεται το μεσαίο
μέρος της καλυπτήριας πλάκας στο οποίο υποτίθεται η μικρή εγκοπή για την διέλευση των ηλιακών
ακτίνων και γ) επειδή η προς τα άνω σύγκλιση των τοιχωμάτων αποτελεί ισχυρότατη ένδειξη
επιχώσεως επάνω από τις λίθινες καλυπτήριες πλάκες.

Στο σημείο αυτό αξίζει να προστεθεί ότι πολύ πριν την εμφάνιση κανονικών
αστεροσκοπείων διάφορα μάλλον άσχετα προς το θέμα κτίσματα (π.χ. μεγάλες εκκλησίες στην
Ιταλία μετά την Αναγέννηση) χρησιμοποιήθηκαν λόγω μεγέθους και στερεότητος ως χώροι
εγκατάστασης μεσημβρινών γραμμών και ορισμού των μεσημβρινών διαβάσεων του ηλίου για
διάφορες ημέρες του έτους. Η χρήση φρεάτων για παρόμοιο σκοπό από τον Ερατοσθένη εντάσσεται
στην ίδια γενική κατηγορία. Διόλου παράξενο λοιπόν αν και άλλα φρέατα είχαν πλην της
υδρευτικής και κάποια αστρονομική, ειδικότερα ημερολογιακή χρήση. Μόνη αναγκαία προϋπόθεση
θα ήταν απλώς να διαθέτουν κλίμακα καθόδου με επαρκή βόρειο προσανατολισμό. Μια τέτοια
χρήση και του Ελληνικού της Σύρου είναι λοιπόν λίαν πιθανή και θα άξιζε να εξετασθεί στο πλαίσιο
της ούτως ή άλλως σκόπιμης αρχαιολογικής μελέτης και ανάδειξης του ως ενός εξόχως
ενδιαφέροντος μνημείου της αρχαίας τεχνολογίας.

11. Σ τ ε ρ έ ω σ η , α π ο κ α τ ά σ τ α σ η , α ν ά δ ε ι ξ η

Σήμερα το περιβάλλον του αρχαίου φρέατος είναι μια ξηραμένη έκταση όπου φυτρώνουν
μόνο αγκάθια και η πρόσχωση του αρχαίου διαδρόμου συντηρεί μια πυκνή συστάδα
ανεμοδαρμένων καλάμων. Από την μεγάλη βαθύσκια συκιά που είδε ο Pollak το 1895 στα
νοτιοδυτικά του φρέατος, απομένουν πεσμένα στο ξηραμένο έδαφος τα κουφάρια του ογκώδους
κορμού της θρυματιζόμενα συνεχώς και αφανιζόμενα, ενώ οι αναλημματικοί τοίχοι
παραμορφώνονται και κάθε τόσο καταρρέουν. Και όμως το σπουδαίο αυτό μέρος θα άξιζε και
πάλιν να γίνει μια μικρή όαση όπως παλιά, ενώ πολύ περισσότερα θα έπρεπε να γίνουν για την
αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαίου μνημείου.

Λαμβανομένων υπ’ όψιν των ανωτέρω, ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και ανάδειξης θα
ηδύνατο να περιέχει τα εξής:
 επιφανειακή αρχαιολογική έρευνα της ευρύτερης περιοχής για σχετικά στατιστικά

συμπεράσματα (αναφορικώς προς το είδος και τη διάρκεια χρήσεως του χώρου και της
ευρύτερης περιοχής).

 καθαρισμός του φρέατος και μελέτη των εξ αυτού ευρημάτων. Αναζήτηση θραυσμάτων και
προσπάθεια αποκατάστασης των καλυπτηρίων πλακών του.

 αποχωμάτωση- αρχαιολογική ανασκαφή των κατώτερων προσχώσεων του βραχότμητου
διαδρόμου και του βορειότερου πέρατος του λιθόδμητου μέρους του.

 αναζήτηση θραυσμάτων των σχετικών καλυπτηρίων πλακών.
 μεταλλική αντιστήριξη των λιθόδμητων τοιχωμάτων στη θέση της μεγίστης παραμόρφωσης και

εν συνεχεία απομάκρυνση του νεωτερικού τοίχου (τέλη 19ου αι.).
 ακριβής μετρητική/σχεδιαστική τεκμηρίωση, λογιστική απαλοιφή των παραμορφώσεων και

ακριβής γραφική αποκατάσταση της πλήρους αρχικής μορφής.
 αναζήτηση υλικών μαρτυριών χρήσεως ως ηλιοτροπίου και αυστηρή παραβολή των αρχικών

γεωμετρικών χαρακτηριστικών του μνημείου και των ηλιακών διαβάσεων που αντιστοιχούν στο
ακριβές γεωγραφικό πλάτος του μνημείου.

 σε περίπτωση επιβεβαίωσης της πιθανολογούμενης αστρονομικής χρήσεως κατά την αρχαιότητα,
αποκατάσταση της αρχικής στάθμης του πέριξ εδάφους μετά από καθαίρεση των νεωτερικών
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επικτισμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση αποκατάσταση του αρχαίου μνημείου, ίσως χωρίς
καθαίρεση αυτών των επικτισμάτων, τα οποία θα ηδύναντο και αυτά να διατηρηθούν.

 παραγωγή και διάθεση (στο αρχαιολογικό μουσείο της Ερμούπολης) ενημερωτικού φυλλαδίου,
αλλά και ψηφιακού δίσκου με ευθύνη του ΥΠΠΟ.

Κάτοψη μνημείου και περιβάλλοντος χώρου (Κορρές, Στεφάνου).
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Κατά μήκος τομή του μνημείου και του διαδρόμου προσπέλασης.

Κατά πλάτος τομή του μνημείου .
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Κάτοψη φρέατος και κλίμακος προσπέλασης

Διαδοχικές οριζόντιες τομές του μνημείου

Κάτοψη μνημείου στο επίπεδο που βρισκόταν η
οροφή του στην αρχαία εποχή

Τομή με το σχήμα της παραμόρφωσης των
τοιχωμάτων του διαδρόμου
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Οι απόψεις του καθηγητή Ι. Στεφάνου και Π. Τουλιάτου

Με βάση τα όσα μέχρι τώρα παρουσιάστηκαν έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν όλα
εκείνα τα στοιχεία που, αν και δεν μπορούν να θεωρηθούν ακόμα ατράνταχτες αποδείξεις,
αποτελούν ουσιαστικές και σημαντικότατες ενδείξεις ότι το Φρέαρ αυτό δεν είναι ένα απλό φρέαρ
για άντληση υπόγειου ύδατος, ούτε ένας υδάτινος συλλεκτήρας για εξυπηρέτηση καθημερινών
αναγκών των κατοίκων των γύρω περιοχών.

Η ιδιαίτερα επιμελημένη κατασκευή του και οι ιδιάζουσες Αρχιτεκτονικές, γεωμετρικές και
τεχνικές του λεπτομέρειες ίσως δεν δικαιολογούν μια απλή χρήση ενός αγροτικού φρέατος.
Άλλωστε οι ίδιες αυτές λεπτομέρειες σε πολλές περιπτώσεις οδηγούν περισσότερο στον αποκλεισμό
μιας τέτοιας σκέψης. Για τους λόγους αυτούς και πέραν των συμπερασμάτων του Καθηγητή της
Ιστορίας αρχιτεκτονικής Μ. Κορρέ, τα οποία αναλυτικότατα διατυπώνονται στην έκθεσή του, τόσο
ο Καθηγητής Ι. Στεφάνου όσο και ο Καθηγητής της Οικοδομικής και Αρχαίας Τεχνολογίας Π.
Τουλιάτος επέμεναν ιδιαίτερα στα παρακάτω σημεία:
1. Καταρχήν στην τοποθεσία στις Παναυλιές, ενώ κατά την περίοδο της Χαλανδριανής -Καστριού

φαίνεται να υπήρχε κάποια Πολίχνη ή οικισμός, αφού στο πίσω μέρος του ίδιου λόφου και προς
τη θάλασσα (περιοχή Αγ. Λουκά) έχουν βρεθεί τόσοι τάφοι αυτής της εποχής, δεν έχει καθόλου
δείγματα κάποιας οικιστικής έστω συγκέντρωσης κατά τον 6ο, 5ο ή 4ο π. Χ. αιώνα,. Ό,τι
ευρήματα κεραμικά ή άλλα κτερίσματα έχουν βρεθεί εκεί κοντά ανάγονται στην προϊστορική
εποχή. Γι’ αυτό άλλωστε και κατά την ανακάλυψη του φρέατος το 1870, ως προϊστορικό εύρημα
θεωρήθηκε το ίδιο το Φρέαρ.

2. Ο προσανατολισμός από Νότο προς Βορρά της όλης κατασκευής με τόση ακρίβεια (ο
προσανατολισμός δεν επαληθεύθηκε μόνο με τον μαγνητικό Βορά, αλλά με την βοήθεια
γνώμονα απεδείχθη ότι ο άξονας της κλίμακας και της αλέας προσπέλασης στοχεύει επακριβώς
τον Πολικό Αστέρα) δείχνει επίσης ότι έγινε με ιδιαίτερη προσοχή. Ακόμα και αν η τοπογραφία
του εδάφους οδηγούσε προς μια τέτοια κατεύθυνση, η ακρίβεια με την οποία χαράχτηκε ο
άξονας, ώστε να συμπίπτει με τον αστρονομικό Βορρά, δεν μπορεί να αποδοθεί σε απλή
σύμπτωση.

3. Αξιοπρόσεχτο επίσης στοιχείο, τόσο για την επιπλέον δυσκολία στην κατασκευή όσο και για την
όποια υπόθεση λειτουργίας του, είναι η έκκεντρη σε σχέση με τον κύκλο του φρέατος χάραξη
του κλιμακοστασίου και του όλου άξονα προσπέλασης. Το γεγονός ότι ο άξονας που διέρχεται
από το κέντρο του φρέατος και τον Πολικό Αστέρα χωρίζει το διάδρομο και τη σκάλα σε δύο
άνισα τμήματα 1/3 και 2/3 του πλάτους του, αυτή η επιταγή έκκεντρης χάραξης του διαδρόμου
δικαιολογεί την υπόθεση ότι εφόσον η κατασκευή λειτουργούσε ως αστρονομικό και ηλιακό
παρατηρητήριο και εφόσον οι ακτίνες του ήλιου κατά τη μεσημβρία κάθε ημέρας εισχωρούσαν
δια οπής, ή σχισμής στο φρέαρ και αναλόγως της εποχής κατέληγαν σε κάποια βαθμίδα της
κλίμακας η κάποιο σημείο του διαδρόμου, ο παρατηρητής ο οποίος διαθέτει ελάχιστα λεπτά για
να σημειώσει το σημείο απόληξης της ακτίνας και άρα θα έπρεπε να μπορεί να στέκεται στο
πλάι, ώστε να μην εμποδίζει τη φωτεινή διαδρομή με το σώμα του.

4. Η τόσο επιμελημένη δόμηση, η λάξευση καμπύλης εσωτερικής επιφάνειας των δομικών λίθων
του φρέατος, η προετοιμασμένη τοποθέτηση της πλάκας του στηθαίου, είναι ένα ακόμα στοιχείο
που δεν δικαιολογεί την κατασκευή από χωρικούς ενός μικρού ασήμαντου χωριού, ενός τέτοιου
κατασκευάσματος για απλή άντληση ύδατος. Στο ίδιο συμπέρασμα θα μπορούσε να οδηγήσει
και η αντιεργονομική σχεδίαση του έργου (εδώ οι δύο Καθηγητές δεν συμφωνούν με την
εργονομική ερμηνεία του Καθηγητή Κορρέ) αφού δεν έχει κατασκευαστεί στοιχειώδες
τελευταίο πλατύσκαλο που θα επέτρεπε τη στάση και τις άνετες κινήσεις του χρήστη κατά την
άντληση του ύδατος. Αντίθετα το κατώτερο σκαλοπάτι διαθέτει ένα πλάτος περίπου 18
εκατοστών, δηλαδή τόσο που δεν επιτρέπει την τοποθέτηση ούτε του ενός ποδιού μετωπικά ως
προς το φρέαρ, αλλά μόνο πλάγια. Με το ένα πόδι όμως πλαγίως τοποθετημένο στο κατώτερο
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σκαλοπάτι και το άλλο σε υψηλότερο, η άντληση ύδατος καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη και
επίπονη, γεγονός που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε μια τόσο φροντισμένη και καλά
μελετημένη κατασκευή.

5. Ένα ακόμη δεδομένο που αντιτίθεται στην καλή λειτουργία ενός φρέατος πόσιμου ύδατος, είναι
η οπή στο μέσον στο κάτω μέρος του στηθαίου προστασίας που διαχωρίζει το τελευταίο
κατώτερο σκαλοπάτι από το κυρίως φρέαρ. Δεν δικαιολογείται η ύπαρξη αυτής της οπής ως
εξυπηρέτησης στην υπερχείλιση του φρέατος γιατί η στάθμη του επιπέδου αυτής της βαθμίδας
δεν επιτρέπει την προς τα έξω αποχέτευση. Ακόμα όμως, και αν την επέτρεπε, η οπή θα έπρεπε
να βρίσκεται τουλάχιστο 15 εκατοστά υψηλότερα της τελευταίας αυτής στάθμης, ώστε τα
ακάθαρτα ύδατα του διαδρόμου και των βαθμίδων να μην εισέρχονται στο φρέαρ. Η
προϊστορική πηγή της Χαλανδριανής (πηγή Λυγερού) η οποία ακόμα εξυπηρετεί το χωριό
Λυγερό, δίνει μια εικόνα αυτής της λειτουργάς. Αντιθέτως στην αμέσως παραπάνω βαθμίδα και
στο μέσον του πλάτους αυτής, υπάρχει στο κάτω μέρος στο ρίχτι, οπή η οποία πιθανώς να
χρησίμευε για απορροή πιθανής υπερχείλισης. Βεβαίως η στάθμη και αυτής της βαθμίδας δεν
φαίνεται (μια ανασκαφή πιθανώς και να το βεβαιώσει) να δίνει τέτοιες δυνατότητες. Άλλωστε
σήμερα συχνά οι δύο κατώτερες βαθμίδες ευρίσκονται μέσα στο ύδωρ της ανεβασμένης κατά
εποχές στάθμης του φρέατος οπότε τουλάχιστο η κατώτερη βαθμίδα και κατά την αρχαιότητα,
πολύ συχνά θα καλυπτόταν από το ύδωρ. Η πιθανή λοιπόν εξήγηση της ύπαρξης της οπής στο
στηθαίο είναι αυτή να χρησίμευε για να ρίχνει τα νερά της σκάλας και του διαδρόμου μέσα στο
φρέαρ συλλεκτήρα. Αυτό όμως δεν συμβαδίζει με την άποψη χρήσης πόσιμου νερού.

6. Αναμφισβήτητο σημάδι της αστρονομικής και όχι απλής χρήσης φρέατος του υπογείου αυτού
κατασκευάσματος είναι και η ύπαρξη των δύο κοιλοτήτων επάνω στον άξονα που χαράσσεται
από το κέντρο του κύκλου του φρέατος με κατεύθυνση προς τον Πολικό Αστέρα στο επίπεδο
της δεύτερης από κάτω και της 7ης βαθμίδας, οι οποίες συμπίπτουν με τα σημεία πρόσπτωσης
των ηλιακών ακτίνων κατά τη μεσημβρία της θερινής τροπής η πρώτη και των δύο ισημεριών η
δεύτερη.

7. Η κάλυψη της οροφής της κλίμακας του φρέατος και μέρους του διαδρόμου προσπέλασης
δημιουργεί μια επιπλέον δυσκολία σε σχέση με τη λύση της απευθείας από το επίπεδο εδάφους,
άντληση με κάποιο μηχανισμό (όπως π.χ. η λύση αυτή επελέγη από τα τέλη του 19ου αιώνα
όταν ανακαλύφθηκε ξανά το φρέαρ). Επιπλέον, εφόσον αυτό θα λειτουργούσε και ως
συλλεκτήρας, τα επτά περίπου μέτρα έως την επιφάνεια του εδάφους θα αντιπροσωπεύουν μια
καθόλου ευκαταφρόνητη ποσότητα νερού για ένα τόπο που η έλλειψη νερού ήταν πάντοτε
σημαντικό πρόβλημα. Αντιθέτως η υπόθεση της αστρονομικής λειτουργίας της κατασκευής
μπορεί να δικαιολογήσει την ανάγκη στέγασής της εφόσον θα άφηνε μια σχισμή, ή οπή, στο
υψηλότερο και νοτιότερο σημείο της στέγασης ώστε να είναι δυνατή η εισχώρηση των ηλιακών
ακτινών ακριβώς κατά την μεσημβρία κάθε ημέρας.

8. Το πλάτος του διαδρόμου και της κλίμακας στη βάση και στην οροφή, είναι ιδιαίτερα στενό και
αντιεργονομικό για μεταφορά υδρίας από κάποιο άτομο κυρίως στο υψηλότερο επίπεδο των
βαθμίδων. Στο σημείο αυτό η μεταφορά υδρίας (στάμνας) στον ώμο, πρακτική των γυναικών της
Σύρου ανά τους αιώνες δεν φαίνεται καν δυνατή.

9. Η δημιουργία ευθύγραμμης αλέας προσπέλασης μήκους 30 περίπου μέτρων και μάλιστα
σκαλισμένης εν πολλοίς στον σκληρό βράχο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί καθόλου για ένα
αγροτικό πηγάδι στο οποίο οι χωρικοί πήγαιναν να πάρουν νερό. Οποιοδήποτε μονοπάτι ή η
κατασκευή μερικών πρόχειρων βαθμίδων στα χωράφια θα εξασφάλιζε μια ανετότατη και
συντομότερη για τους χρήστες προσπέλαση όπως άλλωστε έγινε και μετά την ανακάλυψή του το
1870. Ο μνημειώδης άξονας Βορρά- Νότου για την προσπέλαση στο φρέαρ προϋποθέτει
οπωσδήποτε τελετουργική χρήση του. Γεγονός που συνηγορεί υπέρ της αστρονομικής του
λειτουργίας όπου κατά τις τροπές ή τις ισημερίες ίσως θα ελάμβαναν χώρα ιεροτελεστίες
θρησκευτικού ή μυητικού χαρακτήρα.
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10. Τέλος, ένα ακόμα στοιχείο που στηρίζει την υπόθεση του αστρονομικού οργάνου είναι η όλη
διαμόρφωση προς Νότο του τοπίου, το οποίο έχει υποστεί σημαντικές παρεμβάσεις με σκάψιμο
των βράχων και των γαιών που θα δημιουργούσαν εμπόδιο στη διέλευση των ηλιακών ακτινών
ιδίως κατά τη χειμερινή τροπή όπου το ύψος της ελλειπτικής τροχιάς του ήλιου βρίσκεται
αρκετά χαμηλά.

Όπως τονίστηκε, τα δέκα αυτά στοιχεία δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν από μόνα τους ως
ατράνταχτες αποδείξεις από τους ειδήμονες αρχαιολόγους, όμως θα πρέπει να δεχθούμε ότι όπως
αναπτύχθηκαν αποτελούν κάτι πολύ περισσότερο από απλές ενδείξεις πως το Φρέαρ Ελληνικό δεν
είναι ένα απλό πηγάδι.

Αναμφισβήτητα, ο λόγος ανήκει πλέον στην αρχαιολογική σκαπάνη, τα ευρήματα της οποίας
θα μπορέσουν να τεκμηριώσουν το ρόλο και τη λειτουργία του σπουδαίου για τη Σύρο αυτού
μνημείου. Η αφαίρεση του καλαμιώνα και αποκάλυψη του διαδρόμου προσπέλασης, η
απελευθέρωση της εισόδου και η διαπίστωση της ύπαρξης ή μη άλλων βαθμίδων, η αναζήτηση της
τρίτης εικαζόμενης κοιλότητας στο έδαφος (σημείο πρόσπτωσης της ηλιακής ακτίνας κατά τη
χειμερινή τροπή), η εκκένωση του φρέατος, ο εντοπισμός της παροχής ύδατος (φλέβα νερού), η
ανεύρεση τυχόν υπολειμμάτων της καταστραφείσας οροφής του φρέατος κ.λ.π. θα επιτρέψουν την
ακριβέστερη εκτίμηση όλων των ευρημάτων και την πληρέστερη ερμηνεία του μνημείου.

Η μέχρι τώρα μελέτη μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μάλλον το φρέαρ αυτό χρησίμευε ως
κατασκευή αστρονομικών παρατηρήσεων και μετρήσεων. Το γεγονός ότι ο Φερεκύδης είναι πλέον
γνωστός σοφός σχετιζόμενος με το περίφημο εν Σύρω ηλιοτρόπιον οδηγεί σε υποθέσεις ότι είναι
δυνατό ο ίδιος να χρησιμοποίησε το φρέαρ αυτό στη μορφή που το συναντάμε ή σε παλαιότερη, για
τις αστρονομικές του παρατηρήσεις. Ακόμα είναι πιθανόν αυτός να σχεδίασε την κατασκευή και να
την πραγματοποίησε ο ίδιος ή κάποιος μεταγενέστερος μαθητής του ή οπαδός της σχολής του. Εδώ,
η ακριβής χρονολόγησή του θα βοηθήσει πολύ στην αναζήτηση της ταυτότητας των αρχαίων
χρηστών του φρέατος.

Η διερεύνηση της διαχρονικής πορείας του φρέατος μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες
διαπιστώσεις. Εάν το φρέαρ αυτό προϋπήρχε σε μια πιο πρωτόγονη ίσως μορφή και εξυπηρετούσε
του ίδιους σκοπούς μπορεί το Ομηρικό «.. Νήσος τις Συρίη κικλήσκεται ει που ακούεις Ορτυγίης
καθύπερθεν, όθι τροπαί ηλίοιο.».. στο οποίο ο διευθυντής της Αλεξανδρινής βιβλιοθήκης και
σπουδαιότερος αναλυτής των επών του Ομήρου, ο Αρίσταρχος ο Σαμοθράξ, δίνει την ερμηνεία
«…όπου υπήρχε ηλιοτρόπιο στο οποίο εμετρώντο αι τροπαί του ηλίου, να αποδειχθεί αληθινό και
τότε πολλά αδιασάλευτα μέχρι σήμερα δεδομένα για την πορεία των αστρονομικών επιστημών ή
την προέλευση τους, να αλλάξουν..».

Το γεγονός είναι ότι εκατόν σαράντα τρία χρόνια μετά την ανακάλυψη του μνημείου έχουμε
πλέον χρέος να προχωρήσουμε στην πλήρη ανασκαφή και την ολοκλήρωση της μελέτης του.
Φαίνεται να έχει τόσα να μας πει, που μόνο χαμένοι δεν θα βγούμε από τη μελέτη αυτή. Άλλωστε
σήμερα με την πρόοδο των επιστημών που συνδράμουν την Αρχαιολογία όπως οι φυσικές μέθοδοι
προσδιορισμού χημικής σύστασης και δομής αρχαιολογικών στοιχείων ή ακόμα Τέχνεργα
(Artifacts), φασματοσκοπία οπτικής εκπομπής, φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης, ακτίνων Χ,
φθορισμού, ανάλυση με νετρόνια, φασματοσκοπία στο υπέρυθρο κλπ. ή μέθοδοι προσδιορισμού
ηλικίας αρχαιολογικών ευρημάτων όπως στρωματογραφία, ραδιάνθρακας, ενυδάτωση οψιανού,
οπτική ή θερμική φωταυγεία, χρονολόγηση βραχογραφιών κλπ. μπορούν να δώσουν πληροφορίες
μεγάλης πιστότητας σχετικά με την προέλευση, τη λειτουργία, το ρόλο και τη σημασία αυτού του
μνημείου.
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Περίληψη
Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο και ταυτόχρονα ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός

πολυκριτηριακού συστήματος διαχείρισης των ιστορικών κτηρίων και συνόλων με εφαρμογή στο
νεοκλασικό ιστορικό τόπο της Ερμούπολης. Το σύστημα αυτό στηρίζεται σε δύο πυλώνες: το Σύστημα
της Βάσης Δεδομένων “ΕΡΜΗΣ” και το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) “ΕΡΜΗΣ”, τα
οποία συνδέονται μεταξύ τους. Με τον πρώτο πυλώνα αντιμετωπίσθηκε ο προβληματισμός για την
αξιοπιστία και αντικειμενικότητα των στοιχείων, με το σχεδιασμό ανάπτυξη και εφαρμογή δύο
διαδικασιών ειδικών εσωτερικών ελέγχων. Ο δεύτερος πυλώνας (GIS “ΕΡΜΗΣ”) δίνει τη δυνατότητα
χωρικών αναζητήσεων στο σύνολο των ιστορικών κτηρίων του ιστορικού τόπου. Με τον τρόπο αυτό,
μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικές μεταβλητές και κριτήρια για σύνθεση πολύπλοκων
ερωτημάτων. Ένα σημαντικό ερώτημα είναι η ιεράρχηση των επικίνδυνων κτηρίων του ιστορικού
συνόλου, με τρόπο αξιόπιστο και αντικειμενικό, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες σωστικές
επεμβάσεις διατήρησης και προστασίας των αξιόλογων κελυφών. Πρόκειται για πολυκριτηριακή λήψη
απόφασης, η οποία εξαρτάται από βαθμούς βαρύτητας συγκεκριμένων κριτηρίων. Μετά τον εντοπισμό
των κριτηρίων αυτών, ζητήθηκε από ειδικούς ερευνητές (experts) η on-line ιεράρχησή τους. Προέκυψε
ένας κατάλογος ιεράρχησης των επικίνδυνων κτηρίων του ιστορικού τόπου, καθώς το κάθε κτήριο
έλαβε συγκεκριμένο βαθμό επικινδυνότητας. Ο κατάλογος αυτός χρησιμοποιήθηκε ήδη από τον
αρμόδιο δήμο και έγινε σειρά σωστικών επεμβάσεων στα πρώτα κτήρια. Στόχος ήταν η αποφυγή του
φαινομένου της κατάρρευσης των αξιόλογων κτηρίων, η οποία επιφέρει σταδιακή αλλοίωση στη
φυσιογνωμία της πόλης.

Λέξεις κλειδιά: Παθολογία κτηρίων, Ψηφιακή καταγραφή, GIS, Βάση Δεδομένων, Προστασία
Μνημείων, Αποκατάσταση, Ιστορικό κέντρο.

1. Εισαγωγή

Το να παρατηρείς μια πόλη μπορεί να σου προσφέρει μεγάλη ευχαρίστηση. Σε αυτή την
ευχαρίστηση στηρίζεται ένα μεγάλο μέρος της βιομηχανίας του τουρισμού. Όλες οι πόλεις μπορούν
να χαρακτηρισθούν ως “έργα τέχνης”, τεράστιας κλίμακας. Μόνο που αυτή η τέχνη είναι προσωρινή
και δεν μπορεί να ελεγχθεί ή να αλλάξει με τους ρυθμούς που παράγουν οι υπόλοιπες τέχνες όπως
π.χ. η μουσική. Στην πορεία του χρόνου, διαφορετικοί άνθρωποι θα βιώσουν την πόλη με εντελώς
διαφορετικούς τρόπους (Lynch, 1960). “Το χτίσιμο είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται διαρκώς,
όσο οι άνθρωποι κατοικούν σε ένα περιβάλλον. Δεν ξεκινά εδώ με ένα σχέδιο που έχουμε εκ των
προτέρων συλλάβει και τελειώνει εκεί με ένα έτοιμο αντικείμενο. Η ‘τελική μορφή’ δεν είναι παρά
φευγαλέα…” αναγράφει στο βιβλίο του ‘The Perception of the Environment: Essays in livelihood,
dwelling and skill’ ο Ingold, καθηγητής Ανθρωπολογίας στο πανεπιστήμιο του Aberdeen (Ingold,
2000). Όμως ο άνθρωπος καθώς κατοικεί ελάχιστα μια πόλη συγκριτικά με τη ζωή της ίδιας της
πόλης, δεν πρέπει να επιβάλλει σε αυτήν και στο περιβάλλον της προαποφασισμένα σχήματα. Ο
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άνθρωπος θα έπρεπε να εντάσσεται στην πόλη, να την εξελίσσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
περιβάλλοντος και να την κληροδοτεί στους επόμενους κατοίκους.

Τα κτήρια είναι εκφράσεις της κοινωνίας και των ανθρώπων που τα κατασκεύασαν. Είναι
αποδείξεις του πολιτισμού και των κοινωνικών αλλαγών: το πώς και πότε τα κτήρια σχεδιάστηκαν,
κατασκευάστηκαν, χρησιμοποιήθηκαν, εγκαταλείφτηκαν και τελικά καταστράφηκαν μας δείχνουν
την ακμή και την παρακμή μιας κοινωνίας. Από αυτή την άποψη, η διατήρηση των κτηρίων ως
μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου είναι ιδιαίτερα αποφασιστικής σημασίας γιατί
οδηγεί σε πολλά συμπεράσματα για την εξέλιξη του πολιτισμού μας. Κάθε μορφή της ανθρώπινης
δραστηριότητας έχει τα μνημεία της, τα οποία τα φορτίζει με τις πιο σημαντικές ιστορικές μνήμες.
Με τη λογική αυτή, τα μνημεία μπορούν να εμφανίζονται ως μορφές στο χρόνο (κτήρια, οικιστικά
σύνολα, φυσικά στοιχεία ή ακόμα και μουσικά έργα), μπορεί να εμφανίζονται ως σημεία αναφοράς
(π.χ. 25η Μαρτίου 1821), ακόμη και ως καθορισμένες συμπεριφορές (π.χ. η πρωτοχρονιάτικη
συναυλία στη Βιέννη). Όμως, το μνημείο του δομημένου περιβάλλοντος έχει έναν πιο σημαντικό
και ουσιαστικό ρόλο: να προάγει την ανθρώπινη μνήμη και να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος
του παρόντος με το παρελθόν. Μάλιστα, ο ρόλος είναι διττός, καθώς το μνημείο δίνει απαντήσεις
για προβλήματα του παρόντος και κρατάει τις μνήμες του παρελθόντος. Όταν το μνημείο
τοποθετείται στο αστικό περιβάλλον, φορτίζει μνήμες, εξάπτει τη φαντασία και δημιουργεί
συγκεκριμένη ψυχολογία στον άνθρωπο (Στέφανου, 1985), (Papalexopoulos et al., 2001). Το
μνημείο ως έργο τέχνης γίνεται αντιληπτό μόνο σε συγκεκριμένο πολιτιστικό περιβάλλον, όχι
παντού και σίγουρα όχι πάντοτε και όχι από όλους. Ο Heidegger χρησιμοποιεί τη λέξη “Bewahrung”
που σημαίνει “διατήρηση” αλλά έχει την ίδια ρίζα με τη λέξη “Wahrheit” που σημαίνει “αλήθεια”,
δίνοντας στη διατήρηση την κατεύθυνση της διατήρησης της“αλήθειας” του μνημείου (Λέφας,
2008). Το μνημείο όμως, όπως και κάθε κτήριο, έχει έναν κύκλο ζωής: Γεννιέται, Ζει και Πεθαίνει
έχοντας ένα δικό του προσδόκιμο ζωής που διαφέρει πάρα πολύ από κτήριο σε κτήριο. Οι μηχανικοί
συνήθως εκπαιδεύονται στην κατασκευή των κτηρίων και ολοκληρώνουν την εργασία τους όταν
τελειώσει και το δημιούργημά τους. Στη συνέχεια το κτήριο αρχίζει να διαδραματίζει το ρόλο του,
δηλαδή να δέχεται όλες καταπονήσεις και να παραμένει σταθερό στη θέση του (Brand, 1995).

Τι είναι όμως αυτό που κάνει τα κτήρια να παραμένουν σταθερά και να μην καταρρέουν; Οι
μηχανικοί γνωρίζουν εδώ και χρόνια τις δυνάμεις που μπορούν αρχικά να κρατήσουν μία
κατασκευή όρθια, ενώ πλέον έχουν πολύ σημαντική γνώση και για τις εξωτερικές δυνάμεις που
μπορεί να καταπονήσουν ή να γκρεμίσουν μία κατασκευή, όπως π.χ. ο σεισμός (Levy and Salvadori,
2002) Ειδικά για τις κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία η έρευνα αποδεικνύει ότι η γεωμετρία των
φορέων είναι πιο σημαντική για την ευστάθεια των κατασκευών από την αντοχή των υλικών από τα
οποία αυτά κατασκευάζονται. Όμως για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των κτηρίων και ειδικά των
μνημείων, τα υλικά είναι πιο σημαντικά από το σχεδιασμό της κατασκευής. Μάλιστα, προτείνεται
από τη βιβλιογραφία ο κανόνας των “5 λεπτών” και των “5 αιώνων”: μία κατασκευή κρίνεται
επιτυχής από λειτουργική άποψη αν μείνει όρθια για πέντε λεπτά, ενώ αν μείνει όρθια πέντε αιώνες
κρίνεται επιτυχής από άποψη αντοχής των υλικών της (Watt, 1999).

Οι άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν τρεις ηλικίες. Μία χρονολογική η οποία μετριέται από τη
στιγμή της γέννησης στις δυτικές κουλτούρες και από τη στιγμή της σύλληψης στις ανατολικές. Μία
φυσικής κατάστασης που μετριέται με ιατρικές εξετάσεις: είστε εξήντα χρονών, αλλά το σώμα σας
είναι τριαντάρη. Μία ψυχολογική ηλικία, που ορίζεται ανάλογα με τα συναισθήματα και τη ψυχική
κατάσταση του ανθρώπου: νιώθω σαν να είμαι είκοσι χρονών. Τα κτήρια αντίστοιχα, έχουν επίσης
τρεις ηλικίες. Μία χρονολογική, η οποία μετριέται από τη μέρα κατασκευής (συνήθως θεμελίωσης).
Μία κατασκευαστικής κατάστασης που μετριέται από τους μηχανικούς αφού εξετάσουν την
κατάστασή του: το κτήριο είναι 130 ετών αλλά δείχνει σαν να χτίστηκε εχτές! Μία οικονομική
ηλικία, η οποία προσδιορίζεται από τη ζήτηση για χρήση ή εκμετάλλευση: το κτήριο αν και
νεόδμητο, παραμένει ανοίκιαστο και ρημάζει (Levy and Salvadori, 2002). Το ζήτημα της
πραγματικής ηλικίας των κτηρίων είναι πολύπλοκο και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ακόμη
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πιο πολύπλοκη είναι η πρόβλεψη της διάρκειας ζωής μιας κατασκευής, η οποία θα συναντήσει
πολλούς κινδύνους ανάλογα με τον τόπο που έχει κατασκευαστεί και τον πολιτισμό που τη συντηρεί.

Οι μηχανικοί ερευνητές της ζωής και κατάρρευσης των κτηρίων, συμφωνούν ότι υπάρχει
έλλειμμα γνώσης και αδυναμία ελέγχου στη διαδικασία γήρανσης των κτηρίων. Καθώς ένα κτήριο
παλιώνει, οι μεταφορές των φορτίων αλλάζουν: στοιχεία που σχεδιάστηκαν ως μη φέροντα, υπάρχει
περίπτωση για διάφορους λόγους να φέρουν φορτία από κάποια στιγμή της ζωής τους και έπειτα. Ο
Samuel Harris στο βιβλίο του “Buildings Pathology” (σελ.16 ως 23) για να προσεγγίσει το
μηχανισμό της αλλοίωσης και γήρανσης των κτηρίων, εισάγει τον όρο της “ενέργειας” του κτηρίου
και εφαρμόζει το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα. Σύμφωνα με το αξίωμα αυτό ένα σύστημα από
μόνο του δεν μπορεί να πάει σε κατάσταση μεγαλύτερης “τάξης”, αλλά μεγαλύτερης “αταξίας”,
δηλαδή “εντροπίας”. Σε συνδυασμό με το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα, το οποίο δηλώνει ότι η
ενέργεια διατηρείται σε ένα “κλειστό σύστημα”, ο Harris προτείνει την ανάλυση της διαδικασίας
γήρανσης ως “εξωθερμική” και συνεπώς την αλλοίωση των κτηρίων ως “εντροπική” (Σκαρίφημα 1)
(Harris, 2001).

Για να μιλήσει κανείς όμως για πρόβλεψη, θα πρέπει να μπορεί να προσδιορίσει με
βεβαιότητα όλες τις μεταβλητές που συμμετέχουν στο μοντέλο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι
απλό να προσδιοριστούν οι μεταβλητές των ιδιοτήτων ενός μόνο υλικού, αντιλαμβάνεται κανείς το
σύνθετο του ζητήματος καθώς στα κτήρια συμμετέχουν εκατοντάδες διαφορετικά υλικά. Είναι
επίσης πολύ πιθανό στο ίδιο κτήριο να εξελίσσονται δύο και περισσότεροι μηχανισμοί αλλοίωσής
του, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία πρόβλεψης. Συνεπώς, η καταγραφή
των υλικών, των ιδιοτήτων τους και των φθορών που έχουν υποστεί τα κτήρια από το περιβάλλον,
είναι το πρώτο βήμα για την προσέγγιση ενός πολύπλοκου διεπιστημονικού προβλήματος όπως
είναι αυτό του προσδιορισμού του μηχανισμού αλλοίωσης και κατάρρευσης των κτηρίων. Το θέμα
αυτό απασχολεί τους μηχανικούς σχεδόν όλων των ειδικοτήτων.
Ειδικά ως προς το θέμα των σωστικών επεμβάσεων η παθολογία και η καταγραφή της

διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Είναι αποδεδειγμένο ότι όταν ένα κτήριο εγκαταλείπεται,
προσελκύει προβλήματα. Με την πρώτη εμφάνιση υγρασίας ξεκινούν δεκάδες μηχανισμοί φθοράς
στα υλικά του. Αμέσως μετά αρχίζουν όλα να σαπίζουν και να καταρρέουν, το ένα μετά το άλλο.
Μόλις το κτήριο στιγματιστεί ως “επικίνδυνο” στη συνείδηση των κατοίκων της γειτονιάς του,
μπαίνει στο στόχαστρο για κατεδάφιση (Brand, 1995). Αυτή η διαδικασία έχει επιβεβαιωθεί σε
δεκάδες περιπτώσεις και από την παρούσα έρευνα (Σκαρίφημα 2). Στόχος λοιπόν είναι η καταγραφή
παθολογίας των κτηρίων-μνημείων, να βοηθήσει αρχικά αυτά που έχουν μπει στη διαδικασία
στιγματισμού τους, ως επικίνδυνα. Και βέβαια, να προταθούν άμεσα για σωστικές επεμβάσεις ώστε
να επιβραδυνθεί η διαδικασία κατάρρευσής τους στιγματισμού τους, ως επικίνδυνα. Και βέβαια,
να προταθούν άμεσα για σωστικές επεμβάσεις ώστε να επιβραδυνθεί η διαδικασία κατάρρευσής

τους.Σκαρίφημα 1: Η μείωση της Ενέργειας του κτηρίου στο χρόνο.
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Στο σημείο αυτό καθοριστικό ρόλο μπορεί να έχει η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Στο επιστημονικό πεδίο της προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς η
συμβολή της πληροφορικής ήταν και εξακολουθεί να είναι καθοριστικής σημασίας. Δίνει λύσεις και
απαντήσεις στις δυσκολίες και στα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την αξιολόγηση της
υφιστάμενης κατάστασης των κτηρίων και την στη συνέχεια παρακολούθηση και διαχείρισή τους.
Από την επισκόπηση όμως της σχετικής βιβλιογραφίας, διαπιστώνεται ότι γενικότερα όλα τα
συστήματα τεχνολογίας που υποστηρίζουν το σχεδιασμό (Planning Support Systems - P.S.S.) έχουν
αξιοσημείωτη αργή διείσδυση κυρίως λόγω της περιορισμένης διάδοσής τους, της αδυναμίας
επιλογής κατάλληλων εργαλείων, της ελλιπούς ενημέρωσης για τις δυνατότητές τους και της μη
προβολής καλών πρακτικών. Αυτό το φαινόμενο εντοπίζεται ευρύτερα στη διάχυση των νέων
τεχνολογιών (Darzentas et al., 1997),(Vonk et al., 2006).

Βάσει των παραπάνω, στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα σύστημα ψηφιακής
καταγραφής και διαχείρισης ιστορικών κτηρίων (μνημείων) με στόχο την προστασία και τη
διατήρησή τους. Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφεται η παθολογία οι αλλοιώσεις που έχουν υποστεί τα
κτήρια, και ελέγχεται η αξιοπιστία των δεδομένων. Αναλύεται ο μηχανισμός φυσικής φθοράς και
κατάρρευσης των κτηρίων και διερευνώνται οι μεταβλητές που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων
σωστικών επεμβάσεων. Άλλωστε, η καταγραφή της παθολογίας του κτηρίου με την έννοια της
αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης του κτηρίου (conservation state) αποτελεί βασικό βήμα
για τη διάγνωση των προβλημάτων του και συνεπώς για τη διατήρηση και προστασία του (Zonta et
al., 2008).

Η Ερμούπολη επιλέχθηκε εξαιτίας της μοναδικότητάς της, η οποία εντοπίζεται στο γεγονός
της ανέπαφης διατήρησής της, σχεδόν στο σύνολό της, ως σήμερα. Στην Ελλάδα, λίγες πόλεις έχουν
καταφέρει να παραμείνουν αναλλοίωτες και ακόμη λιγότερες έχουν αντισταθεί στις αφόρητες
πιέσεις της “αντιπαροχής”. Πρόσθετα, το παγκόσμιο ενδιαφέρον για αυτή την πόλη για πάνω από
200 χρόνια από δεκάδες περιηγητές, κράτησε ζωντανή τη φυσιογνωμία της και δημιούργησε μέσα
από κείμενα και έργα μία ασπίδα προστασίας της μοναδικότητας της Ερμούπολης. Η προστασία
αυτή παραμένει μέχρι σήμερα στη συνείδηση των κατοίκων και των επισκεπτών της Ερμούπολης,
με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάντα υποστηρικτές της φυσιογνωμίας της, σε περίπτωση που αυτή
κινδύνευε. Επομένως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι σήμερα η Ερμούπολη παρουσιάζει μία
ομοιόμορφη εικόνα, που δεν υπάρχει σε καμία άλλη πόλη στην Ελλάδα. (Τραυλός and Κόκκου,
1980)

2. Μεθοδολογία

Η αρχική μαζική καταγραφή των αξιόλογων κτηρίων της Ερμούπολης έγινε σε δύο στάδια:
το καλοκαίρι του 2004 και το καλοκαίρι του 2005. Σε κάθε στάδιο εργάστηκαν τρεις εκτιμητές, οι
οποίοι ήταν απόφοιτοι πολυτεχνείου, με εμπειρία σε θέματα πολεοδομίας και οικοδομικής.
Συγκεκριμένα, εργάστηκαν: τέσσερις Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, μία Πολιτικός Μηχανικός, ένας
Χωροτάκτης Πολεοδόμος Μηχανικός. Οι εκτιμητές εκπαιδεύτηκαν από τον ίδιο μηχανικό, τον
γράφοντα. Έγινε μία σειρά καταγραφής κτηρίων, με τη βοήθεια του γράφοντα προκειμένου να
υπάρχει μία συνέπεια στον τρόπο καταγραφής ειδικά της παθολογίας των κτηρίων. Στη συνέχεια ο
κάθε εκτιμητής εργάστηκε μόνος του, αναλαμβάνοντας μία σειρά τυχαίων κτηρίων στην πόλη. Τα
προβλήματα καταγραφής και οι προτάσεις για την επίλυσή τους απασχόλησαν κυρίως τον γράφοντα.
Στη συνέχεια δίνονταν οδηγίες σε όλους τους εκτιμητές προκειμένου να έχουν κοινή αντιμετώπιση
των προβλημάτων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η αντικειμενικότητα και η αξιοπιστία της έρευνας. Στη
μαζική καταγραφή (πρώτο και δεύτερο στάδιο), καταγράφτηκαν 924 κτήρια.
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Η βάση μετά τη μαζική καταγραφή, άρχισε να λειτουργεί συνολικά και οι καταγραφές
συνεχίστηκαν αποκλειστικά από τον γράφοντα, με μεμονωμένα κτήρια που είχαν αλλαγές (π.χ.
επισκευές). Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα αντίγραφο της βάσης, σε
συγκεκριμένη χρονική στιγμή (Αύγουστος 2009). Τότε η βάση περιείχε: 924 καταγεγραμμένα
αξιόλογα κτήρια, 12.100 φωτογραφίες κτηρίων, 2,66 GB χώρου στο σκληρό δίσκο.

Για την παρούσα έρευνα, “καταγραφή” ενός κτηρίου θεωρείται η συνολική διαδικασία που
ακολουθείται προκειμένου το αξιόλογο κτήριο να ενταχθεί στο σύστημα βάσης δεδομένων
“ΕΡΜΗΣ” με αξιόπιστο και λειτουργικό τρόπο. Η καταγραφή των αξιόλογων κτηρίων της
Ερμούπολης, σχεδιάστηκε με στόχο να αποτελέσει μία διαδικασία όσο γίνεται περισσότερο
συστηματοποιημένη και ταυτόχρονα όμως απλοποιημένη, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι
παράγοντες που μπορεί να αλλοιώσουν την αξιοπιστία της έρευνας (Σκαρίφημα 3).

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής, σχεδιάστηκε το απαραίτητο για το σκοπό αυτό
εργαλείο το οποίο έχει τη μορφή ερωτηματολογίου (Σκαρίφημα 4). Ο σχεδιασμός του
ερωτηματολογίου αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης του Συστήματος
Βάσης Δεδομένων “ΕΡΜΗΣ”. Αυτό διότι με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο
αρθρώνονται τα πεδία της βάσης δεδομένων από την επεξεργασία των οποίων (πεδίων) προκύπτουν
και τα ερευνητικά συμπεράσματα (Στεφανάκης, 2003). Στο πλαίσιο αυτής της λογικής δόθηκε
βαρύτητα σε κάθε μία ενότητα του ερωτηματολογίου έτσι ώστε να ενταχθούν τα σημαντικά
δεδομένα για το κτήριο, χωρίς όμως να υπάρχουν περιττά πεδία τα οποία αυξάνουν το χρόνο
καταγραφής αλλά και τον όγκο της βάσης δεδομένων.

Σκαρίφημα 3: Γραφική

παρουσίαση των βημάτων που

ακολουθήθηκαν για την

καταγραφή των αξιόλογων

κτηρίων της έρευνας. Μέχρι

σήμερα, η βάση ενημερώνεται

σχεδόν κάθε εβδομάδα και νέα

στοιχεία τροφοδοτούν το

σύστημα.
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Από τα παραπάνω μέρη του ερωτηματολογίου, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ενότητα της
παθολογίας. Αυτό διότι η ανάλυση του προφίλ παθολογίας των αξιόλογων κτηρίων συνδέεται με
όλους τους ερευνητικούς στόχους της παρούσας εργασίας. Συγκεκριμένα, η ενότητα της παθολογίας
διαχωρίστηκε και εξετάστηκε σε δομικές υποενότητες των κτηρίων, οι οποίες τεκμηριώνονται τόσο
από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία όσο και και από τις ιδιαιτερότητες των κτηρίων της
Ερμούπολης (Αντωνακάκης Δ., 1996, Στεφάνου, 2003, ΟΑΣΠ, 2003, Σπανός et al., 2006, Watt,
2007, Thornes et al., 1998, Papalexopoulos et al., 2002). Έτσι, ένα τυπικό αξιόλογο κτήριο της
έρευνας, διαχωρίζεται σε δέκα (10) δομικές ενότητες.

Ένα σημαντικό πρόβλημα που απασχόλησε το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου είναι η
βαθμολόγηση των προβλημάτων παθολογίας, καθώς τα προβλήματα αυτά είναι πολύπλοκα και
ιδιαίτερα δύσκολο να εκτιμηθούν. Η παθολογία που είναι μετρήσιμη είναι πιο απλή και

Σκαρίφημα 4: Η μορφοποίηση του
ερωτηματολογίου βασίστηκε σε
εκτενή σχετική βιβλιογραφική
επισκόπηση (δεύτερο και τρίτο
κεφάλαιο της παρούσας διατριβής),
αλλά και ειδικότερη επισκόπηση
μελετών και γενικά αποτυπώσεων με
μορφή καρτέλας ή ερωτηματολογίου
που αναφέρονται στην Ερμούπολη.

Σκαρίφημα 5: Η κλίμακα παθολογίας
είναι πενταβάθμια και αφορά στην
έκταση των προβλημάτων των
κτηρίων. Η επιλογή της βασίστηκε
στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας
που αφορά στην παθολογία και
προσομοιώνει αντίστροφα την πορεία
γήρανσης του κτηρίου, δηλαδή την
απώλεια ενέργειάς του. Κάθε δομική
ενότητα λαμβάνει ένα βαθμό, και ο
αλγόριθμος υπολογίζει το συνολικό
βαθμό παθολογίας του κτηρίου
(σκαρίφημα πάνω).
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καταγράφεται με αντικειμενικό τρόπο. Έτσι, για παράδειγμα, σε προβλήματα ρηγματώσεων μπορεί
κανείς να καταγράψει το εύρος της ρωγμής το οποίο είναι εύκολα να μετρηθεί και να
κατηγοριοποιηθεί. Δεν μπορεί όμως να γίνει το ίδιο για προβλήματα όπως η υγρασία, οι φθορές και
οι αλλοιώσεις των επιφανειών ή ακόμη και για την καταγραφή της έκτασης των ρηγματώσεων. Για
αυτό το λόγο έγινε μία επιλογή κλίμακας μέτρησης παθολογίας, η οποία χρησιμοποιήθηκε για όλα
τα προβλήματα παθολογίας κάθε δομικής ενότητας, αλλά και για την καταγραφή του συνολικού
βαθμού παθολογίας του κτηρίου. Η κλίμακα αυτή είναι πενταβάθμια και αφορά στην έκταση των
προβλημάτων της παθολογίας των κτηρίων (Σκαρίφημα 5). Η επιλογή της βασίστηκε στην
επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά στη παθολογία και προσομοιώνει αντίστροφα την πορεία
γήρανσης του κτηρίου, δηλαδή την απώλεια ενέργειάς του.

Το Σύστημα Βάσης Δεδομένων “ΕΡΜΗΣ” (εν συντομία στο εξής Σ.Β.Δ. “ΕΡΜΗΣ”) αρχικά
σχεδιάστηκε με βάση τις απαιτήσεις των χρηστών του και τις ανάγκες της παρούσας έρευνας.
Βασικό στόχο αποτελεί η καταγραφή όλων των στοιχείων που αφορούν κατασκευαστικά το
“Αξιόλογο Κτήριο”, την παθολογία του, τα αρχιτεκτονικά και ιστορικά του στοιχεία και κάθε άλλο
στοιχείο που βοηθάει στη μακροπρόθεσμη προστασία του. Η καταγραφή είναι τοπικού επιπέδου
(Local Area Network) και οι χρήστες που χειρίζονται τη βάση, τη χειρίζονται στον ίδιο ηλεκτρονικό
υπολογιστή (Σκαρίφημα 6).
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Τα δεδομένα που τροφοδοτούνται στο Σ.Β.Δ. “ΕΡΜΗΣ” είναι “γεωγραφικά”, ένα δηλαδή
ιδιαίτερο είδος δεδομένων τα οποία μεταβάλλονται τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο.
Συγκεκριμένα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις αξιολογήσεις των εκτιμητών στο πεδίο,
εντάσσονται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο στη βάση δεδομένων που να έχει εκ των προτέρων
προβλεφθεί ότι θα συνδεθεί με το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π. ή GIS) “ ΕΡΜΗΣ”,
και συνεπώς εξελίχθηκε η ίδια η βάση σε Γεωγραφική Βάση Δεδομένων (Σκαρίφημα 7)
(Κουτσόπουλος, 2005). Η χωρική διάσταση εξυπηρετεί και στην έρευνα πολλών μεταβλητών,
ειδικά κατά την αξιολόγηση της επικινδυνότητας ενός κτηρίου (π.χ. θέση του κτηρίου στην πόλη και

Σκαρίφημα 6: Λογικός Σχεδιασμός του Σ.Β.Δ. “ΕΡΜΗΣ”: Παράδειγμα εισαγωγής δεδομένων στο Σ.Β.Δ.

Σκαρίφημα 7: Λογικός Σχεδιασμός του GIS “ΕΡΜΗΣ”
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απόσταση από σχολεία).
Η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων της βάσης “ΕΡΜΗΣ” έγινε με το πρόγραμμα

στατιστικής ανάλυσης SPSS της εταιρείας IBM. Το Σ.Β.Δ. “ΕΡΜΗΣ” έχει τη δυνατότητα
διατύπωσης ερωτημάτων σε μορφή πινάκων που μπορούν εύκολα να εισαχθούν σε προγράμματα
στατιστικής επεξεργασίας. Τα ερωτήματα αυτά μπορούν να αποθηκευτούν στο Σ.Β.Δ. “ΕΡΜΗΣ”
και να παράγουν αποτελέσματα ανάλογα με την ανάπτυξη και τροφοδότηση των δεδομένων στη
βάση. Προτού αποθηκευτούν τα ερωτήματα, αναλύονται προκειμένου να αξιολογηθούν τα
αποτελέσματα που προκύπτουν. Η στατιστική ανάλυση γίνεται ανά μεταβλητή αλλά και σε
συνδυασμό με τη μέθοδο των Crosstabs. Στην περίπτωση αυτή ελέγχεται ο παράγοντας Χ
τετράγωνο με τη μέθοδο Person’s για να επαληθευτεί η συσχέτιση των δύο μεταβλητών που
αναλύονται.

3. Βασικά αποτελέσματα

Στο Σκαρίφημα 8, παρατηρεί κανείς ότι τα κτήρια που καταγράφτηκαν ως αξιόλογα κατά 85%
ανήκουν στις τρεις αρχικές χρονολογικά φάσεις ανάπτυξης της Ερμούπολης (Λαϊκά, Νεοκλασικά
Πρώιμα και Α’ Περιόδου). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η βάση “ΕΡΜΗΣ” καταγράφει τα
αξιόλογα κτήρια της Ερμούπολης που δεν έχουν κηρυχθεί διατηρητέα, συνεπώς είναι αναμενόμενο
ότι μέχρι σήμερα η κήρυξη διατηρητέων κτηρίων στην Ερμούπολη, ακολουθούσε τα ίχνη των
Νεοκλασικών Γ’ Περιόδου, τα οποία ήταν τα τελευταία χρονολογικά Νεοκλασικά που
κατασκευάστηκαν στην Ερμούπολη. Η προστασία που έχει επιβληθεί στα συγκεκριμένα κτήρια,
οδήγησε γρήγορα στην αντίληψη των κατοίκων ότι μόνο αυτά αξίζουν να διατηρηθούν και τα
υπόλοιπα κτήρια της Ερμούπολης είναι πολύ “απλά” και χωρίς ιδιαίτερη αξία.

Με την επικράτηση όμως αυτής της αντίληψης, καθημερινά κινδυνεύει να χαθεί ένα σημαντικό
μέρος της ιστορίας της Ερμούπολης, καθώς τα περισσότερα κτήρια κατασκευάστηκαν μέχρι το 1860,
δηλαδή σε μία χρονική περίοδο όπου η πλειοψηφία των κτηρίων ήταν μορφολογίας “Λαϊκά”,
“Πρώιμα Νεοκλασικά” και “Νεοκλασικά Α’ Περιόδου”.

Τα αξιόλογα κτήρια της βάσης “ΕΡΜΗΣ” εντάσσονται σε διάφορες κατηγορίες προστασίας.
Αρχικά, αυτά που προτείνονται (ή όχι) για κήρυξη τους ως “διατηρητέα μνημεία” στα αρμόδια
Υπουργεία. Στο Σκαρίφημα 9 παρουσιάζονται τα κτήρια της βάσης που προτείνονται για

Σκαρίφημα 8: Γραφική παρουσίαση της
αρχιτεκτονικής κατάταξης των αξιόλογων
κτηρίων της Ερμούπολης.
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διατηρητέα στα αρμόδια Υπουργεία. Συνολικά, προτείνονται πεντακόσια ογδόντα (580) κτήρια για
την κήρυξη τους ως διατηρητέα μνημεία. Ο αριθμός αυτός ενισχύει την άποψη ότι υπάρχει μεγάλο
κενό στην προστασία των αξιόλογων κτηρίων της Ερμούπολης, το οποίο με τη βοήθεια της βάσης
“ΕΡΜΗΣ” μπορεί σήμερα να καλυφθεί.
Το Σ.Β.Δ. της βάσης “ΕΡΜΗΣ” έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης μονίμων ερωτημάτων τα οποία

προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες αριθμητικά και οπτικά μέσω της διασύνδεσης με το GIS
“ΕΡΜΗΣ”. Ένα από τα μόνιμα ερωτήματα είναι η εξέταση των αξιόλογων κτηρίων ανάλογα με το
βαθμό παθολογίας τους, ερώτημα το οποίο παράγεται στο Σ.Β.Δ. και εξάγεται στο GIS, δίνοντας
χάρτη με τις διαβαθμίσεις του βαθμού παθολογίας των κτηρίων. Η καταγραφή και ο εντοπισμός των

κτηρίων που κρίνονται επικίνδυνα, είναι
σημαντικός στόχος της παρούσας έρευνας και αυτό
επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών “ερωτημάτων”
στο GIS “ΕΡΜΗΣ”. Στο παράδειγμα στο
Σκαρίφημα 6, παρουσιάζεται η περίπτωση χωρικού
εντοπισμού των ιδιαίτερα αξιόλογων κτηρίων
(βαθμός προστασίας “Α”) σε σχέση με το βαθμό
παθολογίας και επικινδυνότητας τους. Έτσι,
εντοπίζονται 38 κτήρια, τα οποία ενώ χρήζουν
“Απόλυτης Προστασίας” (βαθμός “Α”), έχουν
σοβαρή επικινδυνότητα και απαιτούν άμεσες
σωστικές επεμβάσεις. Το σύστημα στην περίπτωση
αυτή μας βοηθάει να κατανοήσουμε το μέγεθος και
τη χωρική διασπορά του προβλήματος προστασίας
του κτηριακού αποθέματος της Ερμούπολης
(Σκαρίφημα 10).Σκαρίφημα 9: Πρόταση για κήρυξη Διατηρητέων

Μνημείων, κτηρίων της βάσης “ΕΡΜΗΣ”.

Σκαρίφημα 10: Ανάλυση και απεικόνιση στο GIS “ΕΡΜΗΣ”, των προτεινόμενων διατηρητέων αξιόλογων κτηρίων και
της επικινδυνότητας τους.
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Η αναλυτική καταγραφή των 924 αξιόλογων κτηρίων της Ερμούπολης, μέσω της
αρχιτεκτονικής κατάταξης και του βαθμού προστασίας τους, δίνει τη δυνατότητα της τεκμηρίωσης
του πλαισίου προστασίας τους καθώς και την εικόνα του αναλυτικού και συνοπτικού προφίλ
παθολογίας των κτηρίων. Για τα παραπάνω (προστασία και παθολογία), έχει εξασφαλιστεί μέσω
διαδικασιών ελέγχου η αξιοπιστία των στοιχείων τόσο από την καταγραφή στο πεδίο όσο και κατά
την επεξεργασία τους στο Σ.Β.Δ. “ΕΡΜΗΣ”. Ο στόχος όμως της διατήρησης της φυσιογνωμίας της
Ερμούπολης μέσω της προστασίας των αξιόλογων κελυφών της, δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί αν
δεν εξασφαλιστεί η επιβράδυνση των μηχανισμών φθοράς των κτηρίων και αν δεν γίνουν οι
απαραίτητες επεμβάσεις για την αποφυγή της κατάρρευσής τους. Στο θέμα αυτό, καίριο ρόλο
μπορεί να έχει το GIS “ΕΡΜΗΣ” σε συνδυασμό με την πληθώρα στοιχείων που προσφέρει το Σ.Β.Δ.
“ΕΡΜΗΣ”.

Με την καταγραφή της παθολογίας, το GIS σε συνεργασία πάντα με το Σ.Β.Δ. “ΕΡΜΗΣ”
και τους κατάλληλους αλγόριθμους, εντοπίζει τα χαρακτηρισμένα από το σύστημα επικίνδυνα
κτήρια. Στην πρώτη εφαρμογή του συστήματος τα κτήρια αυτά ήταν 160 σε σύνολο 924 κτηρίων. Η
ιεράρχηση των επεμβάσεων στα κτήρια αυτά είναι καίριας σημασίας, καθώς δεν είναι δυνατόν να
γίνει άρση επικινδυνότητας ταυτόχρονα σε 160 κτήρια, ούτε όμως μπορεί η άρση να κρίνεται
αποκλειστικά και μόνο από τις τοπικές αντιδράσεις των κατοίκων. Αν συνυπολογιστεί και το
γεγονός ότι θα πρέπει, λόγω των σημερινών οικονομικών συνθηκών, να γίνει η βέλτιστη χρήση των
κονδυλίων για το σκοπό αυτό, καταδεικνύεται ότι η λήψη της σχετικής απόφασης προϋποθέτει
πολυκριτηριακή μέθοδο ανάλυσης της ιεράρχησης επεμβάσεων. Συγκεκριμένα η ανάλυση αυτή
λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο κατάρρευσης κάθε κτηρίου, σε σχέση όμως και με μία σειρά άλλων
μεταβλητών, όπως το ρόλο του κτηρίου στη φυσιογνωμία της Ερμούπολης, τη θέση του στην πόλη,
την επιρροή του σε άλλα σημεία ενδιαφέροντος, τις κοινωνικές του επιπτώσεις κ.ά. Για τη
διαμόρφωση των μεταβλητών, έγινε η επιλογή της συμπλήρωσης ενός διαδικτυακού
ερωτηματολογίου το οποίο απευθύνθηκε ελεγχόμενα μόνο σε ειδικούς επί του θέματος, δηλαδή
αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, ακαδημαϊκούς ή μελετητές με μεγάλη εμπειρία (Σκαρίφημα
11).
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Σκαρίφημα 11:
Σε ένα online
ερωτηματολόγιο, ζητήθηκε
από τους συμμετέχοντες να
ιεραρχήσουν τη σειρά
επέμβασής τους σε ένα
επικίνδυνο κτήριο, ανάλογα
με τις μεταβλητές που
απεικονίζονται στον πίνακα
αριστερά.
Στην έρευνα απάντησαν
τριάντα ειδικοί (experts), εκ
των οποίων το 70% ήταν
πολιτικοί μηχανικοί και το
30% αρχιτέκτονες.
Τα κριτήρια μετατράπηκαν
σε βαθμολογία (point
system) και εντάχθηκαν σε
χωρικά ερωτήματα στο GIS
(κάτω).
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Με τα παραπάνω περιγραφόμενα οκτώ κριτήρια, το GIS σε συνεργασία πάντα με το Σ.Β.Δ.
“ΕΡΜΗΣ”, βαθμολογεί τα χαρακτηρισμένα από το σύστημα επικίνδυνα κτήρια. Το αποτέλεσμα
είναι η παραγωγή ενός πίνακα με ιεραρχημένα τα κτήρια σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν.
Στον Πίνακα 1, δίνονται τα πρώτα είκοσι (20) από τα 160 κτήρια στην ιεραρχία επεμβάσεων για τη
διαχείριση του κινδύνου κατάρρευσης.

Α.Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
“ΕΡΜΗΣ” Β.Π. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ p1 P2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 ALL

1 0627003 Ε Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ 143 56 221 186 130 126 121 17 1000
2 0627002 Ε ΠΡΩΙΜΟ 143 56 221 186 130 126 121 17 1000
3 0767001 Ε ΛΑΪΚΟ 143 56 221 186 130 126 121 0 983
4 0587005 Ε ΛΑΪΚΟ 143 56 221 186 130 126 0 17 879
5 0725010 Ε 143 56 221 186 130 126 0 17 879
6 0658004 Δ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0 56 221 186 130 126 121 0 840
7 0663008 Δ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0 56 221 186 130 126 121 0 840
8 0752009 Δ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0 56 221 186 130 126 121 0 840
9 0524004 Ε Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ 143 56 221 186 0 126 0 17 749
10 0528001 Ε ΛΑΪΚΟ 143 56 221 186 130 0 0 0 736
11 0581005 Ε ΕΡΕΙΠΙΟ 143 56 221 186 130 0 0 0 736
12 0585002 Ε ΛΑΪΚΟ 143 56 221 186 130 0 0 0 736
13 0585003 Ε Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ 143 56 221 186 130 0 0 0 736
14 0587004 Δ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0 56 221 186 130 126 0 0 719
15 0654001 Δ ΠΡΩΙΜΟ 0 56 221 186 130 126 0 0 719
16 0767011 Δ ΠΡΩΙΜΟ 0 56 221 186 130 126 0 0 719
17 0620007 Ε ΛΑΪΚΟ 143 56 221 0 130 126 0 17 693
18 0690003 Ε ΛΑΪΚΟ 143 56 221 0 130 126 0 17 693
19 0690001 Ε ΛΑΪΚΟ 143 56 221 0 130 126 0 17 693
20 0559001 Ε ΠΡΩΙΜΟ 143 56 221 0 130 126 0 17 693
Πίνακας 1: Κατάλογος με βαθμολογία επικινδύνων κτηρίων σύμφωνα με το πολυκριτηριακό
μοντέλο.
Στον πίνακα παρουσιάζονται είκοσι (20) από τα εκατόν εξήντα (160) επικίνδυνα κτήρια που
εντάχθηκαν στο πολυκριτηριακό μοντέλο ιεράρχησης επεμβάσεων. Η μέγιστη βαθμολογία που
μπορεί να λάβει ένα κτήριο είναι 1.000 βαθμοί. Η λίστα χρησιμοποιείται ήδη από τον αρμόδιο Δήμο
Σύρου-Ερμούπολης και το 2009-2010 έγιναν σωστικές επεμβάσεις σε επτά (7) κτήρια εκ των οποίων
τα πέντε (5) ήταν υψηλά βαθμολογούμενα σύμφωνα με το μοντέλο (επισημαίνονται στον πίνακα) και
δύο (2) χαμηλότερα (στη θέση 22 και 30). Σήμερα η λίστα ενημερώνεται και αλλάζει, ανάλογα με τις
επεμβάσεις και τις αλλαγές στο Σ.Β.Δ. “ΕΡΜΗΣ”.

Το πολυκριτηριακό μοντέλο ιεράρχησης με εκτίμηση του κινδύνου, των αξιόλογων κτηρίων
της Ερμούπολης κρίθηκε και στην εφαρμογή επιτυχές. Ο δήμος συνεχίζει την προσπάθεια
προστασίας της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της Ερμούπολης και κάθε χρόνο παρακολουθεί την
κατάσταση των αξιόλογων κτηρίων μέσα από το Σ.Β.Δ. “ΕΡΜΗΣ” και το αντίστοιχο GIS
(Σκαρίφημα 12).
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Σκαρίφημα 12: Απόσπασμα του GIS και παραδείγματα εφαρμογής της έρευνας.
Από το σύνολο των 924 ιστοριών κτηρίων, επιλέχθηκαν από το σύστημα 160 κτήρια τα οποία
κινδύνευαν περισσότερο από κατάρρευση. Ο αλγόριθμος που αναπτύχθηκε, βαθμολόγησε με
τεχνοκρατικά, αρχιτεκτονικά και κοινωνικά κριτήρια τα κτήρια αυτά. Τα κτήρια που έλαβαν τη
μεγαλύτερη βαθμολογία προηγούνται στον οικονομικό προγραμματισμό του δήμου για σωστικές
επεμβάσεις. Η πρώτη εφαρμογή έδωσε ενθαρρυντικά αποτελέσματα με ελάχιστο κόστος (5-10.000
ευρώ / κτήριο). Σήμερα, ο Δήμος συνεχίζει να κάνει σωστικές (αναστρέψιμες) επεμβάσεις.
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4. Συμπεράσματα

Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο και ταυτόχρονα ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός
πολυκριτηριακού συστήματος διαχείρισης των ιστορικών κτηρίων και συνόλων με εφαρμογή στο
νεοκλασικό ιστορικό τόπο της Ερμούπολης. Το σύστημα αυτό στηρίζεται σε δύο πυλώνες: το
Σύστημα της Βάσης Δεδομένων “ΕΡΜΗΣ” και το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS)
“ΕΡΜΗΣ”, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, όπως παρουσιάζεται στο Σκαρίφημα 13.

Το Σύστημα Διαχείρισης Αξιόλογων Κτηρίων “ΕΡΜΗΣ”, επιτυγχάνει με αξιοπιστία, να
εντοπίζει τις αλλοιώσεις στα ιστορικά κτήρια της πόλης. Ειδικά σε περιπτώσεις επικινδυνότητας, το
Σύστημα Διαχείρισης “ΕΡΜΗΣ” βαθμολογεί και ιεραρχεί την επικινδυνότητα, λαμβάνοντας υπόψη
του μία σειρά χωρικών μεταβλητών που προκύπτουν από κοινωνικά, αρχιτεκτονικά και
τεχνοκρατικά κριτήρια. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται ένα είδος point system επικινδυνότητας,
το οποίο εφαρμόζεται για τη λήψη αποφάσεων σωστικών επεμβάσεων. Ο Δήμος Σύρου-
Ερμούπολης χρησιμοποιεί εδώ και τρία χρόνια την βαθμολόγηση επικινδυνότητας του Συστήματος
“ΕΡΜΗΣ”, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

Το προτεινόμενο από την παρούσα έρευνα πολυκριτηριακό σύστημα διαχείρισης αξιόλογων
κτηρίων της Ερμούπολης, έχει επίσης τη δυνατότητα παρακολούθησης των αλλοιώσεων και
παρεμβάσεων που γίνονται στα κτήρια αυτά από τους ιδιοκτήτες. Η παρακολούθηση αυτή είναι
σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας διαχείρισης του ιστορικού τόπου διότι προλαμβάνει
αυθαιρεσίες αλλοίωσης των ιστορικών κτηρίων οι οποίες απειλούν τη φυσιογνωμία της Ερμούπολης.
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Πρόσθετα, η επίτευξη της τεκμηρίωσης και της διαχείρισης του αξιόλογου κτηριακού
αποθέματος της Ερμούπολης όπως αυτά υλοποιούνται στην παρούσα έρευνα, εμπλουτίζουν το
σχεδιασμό της πρότασης για ένταξη του μοναδικού μνημειακού νεοκλασικού συνόλου της
Ερμούπολης στον κατάλογο των μνημείων και συνόλων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της
UNESCO.
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Περίληψη
Οι άνθρωποι όλων των εποχών και όλων των πολιτισμών, προκειμένου να φτάσουν πιο κοντά

σε Θείες Οντότητες, αναζητούσαν χώρους όπου η μορφή των γεωλογικών σχηματισμών, η κίνηση, η
ροή ή η στάση του υγρού στοιχείου, η δύναμη του αέρα, η ηλιοφάνεια, το κλήμα, ή άλλα ιδιάζοντα
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, ήταν προϋποθέσεις δημιουργίας αυτών που η σύγχρονη Φυσική
χαρακτηρίζει σαν «Δυναμικά Πεδία» - ενεργειακοί πυκνωτές, σήμερα μετρήσιμοι.

Σε αυτήν την εργασία αναζητούμε τις προϋποθέσεις και τις Αρχές που καθιστούν ένα Τόπο,
Θεραπευτήριο: η συνύπαρξη των Στοιχείων σε κατάσταση ισορροπίας, ούτως ώστε, ο άνθρωπος
συντασσόμενος με αυτά να βρει τα ίχνη της επιστροφής στον Εαυτό του.

Επομένως στην ιδανική νεοκλασική πόλη της Ελλάδας, την Ερμούπολη, η κατασκευή ενός
Λοιμοκαθαρτηρίου στη περιοχή Λαζαρέτα, στόχευε κατ’ αρχήν στη προστασία της πόλης, αλλά και στη
θεραπεία ασθενών.

Θεωρούμε ότι η Σύρος έχει όλες τις δυνατότητες ενεργοποίησης θεραπευτηρίων δυνάμεων στη
περιοχή Λαζαρέτα, έτσι ώστε μια επανάχρηση του κτιρίου ως Θεραπευτήριο Εφαρμογής Ήπιων
Μεθόδων Θεραπείας,να βοηθήσει και στην ανάπλαση όλης της περιοχής.

Λέξεις Κλειδιά: Θεραπευτήριοι Τόποι, Λαζαρέτα Σύρου

Εισαγωγή

Ζούμε δύσκολες εποχές, όπου η παγκοσμιοποίηση τείνει, σαν τον βιβλικό Λεβιάθαν, να
καταπιεί κάθε τι (χώρα, λαό, κουλτούρα, πολιτισμό), που δεν αντικατοπτρίζει το σκληρό της
πρόσωπο. Κι όμως, έχουμε να πιαστούμε. Έχουμε Τόπο, Λόγο και Μύθο. «Εν αρχή ήν ο Λόγος»,
το Αίτιον, η Αναλογία, η Λογική, η ομιλία. «Τη γλώσσα μου έδωσαν την Ελληνική» γράφει ο
Οδυσσέας Ελύτης.

Μια γλώσσα-μήτρα που μας παρέχει το προνόμιο της μεγαλύτερης δυνατής εμβάθυνσης των
ιδεών, μέσα από το κάλλος της μορφής (του ήχου) και τη μαθηματική ακρίβεια του περιεχομένου
(των εννοιών) της κάθε λέξης. Μέσα από τις λέξεις του τίτλου, επομένως, θα προσεγγίσουμε
κατ΄αρχάς το θέμα μας.

Τόπος: Ο συγκεκριμένος χώρος μέσα στον οποίο βρίσκεται ένα σώμα (έμβιο ον ή
αντικείμενο) ή διαδραματίζεται ένα γεγονός. Εν προκειμένω, ο (αφηρημένος) χώρος, τον οποίο, οι
ανθρώπινες δραστηριότητες (έργα, μορφές, λειτουργίες, δρώμενα, όνειρα, προσδοκίες,
συναισθήματα, σημασίες), συγκεκριμενοποιούν. 1

Επίσης, είναι μια από τις πρώτες λέξεις που ερμηνεύτηκαν στη Γραμμική γραφή Β’, όπου η
λέξη «τόπος» διαβαζόταν σαν «τάπας» ή «τίπι» και το ιδεόγραμμα που συμβόλιζε τη λέξη ήταν μια
οξεία γωνία και μια γραμμή έτοιμη να «εισβάλλει» ανάμεσα στις πλευρές της γωνίας. Σήμαινε, δε,
τον γυναικείο κόλπο και κατ΄ επέκταση τη μήτρα, την πρώτη «κατοικία» του ανθρώπου.

Θεραπεύω: αποκαθιστώ την υγεία κάποιου, γιατρεύω, υπηρετώ ένα (ανώτερο) σκοπό,
λατρεύω, τιμώ τους θεούς, σκέπτομαι, φροντίζω. Θεραπεύομαι (μέσος παθ.): παρηγορούμαι, αλλά

1 Σ. Γκίκα, Φιλοσοφικό Λεξικό. Αθήνα 1988
Ι. Στεφάνου, «Η Φυσιογνωμία της Ελληνικής Πόλης». Αθήνα 2000
Εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα», λ. τόπος.

mailto:smaragda.frag@gmail.com
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και κατανοώ τα αίτια της ασθένειας, του προβλήματος και επομένως, αποκτώ αυτογνωσία. («Μη
και τι αμάρτανε!»).

Ετυμολογικά προέρχεται από τη λέξη «θέραψ» για τη ρίζα της οποίας υπάρχουν οι εξής
απόψεις:
α) το ουσιαστικό θεράπνη με προελληνική προέλευση, που ερμηνεύεται «κατοικία, διαμονή» και
πιθανώς αντιστοιχεί στη πρωτοϊνδοευρωπαϊκη έκφραση «τέραμνα», τα σπίτια.
β) ως δάνειο του, χετταιϊκής προέλευσης, «tarpassa».
Ο ετυμολογικός παράλληλος τύπος θεράπων σημαίνει, κατά τον Όμηρο, «ο εταίρος, ο ακόλουθος».

Αργότερα έλαβε τη γενικότερη σημασία του «υπηρετώ, ασχολούμαι επιμελώς με κάτι,
φροντίζω», ενώ η απόδοση «παρέχω ιατρική βοήθεια» είναι υστερογενής, και ως νεοελληνική
έκφραση σημαίνει και «επανορθώνω, διορθώνω», «ησυχάζω, καταπραΰνω, σώζω».

Απόηχος αυτού του τύπου, πιθανόν να είναι και η λατινική λέξη «trabs», που σημαίνει
«δοκός, ρόπαλο, ακόντιο»

Θεραπευτήριος < θεραπευτήρ, ρ.τ. θεραπεύω. Επιθετικός προσδιορισμός. Ερμ. Αυτός που
συντελεί στη θεραπεία.

Επομένως, Θεραπευτήριοι είναι οι Τόποι οι οποίοι βοηθούν τον άνθρωπο να
επαναπροσδιορίσει την πορεία της ζωής του, με στόχο την υγεία και στα τρία επίπεδα της Ύπαρξης
(σωματικό, ψυχονοητικό, πνευματικό).

Προσεγγίζοντας την έννοια της θεραπείας απ’ αυτή τη σκοπιά, αναζητούμε τα ίχνη της
επιστροφής στον «ΟΙΚΟ» απ’ όπου ο άνθρωπος είναι «φυγάς θεόθεν και αλήτης». 1

1. Τόποι που συγκεντρώνουν ιδιότητες θεραπευτικές

Στη Βραυρώνα, υπάρχει ο ναός της Βραυρωνίας Αρτέμιδας. Σε αντίθεση με τη γνωστή της
ιδιότητα ως θεάς του κυνηγιού και της άγριας φύσης, η Βραυρωνία Άρτεμις προστάτευε τα μικρά
ζώα και τα παιδιά και συμπονούσε τους πάσχοντας. ‘Ηταν επίσης προστάτης της μητρότητας και ως
μαία εξασφάλιζε αίσιο τοκετό και λοχεία στις έγκυες γυναίκες2.
Πολύ κοντά στον Αρχαιολογικό χώρο του ναού, βρίσκεται η εκκλησία της Παναγιάς της Γιάτρισσας!

Το αιτούμενο ήταν ανέκαθεν το ίδιο: «πρώτον υγείαν». Αυτό ζητούσαν ταπεινά οι μέροπες
άνθρωποι (δηλ. οι έχοντες περιορισμένη -μερική αντίληψη), στη πρωινή προσευχή τους προς τον
Ασκληπιό και του αφιέρωναν τάματα. Το ίδιο κάνουμε και τώρα. Προσευχόμαστε και τάζουμε στην
Παναγία της Τήνου, στη Παναγία Φανερωμένη, στον Άγιο Γεώργιο, στον Άγιο Νικόλαο, στους
Αγίους Ανάργυρους.

Οι άνθρωποι όλων των εποχών και όλων των πολιτισμών, προκειμένου να φτάσουν πιο
κοντά σε Θείες Οντότητες, αναζητούσαν χώρους όπου η μορφή των γεωλογικών σχηματισμών, η
κίνηση, η ροή ή η στάση του υγρού στοιχείου, η δύναμη του αέρα, η ηλιοφάνεια, το κλήμα, ή άλλα
ιδιάζοντα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, ήταν προϋποθέσεις δημιουργίας αυτών που η σύγχρονη
Φυσική χαρακτηρίζει σαν «Δυναμικά Πεδία» - ενεργειακοί πυκνωτές, σήμερα μετρήσιμοι.

Δεν αρκεί όμως ένα ενεργειακό πεδίο για να δημιουργηθεί ένας Τόπος. Απαιτείται και η
ανάλογη ανθρώπινη δραστηριότητα, ώστε να δημιουργηθεί σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τον
χώρο, που αποκτάει σχήμα, (δηλ. τάξη, δομή και μορφή, καθώς και ιδεολογικό και συμβολικό
περιεχόμενο) και γίνεται τόπος. Ένα καλό παράδειγμα θα μπορούσαν να είναι τα Μετέωρα ή η
Ακρόπολη.

Η διαδικασία της δημιουργίας ενός τόπου και μάλιστα ενός ιερού τόπου, αποτυπώνεται
μοναδικά στη συμπυκνωμένη ακρίβεια των μινω-μικυναϊκών σφραγιδόλιθων, με κορυφαίο το
δαχτυλίδι του Μίνωα3, όπου ιστορείται η κάθοδος της Μεγάλης Θεάς:

1 Ηράκλειτος. Εν προκειμένω αλήτης σημαίνει τον εξόριστο, τον περιπλανώμενο εγκόσμια.
2 Στη Βραυρώνα ετελούντο και τα Άρκτια Μυστήρια, όπου κορίτσια σε προεφηβική ηλικία, οι Άρκτοι, διέμεναν στο
Ναό και συμμετείχαν στα ιερά δρώμενα ως ακόλουθοι τη Αρτέμιδας.
3 Εκτίθεται στο Μουσείο του Ηρακλείου.
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Η ιέρεια ικέτης, βοηθούμενη από νεαρό ιερέα, οργανώνει το χώρο με την κατασκευή βωμού,
ναΐσκου και θρόνου για τη θεά, σε βραχώδες δεντρόφυτο ύψωμα κοντά στη θάλασσα. Έχει
δημιουργήσει μια Επιφάνεια.

Με κλαδιά δέντρου ιερού, με θύρσους και προσευχές και ιερά δρώμενα (δεντρολατρεία)
αποκαθάρει το αιθερικό του τόπου και με θυσίες (πραγματικές ή νοερές) αιτείται την χάρη της
εμφάνισης της θεάς, αιτείται Ιεροφάνεια .

Η Μεγάλη Θεά κατέρχεται εξ’ ουρανού και κάθεται στο θρόνο και ταυτόχρονα διαπλέει με
πλοιάριο τη θάλασσα. Η Θεοφάνεια έχει τελεστεί!1

Η καθιέρωση ενός τόπου είναι «πράξη σπουδαία και τέλεια, μέγεθος έχουσα» μια πράξη με
υπόσταση στο χωροχρονικό συνεχές, μια πράξη σημαίνουσα με όγκο βαρύτητα, ένταση και
διάρκεια.

Σύγχρονες έρευνες αποδεικνύουν ότι πολλές χριστιανικές εκκλησίες έχουν κτιστεί επάνω ή
πολύ κοντά σε αρχαία ιερά, ανεξαρτήτως της αρχικής τους προέλευσης.
Παράδειγμα, το Τέμενος του Ομάρ (690 μ.Χ.) στην Ιερουσαλήμ έχει κτιστεί στη θέση που υπήρχε
ναός του Διός. Ο τρούλλος του τεμένους καλύπτει τον ιερό βράχο πάνω στον οποίο ο Αβραάμ
απέδειξε την πίστη του, ετοιμαζόμενος να θυσιάσει τον γιό του Ισαάκ. Από τον ίδιο βράχο
ανελήφθη κατά την ισλαμική παράδοση και o προφήτης Μωάμεθ.2

Ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ο καθεδρικός ναός της Παναγίας της Σαρτρ στη
Γαλλία, ένα αριστούργημα γοτθικής αρχιτεκτονικής, όπου η πέτρα εξαϋλώνεται, οι ήχοι γίνονται
υπερκόσμιοι και το φώς μεταβαλλόμενο, οδηγεί τα βήματα του προσκυνητή στον περίφημο
Λαβύρινθο του δαπέδου του κεντρικού κλίτους.3

Γιατί, όμως να κατασκευαστεί το εκπληκτικό αυτό αρχιτεκτόνημα, με το μεγαλύτερο
άνοιγμα θόλου που καλύπτει το κεντρικό κλίτος γοτθικού ναού, σε μια ασήμαντη μεσαιωνική πόλη;

Ήδη από την εποχή των Κελτών, ο λόφος της Σαρτρ ήταν τόπος με ιδιαίτερη έλξη. Ο θρύλος
λέει ότι σε αυτόν τον τόπο, πολύ πριν τη γέννηση του Χριστού, ένας Άγγελος ανακοίνωσε σε ένα
Δρυίδη ότι μια Παρθένος επρόκειτο να γεννήσει έναν Θεό. Πράγματι στη Σαρτρ βρέθηκε άγαλμα
της ρωμαϊκής εποχής που φέρει τη λατινική επιγραφή «virgini pariturae»4.

Από τον 10ο αι. και μετά η φήμη για τα θαύματα που γίνονται ξαπλώνεται μέσα από τα
τραγούδια των βάρδων. Κύματα προσκυνητών κατακλύζουν την πόλη. Οι άρρωστοι μεταφέρονταν
στη κρύπτη του Ναού όπου νήστευαν και προσεύχονταν για εννέα μέρες αναμένοντας την ίαση.

Αυτός ο συσχετισμός Ιερών Τόπων με τη θεραπεία ασθενών επεκτάθηκε και στα μοναστήρια,
τα οποία, το Μεσαίωνα και μάλιστα στις περιόδους λοιμών απετέλεσαν και τα πρώτα νοσοκομεία.
Οι μοναχοί εκτελούσαν χρέη γιατρών και νοσηλευτών και απετέλεσαν τους πρώτους πυρήνες του
Τάγματος των «Hospitalieres».

Όμως το θέμα του συσχετισμού των Ιερών Τόπων με τη θεραπεία ασθενειών, εφαρμόζεται ήδη
πολλούς αιώνες νωρίτερα στα Ασκληπιεία.

2. Οι απαρχές της σχέσης ιερού τόπου - θεραπείας

1 Η εν Ιορδάνη Βάπτιση του Κυρίου για του λόγου το αληθές.
2 B. Τζαφέρη, «Άγιοι Τόποι».
3 Επισημαίνουμε ότι σε όλες τις παραδόσεις ο Λαβύρινθος συμβόλιζε την πορεία του ανθρώπου προς την αυτογνωσία
και την υπέρβαση. Το σχέδιο του Λαβυρίνθου το βρίσκουμε αποτυπωμένο και στη βάση του βωμού της Θυμέλης στο
κέντρο της Ορχήστρας των αρχαίων θεάτρων.
4 Μετ. « η Παρθένος θα γεννήσει».
Σειρά «Μυστήρια του Κόσμου», τόμος Ι, «Μυστήρια της Δύσης». Κεφ. « Θαύματα της Δύσης». Εκδ. Δομή Αθήνα
2008.

.
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Όλοι έχετε ακούσει την έκφραση «περί ανέμων και υδάτων». Συνήθως τη λέμε όταν θέλουμε
να περιγράψουμε γενικά και αόριστα διάφορα θέματα μικρής σημασίας. Βάσει όμως μιας
πληροφορίας η οποία δεν έχει πλήρως διασταυρωθεί, η ολοκληρωμένη, απόδοση της φράσης είναι:
«περί ανέμων, υδάτων, ονείρων και τόπων». Θεωρούμε ότι κάτω υπό τον τίτλο αυτό, ο μεγαλύτερος
λυρικός ποιητής της αρχαιότητας, ο Πίνδαρος (522-438 π.Χ) περιγράφει τις θαυματουργικές
θεραπείες του θεού Ασκληπιού, έχοντας συλλέξει στοιχεία από τις καταγραφές των ονείρων και
των θεραπειών, από τα αρχεία των Ασκληπιείων (αναμφίβολα, αυτού των Δελφών, ενδεχομένως και
άλλων). Ο Πίνδαρος περιγράφει λεπτομερώς τις θεραπευτικές πρακτικές που ασκούσε ο Ασκληπιός,
και τις οποίες είχε διδαχθεί από τον Κένταυρο Χείρωνα, στο Πήλιο: «Πολυπήμονας ανθρώποισιν
ιάσθαι νόσους».

Οι Ασκληπιάδες, «εξειδικευμένοι» ιατροί - θεραπευτές1 μυημένοι στις θεραπευτικές
μεθόδους του Ασκληπιού θεράπευαν μέσω του λόγου, των επωδών, κατάλληλων ήχων και μουσικής.
Επίσης χρησιμοποιούσαν φάρμακα και βότανα, συγκεκριμένες δίαιτες, σωματικές ασκήσεις και
χειρομαλάξεις. Έκαναν ακόμα και εγχειρήσεις! (ιατρικά εργαλεία και άλλα ευρήματα το
επιβεβαιώνουν).

Όμως σ’ όλες τις περιπτώσεις ο ασθενής έπρεπε κατά το δυνατόν ενσυνείδητα, να μετέχει
στους καθαρμούς που απαραιτήτως προηγούντο της θεραπείας και να μπει στη διαδικασία της
«εγκοίμησης», της κατάκλισης, δηλαδή, μέσα στο ιερό, το ‘Αβατον, πάνω στο δέρμα του «σφαγίου»
της προηγηθείσας θυσίας, προσφορά του πάσχοντος προς τον Ασκληπιό, όπου ο θεός, σε όνειρο, θα
υποδείκνυε το πρόβλημα και την θεραπεία.2

Πόσο αποτελεσματικές ήταν οι θεραπείες των Ασκληπιάδων;
Η εντυπωσιακότερη μαρτυρία προέρχεται από τον Αΐλιο Αριστείδη από τη Σμύρνη τον 2ο

μ.Χ. αιώνα, σύγχρονο του Μάρκου Αυρηλίου και δεινό ρήτορα.3 Στο έργο του «Ιεροί Λόγοι»,
αναδύεται ανάγλυφη η εικόνα ενός προσώπου, που επί είκοσι πέντε τουλάχιστον χρόνια, δοκίμαζε
στο ίδιο του το σώμα την αποτελεσματικότητα του ονειρικού λόγου, καίριου και δραστικού όσο ένα
φάρμακο που χορηγείται την κατάλληλη στιγμή.

Ο Αριστείδης, που έζησε επί 13 χρόνια στο Ασκληπιείο της Περγάμου, αποκαλύπτει τα
θαύματα του Ασκληπιού, όπως συμβαίνουν πάνω στο ίδιο του το σώμα, κρατώντας συστηματικά
προσωπικό ημερολόγιο, λογοτεχνικού ύφους.

Εκ φύσεως φιλάσθενος, περιγράφει πολλές και ποικίλες ασθένειες (χρόνιο βρογχικό άσθμα,
γαστρεντερικές διαταραχές, κρίσεις πυρετού κ.α.), αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της εκάστοτε
θεραπευτικής αγωγής που του χορηγεί ο θεός μέσα στα όνειρά του.

Εκατόν τριάντα όνειρα καταγράφει και ερμηνεύει ο Αριστείδης, με δικούς του συσχετισμούς,
συμβολισμούς και κώδικες, τις υποδείξεις των οποίων ακολουθεί κατά γράμμα. Καθιστά το σώμα
του επιφάνεια δράσης του θεού και τον αναγνωρίζει ως αληθή ιατρόν, όταν καθ’ υπόδειξή του δεν
εγκαταλείπει την εκδίπλωση της αρετής του λόγου και της ρητορικής, εξαιτίας της σωματικής του
κατάπτωσης.

1 Η «ειδικότητα» σχετιζόταν με τα κατά τόπους Ασκληπιεία (Επιδαύρου, Δελφών, Κω, Αθηνών, Περγάμου κ.α.) στα
οποία υπηρετούσε η κάθε ομάδα – συντεχνία των γιατρών. Ο επιφανέστερος των Ασκληπιάδων είναι ο Ιπποκράτης ο
Κείος, ο θεμελιωτής της σύγχρονης ιατρικής.
2 Εγκυκλοπαίδεια « Πάπυρος,- Λαρούς – Μπριτάννικα» λ. Ασκληπιός και
«Ρητορικός Κύκλος», Γιάννης Ανδριανάτος, εκπαιδευτής Ρητορικής –Διαλεκτικής, σεμινάριο «Ασκληπιός», Αθήνα
2012
3 Ο άψογος χειρισμός της αττικής γλώσσας, ο τρόπος που οργανώνει και ξετυλίγει τον λόγο του και η βαθειά γνώση της
αρχαιοελληνικής γραμματείας, συνέβαλαν στο να συμπεριληφθεί το έργο του (που διασώθηκε ακέραιο σχεδόν), στη
παιδεία των πρωτοχριστιανικών και βυζαντινών χρόνων. Θαυμαστές και μιμητές του ρητορικού του ύφους ήταν ο
Μέγας Βασίλειος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ενώ ο Μιχαήλ Ψελλός τον 11ο αι. τον κατατάσσει ανάμεσα στους
μεγάλους ρήτορες, τον Δημοσθένη, τον Λυσία και τον Ισοκράτη.
Ελισάβετ Κούκη, Αΐλιος Αριστείδης Ιεροί Λόγοι, εκδ. Σμίλη, Αθήνα 2012.
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Αντιδιαμετρικά λιγόλογη αλλά ουσιαστική είναι μια ακόμη μαρτυρία: η λίθινη επιγραφή της
κατ’ όναρ θεραπείας, ενός άλλου μικρασιάτη, του Απελλά που βρέθηκε στην Επίδαυρο.1

Επομένως μεταξύ φιλολογίας και αρχαιολογίας αναδύεται η θεματική του θεραπευτικού
προσκυνήματος μέσα από τη σχέση σώμα - τόπος - θαύμα, θεωρώντας ως θαύματα, τα φαινόμενα
που υπερβαίνουν τη φυσική και λογική τάξη του υλικού κόσμου, ή τη δράση όντων ανώτερων
συνειδησιακά, όπως εν προκειμένω τον Ασκληπιό.2

Η ιδέα ενός θεού- ήρωα- ιατρού με χθόνια καταγωγή,3 έκφραση της αέναης δύναμης της
Ζωής, που ανανεώνεται μέσα από την νομοτελειακή σχέση των τεσσάρων αρχέγονων στοιχείων της
Φύσης, καθόριζε το ικανό και αναγκαίο πλαίσιο: το πέμπτο στοιχείο, τον αιθέρα.

Ο αιθέρας προσδίδει στον άνθρωπο το αναγκαίο σθένος (κατά το σώμα τη ψυχή και το
πνεύμα) να αντικρύσει τον δαίμονά του και να αντιληφθεί την ύβρη που διαπράττει έχοντας ξεχάσει
τον σκοπό της ύπαρξής του: την ευδαιμονία, τη κατάκτηση της Αρετής, εν τέλει, την
ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ.4

Στο όνομα του Ασκληπιού (Αγλαός και Ήπιος) τονίζεται κυρίως αυτή η αιθερική (φωτεινή),
ήπια (μαλακή, καταπραϋντική) παρουσία του θεού. «Ηπιόφρων Ασκληπιέ», προσεύχονται.

Λίκνο της λατρείας του Ασκληπιού μπορεί αναμφίβολα να θεωρηθεί η ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλίας. Στην Τρίκκη - τα σημερινά Τρίκκαλα, στις όχθες του ποταμού Ληθαίου, υπήρχε το
αρχαιότερο Ασκληπιείο, με υπόγειο άβατο. Εκεί τοποθετεί και ο Όμηρος την πατρίδα του
Ασκληπιού και των γιών του, περιγράφοντας τα κατορθώματά τους στην Ιλιάδα.

Μια άλλη εκδοχή τοποθετεί τον γνωστότερο μύθο της γέννησης του Ασκληπιού στη πόλη
Λακέρεια κοντά στη Βοιβηίδα λίμνη της Θεσσαλίας: εκεί ο θεός Απόλλων, θεός του Φωτός, της
Ιατρικής, της Μαντικής, της Μουσικής, ερωτεύτηκε την Κορωνίδα κόρη του βασιλιά Φλεγία. Η
Κορωνίδα αδιαφορώντας για το ότι κυοφορεί ήδη το παιδί του Απόλλωνα, παντρεύεται έναν θνητό,
τον Ίσχυ. Η ύβρις τιμωρείται από την Άρτεμη, που σκοτώνει με τα βέλη της, την Κορωνίδα. Ο
Ασκληπιός, σώζεται από τον πατέρα του, πού τον εμπιστεύεται στον Κένταυρο Χείρωνα, στο Πήλιο,
από τον οποίο και θα διδαχθεί την ιερή τέχνη της ιατρικής.

Η λατρεία του Ασκληπιού μεταφέρεται στους Δελφούς (Φωκίδα), όπου και
αποκρυσταλλώνεται το μυθολογικό υπόβαθρο, το λατρευτικό τυπικό και οι θεραπευτικές πρακτικές.
Στην Πελοπόννησο, η Τελφούσα, η Μεγαλόπολη και η Μαντινεία αναδεικνύονται σε σημαντικά
ιερά με κορυφαίο αυτό της Επιδαύρου.

Στη μικρή πόλη της Επιδαύρου, από το τέλος του 6ου π.Χ. αιώνα και μετά, αναπτύχθηκε το
πιο ισχυρό κέντρο λατρείας του Ασκληπιού, που, πολύ γρήγορα, επισκίασε όλα τα άλλα και
προβλήθηκε ως το πατρογονικός τόπος του θεού - ιατρού. Και όχι άδικα, δεδομένου ότι στην
περιοχή αυτή από τα πανάρχαια χρόνια λατρεύονταν ο θεός Απόλλων, που ως Απόλλων Μαλεάτας
είχε ήδη ιατρικές ιδιότητες.5

Από τον 5ο π.Χ. αιώνα και μετά τα Ασκληπιεία, που ξεπερνούν πλέον τα 500, εξαπλώνονται
τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στον ευρύτερο χώρο της Ελληνικής Μεσογείου6: στην Αθήνα,7
στον Πειραιά (Μουνυχία), στην Κω,8 στο Ιδαίον Άντρον (Κρήτη) κ.ά.

1 Ελισάβετ Κούκη, Αΐλιος Αριστείδης Ιεροί Λόγοι, εκδ. Σμίλη, Αθήνα 2012.
2. Συλλογικό, Σειρά «Μυστήρια του Κόσμου», τόμος Ι, «Μυστήρια της Δύσης». Κεφ. « Θαύματα της Δύσης». Εκδ.
Δομή Αθήνα 2008.
3 Kατά μία άποψη, το όνομα του ήταν το προελληνικό Ασχλαπιός, ετυμολογικά σχετικό με τη λέξη ασκάλαβος – η
σαύρα (το ερπετό , το φίδι). Εγκυκλοπαίδεια « Πάπυρος,- Λαρούς – Μπριτάννικα» λ. Ασκληπιός
4«Ρητορικός Κύκλος», Γιάννης Ανδριανάτος, εκπαιδευτής Ρητορικής –Διαλεκτικής, σεμινάριο «Ασκληπιός», Αθήνα
2012

5 Εγκυκλοπαίδεια « Πάπυρος,- Λαρούς – Μπριτάννικα» λ. Ασκληπιός
6 Ως «Ελληνική Μεσόγειο» θεωρούμε τον απανταχού Ελληνισμό στη Λεκάνη της Μεσογείου
7 Όπου τον θεό «υποδέχεται» ο τραγικός ποιητής Σοφοκλής ως ιερέας του ήρωα Αμύνου
8 Πατρίδα του Ασληπειάδη Ιπποκράτη.
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Στους Ελληνιστικούς χρόνους ως Ασκληπιός - Σωτήρ, ο θεός λατρεύτηκε στην Πέργαμο,1
στην Έφεσο (Μικρά Ασία) αλλά και στην ίδια τη Ρώμη.

Στην Παλαιστίνη περισσότερο απ’ οπουδήποτε αλλού ταυτίστηκε με τον Σωτήρα του
Κόσμου, Χριστό,2 ενώ στην Αίγυπτο ταυτίστηκε με τον Σάραπι και τον Ιμχοτέπ, τον Ιμούθη των
Ελλήνων.

Σχετικά με το θάνατο του Ασκληπιού, όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς συμφωνούν σ’ ένα σημείο:
κεραυνοβολήθηκε από τον Δία! Η αιτία φαίνεται πως ήταν μια ύβρις, που διέπραξε ο Ασκληπιός
καταχρώμενος το δώρο της θεάς Αθηνάς, δηλ. να θεραπεύει- ακόμα και ν’ ανασταίνει νεκρούς με το
αίμα της Μέδουσας (= medicine): τον Ιππόλυτο, τον Ωρίωνα, κ.ά. Ειδικά ο Φερεκύδης έλεγε ότι τον
κεραυνοβόλησε ο Δίας επειδή ξαναζωντάνευε αυτούς που πεθαίνανε στους Δελφούς. Ο Ασκληπιός
έγινε θεός και ανέβηκε στον Όλυμπο μαζί με τον Ηρακλή, πενήντα τρία χρόνια πριν τον Τρωϊκό
πόλεμο.3

Η αναπόφευκτη συρρίκνωση των διδακτικών ωρών του ακαδημαϊκού έτους 1973-1974,
λόγω των γεγονότων που οδήγησαν στην κατάλυση της χούντας, είχε ως αποτέλεσμα την ακροθιγή
προσέγγιση κάποιων θεμάτων, που δεν θεωρήθηκαν αρκούντως σημαντικά. Έτσι όταν στα πλαίσια
μιας σπουδαστικής εργασίας βρέθηκα μπροστά στο «Ταφικό Συγκρότημα Ζοζέρ»4 δεν γνώριζα
σχεδόν τίποτα!

Αλλά και όταν ολοκληρώθηκε η εργασία (τυπική περιγραφή του μνημείου), εγώ είχα
αποκομίσει ελάχιστα: το όνομα του φαραώ Ζοζέρ, ένα σκίτσο της κλιμακωτής πυραμίδας της
Σακκάρα, και τον θαυμασμό μου για τον πρώτο γνωστό αρχιτέκτονα του κόσμου, τον Ιμχοτέπ.

Ο Ιμχοτέπ, αυτή η σχεδόν μυθική προσωπικότητα, έζησε στην Αίγυπτο περί το 2650 π.Χ.
επί της βασιλείας του Ζοζέρ, του δεύτερου φαραώ της 3ης δυναστείας του Αρχαίου Βασιλείου.

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε τον Ιμχοτέπ σαν τον μεγαλοφυή αρχιτέκτονα - μηχανικό, ο οποίος
επινόησε την οικοδόμηση με λαξευτή πέτρα και την εφήρμοσε σε έργα μεγάλης κλίμακας.

Και όχι μόνο: με τις εμπνευσμένες και τολμηρές καινοτομίες του στη ταφική κουλτούρα των
φαραώ, εξέλιξε το απλό αρχικό ταφικό μνημείο τύπου «μασταμπά»5, στη μεγαλειώδη Κλιμακωτή
Πυραμίδα του Ζοζέρ - την κλίμακα που θα επέτρεπε στον Βασιλιά να ανέβει προς τον ουρανό αλλά
και στους θεούς να κατέβουν στη γη.

Τοποθετημένη πάνω στον βράχο που δεσπόζει στη Μέμφιδα την πρωτεύουσα του Αρχαίου
Βασιλείου, η Κλιμακωτή Πυραμίδα της Σακκάρα, περιβάλλεται από κτίσματα λατρευτικού6 και
κοσμικού7 χαρακτήρα, που μαζί με το τείχος δημιουργούν ένα κλειστό ταφικό συγκρότημα.

Αυστηρά προσανατολισμένη (η πυραμίδα) ως προς τα σημεία του ορίζοντος, είναι
τοποθετημένη σχεδόν επάνω στο σημείο τομής των διαγωνίων του περιτειχίσματος, που την
περιβάλλει.8

1 Πατρίδα του Ασληπειάδη Γαληνού και του Απολλώνιου Τυανέα.
2 Θεωρούμε ότι το ήπιο και συμπονετικό πρόσωπο του αγάλματος του Ασκληπιού της Μουνυχίας (περ. 200 π.Χ., Εθν.
Αρχ. Μουσείο), ενέπνευσε τη θεματολογία πολλών καλλιτεχνών.
3 Ζαν Ρισπέν, Μεγάλη Ελληνική Μυθολογία, τόμος Β’, εκδ. Αυλός, Αθήναι .
4 Σμαράγδα Πετράτου, «Ταφικόν Συγκρότημα Ζοζέρ», σπουδαστική εργασία, Ε.Μ.Π. Έδρα Ιστορίας της
Αρχιτεκτονικής, Αθήναι Μάρτιος 1974.
5 Μασταμπά (κόλουρος πυραμίδα ορθογωνικής βάσης, όπου ο νεκρός τοποθετείται σε υπόγειο θάλαμο).
6 Εγκυκλοπαίδεια « Πάπυρος,- Λαρούς – Μπριτάννικα» λ. Αίγυπτος.
Σμαράγδα Πετράτου, «Ταφικόν Συγκρότημα Ζοζέρ», σπουδαστική εργασία, Ε.Μ.Π. Έδρα Ιστορίας
Ο Νεκρικός Ναός, τα δεκατρία εν σειρά παρεκκλήσια που συνιστούν το Ναό του Ιωβηλαίου ή Ναό Χεμπ- Σεντ και το
Σερντάμπ ο ευκτήριος οίκος, με τα αγάλματα του νεκρού και την τράπεζα των προσφορών. Η μυστηριακή τελετουργία
του Χεμπ- Σεντ αφορούσε στην ανανέωση του σθένους του φαραώ κατά το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα.
7 Τους Βασιλικούς Οίκους του Βορρά και του Νότου, κτίσματα- αντίγραφα τμημάτων παλατιού της Μέμφιδας,
αποθήκες, καταλύματα ιερέων κ.α.
8 Σμαράγδα Πετράτου, «Ταφικόν Συγκρότημα Ζοζέρ», σπουδαστική εργασία, Ε.Μ.Π. Έδρα Ιστορίας της
Αρχιτεκτονικής, Αθήναι Μάρτιος 1974.
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Μ’ αυτό το φρουριακής αντίληψης τείχος, με τις δεκατέσσερις1 πύλες εκ των οποίων μόνον
η μία ήταν πραγματική (και πάντοτε ανοιχτή, αλλά όχι άμεσα αντιληπτή!) ο Ιμχοτέπ καθιέρωσε
οριοθέτησε και οργάνωσε το χώρο γύρω από Πυραμίδα, σε σχέση με την απεραντοσύνη της ερήμου.
Γη, Αέρας, Νερό και το Πυρ συμβολικά στη μέση2 ( Πυραμίς). Ο Αρχιερέας του Ρα είχε
δημιουργήσει επιφάνεια παρουσίας θεού. Το Ταφικό Συγκρότημα της Σακκάρα ήταν ένα
θεραπευτήριο, στο οποίο συνέρρεαν ασθενείς απ’ όλη τη χώρα για να ζητήσουν θαυματουργή ίαση3

Μ’ αυτό συμφωνούν και πρόσφατες έρευνες που δείχνουν ότι η μυστηριακή τελετή Χεμπ-
Σεντ που ετελείτο στα δεκατρία παρεκκλήσια του Ναού του Ιωβηλαίου, αποσκοπούσε στο να
ανακτήσει ο φαραώ τη δύναμη και το σθένος που είχε ανάγκη για την καλή εκτέλεση των υψηλών
καθηκόντων του τόσο κατά την επίγεια όσο και κατά την, μετά θάνατον, ζωή του.

Ποιός όμως ήταν πραγματικά ο Ιμχοτέπ;
Ως φυσικός πατέρας του φέρεται ο, επίσης, αρχιτέκτονας Κανόφερ. Όμως ο Ιμχοτέπ

θεωρήθηκε ανέκαθεν ως «Γιός του Φθα» και μάλιστα της έκφανσής του ως Φθά- Τα-Ταμέν του
Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος. Η μητέρα του, μια θνητή ονόματι Κερεντού - Ανκ, θεωρήθηκε ημίθεα,
για να κλείσει το κενό της καταγωγής και της μετέπειτα θεοποίησης του.

Η αποκρυπτογράφηση των ιερογλυφικών που δηλώνουν την παρουσία του και αποδίδεται ως
«Αυτός που έρχεται εν ειρήνη» φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την ήρεμη και στοχαστική έκφραση
του προσώπου του, στο μικρό καθιστό, μόλις 13 εκ. άγαλμά του στο Λούβρο. Ο ανοιχτός πάνω στην
αρχιερατική του ποδιά πάπυρος, συμβολίζει ολόκληρη τη Γνώση τη Σοφία που κρατάει στα χέρια
του, ενώ το κάλυμμα της κεφαλής, τη θεία καταγωγή του4.

Ο Ζοζέρ, ιδιαίτερα ιδιοφυής και ο ίδιος, αναγνωρίζει την πολυμάθεια και τις εξέχουσες
ικανότητες του Ιμχοτέπ ως αρχιτέκτονα αλλά και ως φυσικό επιστήμονα, μαθηματικό, αστρονόμο,
φιλόσοφο, ποιητή, καλλιτέχνη, μάγο και ιατρό. Με τη βοήθειά του, δε, από τη θέση του
«πρωθυπουργού», ο Ζοζέρ, οργάνωσε την οικονομία και τη διοίκηση του κράτους, δίνοντας έμφαση
στην εκπαίδευση.5

Μ’ άλλα λόγια η συμβολή του Ιμχοτέπ ήταν «θεραπευτική» για την Χώρα του, για τον Τόπο
του.

Ως μάγος και ιερέας, ο Ιμχοτέπ ήταν ένας σαμάνος, ένα πνεύμα της Φυλής, ένα πνεύμα του
Τόπου, που προσέγγιζε την ασθένεια σαν μια κατάσταση περιορισμού σωματικού, ψυχονοητικού,
πνευματικού.

Ένας σαμάνος, μάγος ιερουργός που κατανοεί το Φυσικό Νόμο και αντιλαμβάνεται τα πέραν
του αισθητού. Ένας αστρονόμος, μαθηματικός, φιλόσοφος, που αναζητά το «πρώτον αίτιον» τον
αρμονικό λόγο, την αναλογία και τη διαλεκτική σχέση των αντιθέτων. Ένας αρχηγός κράτους, ένας
αρχηγός στρατού, που προβλέπει, αποφασίζει σχεδιάζει οργανώνει και πραγματοποιεί. Ένας ποιητής,
συγγραφέας, καλλιτέχνης που θεραπεύει το κάλλος της μορφής σ’ οποιαδήποτε εκδίπλωση της.

1 Ο ιερός αριθμός επτά (σεπτά) ενυπάρχει στις περισσότερες διαστάσεις του συγκροτήματος.
2 Η έρημος, ο αέρας της ερήμου, ο ιερός Νείλος – η Πυραμίδα είναι ορατή από τις όχθες του.
3 Εγκυκλοπαίδεια « Πάπυρος,- Λαρούς – Μπριτάννικα» λ. Ιμχοτέπ.
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Imhotep
5 Σε μια ενεπίγραφη στήλη καταγράφονται οι τίτλοι όλων των αξιωμάτων τα οποία υπηρέτησε επαξίως:

Ανώτατος Αξιωματούχος του Βασιλιά της Αιγύπτου,
Ιατρός,
Πρώτος τη τάξει μετά τον Βασιλιά της Άνω Αιγύπτου,
Διοικητής στο Μεγάλο Παλάτι, Κληρονόμος Ευγενούς Καταγωγής,
Αρχιερέας του θεού Ρα στην Ηλιούπολη,
Αρχιτέκτονας και Κατασκευαστής,
Μέγας Μαραγκός, Μέγας Γλύπτης και Μέγας Αγγειοπλάστης.

http://en.wikipedia.org/wiki/Imhotep.
Εγκυκλοπαίδεια « Πάπυρος,- Λαρούς – Μπριτάννικα» λ. Ιμχοτέπ.
Συλλογικό, Σειρά «Μυστήρια του Κόσμου», τόμος V, «Μυστήρια της Aχαιότητας». Κεφ. «Ιμχοτέπ: Ο θεϊκός
αρχιτέκτονας». Εκδ. Δομή Αθήνα 2000.
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Ένας αρχιτέκτονας που γεφυρώνει τις αντιθέσεις κατασκευάζοντας κλίμακες ανέλιξης από το
εφήμερο στο αιώνιο.
Είναι ένας Ιατρός που θεραπεύει με Μαντική, Θεουργία και Στρατηγική1.

Είναι όμως και εκείνος που θεμελιώνει την Ιατρική σαν επιστήμη.
Από τον λεγόμενο πάπυρο «Έντουιν Σμίθ» (1700 π.Χ.), που θεωρείται αυθεντικό αντίγραφο

των ιατρικών μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας που είχε καταγράψει ο ίδιος, προκύπτει ότι ο
Ιμχοτέπ ήταν ένας ολοκληρωμένος επιστήμονας: αναλύει τα συμπτώματα της ασθένειας, προτείνει
θεραπευτική αγωγή, κάνει ακριβή διάγνωση των καταγμάτων, περιγράφει εγχειρήσεις, δίνει οδηγίες
για τη ραφή των τραυμάτων, ασχολείται με οφθαλμολογικές και οδοντιατρικές περιπτώσεις2.

Σχετικά με το θάνατό του, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ο τάφος του δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί.
100 χρόνια μετά το θάνατό του θεωρήθηκε ημίθεος ενώ 2000 χρόνια μετά, περί το 525 π.Χ. την
εποχή της ακμής των Ασκληπιείων, ο Ιμχοτέπ αναγνωρίζεται ως θεός .

Αναμφίβολα, όμως ο Ιμχοτέπ μαζί με τον Ασκληπιό, είναι εκφάνσεις του Αρχέτυπου
Θεραπευτή, αυτού που έρχεται εν ειρήνη και είναι ήπιος και φωτεινός και στόχος του είναι να
βοηθήσει τους ανθρώπους να εκδηλώσουν την Αρετή τους.

3. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των θεραπευτήριων τόπων

Σύμφωνα με τον Μύθο, για να μπορέσει ο Δίας να ορίσει το Κέντρο του Κόσμου, έστειλε
δύο αετούς από τον Όλυμπο, να πετάξουν σε αντίθετες κατευθύνσεις γύρω από τη Γη. Οι αετοί
συναντήθηκαν πάνω από τους Δελφούς και εκεί ορίστηκε το Ιερό Κέντρο, ο Ομφαλός της Γης.

Όπως και οι άλλες λατρευτικές πέτρες, ο Ομφαλός των Δελφών, απεικονίστηκε συμβολικά
με μαρμάρινη φαλλική στήλη3, στην επιφάνεια της οποίας απλώνεται το «αγρηνόν»4, ένα ανάγλυφο
σύμπλεγμα νημάτων και κόμβων. Το αγρηνόν ήταν και ο μανδύας του μάντη, αυτού που,
«διαβάζοντας» τους κόμβους, είχε τη δυνατότητα να βλέπει σε βάθος χρόνου (παρελθόντος και
μέλλοντος), τα συμβάντα, τους τόπους και τους πρωταγωνιστές και μελετώντας τα νήματα,
μπορούσε να αντιλαμβάνεται, τα αίτια, τις σχέσεις, τις αναλογίες, τις συνέπειες και τη δυναμική
τους σε ενεστώτα χρόνο.

Ή για να χρησιμοποιήσουμε όρους σύγχρονης Φυσικής, το αγρηνόν θα μπορούσε να
θεωρηθεί ένα (κβαντικό, μη γραμμικό) δυναμικό πεδίο, ένα περιβάλλον, όπου κάθε μεταβολή (σε
κόμβο ή νήμα), οσοδήποτε ασήμαντη κι αν είναι, «πληροφορεί» και επηρεάζει όλα τα υπόλοιπα. Μ’
άλλα λόγια, πίσω από την «πραγματικότητα», έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε, υπάρχει όχι μόνο
ύλη και ενέργεια, αλλά ένας πιο λεπτός αλλά εξίσου θεμελιώδης παράγων: η «διαμορφωτική
πληροφορία» ή «δια- πληροφορία». Μια ενεργητική και δραστική πληροφορία που συνδέει τα
πάντα (τον Νου του Αναξαγόρα5), με τον «νου» του παρατηρητή, τον οποίο και δια-μορφώνει,
αλλά και από το οποίο (η πληροφορία, το συμβάν) δια-μορφώνεται.

1«Ρητορικός Κύκλος», Γιάννης Ανδριανάτος, εκπαιδευτής Ρητορικής –Διαλεκτικής, σεμινάριο «Ασκληπιός», Αθήνα
2012
2Συλλογικό, Σειρά «Μυστήρια του Κόσμου», τόμος V,
«Μυστήρια της Aχαιότητας». Κεφ. «Ιμχοτέπ: Ο θεϊκός αρχιτέκτονας». Εκδ. Δομή Αθήνα 2000.
http://www.touregypt.net/featurestories/Imhotep.htm
3 Αντίγραφο ρωμαϊκό φυλάσσεται στο Μουσείο των Δελφών.
Ο Ομφαλός, λέει ο Μύθος, τοποθετήθηκε πάνω στον τάφο του Πύθωνα, του δράκοντα – φρουρού του Μαντείου και
συμβόλιζε τη νίκη του Φωτός – Απόλλωνα ενάντια στις χθόνιες δυνάμεις.
4 Αγρηνόν: μάλλινο πλεκτό δίχτυ με το οποίο κάλυπταν τους Ομφαλούς, τις πέτρινες λατρευτικές στήλες. Επίσης
αγρηνόν ονομαζόταν το μάλλινο δικτυωτό ένδυμα, που φορούσαν πάνω από τα άλλα ενδύματά τους οι ιερείς και οι
ακόλουθοι του Διονύσου.
Ετυμολ. < άγρα, ερμ. Καταδίωξη- σύλληψη θηράματος/ επιδίωξη, επίμονη αναζήτηση > Ζαγρεύς Διόνυσος.
Εγκυκλοπαίδεια « Πάπυρος,- Λαρούς – Μπριτάννικα» λ. αγρηνόν ή άγρηνον.
5 «Νούς εστίν ο διακοσμών τε και πάντων αίτιος».
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Αυτό σημαίνει ότι ο νους ενός ανθρώπου μπορεί να επιδράσει στο σωματικό και
ψυχονοητικό επίπεδο ενός άλλου ανθρώπου. Αυτή η ικανότητα ήταν γνωστή στην παράδοση
πολλών λαών, το ξεμάτιασμα λόγου χάρη. Σήμερα πλέον, διερευνάται η δυνατότητα εφαρμογής σε
ένα νέο κλάδο της ιατρικής, της τηλεσωματικής ή μη τοπικής ιατρικής 1

Αυτή η δυναμική δια-χρονική και δια-τοπική πληροφορία, τα Αρχέτυπα και τα Σύμβολα, του
Carl Gustav Yung αποτελεί και το ψυχονοητικό υπόβαθρο επι-κοινωνίας λαών και πολιτισμών2.

Εκεί βασιζόμενοι θα επιχειρήσουμε μια «ανάγνωση» στη Θεογονία-Κοσμογονία του
Φερεκύδη.

Φερεκύδου Λόγοι34
......:Ζας μεν και Χρόνος ήσαν αεί και Χθονίη. Χθονίη δε όνομα εγένετο Γη, επειδή Ζας γην γέρας
δίδοι. Διογένης Λαέρτιος.

…..Zας ποιεί φάρον μέγα τε και καλόν, και εν αυτώ ποικίλει Γην και Ωγηνόν και του Ωγηνού τα
δώματα. Κλήμης ο Αλεξανδρεύς.

…..Ζάντα μεν και Χρόνον και Χθονίαν τας τρείς πρώτας Αρχάς, την μίαν φημί προ των δυοίν και δύο
μετά την μίαν, τον δε τον Χρόνον ποιήσαι εκ του γόνου εαυτού πυρ και πνεύμα και ύδωρ την τριπλήν,
οιμαι, φύσιν του νοητού, εξ ων εν πέντε μυχοίς διηρημένων πολλήν άλλην γενεάν συστήναι θεών
πενέμυχον καλουμένην, ταυτόν δε ίσως ειπείν, πεντέκοσμον. Δαμάσκιος.

Και σε ελεύθερη μετάφραση / σχολιασμό:
Ύπαρξη δύο συν μιας δημιουργικών Αρχών.
 Ο Ζευς,5 προ πάντων (πριν απ’ όλα, πάνω απ’ όλα), άχρονος, ο έλλογος, ο Λόγος. Αρχή

ενεργητική, πνευματική.
 Ο Χρόνος, Δίας και Χρόνος, συν-υπήρχαν και συν-δρούσαν διαχρονικά ή και ταυτόχρονα ή συν-

τω-χρόνω. Από το σπέρμα του Χρόνου δημιουργούνται τα τρία αρχέγονα στοιχεία: νερό, αέρας,
φωτιά, τα οποία, σε διαφορετικές μίξεις (κράσεις)6 διασκορπίζονται σε πέντε ή επτά μυχούς.

 Η Χθονίη, η αδιαμόρφωτη ύλη. Αρχή παθητική υλική. Ο Δίας προσφέρει στη Χθονίη, ως
συζυγικό δώρο, ένα πέπλο, ένα φάρο7, μεγάλο και ωραίο, που τον είχε στολίσει με την Γη, τον
Ωκεανό και τα «κτίσματα» του Ωκεανού (πιθανόν τα νησιά)8.

Όταν η Χθονίη φοράει το πέπλο της με όλες τις εν δυνάμει μορφές της στεριάς και της
θάλασσας κεντημένες πάνω του, γίνεται Γη!

Το πέπλο - ένα αγρηνόν, Αρχή Αιθερία - είναι ένα μορφογενετικό πεδίο, που δίνει στη Γη τη
δυνατότητα να εξελιχθεί ως περιβάλλουσα τις μορφές και να καθορίσει τη σχέση της με τα άλλα
αρχέγονα στοιχεία (νερό, αέρας, φωτιά) που, εν σπέρματι, αποθέτει μέσα στους μυχούς, ο Χρόνος.

1 John Briggs – F. David Peat, Ο ταραγμένος ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ, εκδ. Κάτοπτρο , Αθήνα 1991και
Ervin Laslo, H Νέα Επιστήμη και το Ακασικό Πεδίο, εκδ. Αρχέτυπο, Αθήνα 2008.
Εγκυκλοπαίδεια « Πάπυρος,- Λαρούς – Μπριτάννικα» λ. αγρηνόν ή άγρηνον.
2 Carl Gustav Υung, Ο Άνθρωπος και τα Σύμβολά του , εκδ. Αρσενίδη, Αθήνα.
3 Hermann S. Schibli, Φερεκύδης ο Σύριος,Clarendon Press- Oxford University Press U.S.A. 1990
4 Ευάγγελος Ν. Ρούσσος, Φερεκύδης ο Σύριος , εκδ. C.I.R.E.L, Αθήνα 2010.
5 Ζας, Ζων, (Ζευς- Διος-Ζήνας). «Μα νη Ζη» παραδοσιακός κρητικός όρκος.
6 Κράσεις: τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά., το δεσπόζον στοιχείο στο μίγμα.
7Εγκυκλοπαίδεια « Πάπυρος,- Λαρούς – Μπριτάννικα» λ.φάρος. Ετυμ.> Μυκηναϊκή φάρFεσ(θ). Ερμ μεγάλο κομμάτι
υφάσματος, από το κεφάλι ως τα πόδια ανδρικός ή γυναικείος επενδύτης, χωρίς μανίκια, πανί πλοίου, σάβανο.
Θεωρούμε ότι σχετίζεται με το «αγρηνόν ή άγρηνον»;
8Εγκυκλοπαίδεια « Πάπυρος,- Λαρούς – Μπριτάννικα» λ. Δώμα ερμ. Επίπεδη στέγη ,ταράτσα, μέρος του σπιτιού,
διαμέρισμα, «ουράνιος θόλος, ναός. Ετυμολ., ριζα dem- δόμος, δεσπότης.
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Τι θα μπορούσαν να είναι, τελικά, οι μυχοί;1 2

a) Θέσεις, περιοχές (επιρροής) στις οποίες διανέμονται, τα στοιχεία;
b) Μικρά σκοτεινά κοιλώματα, ίσως κρυμμένα στην αρχική «μάζα» της Χθονίης;
c) Σπήλαια ή εσοχές μέσα στην υλική δημιουργία;
d) Η έλξη που ασκεί ένας φυσικός ή / και ενεργειακός ελκυστής3 από το βαθούλωμα, την

καμπύλωση της επιφάνειας ενός ενεργειακού ή ενεργοποιημένου πεδίου;
e) Θύλακες δημιουργίας μιας δεύτερης γενιάς θεών, με χαρακτηριστικά και ιδιότητες από το

σπέρμα του Χρόνου και της μήτρας - μυχού;

Σκοπίμως το αρχικό ερώτημα «τι είναι οι μυχοί;» το αφήσαμε ανοιχτό (σαν τη γάτα του
Σρέντιγκερ!). Αν προσπαθούσαμε να αποδώσουμε τις θέσεις του Φερεκύδη «με τα δικά μας λόγια»
θα λέγαμε ότι:

Στους μυχούς, τα 4 στοιχεία δηλ. νερό, αέρας, φωτιά και η Γη ως ιδέες4, εκτός από την
«τριπλή (συν μία), φύση του νοητού» μετέχουν και με την αιθερική/ενεργειακή και ψυχονοητική
τους υπόσταση, την πεμπτουσία τους στο μορφογενετικό πεδίο, σε περιοχές συμβάντων σε θύλακες
πληροφορίας.

Κάθε μυχός ως περιοχή νοητή (ένας μαθηματικός χώρος), αν και αδιαφοροποίητη,
αδιαμόρφωτη, «κυοφορεί» το θεό που της «ταιριάζει». Τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά - η «κράση» -
του θεού αποτυπώνονται στο αιθερικό και υλικό περιβάλλον και ο θεός γίνεται «κύριος» της
«μοίρας»5 του τόπου: ο προστάτης Άγιος.

Γι αυτό ακριβώς, η πέντε / επτά -μυχος διαίρεση του Κόσμου ενέχει λόγο (αιτία, αναλογία)
ταξινόμησης, οργάνωσης, δομής και δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς το υλικό της υπόβαθρο: τα τέσσερα
στοιχεία (γη, νερό, αέρας, φωτιά) και οι καταστάσεις τους (στερεά, υγρή, αέρια).6 Το περιβάλλον.

1 Hermann S. Schibli, Φερεκύδης ο Σύριος,Clarendon Press- Oxford University Press U.S.A. 1990
2 John Briggs – F. David Peat, Ο ταραγμένος ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ, εκδ. Κάτοπτρο , Αθήνα 1991
3 Ελκυστής, λόγω φύσης, θέσης, μορφής, συμβάντος. (μια πράξης καθιέρωσης, π.χ)
4Σ. Γκίκα, Φιλοσοφικό Λεξικό. Αθήνα 1988.
5 Μοίρα = το μερίδιο από τη μοιρασιά.
6Σμαράγδα Πετράτου- Φραγκιαδάκη, «Ελάσσονα Στοιχεία Αγροτικής της Αρχιτεκτονικής».
1ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο Βιώσιμης Ανάπτυξης Πολιτισμού και Παράδοσης (Σύρος 2011).

Ο Κόσμος πεπληρωμένος μορφών, δομείται από τη συνύπαρξη, την αλληλεπίδραση και την κατ’ αναλογία μίξη 4
στοιχείων: γη, νερό, αέρας, φωτιά και ενός ακόμη, του αιθέρα.
Ήδη από τον 6ο π.Χ. αι. οι Ίωνες και οι Ελεάτες (λεγόμενοι και Φυσικοί) Φιλόσοφοι θέτουν τα πρώτα «περί Φύσεως»
του Κόσμου ερωτήματα και διατυπώνουν θεωρίες Κοσμογονίας προβάλλοντας ένα (ή περισσότερα) από τα τέσσερα
στοιχεία, τη γη, το νερό, τον αέρα, τη φωτιά ως προεξάρχον της δημιουργίας:
Ο Θαλής ο Μιλήσιος το νερό, ο Αναξιμένης τον αέρα (πνεύμα) και το άπειρο, ο Ηράκλειτος τη φωτιά (αείζωον πύρ), ο
Ξενοφάνης την γη (λάσπη, υλίς), ο Αναξίμανδρος το άπειρο, ο Παρνμενίδης το πύρ (τάξη δημιουργίας) και τη γη ( τάξη
ύλης).
Από τους προσωκρατικούς φιλοσόφους ο Εμπεδοκλής χαρακτήριζε τα 4 στοιχεία ως ριζώματα, άφθαρτες και αθάνατες
ρίζες, Αρχή παθητική. Σε μια κατάσταση αρχέγονη, τα στοιχεία συνενωμένα, αδιαφοροποίητα συνιστούν τον Σφαίρο,
ένα πεδίο δυνατοτήτων.
Υπό την επίδραση του Αιθέρα, Αρχής ενεργητικής, δρώσα με δύο αντίθετες δυνάμεις, τη Φιλότητα (αγάπη, ενότητα,
γέννηση) και το Νείκος (έριδα, μάχη, διάλυση, φθορά) τα ριζώματα – τα 4 στοιχεία - τίθενται σε κίνηση, αλλάζουν
κατάσταση (ξηρό / υγρό, θερμό / ψυχρό, βλ. Ζήνων Ελεάτης), υφίστανται μεταβολές: συντίθενται και αποσυντίθενται.
Δομούν (και αποδομούν!) τις μορφές μέσα από το Λόγο – αίτιο και αναλογία - της αρμονικής τους μίξης.
Επίσης, ο Δημόκριτος κάνει ένα άλμα αιώνων εισάγοντας στη Κοσμική του θεώρηση τα Άτομα και το Κενό. Από τη
σύνθεση των ατόμων που περιφέρονται στο Σύμπαν (το κβαντικό κενό), περι – δινούμενα γεννώνται τα 4 στοιχεία,
επειδή υπάρχει ανάγκη να γίνουν . (‘’Πάντα κατ’ ανάγκην γίγνεσθαι της δίνης αιτίας ούσης, γενέσεως πάντων, ην
ανάγκην λέγει’’).
Και τέλος, ο Πλάτων συσχετίζει τα 4 στοιχεία με τα μαθηματικά και κυρίως με τη γεωμετρία (πλατωνικά στερεά) ενώ ο
Αριστοτέλης προβάλλει τον συνεκτικό χαρακτήρα του αιθέρα (ενοποιό πνεύμα) και αποδίδει στα στοιχεία τις ιδιότητες
τις υλοποιημένης μορφής τους.
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Μορφές υλικές, μορφές συμβολικές, προκύπτουσες από μορφές ιδεατές/ αρχέτυπα.
Στην υλική τους υπόσταση, οι μυχοί αποκαλύπτονται στους Τόπους που η Φύση και η

ενσυνείδητη ανθρώπινη δραστηριότητα, δημιουργούν Επιφάνεια παρουσίας θεού: στοιχείο αιθέρας,
η συνεκτική των πάντων Αρχή, ο Φάνης - Έρως των ορφικών.

Κάθε Ασκληπιείο προϋποθέτει την παρουσία τριών Αρχών:
 του Ουρανού - σύμβολο φαλλικό με τη μορφή λόφου ή μεγάλου απότομου βράχου,
 της Γης - σύμβολο μήτρας με τη μορφή σπηλαίου, γεωλογικού χάσματος, κοιλώματος
 και του Φάνη - Έρωτα, στοιχείο συνέχον τα δύο άλλων και αποτέλεσμα της ένωσής τους, με τη

μορφή πηγής που ρέει καθαρό νερό.
Αυτή η σχέση μπορεί να αποδοθεί γραφικά σαν ημιτονοειδής συνάρτηση, μια αρμονική

καμπύλη. Ή μπορεί επίσης να αποδοθεί από τις αρχετυπικές μορφές που έχουμε ήδη αναφέρει
(σπήλαιο, λόφος, πηγή).

Κυρίως, όμως, αποκαλύπτεται η απώτερη σχέση με την ιδέα των Μυχών της Χθονίης, όπου
ο Χρόνος / Ουρανός εναποθέτει εν σπέρματι τα τρία αρχέγονα στοιχεία. Ο Ζας τα ζωογονεί και τους
προσδίδει την αναγκαία Δια-Χρονική μορφογενετική ενέργεια, τον Αιθέρα.

Η σημασία της αποτύπωσης αυτής της βασικής προϋπόθεσης στο «κάλλος της μορφής» του
φυσικού περιβάλλοντος των Ασκληπιείων έχει γίνει ήδη αντιληπτή. Τα μοναδικά τοπία των Δελφών,
της Επιδαύρου, της Κω, σαν πιο γνωστά, δεν αφήνουν αμφιβολία για την ενσυνείδητη επιλογή του
τόπου.

Ένα Ιερό Άλσος περιέβαλλε το χώρο του Ακληπιείου, συμπλήρωνε τα στοιχεία με το
στοιχείο του αέρα και τη ζωογόνο του δύναμη του τόπου.

Ενός τόπου η δύναμη του οποίου θα κινητοποιήσει τη διαδικασία θεραπείας.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη την ιδιοσυγκρασία του ασθενούς, ο ιερέας - θεραπευτής θα τον

οδηγήσει, βήμα προς βήμα, από τους καθαρμούς στη θυσία και από την εγκοίμηση στη θεραπεία.
Ας εστιάσουμε στην Επίδαυρο, του σημαντικότερου όλων των Ασκληπιείων του ευρύτερου

ελληνικού χώρου, για να προσεγγίσουμε τα σημαντικότερα κτίσματα που συνιστούν τον ιερό τόπο.
Όλο το συγκρότημα των κτιρίων απλώνεται στους πρόποδες του Μύρτιου όρους και

περιλαμβάνει μια σειρά από πρωτεύοντα κτίρια (κοινά λίγο-πολύ σε όλα τα Ασκληπιεία) και μια
σειρά από κτίρια συνοδείας.1

Εκτός από τον Εμπεδοκλή τον Δημόκριτο και τον Αριστοτέλη και ανεξάρτητα από την προσωπική προσέγγιση /
θεώρηση του στοιχείου του προεξάρχοντος στο Σύστημα της Κοσμογονίας τους, όλοι οι Φιλόσοφοι, φαίνεται να
συμφωνούν στο εξής:
Η εκδίπλωση μιας μορφής από το επίπεδο της ιδέας μέχρι την υλοποίησή της, απαιτεί την παρουσία ενός ακόμη
στοιχείου, ενεργειακής φύσης, που ζωογονεί την ύλη και συσχετίζει τις μορφές μεταξύ τους :του αιθέρα.
Ο ΑΙΘΕΡΑΣ, ο αέρας που λάμπει, είναι αυτό ακριβώς το στοιχείο που περιγράφει ο Φιλόσοφος Φερεκύδης στη
Πεντέμυχο του, ως ένα δυναμικό πεδίο, ένα πεδίο Ενότητας των Πάντων.
Ο αιθέρας συσχετίζει, οργανώνει, ταξινομεί τις ιδιότητες και τις καταστάσεις (ή τις ιδιότητες των καταστάσεων) των 4
στοιχείων σε υλικό, ψυχικό/ νοητικό και νοητικό/ πνευματικό επίπεδο, δεδομένου ότι «πάσα μορφή περιέχει μέρος όλων
των άλλων μορφών».
Αυτά τα στοιχεία, υπάρχουν πανταχού παρόντα νυν και αεί,
- είτε αυτούσια στη πρωταρχική τους κατάσταση

είτε σαν καταλύτες μεταβολής και μεταστοιχείωσης (στο φυσικό επίπεδο: κρυσταλλοποίηση, οξείδωση, βρασμός,
ξήρανση κ.α., στο ψυχοπνευματικο επίπεδο: εξατομίκευση, οντοποίηση).

- είτε σαν μορφές πρωτογενών ή σύνθετων υλικών π.χ. πέτρα, κονίαμα
- είτε σαν λειτουργικά μορφήματα: Οι μαντρότοιχοι, οι φούρνοι, τα τζάκια, οι σπηλιές, τα αλώνια, οι πηγές, τα
μονοπάτια, οι εμπατές, οι εκκλησιές, τα προσκυνήματα.

1 Εγκυκλοπαίδεια « Πάπυρος,- Λαρούς – Μπριτάννικα», λ. Επίδαυρος.
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 Ο παλαιότερος ναΐσκος του Απόλλωνα / Ασκληπιού, είναι ένα, τετραγωνικής κάτοψης και
μικρών σχετικά διαστάσεων, κτίσμα με το βωμό των θυσιών στον κεντρικό χώρο της αυλής. Ο
ναΐσκος και ο βωμός είναι τα αρχαιότερα κτίσματα λατρείας του ιερού χώρου. Αργότερα ο
ναΐσκος «αγκαλιάστηκε» από επιμήκη κτίσματα, που έφεραν επιστύλιο προς το κέντρο της
αυλής: το πρώτο εγκοιμητήριο. Σε μικρή απόσταση, βρίσκεται,

 Ο Ναός του Ασκληπιού, έργο του αρχιτέκτονα Θεόδοτου, κομψότατο οικοδόμημα με αναλογίες
πολύ κοντά στο ½ έφερε περιστύλιο αποτελούμενο από 6 και 11 δωρικούς κίονες κατά τις
στενές και τις μακρές πλευρές αντίστοιχα και στέγαζε το χρυσελεφάντινο άγαλμα του θεού.
Τμήματα της ανωδομής και χαριτωμένα γλυπτά των αετωμάτων και του διάκοσμου
φυλάσσονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

 Ο Βωμός, ανάμεσα στα δύο ιερά τεμένη του Ασκληπιού, έχει σχήμα μακράς τράπεζας πάνω σε
κρηπίδα. Η πρόσβαση από τον Ναό γινόταν με πλακόστρωτο διάδρομο, που σώζεται.

 Τον χώρο κλείνει προς βορρά η μακριά (70μ.μ.!) στοά 29 ιωνικών κιόνων, χωρισμένη σε μικρά
συνεχόμενα δωμάτια ανοιχτά πιθανόν προς την πλευρά του επιστυλίου , το Εγκοιμητήριο ή
Άβατον, όπου κατέκλιναν οι ασθενείς περιμένοντας να εμφανιστεί στο όνειρό τους ο θεός και να
τους υποδείξει τη θεραπεία. Η κατασκευή της στοάς έγινε σε δύο φάσεις: το ανατολικό τμήμα
κατασκευάστηκε τον 4ο π.Χ. αι. και είναι ισόγειο, ενώ το δυικό τμήμα, νεότερης κατασκευής 3ος
αι., λόγω απότομης αλλαγής στη κλίση του εδάφους, γίνεται διώροφο. Στο χαμηλότερο αυτό
επίπεδο ήταν εκτεθειμένα τα αναθήματα.

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενσωμάτωση κτίσματος προστασίας πηγαδιού του 6ου π.Χ. αι.
(στέρνα;), στο άκρο του δυτικού τμήματος του Εγκοιμητηρίου. Το νερό του πηγαδιού πίστευαν
ότι συνέβαλλε ουσιαστικά στη θεραπεία των ασθενών: ήταν αυτό που λέμε σήμερα Αγίασμα1.

 Λουτρά καθαρμών, βιβλιοθήκη. Εν επαφή με την ανατολική πτέρυγα του Άβατου οι ασθενείς
έκαναν τους καθαρμούς τους, σε ορθογωνικής κάτοψης λουτρό της κλασσικής εποχής, το οποίο
αντικατέστησε τον 2ο μ.Χ. αι. μεγαλύτερο κτίσμα γνωστό ως λουτρά του Ασκληπιού. Στο
μπροστινό τμήμα του κτίσματος και κατά μήκος της ιεράς οδού υπήρχαν βιβλιοθήκες προς
χρήση των ασθενών.

 Η ιερά οδός, πλακόστρωτη διαδρομή ανάμεσα σε πεύκα οδηγούσε τους προσκυνητές από τα
Προπύλαια στον Ναό και τα άλλα ιερά, από τα οποία σημαντικότερο από άποψη αρχιτεκτονική
αλλά κυρίως συμβολική ήταν η Θόλος.

 Η Θόλος. «Οίκημα περιφερές, λίθου λευκού καλούμενον Θόλος, …θέας άξιον» λέει ο
Παυσανίας2, περιγράφοντας ένα από τα ωραιότερα οικοδομήματα της αρχαιότητος. Το έργο του
αρχιτέκτονα και γλύπτη Πολυκλείτου θα αποτελέσει το αρχέτυπο του κλασσικού ιδεώδους της
απόδοσης της ιδανικής πόλης, στην Αναγέννηση.

Από τη Θόλο ή Θυμέλη (βωμός, θυσιαστήριο) σήμερα υπάρχουν οι τρείς ομόκεντροι κύκλοι
θεμελίωσης της ανωδομής καθώς και υπόγειο χώρο, αποτελούμενο από τρείς, λαβυρινθώδους
σύνθεσης διαδρόμους, που καταλήγουν στον κεντρικό κύκλο, επισκέψιμο από το δάπεδο της
ανωδομής. Η ανωδομή αποτελείται από μια εξωτερική δωρική κιονοστοιχία, ένα τοίχο κυκλικού
σηκού με μόνο ένα άνοιγμα θύρας και τέλος μια δεύτερη κορινθιακή κιονοστοιχία, εσωτερική του
σηκού. Οι δυο κιονοστοιχίες και ο τοίχος του σηκού φέρουν οροφή με πλούσια διακόσμηση.

1 Η αναλογία με τις χριστιανικές κρήνες (φιάλες) Αγιασμάτων είναι προφανής!
Σαν το λαμπρότερο παράδειγμα αυτής της σχέσης θεωρούμε την ανέγερση του Ναού της Ευαγγελίστριας στην Τήνο:
Στις αρχές του 19ου αι., η Παναγία εμφανίζεται σε όραμα στη μοναχή Πελαγία και της υποδεικνύει το σημείο που
βρίσκεται θαμμένη η εικόνα Της, σ’ ένα ξεροπήγαδο κοντά στα ερείπια αρχαίου ναού. Την εικόνα αυτή είχε ιστορήσει,
με την ευλογία της Παναγίας, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, σπουδαίος έλληνας γιατρός της εποχής, αλλά και ζωγράφος και
λογοτέχνης. Παρά την πρώτη άκαρπη προσπάθεια, τα γεγονότα δικαιώνουν την επιμονή της Πελαγίας: στις 30
Ιανουαρίου 1823, η Ιερή εικόνα αποκαλύπτεται, η επιδημία της πανούκλας που μάστιζε το νησί σταματάει και το
ξεροπήγαδο γεμίζει δροσερό νερό - το Αγίασμα που αναβλύζει στη κρήνη, στο υπόγειο παρεκκλήσιο της Ζωοδόχου
Πηγής του σημερινού μεγάλου Ναού.
2 Αλτάνη, Άρρητοι Λόγοι –Επίδαυρος, Θόλου Αποκάλυψις, Εκδ. Γεωργιάδη, Αθήναι 2005.
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Ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει η πλακόστρωση του δαπέδου, αποτελούμενη από
ασπρόμαυρα ρομβοειδή μάρμαρα σε κυκλική διάταξη, που κατέληγαν στο κεντρικό κυκλικό τμήμα
της Θόλου, σε ένα ακέραιο λευκό κομμάτι μαρμάρου, το οποίο αφαιρείτο και αποκάλυπτε την
πρόσβαση στον λαβύρινθο υπογείου.

Η χρήση της Θόλου δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί. Θεωρούμε όμως, ότι συμβολικά
εμπεριέχει όλη τη διαδικασία της θεραπείας του ασθενούς.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι Αρχές σύνθεσης των θεραπευτηρίων τόπων ήταν ο Ουρανός
(ύψωμα, κορυφή - φαλλικό στοιχείο), η Γαία (χάσμα, κοίλον, σπήλαιο - μήτρα) και το στοιχείο που
τα συνδέει ο Φάνης Έρως (καθαρό τρεχούμενο νερό).1

Η αρχιτεκτονική μορφή της Θόλου είναι το συμβολικό αποτύπωμα των Αρχών αυτών: η
κωνική στέγη με τα εκπληκτικά φατνώματα της οροφής, το μαρμάρινο δάπεδο - επιφάνεια, όπου
αποτυπώνονταν το ηλιακό σύστημα των επτά πλανητών σε τροχιά γύρω από τον ήλιο, πάνω
ακριβώς από το κοίλο στοιχείο του υπογείου Λαβυρίνθου και οι ραδινοί κίονες που τις συνδέουν
μέσα από τη «βροχή» των ραβδώσεών τους,

Ο μυστηριακός Λαβύρινθος στον υπόγειο χώρο της Θόλου εκτελεί χρέη Σπηλαίου. Ενώ
όμως στο σπήλαιο καθηλώνεται ο άνθρωπος στην αναμονή της κυοφορίας, στον Λαβύρινθο, η τάση
της ψυχής είναι να διερευνήσει την εύρεση εξόδου, σε φαινομενικά αδιέξοδους κινήσεις, προς το
κέντρο του Εαυτού. (Αρχαίο Θ= κύκλος και σταυρός= στόχος).

Η Θόλος της Επιδαύρου θα μπορούσε να είναι μια πυξίδα για την ενσυνείδητη ένταξη του
ανθρώπου στο χρόνο της επίγειας ζωής του, μια πορεία προς το κέντρο της πυράς της Θυμέλης. Μια
πορεία προς τη Θεραπεία του Κόσμου, μέσω της θεραπείας του εαυτού.
 Το Στάδιο. Mέσα σε φυσικό κοίλωμα του εδάφους εκτείνεται, από τον 5ο αι. π.Χ., το Στάδιο του

Ασκληπιείου. Σε αγώνες, που πραγματοποιούνται προς τιμήν του Ασκληπιού αποδεικνύεται η
σχέση Νου- Σώματος, και ο Πίνδαρος υμνεί στα ποιήματά του τις νίκες των αθλητών. Κατά την
ελληνιστική εποχή κατασκευάστηκαν λίθινα ειδώλια (καθίσματα) για τους θεατές. Επίσης μια
θολοσκεπής υπόγεια διάβαση (πιθανόν για την είσοδο των αθλητών) οδηγεί από το χώρο του
ιερού του Ασκληπιού κάτω από τις κερκίδες τις βόρειας πλευράς.2

 Το Θέατρο. Κτισμένο στη ΒΔ πλαγιά του Μύρτιου3 όρους, από τον αρχιτέκτονα Πολύκλειτο
που εργάστηκε και στη Θόλο, το Θέατρο της Επιδαύρου 4 (4ος π. Χ. αι.), διατηρείται καλύτερα
απ’ οποιοδήποτε άλλο θέατρο στην Ελλάδα.

Η ορχήστρα του θεάτρου αυτού, ένας τέλειος κύκλος με τη θυμέλη (βωμό) στο κέντρο του,
συμπυκνώνει γνώση και την εμπειρία πολλών αιώνων από τις απαρχές της «θεραπείας» του
πρωταγωνιστή μέσα σε ιερό κύκλο, με τον ιατήρα - ιερέα να απευθύνει επωδούς στον θεό και οι
αποκριτές - υποκριτές να απαντούν εν χορώ αποκαθαίροντας τα «παθήματα».5

Οι οκτώ κεντρικές κερκίδες σχεδιάστηκαν σαν περιφέρειες κύκλων με κέντρο το βωμό της
θυμέλης, ενώ οι πλάγιες κερκίδες δεξιά και αριστερά διαγράφουν τόξα που το κέντρο τους
βρίσκεται πιο μακριά και πιο έξω από το κέντρο της ορχήστρας. Έτσι και το οπτικό πεδίο στις
ακραίες κερκίδες μεγάλωνε και η ακουστική εξυπηρετείτο καλύτερα.

Η σκηνή αρχικά χωριζόταν σε δύο τμήματα: ένα χαμηλότερο μπροστά, το προσκήνιο και την
κυρίως σκηνή, ψηλότερη προς τα πίσω. Στην πρόσοψη του προσκηνίου 14 πεσσοί με σύμφυτους
ιωνικούς κίονες, στήριζαν τους κινητούς πίνακες που αποτελούσαν το σκηνικό του έργου. Μετά τον

1 «Ρητορικός Κύκλος». Γιάννης Ανδριανάτος, εκπαιδευτής Ρητορικής –Διαλεκτικής, σεμινάριο «Ασκληπιός», Αθήνα
2012.

2 Εγκυκλοπαίδεια « Πάπυρος,- Λαρούς – Μπριτάννικα», λ. Επίδαυρος.
3Το Μύρτιο όρος είναι ενδεχομένως το Κυνόρτιο που αναφέρουν κάποιοι άλλοις συγγραφείς. Ενδιαφέρον είναι ότι ο
σκύλος (κύν) ανήκει στα ιερά ζώα του Ασκληπιού.
4Εγκυκλοπαίδεια « Πάπυρος,- Λαρούς – Μπριτάννικα», λ. Επίδαυρος.
5 «Ρητορικός Κύκλος». Γιάννης Ανδριανάτος, εκπαιδευτής Ρητορικής –Διαλεκτικής, σεμινάριο «Ασκληπιός», Αθήνα
2012.
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2ο αι. έγιναν προσθήκες στη σκηνή και ανοίχτηκαν πέντε ανοίγματα προς το προσκήνιο. Επίσης,
κατασκευάστηκαν και οι μνημειώδεις διπλές θύρες που οδηγούσαν από τις παρόδους στην ορχήστρα
και τη σκηνή.

Το Θέατρο παρείχε τη δυνατότητα να αντικειμενικοποιούνται εκείνες οι καταστάσεις, τα
«παθήματα» που ξεπερνούσαν τη δυνατότητα του ανθρώπου να αντιληφθεί το σημείο και τον βαθμό
της προσωπικής του ευθύνης. Όπως επίσης, και τη διαδικασία που ακολουθείται από τους θεϊκούς ή
ανθρώπινους νόμους για την αποκατάσταση του δικαίου, του αγαθού του ωραίου, κατά το
ιδεολογικό (πνευματικό), ψυχονοητικό (ηθικό) και το σωματικό (υλικό) επίπεδο της ύπαρξης. Την
επίτευξη Θεραπείας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Τώρα πλέον γίνονται περισσότερο κατανοητές οι απαραίτητες προϋποθέσεις χωροθέτησης
των Ασκληπιείων: τα απαιτούμενα κτίρια και ο περιβάλλον χώρος, ο τρόπος λειτουργίας τους σε
σχέση με το στοιχείο (γη, νερό, αέρας, πυρ) που υπηρετούσε καλύτερα το στόχο της θεραπείας, και
η ανυπέρθετη παρουσία θείων οντοτήτων, ώστε ένας τόπος να γίνει Θεραπευτήριο.

Και όλα αυτά συνοψίζονται σε μια Αρχή χωροθέτησης, που συνέχει τις θέσεις των
Ασκληπιείων μέσα στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο: Τα Ασκληπιεία συνέθεταν ένα δίκτυο, έναν ιστό,
ένα «αγρηνόν» θεραπείας όχι μόνο των ανθρώπων αλλά και Τόπων.

Και ένας από τους πιο ενδιαφέροντες κόμβους αυτού του «αγρηνού» είναι ο ναός της Αθώρ
ένας θεραπευτήριος τόπος, ένα Ασκληπιείο στην αρχαία πόλη Ντεντέρα, κοντά στις όχθες του
Νείλου βορείως του Λούξορ, στην Αίγυπτο.

Αρχικά ως νεκρόπολη, ήδη από την πρώτη περίοδο του Αρχαίου Βασιλείου, (2686 -2160 πχ),
με απλά ταφικά κτίσματα τύπου «μασταμπά» εγκαταστημένα στην πλευρά του λόφου δυτικά της
πεδιάδας, η Ντεντέρα1, χάρη στην ύπαρξη παλαιότερου ναού της Αθώρ, καθιερώνεται οριστικά ως
ΙερόςΤόπος,

Η Αθώρ2, σύζυγος του θεού Ώρου (ως Ώρος Του Ορίζοντος3), είναι η προσωποποίηση του
ουρανού και της γονιμότητας αλλά και προστάτης των ψυχών των νεκρών στη χθόνια κατοικία τους.
Η θεά, ενώ αρχικά ταυτίστηκε με την Ουρανία Αφροδίτη ως έκφραση της θείας Αγάπης, στην
ελληνιστική - ρωμαϊκή κυρίως, περίοδο θεωρήθηκε προστάτης του έρωτα και του γλεντιού.

Το συγκρότημα των ναών της Ντεντέρα, που καλύπτει περί τα 40000 τ.μ. περικλείεται από
ένα ισχυρό τείχος από ωμοπλινθοδομή οριοθετώντας τον χώρο στον οποίο υπήρχαν βωμοί και ιερά
από την αυγή της ιστορίας της αρχαίας Αιγύπτου: ευρήματα που ανάγονται στη βασιλεία του φαραώ
Πέπι του Α΄ περί το 2250 π. Χ., όπως και στοιχεία για την ύπαρξη ναού, ενδεχομένως της Αθώρ,
ήδη από το1500 π.Χ. πάνω στον οποίο θεμελιώθηκε πολύ αργότερα, ο περίφημος ναός της εποχής
των Πτολεμαίων.

Όμως, σήμερα, το αρχαιότερο κτίσμα του συγκροτήματος θεωρείται ότι είναι ο Γενέθλιος
Οίκος της θεάς (Μαμμίσι), έργο του φαραώ Νεκτανεμπώ Β΄ που ανέβηκε στο θρόνο με τη βοήθεια
του βασιλιά της Σπάρτης, Αγησίλαου, ιδρύοντας έτσι τη 30η Δυναστεία (360-343 π. Χ.).

Σε επαφή, σχεδόν, με τον γενέθλιο οίκο της θεάς αλλά και με τον ναό, βρίσκεται ένα
μοναδικό για τον αιγυπτιακό χώρο, κτίσμα. Ένα θεραπευτήριο στα πρότυπα των ελληνικών
Ασκληπιείων που ακμάζουν την ίδια εποχή: γύρω από ένα κεντρικό ιερό, αναπτύσσεται ο χώρος
του Εγκοιμητηρίου, όπου πάγκοι (κτιστοί;) εγκοίμησης τοποθετημένοι περιφερειακά στον
εξωτερικό τοίχο του κτιρίου, φιλοξενούσαν τους ασθενείς.

1 Παράφραση της αρχαίας ονομασίας Ta- Ynt- Netert που ερμηνεύεται «Εκείνη της Ιερής Στήλης», η Τεντυρίδα των
Ελλήνων.
http: //en.wikipedia.org/wiki/Dendera
2 Κόρη της Νούτ, κάποιες φορές ταυτίζεται μαζί της. αλλά και προστάτης των ψυχών των νεκρών στην χθόνια κατοικία
τους. Η Νουτ, είναι θεά του ουρανού άρα και μητέρα του ήλιου της σελήνης και των άστρων. Το ουράνιο τόξο. Αδελφή
και σύζυγος του θεού της Γης, Γκεμπ. Αποτελούν το γενητορικό ζεύγος των Οσιριακών θεών. Εξ’ ού και ο Γενέθλιος
Οίκος της Ίσιδας νοτίως του ναού της Αθώρ.
Εγκυκλοπαίδεια « Πάπυρος,- Λαρούς – Μπριτάννικα», λ. Αίγυπτος, η αιγυπτιακή θρησκεία.
3 Ο θεός Ρα στην έκφανσή του ως Ρα-Χαρακτί.
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Και εδώ έπρεπε να προηγηθούν της θεραπείας, καθαρμοί στο παρακείμενο πηγάδι και να
ακολουθήσουν οι προσφορές στη μεγάλη τράπεζα των προσφορών που βρισκόταν μέσα στον
κυρίως ναό μπροστά από το Ιερό Άβατο της θεάς. Η πρόσβαση από το πηγάδι των καθαρμών
γινόταν από παράπλευρη είσοδο, η οποία οδηγούσε στη μικρή υπόστυλη αίθουσα του κυρίως ναού.

Το στοιχείο του νερού το ξαναβρίσκουμε σαν αγίασμα να ρέει πάνω σε μαγικές επιγραφές
προκειμένου να ενισχυθούν οι θεραπευτικές του ιδιότητες. Αυτό τουλάχιστον μας πληροφορεί
επιγραφή στη βάση αγάλματος (της θεάς;) που βρέθηκε στον χώρο του εγκοιμητηρίου. Οι ασθενείς
ακολουθώντας τις οδηγίες των ιερέων ανέμεναν τη θεά Αθώρ να εμφανιστεί σε όνειρο και να
υποδείξει την θεραπεία.1

Σήμερα, η σημασία του Ασκληπιείου της Ντεντέρα χάνεται πίσω από τη φήμη του ναού της
Αθώρ όπως επεκράτησε να ονομάζεται πλέον, όλο το μνημειακό συγκρότημα, που για αιώνες
συνέχισε να χρησιμοποιείται σαν τόπος λατρείας από Αιγύπτιους, Έλληνες, Ρωμαίους και
Χριστιανούς Κόπτες2.

‘Όμως ακόμα και σήμερα μπορεί να μελετήσει κανείς τις μεθόδους θεραπείας που εφήρμοζε
ο Ιμχοτεπ σε επιγραφές του ναού3.

Άλλωστε, στα θεμέλια του ναού, πάνω στα ίχνη του πρώτου ναού της Αθώρ, υπόγειες
αίθουσες και κρύπτες με τις εκπληκτικές ανάγλυφες παραστάσεις και τις τοιχογραφίες, κρύβουν
πολλά ανερμήνευτα ακόμα μυστήρια, όπως τον περίφημο «λαμπτήρα της Ντεντέρα»4.

Αλλά και ολόκληρη η αρχιτεκτονική του ναού, (δομή και μορφή) ενέχει συμβολικές
διαστάσεις: ο Πρόναος, η μεγάλη υπόστυλη αίθουσα που προστέθηκε από τον αυτοκράτορα Τιβέριο
στον αρχικό ναό των Πτολεμαίων, φέρει (36 εσωτερικούς συν 6 εξωτερικούς) κίονες με τη
συμβολική μορφή της Αθώρ στα κιονόκρανα, να ατενίζει τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και να
κυριαρχεί στα τέσσερα στοιχεία του υλικού κόσμου. Η ίδια η θεά ως ουράνιος θόλος (αιθέρας),
απλώνεται στον εξαιρετικά συντηρημένο διάκοσμο της οροφής, όπου ένας ιδιότυπος Λαβύρινθος 7
μονοπατιών οδηγεί τον άνθρωπο στο να επιλέξει την οδό την άγουσα στην αυτογνωσία5.

Η παρουσία ενός θεραπευτηρίου τόπου υπήρξε ανέκαθεν ένας καταλυτικός λόγος
δημιουργίας οικιστικών συγκεντρώσεων. Τα Ιερά Προσκυνήματα ήταν ο τελικός προορισμός
πολλών δρόμων, όπου σε σημαντικές εποχές του έτους (ηλιοστάσια, τροπές Χριστούγεννα, Πάσχα,
γιορτές Αγίων ή τοπικών θεών κ.ά.) οι Ιερείς και οι άρχοντες του τόπου προέβαιναν σε τελετές
καθαρμών. Οι λιτανείες, το διάβασμα ανάλογων ιερών αποσπασμάτων ή απαγγελία προσευχών σε
σταυροδρόμια ή σε άλλα σημαντικά τοπόσημα των οικισμών, αλλά και η τελετουργία του Αγιασμού

1 http://www.touregypt.net/featurestories/dendera.htm
2http:en.//wikioedia.org/wiki/Dendera Temple complex
Το συγκρότημα αποτελείται από:

 Τον κυρίως ναό της Αθώρ, έργο των Πτολεμαίων, όπως συμπληρώθηκε από την μεγάλη υπόστυλη αίθουσα
(πρόναο) από τον αυτοκράτορα Τιβέριο, τον 1ο μ.Χ. αι.,

 Τον γενέθλιο οίκο της Ίσιδας,
 Τον γενέθλιο οίκο της Αθώρ (μαμμίσι του Νεκτανεμπώ Β΄),
 Την ιερή λίμνη,
 Το θεραπευτήριο,
 Την Χριστιανική Κόπτικη Βασιλική,
 Τον γενέθλιο οίκο των ρωμαίων αυτοκρατόρων,
 Τις μνημειώδεις πύλες του Δομιτιανού και του Τραϊανού,
 Το ρωμαϊκό περίπτερο,
 Και τον περιβάλλοντα χώρο περιπάτου.

3Συλλογικό, Σειρά «Μυστήρια του Κόσμου», τόμος V,
«Μυστήρια της Aρχαιότητας». Κεφ. «Ιμχοτέπ: Ο θεϊκός αρχιτέκτονας». Εκδ. Δομή Αθήνα 2000
4http://www.touregypt.net/featurestories/dendera.htm
Ανάγλυφη παράσταση στοιχείων που θα μπορούσαν να εκληφθούν σαν σύγχρονοι υπερμεγέθεις λαμπτήρες
πυρακτώσεως.
5 http://www.miraclesynthesis.gr/viewcontent.asp?catid=308
Πιτσούλη Ιουλία, Ναός Άθωρ ,Ντεντέρα,: το Υπέροχο Μυστικό του Αιγυπτιακού Ναού.

http://www.miraclesynthesis.gr/viewcontent.asp?catid=308
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ή η περιφορά του Επιταφίου την Μ. Παρασκευή, οι ολονυκτίες και οι παρακλήσεις, όλα
αποσκοπούν τόσο στην ατομική όσο και στη συλλογική «θεραπεία» (προστατευτική ή αποτρεπτική)
των οικισμών και των κατοίκων τους.

Ήδη από την αρχαιότητα η θεραπεία των πόλεων - τόπων εθεωρείτο πολύ σημαντική. Τα
Παναθήναια, δεν ήταν μόνο μια διαδικασία καθαρμού του Άστεως, αλλά του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της πόλης των Αθηνών: ποτάμια, άλση, θαλάσσια ρεύματα, πηγές
παραλίες κ.ά.

Σώζεται ύμνος του 6ου αι. προς την Παλλάδα Αθηνά, προερχόμενος κατά πάσα πιθανότητα
από το Ασκληπιείο των Αθηνών, όπου οι Ιερείς-Θεραπευτές καλούν τη θεά να προστατεύσει την
πόλη και τους πολίτες 1.

Επίσης θεραπευτική - σαν εκπαιδευτική διαδικασία πλέον - ήταν και η φιλοκαλία, η μορφή της
πόλης (διαστάσεις, αναλογίες, μέτρο, ρυθμός, αρμονία) και η λειτουργία της (Ιερό Κέντρο –
Ακρόπολις, Αγορά, Βουλευτήριο, Γυμνάσιο, Θέατρο, Στάδιο, κατοικίες κ.λ.). Αυτά συνιστούσαν τις
προϋποθέσεις ώστε η Πόλη, το Άστυ και το ευρύτερο περιβάλλον του, να θεραπεύει υπηρετώντας
την παιδεία των πολιτών.

4. Οι Κυκλάδες: ένας Θεραπευτήριος Τόπος

Έχουμε ήδη επισημάνει την τεράστια σημασία της θάλασσας της Μεσογείου στη δημιουργία
και την ανάπτυξη πολιτισμών.

Οι Κυκλάδες, ένας Ιερός Κύκλος, γύρω από ένα ιερό νησί τη Δήλο. Η μεγίστη ηλιοφάνεια.
Δήλος. Στοιχείο Αιθέρας. Το αγρηνόν, το δίκτυ, το δυναμικό πεδίο που ενώνει τα πάντα.
Θήρα, Σαντορίνη. Στοιχείο Πυρ,
Άνδρος (Υδρούσα, Λασία), Τήνος (Υδρόεσσα ή Υδρούσα). Στοιχείο Νερό,
Μύκονος. Στοιχείο Αέρας.
Πάρος, Νάξος, Μήλος, Κίμωλος. Στοιχείο Γη.
Σέριφος, το πολύ φως, για το φόβο της Μέδουσας.
Αμοργός, η γέφυρα με τη Κρήτη, και την άλλη πλευρά της Μεσογείου: την Παλαιστίνη, (η εικόνα
που ταξίδεψε θαυματουργά στα κύματα από τη μονή του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβήτη).
Η Παναγιά η Χοζοβιώτησσα, η Παναγιά η Εκατονταπυλιανή, η Παναγιά η Μεγαλόχαρη, η Παναγιά
η Κανάλλα, η Παναγιά η Γκρεμιώτησσα.
«Θα μεταλάβω με νερό θαλασσινό»…….και,
Η Σύρος, πατρίδα του σοφού Φερεκύδη, που παρατηρώντας την ημιτονοειδή καμπύλη των Νησιών
γύρω του, συνέλαβε την ιδέα των μυχών.

Πριν από ένα χρόνο περίπου, στα πλαίσια του 1ου Διαπανεπιστημιακού Σεμιναρίου Βιώσιμης
Ανάπτυξης Πολιτισμού και Παράδοσης, αναζητήσαμε την παρουσία και υλοποίηση των τεσσάρων
αρχέγονων στοιχείων στα Ελάσσονα Στοιχεία της Αγροτικής Αρχιτεκτονικής της Σύρου:

Οι μαντρότοιχοι, οι φούρνοι, τα τζάκια, οι σπηλιές, τα αλώνια, οι πηγές, τα μονοπάτια, οι
εμπατές, οι εκκλησιές, τα προσκυνήματα.

Στο 2ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο αναζητήσαμε τις προϋποθέσεις και τις Αρχές που
καθιστούν ένα Τόπο, Θεραπευτήριο: η συνύπαρξη των Στοιχείων σε κατάσταση ισορροπίας, ούτως
ώστε, ο άνθρωπος συντασσόμενος με αυτά να βρει τα ίχνη της επιστροφής στον Εαυτό του.

Αυτές τις συνθετικές αρχές για την ιδανική πόλη καθώς και τα στοιχεία που συνιστούν την
πόλη αυτή, τα ελάμβαναν σοβαρά υπ’ όψη οι αρχιτέκτονες της Αναγέννησης αλλά και του
Νεοκλασικισμού.

1« Παλλάς Τριτογένεια Αθηνά Άνασσα, φύλαγε ετούτη την πόλη και τους πολίτες δίχως βάσανα και εμφύλιες έριδες
και άωρους θανάτους , εσύ και ο πατέρας σου»
«Ρητορικός Κύκλος», Γιάννης Ανδριανάτος, εκπαιδευτής Ρητορικής –Διαλεκτικής, σεμινάριο «Ασκληπιός», Αθήνα
2012.
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Επομένως στην ιδανική νεοκλασική πόλη της Ελλάδας, την Ερμούπολη, η κατασκευή ενός
Λοιμοκαθαρτηρίου στη περιοχή Λαζαρέτα, στόχευε κατ’ αρχήν στη προστασία της πόλης, αλλά και
στη θεραπεία ασθενών.

Θεωρούμε ότι η Σύρος έχει όλες τις δυνατότητες ενεργοποίησης θεραπευτηρίων δυνάμεων
στη περιοχή Λαζαρέτα, έτσι ώστε μια επανάχρηση του κτιρίου ως Θεραπευτήριο Εφαρμογής Ήπιων
Μεθόδων Θεραπείας,να βοηθήσει και στην ανάπλαση όλης της περιοχής.
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Περίληψη
Θέμα της παρούσας έρευνας αποτελεί το συγκρότημα του Λοιμοκαθαρτηρίου της Ερμούπολης,

στη Σύρο. Πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αρχιτεκτονικής της περιόδου
που ακολούθησε της ελληνικής επανάστασης, αντικατοπτρίζοντας από τη μια τις ανάγκες της εποχής
και από την άλλη το αρχιτεκτονικό ύφος των δημοσίων κτηρίων της περιόδου.

Στο πρώτο μέρος της έρευνας εξετάζονται η ιστορία, οι αλλοιώσεις και οι αλλαγές που υπέστη
το κτίσμα με το πέρασμα των χρόνων. Στη συνέχεια αναλύονται η δομή και οι μηχανισμοί που
ενεργοποιήθηκαν στο κτίσμα ενώ παράλληλα εξετάζονται οι παράγοντες που τους προκάλεσαν καθώς
και προτάσεις για την αποκατάστασή τους. Στο τελευταίο μέρος εξετάζεται η δυναμική του
συγκροτήματος σε συνδυασμό με την ευρύτερη περιοχή των Λαζαρέτων με σκοπό την επανάχρηση του
Λοιμοκαθαρτηρίου και τη λειτουργία του ως κέντρο Θαλασσοθεραπείας φιλοξενώντας ήπιες μορφές
θεραπείας.

Λέξεις Κλειδιά: Αποκατάσταση, Επανάχρηση, Θαλασσοθεραπεία, Αρχιτεκτονική κληρονομιά,
Λαζαρέτα

Εισαγωγή

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας με θέμα ‘’Το
πρώην Λοιμοκαθαρτήριο της Ερμούπολης - υπόθεση συντήρησης και αποκατάστασης’’, το
ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, στην Αρχιτεκτονική σχολή του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας. [L’ex
Lazzaretto di Hemoupolis – Ipotesi di Restauro e Consolidamento, Laureando: Michail
Provelengios, Relatore: Prof. Arch. Silvio Van Riel, Correlatore: Ing. Luca Lardani, Tesi di Laurea
in Consolidamento degli Edifici Storici - Dipartimento di Restauro e Conservazione dei Beni
Architettonici].

Στην εισήγηση παρουσιάζεται αρχικά το ιστορικό πλαίσιο και οι κοινωνικο-πολιτικές
συνθήκες που επικρατούν τόσο στην Ερμούπολη όσο και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο την περίοδο
που ακολουθεί μετά την Ελληνική Επανάσταση - περίοδο ανοικοδόμησης του Λοιμοκαθαρτηρίου.

Περιγράφεται η αρχιτεκτονική δομή του συγκροτήματος, οι αλλοιώσεις και οι αλλαγές στη
μορφολογία και τη χρήση του με το πέρασμα των χρόνων. Αναλύονται τα υλικά και οι τρόποι
δόμησης, αποτυπώνεται ο στατικός φορέας και εξετάζεται η παθολογία του κτίσματος, ενώ
παράλληλα προτείνονται μέθοδοι αποκατάστασής του.
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Σε πιο πρόσφατη χρονική στιγμή, 2011-2012, και συνεχίζοντας να αποτελεί αντικείμενο
διαχρονικής μελέτης και ενδιαφέροντος, εμβαθύνουμε στο θέμα της επανάχρησης και αξιοποίησής
του, και το οποίο παρουσιάζουμε για πρώτη φορά. Η μελέτη επανάχρησης έγινε σε συνεργασία με
την αρχιτέκτονα Ευγενία Μαντά, ενώ στην όλη παρουσίαση και απεικόνιση συμμετείχε η
αρχιτέκτονας Ιωάννα Χαλάτση.

Εικ. 1 Κύρια Όψη του Λοιμοκαθαρτηρίου

Η σημασία του Λοιμοκαθαρτηρίου

Όταν ακόμη οι συγκοινωνίες μεταξύ των κρατών γίνονται σχεδόν αποκλειστικά από τη
θάλασσα, τα Λοιμοκαθαρτήρια - Λαζαρέτο (Lazzaretto), ήταν συνήθως μια παραθαλάσσια
περιοχή ή ακόμα και κάποιο νησάκι όπου στάθμευαν προσωρινά ταξιδιώτες και εμπορεύματα για
την πρόληψη από τις μεταδοτικές λοιμώξεις.

[Ετυμολογικά υπάρχουν δύο εκδοχές σε σχέση με την προέλευση της λέξης Λαζαρέτο
(Lazzaretto): η πρώτη συνδέεται με το Λάζαρο το λεπρό της παραβολής του Ευαγγελίου, προστάτη
των λεπρών, ενώ η δεύτερη με το πρώτο Λαζαρέτο, αυτό της Santa Maria di Nazareth, στη Βενετία,
του οποίου η ονομασία έπειτα από διαδοχικές στρεβλώσεις μετατράπηκε από
Nazareth>Nazaretto>Lazzaretto]
Τα πρώτα χρόνια της ελληνικής επανάστασης, η χολέρα και άλλες μεταδοτικές ασθένειες
εμφανίζονται με μορφή επιδημίας στον ελλαδικό χώρο. Οι περιοχές με υψηλό δείκτη
επικινδυνότητας είναι τα λιμάνια και τα νησιά, κυρίως επειδή χρειάστηκε να φιλοξενήσουν ένα
μεγάλο αριθμό προσφύγων, ακριβώς όπως και στην περίπτωση της Ερμούπολης, πρόσφυγες από τη
Μικρά Ασία, τη Χίο, τα Ψαρά και άλλα νησιά, βρήκαν εκεί κατάλυμα.
Την ίδια στιγμή το εμπόριο ακμάζει και η Ερμούπολη γίνεται τόπος διαμετακόμισης και εμπορικός
κόμβος μεταξύ ανατολής και δύσης.

Μετά την επιδημία χολέρας στην Αθήνα το 1824 και αυτή της Πελοποννήσου το 1828, οι
ελληνικές αρχές υποχρεώθηκαν να μελετήσουν και να οργανώσουν ένα αμυντικό σύστημα υγείας
για την προστασία από τις επιδημίες. Αυτό γίνεται με την ανοικοδόμηση κτιρίων που σκοπός τους
ήταν να βάζουν τους ταξιδιώτες, τα πληρώματα, τα εμπορεύματα αλλά και τα ίδια τα πλοία σε
καραντίνα. Τα πρώτα Λοιμοκαθαρτήρια λειτουργούν ήδη εδώ και αρκετούς αιώνες στην υπόλοιπη
Ευρώπη.

Αρχικά η κάθαρση γινόταν στο νησάκι του Αγ. Νικολάου στα ανατολικά του λιμανιού, ενώ
αργότερα δημιουργήθηκαν προσωρινές εγκαταστάσεις στο σημείο του σημερινού Νεωρίου (Χιακόν
Αρχείο, Βλαχογιάννης). Το 1834 ο αρχιτέκτονας J. Erlacher θα αναλάβει το σχεδιασμό του
Λοιμοκαθαρτηρίου, με προϋπολογισμό 150.000 δραχμές. Το έργο όμως δεν προχωρά. Η νέα
ανάθεση γίνεται το 1837 στο λοχαγό του Μηχανικού Wilhelm von Weiler, με το ποσό των 120.000
δραχμών (Γ.Α.Κ.).

Αποφασίζεται λοιπόν η ανοικοδόμηση του Λοιμοκαθαρτηρίου στον όρμο Πηδάλι, λίγα
χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης και σε τέτοια απόσταση ώστε να διασφαλίζεται η προστασία
του νησιού.

Όσοι έρχονται από την Τουρκία, Αίγυπτο και άλλες περιοχές με επιδημία ή κίνδυνο χολέρας,
ήταν υποχρεωμένοι να μένουν στο Λοιμοκαθαρτήριο για κάθαρση.
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Μεγάλη κίνηση παρατηρείται κυρίως στο πρώτο μισό του 19ου αι. ενώ πολύ σύντομα παύει
να εξυπηρετεί τον αρχικό του προορισμό και χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ήδη από τα μέσα του 19ου αι. σημείωναν την ερήμωση και τόνιζαν την ανάγκη
επισκευής του. Την περίοδο της Κρητικής Επανάστασης 1866-68, βρίσκουν κατάλυμα εκεί οι
Κρήτες πρόσφυγες (Πατρίς, ς, αριθμ.285). Το 1881 προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ως Αρχαιολογικό
Μουσείο και να φιλοξενήσει ευρήματα από τη Δήλο (Πατρίς, ις, αριθμ.791 ), αλλά τελικά το 1886
χρησιμοποιείται ως στρατώνας (Αρχ. Δήμου). Η χρήση του αλλάζει για ακόμα μια φορά στα τέλη
του 19ου αι. με την ανέγερση ενός διαχωριστικού τοίχου κατά μήκος της εσωτερικής αυλής και
χωρίζοντας το συγκρότημα σε δύο τμήματα. Το νότιο χρησιμοποιείται ως φυλακή (Ήλιος, ΙΘ, αριθμ.
479) ενώ το 1908 το βόρειο τμήμα φιλοξενεί το άσυλο φρενοβλαβών.

Αυτές ήταν και οι τελευταίες χρήσεις όπου φιλοξενήθηκαν στο συγκρότημα των
Λαζαρέττων. Σήμερα, τα στοιχεία της εγκατάλειψης και της λεηλάτησης χαρακτηρίζουν στο σύνολό
τους το αρχιτεκτόνημα.

Αρχιτεκτονική - Λειτουργική ανάλυση

Η αρχική μορφή του Λοιμοκαθαρτηρίου, παρουσιάζεται σε σχέδιο του 1838 και μας βοηθάει
να συμπληρώσουμε τη μορφή του σε ορισμένα σημεία που έχουν καταστραφεί.
Το συγκρότημα αναπτύσσεται γύρω από μια εσωτερική αυλή, διαγράφοντας ένα παραλληλόγραμμο
με εξωτερικές διαστάσεις 110x55 μέτρα, περίπου. Οι πύλες εισόδου ήταν περισσότερες από μια, η
κάθε μια με ξεχωριστή χρήση. Οι εργαζόμενοι στο Λοιμοκαθαρτήριο χρησιμοποιούσαν την είσοδο
στη δυτική πλευρά της νότιας όψης. Η πρόσβαση για τους ταξιδιώτες και τον ελεγχόμενο χώρο της
καραντίνας, γίνεται απευθείας από τη βόρεια είσοδο του συγκροτήματος, μια δεύτερη είσοδος στην
ίδια πλευρά, λειτουργεί βοηθητικά, ενώ υπάρχει και μια τρίτη θύρα, κατά πάσα πιθανότητα εξόδου
από την καραντίνα, στο ανατολικό άκρο της νότιας όψης. Τέλος, ένα δίτοξο άνοιγμα, έδινε άμεση
πρόσβαση προς και από την αποβάθρα, στη δυτική πλευρά. Το όλο συγκρότημα ήταν απομονωμένο
με δύο ψηλούς μαντρότοιχους στη ΝΔ και ΒΑ γωνία, ενώ μέσα στο χώρο αυτό βρισκόντουσαν και
δύο κτίρια, εκ των οποίων μόνο το ένα σώζεται σήμερα και είναι γνωστό ως
«Τηλεγραφείο»(Τραυλός 1980).

Στο εσωτερικό της αυλής ένα ημικυκλικό κτίσμα λειτουργούσε ως φίλτρο μεταξύ του χώρου
της κάθαρσης και των διοικητικών εγκαταστάσεων. Στο δυτικό τμήμα υπήρχαν γραφεία, η κατοικία
του επιστάτη, τα μαγειρεία κ.ά. Το ανατολικό τμήμα, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την
καραντίνα. Το ημικυκλικό κτίσμα έχει τελείως εξαφανιστεί μετά και από τις νεότερες επεμβάσεις
(Τραυλός 1980).

Τα κτίσματα του συγκροτήματος καταλαμβάνουν τις τέσσερις πλευρές της μεγάλης
ορθογωνικής αυλής. Η βόρεια όψη, αυτή προς τη θάλασσα, αποτελείται από δύο διώροφα κτίρια
στα άκρα και μια επιμήκη μονώροφη πτέρυγα στο κέντρο. Μονώροφες είναι επίσης και οι
υπόλοιπες τρεις πλευρές που κλείνουν το παραλληλόγραμμο του συγκροτήματος. Ένα μέρος των
διαμερισμάτων της νότιας όψης έχει καταστραφεί.

Τα δωμάτια, 32 στο σύνολό τους, παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη δομή. Είναι απομονωμένα και
αυτόνομα, το ένα από το άλλο, ενώ αποτελούνται από χώρο υπνοδωματίου, κουζίνας και
αποχωρητηρίου. Επίσης ήταν εφοδιασμένα με τζάκια, για τους χειμερινούς μήνες. Τα δωμάτια στη
βόρεια πτέρυγα είναι σχεδόν τετράγωνα, πλευράς 4.60μ. και έχουν σκεπαστή βεράντα με θέα τη
θάλασσα. Στη νότια όψη είναι λίγο μικρότερα 4.00x4.60 μ., ενώ υπάρχουν και τρία δωμάτια, αρκετά
μεγαλύτερα στην ανατολική πλευρά, με διαστάσεις 5.50x8.00 μ.

Το συγκρότημα είχε πλήρες αποχετευτικό σύστημα, ενώ πήλινοι κατακόρυφοι σωλήνες
εντοιχισμένοι στην τοιχοποιία οδηγούσαν τα νερά της βροχής στη μεγάλη δεξαμενή, κάτω από τη
μονώροφη βόρεια πτέρυγα.
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Εικ. 2 Κάτοψη της αρχικής μορφής του συγκροτήματος (1838)

Κατασκευαστική Δομή

Εξωτερικά το Λοιμοκαθαρτήριο προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Χωρίς αμφιβολία η βόρεια
όψη, παρουσιάζεται περισσότερο μνημειώδης και σημαντική σε σχέση με τις υπόλοιπες, μιας και
είναι αυτή που φαίνεται από την πόλη της Ερμούπολης και δεσπόζει κατά την είσοδο του πλοίου
στο λιμάνι. Στην πραγματικότητα αποτελεί την κύρια όψη του συγκροτήματος.
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Το μονώροφο τμήμα, αποτελείται από ορθογωνισμένους, με επιμέλεια δουλεμένους, λίθους
διαστάσεων 20 εκ. στο ύψος και μήκους μεταξύ 35-40 εκ. Εννέα τοξωτά ανοίγματα με πέτρινους
παραστάδες και κόκκινα τούβλα στα τόξα, υπογραμμίζουν τις βεράντες των δωματίων. Ένα
μικρότερο τοξωτό πέρασμα, αποτελεί τη βόρεια είσοδο στο συγκρότημα, όπως αναφέραμε και
νωρίτερα, αποκλειστικής χρήσης για την είσοδο των ταξιδιωτών στο Λοιμοκαθαρτήριο. Ζώνες από
μπλε-γκρι μάρμαρο χρησιμοποιούνται στη βάση, στην στέψη, καθώς και στη γένεση των τόξων της
βόρειας όψης. Το γείσο αποτελείται από τούβλα και τηνιακές πλάκες, χτισμένες κατά τον εκφορικό
τρόπο και είναι επιχρισμένο με κονίαμα. Η βάση του είναι κατασκευασμένη από αργολιθοδομή.

Τα διώροφα κτίσματα εμφανίζονται με τρία δίτοξα ανοίγματα στο ισόγειο, και τρία μονά,
μεγαλύτερων διαστάσεων στον όροφο - πολλές οι αλλοιώσεις που έχει υποστεί η όψη με το
πέρασμα των χρόνων και τις αλλαγές χρήσης.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εσωτερική όψη της βόρειας πτέρυγας. Τέσσερα δίτοξα
ανοίγματα και ένα μονό, οδηγούν στα εννέα δωμάτια της πτέρυγας. Τα τοξωτά αυτά ανοίγματα είναι
κατασκευασμένα από πλίνθους και στηρίζονται σε λίθινους πεσσούς. Η υπόλοιπη τοιχοποιία φέρει
τη γνώριμη αργολιθοδομή, ενώ έχει χάσει, σχεδόν εξολοκλήρου, το επίχρισμά της. Μικρά αψιδωτά
ανοίγματα συμβάλουν στο φωτισμό και αερισμό των αποχωρητηρίων, ενώ οι κόκκινοι πλίνθοι
υπογραμμίζουν και εδώ το περίγραμμα των ανοιγμάτων. Αντίστοιχες εμφανίζονται και οι υπόλοιπες
εσωτερικές όψεις του συγκροτήματος, περισσότερο ή λιγότερο αλλοιωμένες, περισσότερο ή
λιγότερο λεηλατημένες και κατεστραμμένες .

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σκάλα ανόδου, στον πρώτο όροφο, του ανατολικού πύργου. Είναι
εξωτερική, ανοιχτή δίνοντας πρόσβαση στα τρία δωμάτια του ορόφου. Είναι λιθόκτιστη και
στηρίζεται πάνω σε δυο τεταρτοκύκλια τόξα. Τα δε σκαλοπάτια της είναι μαρμάρινα. Μια
κατασκευή η οποία υπογραμμίζει τη μνημειακή εικόνα του κτίσματος.

- Τοιχοποιίες
Ο φέρων οργανισμός των κτιρίων είναι κατασκευασμένος από λιθοδομή πλάτους ενενήντα

εκατοστών για το επίπεδο του υπογείου, εβδομήντα πέντε για το ισόγειο και εξήντα για τον όροφο,
στις εξωτερικές τοιχοποιίες. Τα εσωτερικά φέροντα στοιχεία, και αυτά από λιθοδομή, κυμαίνονται
από πενήντα μέχρι εξήντα πέντε εκατοστά.

Το πάχος των τοιχωμάτων μειώνεται σταδιακά σε κάθε όροφο ακολουθώντας την
παράλληλη μείωση των φορτίων.

Εσωτερικά των χώρων, και όπου αυτό χρειάζεται, γίνεται χρήση ανακουφιστικών τόξων,
πάνω στα οποία εδράζει ο φέρων οργανισμός των δαπέδων, ώστε να επιτευχθεί η θεμιτή διάσταση
των χώρων.

Η χρήση των τόξων για τη δημιουργία ανοιγμάτων επί της φέρουσας τοιχοποιίας,
εφαρμόζεται στο σύνολο του συγκροτήματος και αφορά τόσο στα εσωτερικά όσο και στα εξωτερικά
ανοίγματα. Ανάλογα με τη θέση του ανοίγματος και την αρχιτεκτονική του τυπολογία
χρησιμοποιείται είτε η πέτρα είτε το τούβλο για την κατασκευή των τόξων .

Η βόρεια όψη αποτελείται από ορθογωνισμένους λίθους και είναι εμφανής η λιθοδομή της.
Οι υπόλοιπες όψεις, για τις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί ακανόνιστες πέτρες και συνδετικό κονίαμα,
έφεραν επίχρισμα ως τελική επιφάνεια.

Στις γωνίες των τοιχοποιιών χρησιμοποιούνται αγκωνάρια για την ενίσχυση της κατασκευής.
Τα τόξα από λιθοδομή ήταν και αυτά επιχρισμένα, ενώ τα πλίνθινα παρέμεναν ανεπίχριστα

και εμφανή. Εσωτερικά όλοι οι χώροι ήταν επιχρισμένοι.

- Οροφές - Δάπεδα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρουσιάζει η δομή των καλύψεων για τα μονώροφα κτίσματα του

συγκροτήματος.
Αποτελείται από μια σειρά σταυροθολίων για την κάλυψη του χώρου των υπνοδωματίων,

ενώ μια ενιαία θολωτή κατασκευή στέγαζε την κουζίνα και το αποχωρητήριο. Με θόλους ήταν
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καλυμμένες και οι σκεπαστές βεράντες στη βόρεια όψη. Οι θόλοι είναι κατασκευασμένοι
εξολοκλήρου από λίθους και στηρίζονται στην εξωτερική φέρουσα τοιχοποιία. Εξωτερικά τα
σταυροθόλια παρουσιάζονται ως μια ενιαία οριζοντιωμένη επιφάνεια με τελική επίστρωση
τσιμεντοκονίας, ενώ αντίθετα οι θόλοι αφήνουν εμφανή τη γεωμετρία τους και λειτουργούν ως μη
βατά δώματα. Στο εσωτερικό, θόλοι και σταυροθόλια, παρουσιάζονται επιχρισμένα, ενώ τα δάπεδα
των χώρων είναι καλυμμένα με τσιμεντοπλακίδια σε μοτίβο σκακιέρας. Αντίστοιχα σταυροθόλια
έχουν χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της στέρνας κάτω από τη μονώροφη πτέρυγα της βόρειας
όψης.

Τα δάπεδα και οι στέγες στους δύο διώροφους όγκους παρουσιάζουν μια πιο συμβατική
δομή. Πρόκειται για ξύλινα δάπεδα, αποτελούμενα από την κύρια σειρά διαδοκίδωσης, ορθογωνικής
διατομής 16x14 εκ. και μεταξύ τους αξονικής απόστασης η οποία κυμαίνεται από 45 έως 65 εκ.
Κάθετα της κύριας διαδοκίδωσης τοποθετείται καρφωτά η τελική στρώση του δαπέδου με σανίδια
πάχους 2-3 εκ. Στην κάτω παρειά είναι τοποθετημένα πηχάκια, σε πολύ κοντινή απόσταση το ένα
από το άλλο, σχεδόν κολλητά, ώστε να δημιουργήσουν μια ενιαία οριζόντια επιφάνεια για την
εφαρμογή της τελικής στρώσης, του επιχρίσματος. Η όλη δομή του δαπέδου εδράζει στα
περιμετρικά «πατήματα» που δημιουργούνται από τη διαφορά πάχους των τοιχοποιιών μεταξύ των
ορόφων. Η διαφραγματική λειτουργία των δαπέδων ενισχύεται με ελκυστήρες στο επίπεδο του
ορόφου.

- Στέγη
Η στέγαση των δύο πυργίσκων πραγματοποιείται με δύο τετράκλινες στέγες, καλύπτοντας ένα

παραλληλόγραμμο διαστάσεων 16 X 12 μέτρων. Ξύλινα ζευκτά αποτελούν το φέροντα οργανισμό
της στέγης μεταφέροντας τα φορτία της στη φέρουσα κατασκευή του εξωτερικού περιβλήματος του
κτίσματος. Τα ζευκτά συνδέονται μεταξύ τους με τεγίδες διατομής 14x14 εκ και αξονική απόσταση
από 100 εως 125 εκ. Πάνω στις τεγίδες στερεώνονται τα αντιανέμια, τετραγωνικής διατομής 5x5 εκ
τοποθετημένα ανά 40 εκ, επί των οποίων στηρίζεται το πέτσωμα πάχους 2-3 εκ. Τέλος η επικάλυψη
γίνεται με κεραμίδια βυζαντινού τύπου. Να αναφέρουμε ότι προς την πλευρά της εσωτερικής αυλής
σχηματίζεται «παράθυρο» φωτισμού και αερισμού της στέγης.

- Ξυλόπλεκτες τοιχοποιίες
Να αναφερθούμε τέλος στις σύμμεικτες ξύλινες κατασκευές του οικοδομήματος, γνωστές ως
τσατμάδες. Πρόκειται για κατασκευές με πλαισιωτό σκελετό από ξύλο που αποτελείται από
κάθετους ορθοστάτες ενωμένους μεταξύ τους με πλέγμα οριζοντίων ξύλων και πλήρωση από
μικρούς λίθους, πλίνθους και συνδετικό κονίαμα. Η τελική επιφάνεια είναι επιχρισμένη. Στην
περίπτωσή μας, τους ξυλόπλεκτους αυτούς τοίχους τους συναντάμε ως εξωτερικούς τοίχους
κλειστών εξωστών, στον όροφο του ανατολικού πυργίσκου. (Προβελέγγιος 2004)
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Εικ. 3 Ψηφιακή απεικόνιση του Λοιμοκαθαρτηρίου

Εικ. 4 Κατασκευαστική ανάλυση του κυρίως κτίσματος

Αλλοιώσεις τυπολογικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών

Οι ανάγκες προσαρμογής του συγκροτήματος σε διαφορετικές χρήσεις, κατά τη διάρκεια
των χρόνων, είχαν ως αποτέλεσμα επεμβάσεις που αλλοίωσαν σε ένα σημαντικό βαθμό το
χαρακτήρα του. Πιο συγκεκριμένα στο εσωτερικό της αυλής, το άλλοτε ημικυκλικό κτίσμα που
χώριζε το χώρο κάθαρσης από τη διοίκηση έχει τελείως χαθεί, επίσης στον ίδιο χώρο ένας τοίχος
υψώθηκε για να διαχωρίσει το συγκρότημα στα δυο. Πόρτες έχουν μετατραπεί σε παράθυρα, ενώ
πολλά από τα ανοίγματα έχουν κλείσει. Αρκετά επίσης - ευτυχώς μικρά - τα κτίσματα που
προστέθηκαν για να εξυπηρετήσουν βοηθητικά τις διάφορες χρήσεις που φιλοξένησε το
Λοιμοκαθαρτήριο. Τα ξύλινα κουφώματα έχουν καταστραφεί σχεδόν στο σύνολό τους, κάποιες από
τις κάσσες τους σώζονται μέχρι σήμερα. Τέλος τα τόξα του ορόφου της βορινής όψης έχουν
διαχωριστεί με τούβλα στα δυο και τους έχει τοποθετηθεί πρόσθετο κούφωμα μετατρέποντας τους
στεγασμένους εξώστες σε κλειστούς χώρους. Στα πλαίσια των διαφόρων αλλαγών να αναφέρουμε
την εγκατάσταση Ναού στη ΝΑ πλευρά του οικοδομήματος, καταλαμβάνοντας τρία κελιά της
νότιας πτέρυγας καθώς επίσης και την απομάκρυνση όλου του τμήματος που στέγαζε κουζίνα και
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αποχωρητήρια στην ίδια πάντα πτέρυγα, αφήνοντας μόνο τον κυρίως χώρο του δωματίου.
(Προβελέγγιος 2004)

Εικ. 5 Ψηφιακή απεικόνιση της αρχικής μορφής του συγκροτήματος

Εικ. 6 Ψηφιακή απεικόνιση της σημερινής μορφής του συγκροτήματος

Ανάλυση Παθολογίας και Βλαβών

Η όλη μελέτη βασίστηκε σε μια καταρχήν γεωμετρική αποτύπωση του συγκροτήματος στο
σύνολό του, σε επίπεδο κατόψεων. Η γεωμετρική αυτή αποτύπωση επεκτάθηκε σε επίπεδο όψεων,
καταγράφοντας το σημαντικότερο τμήμα του συγκροτήματος, αυτό της βορινής πλευράς.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκε η φωτογραφική τεκμηρίωσή του, όπου χρησιμοποιώντας μεθόδους
φωτογραμμετρίας και ψηφιακής επεξεργασίας, μας δόθηκε η δυνατότητα να αναπαραγάγουμε τις
τέσσερις όψεις του, αποτυπώνοντας τα υλικά, την παθολογία και τη στατική επάρκεια του κτιρίου.
Η φωτογραφική αυτή αποτύπωση του κτίσματος, χρησιμοποιήθηκε ως υπόβαθρο για τον εντοπισμό,
την καταγραφή και αξιολόγηση της παθολογίας του κτιρίου καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισής
τους. Επίσης αναλύθηκαν και κατεγράφησαν μηχανισμοί στατικής αστάθειας του συνόλου. Προς
επαλήθευση και αποκατάσταση των τελευταίων προβήκαμε σε αναλυτική αποτύπωση του στατικού
φορέα - τοιχοποιίες - δάπεδα - στέγες - προβαίνοντας σε υπολογισμούς για τη στατική επάρκεια του
κτίσματος. Τέλος με ιδιαίτερη προσοχή κατεγράφησαν, ποσοτικά και ποιοτικά, και με τη βοήθεια
ψηφιακών μέσων - φωτογραφίες επί διαστασιολογημένου κανάβου - το μέγεθος των βλαβών.

Η καταγραφή και μόνο, της γενικότερης όψης του κτιρίου, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο
- 2002-2004 - αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ντοκουμέντο για την τότε κατάστασή του και μέτρο
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σύγκρισης με τη σημερινή, ώστε να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν κρίσιμα σημεία στη δομή
του κτιρίου.

- Παθολογία
Γενικά η κατάσταση του κτιρίου θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί από κακή έως πολύ κακή,

με σοβαρές βλάβες και αλλοιώσεις. Οι παράγοντες που συνετέλεσαν στη σημερινή κατάσταση του
Λοιμοκαθαρτηρίου χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες: σε φυσικούς παράγοντες -γήρανση και
φθορά των δομικών υλικών - και στον ανθρώπινο παράγοντα - με τις καταστροφικές του επεμβάσεις.

Πολύ σημαντικός παράγοντας ο οποίος επιβάρυνε την κατάσταση του συγκροτήματος έχει
να κάνει με την έντονη υγρασία λόγω της άμεσης γειτνίασής του με τη θάλασσα. Η βόρεια όψη,
περισσότερο εκτεθειμένη στη θάλασσα, και στον αέρα, αποτελούμενη από εμφανή λιθοδομή,
παρουσιάζει στο σύνολό της σημάδια διάβρωσης. Κάτω από τη διακοσμητική κορνίζα, καθώς και
στα δύο άκρα του χαμηλού όγκου, ευνοούνται οι επικαθήσεις οι οποίες, σε μικρή όμως έκταση,
έχουν προχωρήσει στη φάση της απολέπισης. Αρκετά είναι τα σημεία της τοπικής κατάρρευσης,
λίθων και πλίνθων, - σε τόξα και κορνίζες, λόγω της αποσάθρωσης του συνδετικού κονιάματος. Η
σιδερένια πύλη εισόδου είναι πλήρως οξειδωμένη.

Σε όλη αυτή τη φυσικοχημική διαδικασία γήρανσης της δομής του κτίσματος προστίθενται
οι ανθρώπινες επεμβάσεις, σε επίπεδο ανεπιτυχών προσπαθειών επισκευής, με διάφορα
τσιμεντοκονιάματα, καθώς και πλήρωσης κάποιον ανοιγμάτων με λίθους και πλίνθους, όπως και οι
βανδαλισμοί με χρήση σπρέι καθώς και η απομάκρυνση λίθων και άλλων διακοσμητικών στοιχείων
του αρχιτεκτονήματος.

Εξίσου αλλοιωμένη από φυσικούς παράγοντες παρουσιάζεται και η εσωτερική όψη του
κτίσματος. Τα επιχρίσματα έχουν αποσαθρωθεί και παρουσιάζουν εκτεταμένες αποκολλήσεις,
σχεδόν όλη η όψη παρουσιάζεται ανεπίχριστη, πλέον. Στα σημεία απομάκρυνσης των επιχρισμάτων
παρατηρείται διάβρωση των λίθων και αποσάθρωση του συνδετικού κονιάματος. Πιο εκτεταμένες οι
καταρρεύσεις λίθων και πλίνθων σε πεσσούς και τόξα. Σε περιορισμένη έκταση παρατηρείται
ανάπτυξη φυτοφυίας και μικροοργανισμών. Εμφανής και εδώ η ανθρώπινη επέμβαση.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και οι δυο μικρές πλευρές του κτίσματος με διάβρωση των
λίθων, αποσαθρωμένα επιχρίσματα, και καταρρεύσεις τμημάτων χαλαρής λιθοδομής. Δεν λείπουν
και από εδώ οι ανθρώπινες επεμβάσεις.

- Βλάβες και μηχανισμοί στο φέροντα οργανισμό
Η εκτεταμένη γήρανση των οικοδομικών και δομικών υλικών του κτιρίου, τα καιρικά

φαινόμενα (αέρας - βροχή) σε συνδυασμό με την παντελή εγκατάλειψη του κτιρίου, τη λεηλάτησή
του και την καταπάτηση τμημάτων του, μέχρι και σήμερα, συνετέλεσαν και επιτάχυναν πολλούς
από τους μηχανισμούς αστάθειας που οδήγησαν, στο σχηματισμό ρηγματώσεων, ολισθήσεων,
παρεκκλίσεων, συνθλίψεων και τέλος σε καταρρεύσεις τμημάτων λιθοδομής, ξύλινων δαπέδων, και
διακοσμητικών στοιχείων.
Οι κυριότεροι μηχανισμοί αναλύονται ως εξής:

Στη βορειοανατολική γωνία του κτίσματος, στο σημείο της διακοσμητικής κορνίζας, λόγω
της οριζόντιας δύναμης που ασκείται στην τοιχοποιία από το γωνιακό ζευκτό του φέροντος
οργανισμού της στέγης, παρατηρείται διαγώνια ρηγμάτωση με σημείο εκκίνησης την έδραση του
ζευκτού και εκτόνωσης σε σημείο έλλειψης λίθου από την τοιχοποιία.

Παρόμοιος είναι ο μηχανισμός που έχει ενεργοποιηθεί κατά μήκος της πρόσοψης του
βορειοδυτικού πυργίσκου, πάνω από τα ανοίγματα του ορόφου και οφείλεται και εδώ σε φορτίσεις
οι οποίες προέρχονται από τα ζευκτά της στέγης. Είναι σε αρχικό στάδιο, εκδηλώνεται με πυκνές
κάθετες και διαγώνιες ρηγματώσεις, ενώ σε προχωρημένο στάδιο μπορεί να επιφέρει παρέκκλιση
από την κατακόρυφο και κατάρρευση της λιθοδομής.

Κρίσιμα εμφανίζονται τα σημεία των γωνιακών συνδέσεων των τοιχοποιιών μεταξύ τους.
Πολύ περισσότερο στην περίπτωση μας, όπου πρόκειται για την σύνδεση λιθοδομών διαφορετικής
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τυπολογίας. Μια σχετικά μικρής κλίμακας κατάρρευση, διαστάσεων 80x140 εκ., λόγω
αποσάθρωσης του συνδετικού κονιάματος, μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα –δυνατό αέρα και
βροχοπτώσεις – οδήγησε στην κατάρρευση μεγάλου τμήματος της τοιχοποιίας διαμορφώνοντας
κενό διαστάσεων 300x500 εκ. Επίσης επηρέασε και μέρος της κύριας όψης του κτίσματος με
παρέκκλιση από την κατακόρυφο.

Σε ανάλογη περίπτωση αστοχίας της γωνιακής σύνδεσης τοιχοποιιών, παρατηρείται μια
αυτόνομη συμπεριφορά της κάθε πλευράς σε σχέση με τις φορτίσεις που δέχεται, με αποτέλεσμα τη
δημιουργία κάθετων ρηγματώσεων, με οριζόντια ολίσθηση και παρέκκλιση από την κατακόρυφο,
στο σημείο των γωνιόλιθων.

Κάθετες ρηγματώσεις με κατεύθυνση προς τα επάνω παρατηρούνται στα σημεία των
ελκυστήρων, στη βόρεια όψη, στο ύψος του δαπέδου του ορόφου. Η μεγάλη φόρτιση των
προεντεταμένων αυτών στοιχείων σε συνδυασμό με τη μικρή διατομή του πείρου αγκύρωσης,
οδήγησαν στην εισχώρηση του ελκυστήρα στην τοιχοποιία και τη δημιουργία ρηγμάτωσης.

Να αναφερθούμε και σε έναν άλλο παράγοντα που συνετέλεσε στην παραμόρφωση
τμημάτων της τοιχοποιίας και έχει να κάνει με τις πήλινες υδρορροές, οι οποίες όντας
ενσωματωμένες στο πάχος της τοιχοποιίας δημιουργούσαν αδύναμα σημεία, σχηματίζοντας
ρηγματώσεις και στη συνέχεια αποβολή του υλικού και κατάρρευση.

Τέλος, στο εσωτερικό του κτίσματος και σε ότι αφορά τα ξύλινα δάπεδα των
μεσοπατωμάτων και της στέγης, προβλήματα εντοπίζονται τόσο στην περιοχή έδρασης με τους
περιμετρικούς τοίχους, αλλά και στο σύνολο της επιφάνειάς τους. Η εισερχόμενη βροχή και η
υγρασία έχουν προκαλέσει την έντονη σήψη των ξύλινων στοιχείων, με πολλά τμήματα να έχουν
καταρρεύσει, εξασθενώντας τη διαφραγματική τους λειτουργία.

Πρόκειται για μηχανισμούς αλυσιδωτούς, για τους οποίους εάν δεν προβλεφθούν μέθοδοι
αποκατάστασής τους άμεσα θα προκαλέσουν, σε μορφή ντόμινο, ακόμα και την κατάρρευση
ολόκληρων κτισμάτων, οδηγώντας πλέον σε μια μη αντιστρέψιμη κατάσταση της δομής του κτιρίου.
(Προβελέγγιος 2004)

Εικ. 7 Βόρεια όψη, Ανάλυση της παθολογίας
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Εικ. 8 Ανάλυση των μηχανισμών

Πρόταση Συντήρησης - Αποκατάστασης και Επανάχρησης

Η συγκεκριμένη φάση χωρίζεται σε δυο διακριτές διαδικασίες που όμως μαζί θα συνθέσουν
τη νέα όψη του Λοιμοκαθαρτηρίου και θα το μετατρέψουν σε Τόπο θεραπείας και ευεξίας,
φιλοξενώντας ένα κέντρο ήπιων μορφών θεραπείας. (θαλασσοθεραπεία - υδροθεραπεία -
αεροθεραπεία - φωτοθεραπεία).

Η πρώτη έχει να κάνει με τη συντήρηση και αποκατάσταση των αρχικών κτισμάτων του
συγκροτήματος. Η συλλογή, μελέτη και εκτίμηση όλων των προαναφερθέντων στοιχείων, μας
οδήγησαν σε μια ξεκάθαρη μεθοδολογία αντιμετώπισης της παθολογίας και της στατικής επάρκειας
του κτιρίου.

Οι επεμβάσεις αυτές σκοπό έχουν τη διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας του κτιρίου, με
επεμβάσεις οι οποίες θα του επαναφέρουν τα αρχικά του μορφολογικά και τυπολογικά
χαρακτηριστικά.

Επιγραμματικά προτείνονται τα ακόλουθα: καθαίρεση και απομάκρυνση όλων των
προσθηκών, προθηκών, παραπηγμάτων καθώς και όλων των μεταγενέστερων, του αρχικού σχεδίου
του Weiler στοιχείων και κατασκευών, που χρησιμοποιήθηκαν για τις μεταγενέστερες χρήσεις του
συγκροτήματος. Αποκατάσταση της αρχικής μορφής της βόρειας πτέρυγας με ανακατασκευή των
τμημάτων της τοιχοποιίας όπου, είτε έχει καταρρεύσει είτε έχει απομακρυνθεί. Συμπλήρωση των
πλίνθινων τόξων, των λίθινων πεσσών και αποκατάσταση της διακοσμητικής κορνίζας, όπου
χρειάζεται. Καθαρισμός των όψεων όπου παρατηρούνται επικαθήσεις, αλάτα και διάβρωση.

Καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων και αρμολογημάτων καθώς και των πρόχειρων
επισκευαστικών επεμβάσεων, και ενίσχυση της τοιχοποιίας με βαθύ αρμολόγημα συμβατού
κονιάματος με το υπάρχον και τελική επιφάνεια επιχρίσματος.

Αποκατάσταση και διάνοιξη των ανοιγμάτων - θυρών και παραθύρων - όπου αυτά έχουν
υποστεί μετατροπές και πληρώσεις, και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων από χάλυβα.
Επίσης μετά από διεξοδική μελέτη και αναλυτικούς υπολογισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη
γήρανση που έχουν υποστεί τα υλικά με το πέρασμα των χρόνων, όσο και τις νέες απαιτήσεις στις
οποίες πρέπει να ανταποκριθεί το κτίριο προτείνονται μέθοδοι αποκατάστασης ή αντικατάστασης,
όπου το πρώτο δεν είναι εφικτό, του φέροντος οργανισμού των δαπέδων και των στεγών.

Στο σύνολό τους τα δάπεδα εμφανίζονται ανεπαρκή στο να παραλάβουν τα νέα φορτία.
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Προτείνεται λοιπόν είτε η ενίσχυση με διπλό πέτσωμα (σταυρωτά και με ήλους), είτε η
χρήση μεταλλικών στοιχείων Η - ΗΕΑ 220 - για τη δημιουργία ενός μεικτού δαπέδου με ξύλο και
μέταλλο, τοποθετώντας τα μεταλλικά στοιχεία έτσι ώστε να μειωθούν τα μεγάλα ανοίγματα τα
οποία έπρεπε να καλύψουν οι ξύλινες δοκοί. Μια τρίτη περίπτωση είναι αυτή της παντελούς
έλλειψης του δαπέδου, στο ισόγειο του βορειοανατολικού πύργου, όπου προτείνεται η χρήση
επικολλητής ξυλείας για την κάλυψη των θεμιτών ανοιγμάτων και φορτίων.
Ανάλογη παρουσιάζεται η κατάσταση και στις στέγες των δυο πυργίσκων. Αλλού ενισχύονται
στοιχεία των ζευκτών και αλλού αντικαθίστανται πλήρως. Τεγίδες και αμείβοντες παρουσιάζονται
με ανεπαρκείς διατομές και αντικαθίστανται με νέες.

Τέλος προτείνεται η αντικατάσταση των ελκυστήρων με νέους και η τοποθέτηση γωνιακών
μεταλλικών ελασμάτων στα σημεία αγκύρωσής τους.

Η διαφραγματική λειτουργία των δαπέδων ενισχύεται περεταίρω, χρησιμοποιώντας
χαλύβδινες ράβδους σύνδεσής τους με τις περιμετρικές τοιχοποιίες.

Πρόκειται για μια σειρά ήπιων, πλήρως αντιστρέψιμων, επεμβάσεων με στόχο την
αποκατάσταση της αρχικής μορφολογίας του κτίσματος και της στατικής του επάρκειας.
(Προβελέγγιος 2004)

Η δεύτερη φάση, έχει να κάνει με την επανάχρηση του συγκροτήματος, στο σύνολό του. Η
εικόνα που παρουσιάζει το κτίσμα του πρώην Λοιμοκαθαρτηρίου σήμερα κάθε άλλο παρά
κολακευτική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί.

Προσβλέποντας λοιπόν στην ανάκτηση της παλιάς αίγλης του συγκροτήματος, δίνεται στην
όλη αποκατάσταση μια διάσταση αρχιτεκτονικής σύνθεσης που έχει να κάνει με την επανάχρησή
του και την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής των Λαζαρέτων.

Η ίδια η δομή του αρχιτεκτονήματος, με τη ρυθμική επανάληψη των χώρων του - κελιών,
ενθάρρυνε τη διάθεσή μας για αναβίωση της αρχικής του λειτουργίας, σε μια πιο σύγχρονη και
παράλληλα διαδραστική εκδοχή του. Σε τόπο θεραπείας και ευεξίας.

Στόχος της αρχιτεκτονικής πρότασης είναι η διακριτή διαφοροποίηση μεταξύ υφιστάμενων
και νέων στοιχείων, ώστε σε καμία περίπτωση να μην λειτουργήσει μιμητικά σε σχέση με το
αρχιτεκτονικό παρελθόν του συγκροτήματος. Ενα τέτοιο συνθετικό εγχείρημα ενδεχομένως να
μετέτρεπε το Λαζαρέτο σε μια στατική στο χώρο και το χρόνο μνημειακή αναβίωση, δίνοντάς του
ένα μουσειακό χαρακτήρα. Απεναντίας, η πρόθεσή μας είναι να ενταχθεί εκ νέου στο σήμερα,
διατηρώντας τα στοιχεία εκείνα που το καθιέρωσαν και μεταφέροντας τα ίχνη του παρελθόντος, να
ενσωματώσει σύγχρονους αρχιτεκτονικούς όρους και χειρισμούς. Οι νέες αρχιτεκτονικές χαράξεις
που δημιουργούνται, σηματοδοτούνται από σύγχρονα υλικά - corten, μαύρο μέταλλο,
τσιμεντοκονίες και γυαλί - που όμως φέρουν από μόνα τους μια πατίνα και σε καμία περίπτωση δεν
υποβαθμίζουν τα υφιστάμενα κτίρια. Τόσο τα νέα υλικά, όσο και η πρόταση διάταξης των χώρων
βρίσκονται σε ένα διαρκή διάλογο με την προϋπάρχουσα δομή και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που
διατηρούνται. Η ρυθμική εναλλαγή μεταξύ κενού και πλήρους χαρακτηρίζει το πλήθος των
επεμβάσεων. Το κενό επιτυγχάνεται με τη διαφάνεια του γυαλιού, ενώ το πλήρες - άλλοτε λιθοδομή
- επανέρχεται με τη χρήση οξειδωμένων μεταλλικών επιφανειών.

Η εσωτερική αυλή, μετά από την απομάκρυνση των πιο πρόσφατων επεμβάσεων,
διαχωριστικών τοίχων και λοιπών βοηθητικών κτισμάτων, ανακτά την κοινόχρηστη λειτουργία του
και εντάσσει το υγρό στοιχείο στο χώρο του. Η νότια πτέρυγα ήδη αλλοιωμένη από προγενέστερες
επεμβάσεις λειτουργεί ως μια στοά από διαδοχικά σταυροθόλια προσφέροντας τη σκίασή της στους
λουόμενους. Στον άλλοτε χώρο των διοικητικών εγκαταστάσεων, μια νέα προσθήκη προσαρμόζει
στο εσωτερικό της τους χώρους υποδοχής και εστίασης για τους επισκέπτες, ενώ στους χώρους του
βορειοδυτικού πύργου στεγάζονται διοικητικοί και βοηθητικοί χώροι του συγκροτήματος. Τα
υπόλοιπα ισόγεια κτίσματα φιλοξενούν χώρους υπνοδωματίων.

Μια καθ’ύψος προσθήκη στο νότιο ισόγειο όγκο χωροθετείται έτσι, ώστε να φιλοξενήσει τη
νέα πτέρυγα των υπνοδωματίων ενώ το δώμα στη δυτική πλευρά έχει χρήση ανοιχτού χώρου
εστίασης.
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Στην εσωτερική αυλή, και δίνοντας πρόσβαση από το επίπεδου του εδάφους στους
υπόγειους χώρους του θεραπευτηρίου, αναβιώνει το αποτύπωμα από το ημικυλινδρικό κτίσμα του
Weiler με μια πιο αφαιρετική διάθεση. Με τη διάνοιξη υπογείων χώρων, κάτω από το επίπεδο της
εσωτερικής αυλής, μας δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στην άλλοτε υπόγεια δεξαμενή που
βρίσκεται κάτω από τη μονώροφη πτέρυγα της βόρειας όψης. Επαναπροσδιορίζεται η χρήση του
νερού και φιλοξενούνται χώροι για τις διάφορες θεραπείες.

Να αναφερθούμε τέλος στην προσθήκη των νέων διαμερισμάτων στη βόρεια πλευρά του
συγκροτήματος οι οποίες με διάθεση φυγής προς το υγρό στοιχείο και το κέντρο της Ερμούπολης
κάνουν αισθητή την παρουσία τους χωρίς να προσβάλουν τη μνημειακή όψη του.

Εικ. 9 Ψηφιακή αξονομετρική απεικόνιση της πρότασης επανάχρησης

Συμπεράσματα

Το πρώην Λοιμοκαθαρτήριο της Ερμούπολης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του
πλούτου, της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Ένα κτίσμα το οποίο μελετήθηκε
και οικοδομήθηκε για έναν ξεκάθαρο προορισμό και χρήση και το οποίο με το πέρασμα των χρόνων
και των κοινωνικοπολιτικών αλλαγών βρέθηκε να εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες. Η κάθε μια
άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια της πάνω του, με αποκορύφωμα αυτά της αδιαφορίας και της
απαξίωσης που χαρακτηρίζουν τη χρήση του σήμερα.

Η συστηματική ανάλυση του συγκροτήματος, με την καταγραφή των ιδιαίτερων ιστορικών,
τυπολογικών, μορφολογικών και κατασκευαστικών στοιχείων, η ανάλυση της παθολογίας και των
στατικών του προβλημάτων, η μεθοδολογία προσέγγισης και αποκατάστασης του οικοδομήματος σε
συνδυασμό με την πρόταση για την επανάχρησή του, θεωρούμε ότι αποτελούν αφενός, ένα
σημαντικό ντοκουμέντο καταγραφής της εικόνας του κτιρίου τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο
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ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα κρίσιμα σημεία στη δομή του κτιρίου και αφετέρου ένα πολύ
σημαντικό βήμα για τη διάσωση και ανάδειξη αυτού του μοναδικού μνημείου.

Η αποκατάσταση του πρώην Λοιμοκαθαρτηρίου σε συνδυασμό με την ανάπλαση της
ευρύτερης περιοχής των Λαζαρέτων, καθώς και της νεοϊδρυθείσας μαρίνας, πλησίον του
συγκροτήματος μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό πόλο ανάπτυξης για το νησί της Σύρου και
την τόνωση του τουρισμού ανοίγοντας τις πόρτες του σε ένα καινούργιο φάσμα επισκεπτών καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους.

Εικόνα 10 Ψηφιακή απεικόνιση της πρότασης επανάχρησης

Βιβλιογραφία - Αναφορές

 Acocella A. (2004), «L’architettura di Pietra, Antichi e nuovi magisteri costruttivi», LUCENSE
ALINEA, Perugia

 Αμπελάς Τ. (1874), «Ιστορία της νήσου Σύρου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των
καθ’ημάς», Ερμούπολη

 Βαρθαλίτης Δ. (1987), «Ο Άγιος Ελευθέριος», Κυκλαδικές Εκδόσεις, Αθήνα
 Bugini R. – Folli L. (2003) (a cura di), «Lezioni di petrografia applicata», CNR Istituto per la

Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali
 Carbonara G. (1996-2001), «Trattato di restauro architettonico», UTET, Torino
 De Sivo B. (e altri) (1992), «Il recupero delle coperture», D. Flaccovio, Palermo
 Del Bufalo A. (1992), «Conservazione edilizia e tecnologica del restauro», a cura di C.

Benedetto, KAPPA, Roma
 Di Pasquale S. (e altri) ( 1978), «Costruzioni 2», Le Monnier, Firenze
 Doumas Chr. – Marangou L. (1978), «Catalogue of the exhibition of Ancient Greek Art from N.

P. Goulandris Collection», Benaki Museum, Athens
 Γιαγκάκης Κ. Γ. (1978), «Δημογραφικά Κυκλάδων», 1821-1971, Αθήνα
 Δρακάκης Α. (1976), «Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας», τόμος Α, Αθήνα
 Φιλιππίδης Δ. (1984), «Νεοελληνική Αρχιτεκτονική», Μέλισσα, Αθήνα
 Gurrieri F. (1992), «Restauro e Conservazione: carte del restauro, norme, convenzioni e nozioni

sul patrimonio architettonico ed artistico», Polistampa, Firenze
 Καλογήρου Ν. (επιμέλεια) (2003), «Διατηρητέα: αποκατάσταση και επανάχρηση κτιρίων»,

Μαλλιάρης Παιδεία, Θεσσαλονίκη
 Kaminakis T.(1991), «Le Lazaret de Syros et le temoignage de Segur Dupeyron», D.E.A,

Sorbonne
 Κάρτας Α. (1982), «Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική - Σύρος», Μέλισσα, Αθήνα
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 Κατσουρός Μ. (2000), «Τα ρυμοτομικά διατάγματα της Ερμούπολης», Αθήνα
 «Ήπιες επεμβάσεις για την προστασία των ιστορικών κατασκευών - Νέες τάσεις σχεδιασμού» -

Πρακτικά 3ου Εθνικού Συνεδρίου
 Marino L. (1990), «Il rilievo per il restauro», U. Hoepli, Milano
 Mostaedi A., «Building Conversion & Renovation», Filabo, Barcelona
 Μπίρης Κ. (1966), «Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20όν αιώνα», Αθήνα
 Paco A. (2002), «Spa & wellness Hotels, teNeues», Spain
 Pellegrini P. C. (a cura di) (2003), «Ristrutturazioni, Federico Motta Editore», Milano
 Pevsner N. (1981), «Dizionario di Architettura, a cura di Renato Pedio», Torino
 Provelengios M. (2004), «L’ex Lazzaretto di Hemoupolis - Ipotesi di Restauro e

Consolidamento», Tesi di Laurea, Università degli Studi di Firenze
 Στεφάνου Ι. - Στεφάνου Ι. (επιμέλεια) (2003), «Ο πολεοδομικός σχεδιασμός της Ερμούπολης»,

Τυποκυκλαδική Α.Ε., Ε.Μ.Π. Αθήνα
 Tampone G. (1996), «Il restauro delle strutture di legno», U. Hoepli, Milano
 Τραυλός Ι. - Α. Κόκκου (1980), «Ερμούπολη», Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα
 Τσινίκας Ν. (1993), «Αρχιτεκτονική Τεχνολογία», University Studio Press, Θεσσαλονίκη
 Zevi L. (a cura di) (2001), «Il manuale di restauro architettonico», Mancosu, Roma
 Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)
 Αρχείο Δήμου Ερμούπολης
 Χιακόν Αρχείο, Βλαχογιάννης
 D.M. 20 Novembre 1987 «Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli

edifici in muratura e per il loro consolidamento»e relativa Cir. Min. LL.PP. 4 Gennaio 1989 N.
30787 «Istruzioni in merito alle Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli
edifici in muratura e per il loro consolidamento»

 D.M. 16 Gennaio 1996 «Norme tecniche per la costruzione in zone sismiche»
 D.M. 14 Luglio 1989, n. 236 «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,

l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»

 D.M. 24 Luglio 1996, n. 503 «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»

 E.A.K. 2000 και 2003 (17α/115/9/ΦΝ275)
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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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