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Περίληψη
Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσμα του προβληματισμού, σχετικά με την απουσία του

οσμητικού τοπίου στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό ή σε κάθε άλλη αρχιτεκτονική
παρέμβαση. Ήδη άλλες έρευνες είχαν καταδείξει τη σπουδαιότητα του οσμητικού τοπίου στη συνολική
συγκρότηση της ταυτότητας ενός τόπου.

Βασικός στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη του οσμητικού τοπίου ως βασικού στοιχείου
στην αντίληψη της φυσιογνωμίας ενός τόπου και η συμβολή στην κατανόηση της ανάγκης για
διαχείριση των οσμητικών στοιχείων στην Πολεοδομική και Αρχιτεκτονική κλίμακα και όχι μόνο η
αντιμετώπισή του ως μέσο όχλησης. Σήμερα η πρακτική αρχίζει και τελειώνει με την απομάκρυνση
των χρήσεων που δημιουργούν όχληση και σε καμιά περίπτωση δεν αξιοποιεί και θετικά το στοιχείο
«οσμή» στην πολεοδομική και αρχιτεκτονική πραγματικότητα.

Είναι φανερό πως για να μπορέσει το οσμητικό τοπίο να συμμετάσχει ουσιαστικά στον
Πολεοδομικό και Χωροταξικό σχεδιασμό, θα πρέπει στους ανάλογους επιστήμονες να δοθεί ένα
εύχρηστο εργαλείο που θα κάνει δυνατή την καταγραφή και αξιολόγηση, γιατί είναι απαραίτητο να
γίνει αξιολόγηση των θετικών και αρνητικών στοιχείων του οσμητικού αλλά και της κάθε μορφής
τοπίου, ώστε η τελική εικόνα του τόπου να είναι ολοκληρωμένη και ικανή να αποδώσει θετικά στον
άνθρωπο-χρήστη. Κρίνεται πως για να γίνει αυτό, θα πρέπει να βρεθεί ένα σύστημα σημείωσης, ένα
σύνολο δηλαδή, οργανικά συνδεδεμένων σημείων ή συμβόλων που να χρησιμοποιείται για να
επιτευχθεί η επικοινωνία.

Λέξεις κλειδιά: οσμητικό τοπίο, πολεοδομικός, χωροταξικός σχεδιασμός, τόπος, ταυτότητα τόπου,
χώρος, φυσιογνωμία τόπου

Εισαγωγή

Έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι ο χώρος, που στην αρχή έχει αφηρημένη έννοια, γίνεται
μοναδικός και αποκτά οντότητα από τη στιγμή που ο άνθρωπος με την παρουσία του τον γεμίσει με
μορφές, συναισθήματα, ακούσματα, οσμές, γεύσεις, σημασίες αλλά και δραστηριότητες και
δημιουργήματα. Το περιεχόμενο του χώρου είναι αυτό που θα του δώσει συγκεκριμένη αξία
(Στεφάνου, 1996). Τότε είναι που ο χώρος γίνεται τόπος και αποκτά συγκεκριμένη ταυτότητα. Έχει
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν από τους άλλους τόπους και συντελούν στη
διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του. Αποκτά τα ανάλογα στοιχεία εκείνα που κάνουν
αντίστοιχα έναν άνθρωπο να έχει μοναδική προσωπικότητα.

mailto:josephstefanou@gmail.com
mailto:avasilara@yahoo.gr
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Ο τόπος λοιπόν, που αφορά τη μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα, μπορεί να βιωθεί μέσα
από την ανάγνωση της μορφολογικής, συναισθηματικής και ιδεολογικής εικόνας του (Στεφάνου Ι.
και Συνεργάτες, 2000). Έτσι η κάθε μορφή αντίληψης, δηλ. η όραση, η ακοή, η γεύση, η αφή, η
οσμή, όπως επίσης και η αισθητική και λογική αντίληψη των στοιχείων ενός τόπου καθώς και η
χρονική διάσταση, συνεισφέρουν, η καθεμία ξεχωριστά και με το δικό τους τρόπο στη διαμόρφωση,
την κατανόηση και στη συνέχεια, τη γνώση του τόπου. Γιατί, ένας τόπος δεν χαρακτηρίζεται μόνο
από τα μορφολογικά του στοιχεία που γίνονται αντιληπτά με την όραση και φυσικά δεν
αναγνωρίζεται μόνο από αυτά. Πολλές φορές για παράδειγμα, η μορφολογία του ακουστικού τοπίου
είναι τόσο σημαντική που επιβάλλεται στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του. Ο άνθρωπος δηλαδή,
αναγνωρίζει τον τόπο όχι μόνο με την όραση αλλά χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις του.

Με την όραση, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται όλα τα μορφήματα, φυσικά και ανθρωποποίητα.
Όμως, δεν είναι μόνο αυτά που συνθέτουν τη φυσιογνωμία ενός τόπου και ας είναι τα
επικρατέστερα. Όπως τονίσαμε, τα ακούσματα έχουν τη δική τους συνεισφορά στη διαμόρφωση της
αντίληψης για τη φυσιογνωμία του τόπου. Οι ιδιαίτερες οσμές συμβάλλουν με το δικό τους τρόπο
στη σύνθεση αυτή, ενώ οι γεύσεις και οι αφές βοηθούν στην ολοκλήρωσή της. Ή μήπως θα
μπορούσε να ισχυριστεί κανείς πως άτομα με προβλήματα όρασης (μειωμένης ή ανύπαρκτης), για
παράδειγμα, είναι καταδικασμένα να μην αντιλαμβάνονται τη φυσιογνωμία ενός τόπου; Αντίθετα,
έχοντας σε υπερδιέργεση και με μεγάλη οξύτητα τις άλλες αισθήσεις, είναι σε θέση να κατανοήσουν
ποιότητες σπάνιες και ακριβές που ένας τόπος προσφέρει.

Ακόμα και γεμάτος με εικαστικές μορφές, χωρίς ακούσματα, οσμές, γεύσεις και αφές, ο
τόπος δεν υφίσταται. Μπορεί να είναι ένας άψυχος, χωρίς καμιά ζωντάνια και κενός χώρος. Μια
εικόνα που μπορεί να λειτουργήσει ως σκηνικό, αλλά ποτέ ως χώρος ζωής και δημιουργίας. Ο
συνδυασμός ύπαρξης όλων αυτών των στοιχείων που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος σε ένα τόπο, με
τη χρήση των πέντε αισθήσεών του, μαζί με την συναισθηματική και ιδεολογική απόδοσή τους
δημιουργεί τη φυσιογνωμία.
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1. Οι διάφορες μορφές τοπίων

Προηγούμενες Έρευνές μας έχουν αποδείξει, ότι τοπίο είναι η συνολική αντίληψη, η
πραγματική, συναισθηματική και ιδεολογική εικόνα που ένας τόπος προσφέρει (Στεφάνου Ιωσ, και
Στεφάνου Ιουλ., 1983). Ο άνθρωπος με κάθε μια από τις πέντε αισθήσεις που διαθέτει,
αντιλαμβάνεται και ένα μέρος του χώρου του και αποδίδει στο καθένα ξεχωριστά ιδεολογία και
συναίσθημα. Με βάση αυτό μπορεί κανείς να πει πως ένας τόπος μπορεί να εμπεριέχει πολλά τοπία.
Μάλιστα τα περισσότερα τοπία είναι αυτά που εμπλουτίζουν τον τόπο και του δίνουν μεγαλύτερη
αξία.

Μέσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όλων αυτών των τοπίων του, διατυπώνεται και
εμφανίζεται η μοναδικότητα, η ταυτότητα, ακόμα και η προσωπικότητα ενός τόπου (Στεφάνου Ι. και
Συνεργάτες, 2000) δηλαδή η φυσιογνωμία του. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας με
τίτλο “Η φυσιογνωμία της Ελληνικής πόλης”, που εκπονήθηκε στο εργαστήριο της Πολεοδομικής
Σύνθεσης, είναι η διατύπωση των αισθητικών αξιών, στη βάση των οποίων κρίνεται η
φυσιογνωμία ενός τόπου και γίνεται δυνατή η ανάγνωση της αντιληπτικής του δομής (Στεφάνου,
1996β).

Οι αισθητικές αυτές αξίες αναφέρονται σε όλες τις αισθήσεις (οπτική, ακουστική, γευστική,
οσμητική, αφής), διαμορφώνουν και χαρακτηρίζουν ανάλογα τα διάφορα τοπία, όπως το οπτικό, το
ακουστικό, το οσμητικό, το γευστικό και αυτό της αφής, οδηγούν δε στην αξιολόγηση της
Φυσιογνωμίας της πόλης. Έτσι, επιχειρώντας μια πρώτη διατύπωση περιγραφής των διαφόρων
αυτών διαστάσεων του τοπίου, των διαφόρων δηλαδή ειδών εντυπώσεων που χαρακτηρίζουν έναν
τόπο, παρατηρούμε ότι η αυτοτέλειά τους είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπει ακόμα και να
χρησιμοποιήσουμε την έκφραση “διάφορες μορφές τοπίου”. Η ορολογία άλλωστε είναι ήδη
καθιερωμένη στη διεθνή επιστημονική κοινότητα και υπάρχουν πλέον Ερευνητικές προσπάθειες που
στρέφονται αποκλειστικά προς το οσμητικό, το γευστικό, το απτικό τοπίο, κυρίως όμως, μετά το
οπτικό, προς το ακουστικό τοπίο (Cecile de Prado, 2000).

2. Οσμητικό τοπίο

Το οσμητικό τοπίο είναι σημαντικό ποιοτικό στοιχείο στη διαμόρφωση της αντίληψης της
φυσιογνωμίας του τόπου. Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι οι οσμές παίζουν σπουδαίο ρόλο στη ζωή του
ανθρώπου, ιδιαίτερα δε στον ερωτικό τομέα. Πολλές στιγμές της ζωής συνδέονται με οσμές και
μνήμες που ξυπνούν με την όσφρηση κάποιου αρώματος.

Οι οσμές, που διεγείρουν τον άνθρωπο και συνδέονται στενά με τη μνήμη του, πολλές φορές
υπάρχουν απλώς στο υποσυνείδητο ώσπου ένα ερέθισμα να τις διεγείρει πάλι. Έτσι, ένας βασικός
διαχωρισμός για την καταγραφή μιας οσμής, ωραίας ή άσχημης, γίνεται ανάλογα με το αν η
εμπειρία, που θα συνδεθεί με καθεμιά οσμή, είναι ευχάριστη ή δυσάρεστη. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα της Γερμανίας όπου για πολλά χρόνια οι άνθρωποι δεν άντεχαν να μυρίζουν
οποιαδήποτε αρωματική νότα θύμιζε χλώριο, επειδή στη διάρκεια του πολέμου οι βομβαρδισμένες
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περιοχές καθαρίζονταν με χλωρίνη. Ένα λευκαντικό με χλώριο θα ξανάφερνε στο νου μνήμες
πολέμου. Έτσι οι αρωματοποιοί εταιριών που δημιουργούσαν καθαριστικά προϊόντα, έφτιαξαν μια
πολύ έντονη μυρωδιά. Από την άλλη, οι βιομηχανίες ειδών καλλωπισμού βάζουν μυρωδικό στα
σαμπουάν για να κάνουν τη ζωή πιο ευχάριστη όπως πολύ σωστά διαφημίζουν. Τα μαλλιά θα
καθάριζαν εξίσου καλά και χωρίς μυρωδικό αλλά αυτό είναι που φτιάχνει τη διάθεση.

Άλλωστε η επιστήμη της αρωματοποιίας έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, που θεωρείται ότι
υπάρχει άρωμα για κάθε τύπο ανθρώπου ξεχωριστό. Το ιδιαίτερο άρωμα αντιπροσωπεύει και
εκφράζει τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του ανθρώπου ή και τη φυσιογνωμία του, με τον
ίδιο τρόπο που τα λουλούδια ή κάθε είδους μυρωδιές, δημιουργούν το οσμητικό τοπίο, βασικό
στοιχείο της φυσιογνωμίας ενός τόπου. Σε μεγάλα αρωματοποιία γίνονται ερωτήσεις και
σκιαγράφημα για τις συνήθειες ή τον χαρακτήρα του επίδοξου αγοραστή - χρήστη. Ακόμα και τα
χρώματα που συνηθίζει να φορά ο καθένας, είναι ένα βασικό στοιχείο, όπου το καθένα από αυτά
ταιριάζει με κάποιο άρωμα ή τύπο αρώματος συγκεκριμένο. Αντίστοιχα, θα μπορούσε να ισχυριστεί
κανείς πως ένας πολεοδόμος ή χωροτάκτης, οφείλει να γνωρίζει το οσμητικό τοπίο ενός τόπου για
να χωροθετήσει με τον καλύτερο τρόπο τις καταλληλότερες λειτουργίες και χρήσεις γι’ αυτόν.

Οι οσμές, ευχάριστες ή δυσάρεστες, πολλές φορές με υποκειμενική αντίληψη αφού μπορούν
για κάποιους να προκαλούν ευχαρίστηση ή δυσαρέσκεια, ανάλογα με το βαθμό ευκρίνειάς τους ή
ακόμα ανάλογα την εξάπλωση, την προέλευση ή την έντασή τους, αποτελούν σημαντικό στοιχείο
της αντίληψης της φυσιογνωμίας μέσα από τη διαμόρφωση του οσμητικού τοπίου.

Με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να θεωρηθεί ότι ένα παραδοσιακό σπίτι είναι στοιχείο της
φυσιογνωμίας ενός παλαιού και ιστορικού οικισμού, η ιδιαίτερη χλωρίδα που πλημμυρίζει με οσμές
τον τόπο δημιουργεί το οσμητικό τοπίο. Με την όσφρηση αναγνωρίζει κανείς τα αρώματα και τις
μυρωδιές ενός τόπου, που είναι ιδιαίτερες. Πως είναι δυνατό να μη καταλάβει κανείς το περιβάλλον,
όταν νοιώθει τη μυρωδιά του φαγητού που η κάθε νοικοκυρά ετοίμασε ή την ευωδιά του γιασεμιού
ή του βασιλικού που έχει στη γλάστρα της; Οι οσμές είναι από τις εντυπώσεις εκείνες που μένουν
πολύ δυνατά χαραγμένες στη μνήμη του ανθρώπου και το ιδιαίτερο οσμητικό τοπίο είναι
αναγνώσιμο και αναγνωρίσιμο.

Περιοχές ολόκληρες αποτυπώνονται στη μνήμη μας με μια μυρωδιά, όπου ακόμα και με
κλειστά μάτια ή αδρανοποιώντας και αποκλείοντας τις υπόλοιπες αισθήσεις, μόνο με την όσφρηση
μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τον τόπο. Έχουν γίνει σχετικά τέτοια πειράματα (George, 1970) όπου
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οι μετέχοντες χωρίς να βλέπουν ή να ακούν μπορούσαν να εντοπίσουν το στίγμα της θέσης που
βρίσκονταν μέσα στην πόλη. Σε παλαιότερα πειράματά μας στο Ναύπλιο, από τις οσμητικές
εντυπώσεις που διαμορφώνονταν, οι μετέχοντες ήταν σε θέση να γνωρίζουν τη θέση τους, αφού ο
Ψαρομαχαλάς ευωδίαζε από αρώματα γιασεμιών, μπουγαρινιών και λεμονανθών, ενώ το κέντρο της
πόλης παρουσίαζε δυσοσμία λόγω αποχετευτικών προβλημάτων. Αντίστοιχα, η παραλία με τα
εστιατόρια και την γευστική οσμητική ποικιλία οδηγούσε σε ακριβή συμπεράσματα εντοπισμού της
θέσης.

Το οσμητικό τοπίο μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή πληροφοριών για ένα τόπο. Τέτοιο
οσμητικό τοπίο μπορεί να θεωρηθεί αυτό που δημιουργείται για παράδειγμα στους κάμπους της
Μεσσηνίας στην Πελοπόννησο κατά την περίοδο συγκομιδής της ελιάς, όπου η γνωστή μυρωδιά
των ελαιοτριβείων δεν αφήνει περιθώρια λάθους εκτίμησης για την ενασχόληση των κατοίκων και
για την οικονομία της περιοχής.

Σημαντική παράμετρος για το οσμητικό τοπίο είναι η μονιμότητα ή η περιοδικότητα
εμφάνισης του. Πολλές φορές, το οσμητικό τοπίο ενός τόπου, δεν είναι μόνιμο για ένα τόπο αλλά
εμφανίζεται περιοδικά σε σχέση με το χρόνο. Όπως για παράδειγμα η μυρωδιά του μούστου κατά
την εποχή του τρύγου σε οινοπαραγωγικές περιοχές ή οι χαρακτηριστικές οσμές των
Χριστουγεννιάτικων γλυκισμάτων κατά την περίοδο των εορτών στους παραδοσιακούς οικισμούς.
Όταν για παράδειγμα περνάει κανείς από τις τεράστιες εκτάσεις με εσπεριδοειδή στην Κορινθία
κατά το φθινόπωρο, θα νοιώσει έντονα την ύπαρξη του συγκεκριμένου οσμητικού τοπίου με τη
μυρωδιά των ανθών των εσπεριδοειδών. Σε άλλη εποχή του χρόνου το οσμητικό τοπίο με τα
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν υφίστανται, αλλά πιθανόν να έχει παραχωρήσει προσωρινά τη
θέση του σε κάποιο άλλο, με άλλα χαρακτηριστικά. O παράγοντας χρόνος, λοιπόν, είναι μια από τις
παραμέτρους εκείνες που πρέπει να διερευνηθούν σε σχέση με τις μυρωδιές ενός τόπου.

Μπορεί το οσμητικό τοπίο να μην έχει ακόμα ερευνηθεί σε βάθος όπως το οπτικό, αλλά
υφίσταται και επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό ακόμα και τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Πέρα από
τους άλλους παράγοντες (υγιεινής, ρύπανσης, κ.ά.), οι οσμές ενός τόπου απωθούν συγκεκριμένες
χρήσεις γης ή και το αντίθετο. Την εποχή της ανάπτυξης της Ερμούπολης, τον 19ο αιώνα, η
μυρωδιά των βυρσοδεψείων που είχαν αναπτυχθεί δυτικά της πόλης απομάκρυνε την περιοχή της
κατοικίας στα ανατολικά. Ακούσια ή εκούσια το οσμητικό τοπίο, το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος με
διάφορους τρόπους και επηρεάζεται όχι μόνο συναισθηματικά και ιδεολογικά, αλλά αυτό του
καθορίζει επίσης τη συμπεριφορά και την πρακτική του.

Αυτό όμως που λείπει δεν είναι η ικανότητα να αντιληφθεί κάποιος κάθε λογής μυρωδιές
αλλά η ενθάρρυνση να μιλήσει κανείς για την προσωπική του σχέση με αυτές. Το λεξιλόγιο που
λείπει κάνει δύσκολη τη περιγραφή και καταγραφή της κάθε οσμής, με αποτέλεσμα να
καταφεύγουμε συχνά στη μεταφορά και την παρομοίωση. Τα περισσότερα γλωσσικά συστήματα
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απευθύνονται στο αφτί και το μάτι γι’ αυτό αντίθετα με τις εικόνες και τα μουσικά κομμάτια, οι
οσμές δεν έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συχνά αδυνατούμε να αποδώσουμε ακόμα
και τις πιο γνώριμες.

Οι πρώτες προσπάθειες καταγραφής του οσμητικού τοπίου μπορούν να οδηγήσουν σε χάρτη
σαν αυτό των χρήσεων γης, όπου καταγράφοντας τις περιοχές με πράσινο, τις περιοχές με
βιομηχανία, ή τις περιοχές διάθεσης αποβλήτων, αυτόματα καταγράφονται σε γενικές γραμμές και
οι ιδιαιτερότητες του οσμητικού τοπίου των περιοχών αυτών.

Ίσως, όμως, θα πρέπει να αναζητηθούν βασικές αρχές σε τομείς που έχουν ήδη σημειώσει
σημαντική πρόοδο στη σημείωση και την καταγραφή. Η αρωματοποιία έχει να επιδείξει ιδιαίτερες
μεθόδους και τρόπους καταγραφής και περιγραφής των διαφόρων αρωμάτων, γνωστούς στους
ειδικούς των αρωμάτων. Για τους αρωματοποιούς, η σύνθεση των αρωμάτων γίνεται με τέσσερα,
πέντε ή και εκατοντάδες συστατικά που ονομάζονται “νότες”. Στην αρωματοποιία
χρησιμοποιούνται περίπου 2.000 νότες, πολλές από τις οποίες είναι απλώς παραλλαγές του ίδιου
θέματος. Υπάρχουν ελαφρές, σπιρτόζες νότες όπως το λεμόνι ή το κίτρο, βαριές και ρητινώδεις,
γλυκιές νότες ξύλου, τονωτικές νότες από βότανα όπως η λεβάντα και ο βασιλικός. Υπάρχουν γύρω
στις 20 νότες τριαντάφυλλου (βουλγάρικο, τουρκικό, γαλλικό ή ροδινόλη). Για ένα χημικό, πάλι, τα
αρώματα είναι μίγματα ελαίων σε οινοπνευματικό διάλυμα 75-95%.

Όμως η λεκτική αντιμετώπιση και καταγραφή του οσμητικού τοπίου είναι η πλέον
διαδομένη. Οι λεκτικές περιγραφές αυτές γραμματικά άλλοτε είναι επίθετα, άλλοτε ρήματα ή
άλλοτε εκφράσεις ολόκληρες που συνήθως παραπέμπουν σε τόπους που η μυρωδιά τους είναι
χαρακτηριστική και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της φυσιογνωμίας τους.

Μέσα από μια μικρή έρευνα, τα επικρατέστερα επίθετα που συνοδεύουν τα αρώματα είναι:
αποπνικτικό, λουλουδάτο, πλούσιο, σέξι, πιπεράτο, γλυκό, πικρό, ξινό, πληθωρικό, βαρύ, ελαφρύ,
σπιρτόζο, ρητινώδες, τονωτικό, κομψό, αισθησιακό, ζεστό, γλυκερό, εξωτικό, υπνωτικό κ.ά. Επίσης
χρησιμοποιούνται και ρήματα όπως: αιχμαλωτίζει, προκαλεί, διεγείρει, σαγηνεύει, κυριεύει κ.ά.
Κυρίως όμως, οι χαρακτηρισμοί αναφέρονται στην προέλευση του αρώματος, όπως: μυρίζει ορχιδέα,
λεβάντα, λεμόνι, τριαντάφυλλο, κίτρο, γιασεμί, εσπεριδοειδή, κρασί, καρύδα κ.ά.

Στο αστικό και φυσικό περιβάλλον, ο συνηθέστερος τρόπος περιγραφής του οσμητικού
τοπίου είναι λεκτικός και με βάση την προέλευση της μυρωδιάς που αποδίδει με γενικότητα και όχι
ακρίβεια το περιεχόμενο. Έτσι, ένας δρόμος μπορεί να μυρίζει λουλούδια, φαγητό, περιττώματα κ.ά.
Το οσμητικό τοπίο γίνεται πιο συγκεκριμένο και αναγνωρίσιμο όταν είναι μόνιμο, οπότε και γίνεται
αναπόσπαστο στοιχείο της φυσιογνωμίας του συγκεκριμένου τόπου.

Όμως πέρα από την εμπειρική αυτή προσέγγιση του οσμητικού τοπίου που όπως είδαμε
ακόμη γίνεται κυρίως με λεκτικούς χαρακτηρισμούς και πέρα από τη μερική αντιμετώπισή του από
τους επιστήμονες (κυρίως μόνο για λόγους αποφυγής της ενόχλησης από αυτό) είναι απαραίτητη η
επιστημονική διερεύνηση του οσμητικού τοπίου και η διατύπωση ενός συστηματικού τρόπου
καταγραφής ερμηνείας και αξιολόγησής του (Stefanou, 1980).

3. Το πρόβλημα της σημείωσης. Καταγραφή - ερμηνεία - αξιολόγηση

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, είναι ανάγκη να βρεθεί σύστημα σημείωσης και των
άλλων μορφών τοπίων πέραν του οπτικού. Ενός συνόλου δηλαδή, οργανικά συνδεδεμένων σημείων
ή συμβόλων που να χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί η επικοινωνία, όπως ακριβώς συμβαίνει στην
ομιλούμενη γλώσσα, στην γραπτή ή τη γλώσσα των χειρονομιών (Στεφάνου, 1975). Όπως ακριβώς
επιτυγχάνεται η επικοινωνία μεταξύ των σχεδιαστών με την ανάπτυξη του γραμμικού σχεδίου για
την αποτύπωση της ορατής πραγματικότητας που αποτελεί ένα κτίσμα, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει
να αναπτυχθεί ένα σύστημα αποτύπωσης της ακουστικής, της οσμητικής, της γευστικής ή
αισθαντικής πραγματικότητας του τόπου.
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Για το λόγο ότι τα ερεθίσματα που έχουν να κάνουν με τις άλλες μορφές αντίληψης, εκτός από την
όραση, είναι αρκετά περίπλοκα, η σημείωση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την ερμηνεία
τους σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο θα φορά την περιγραφή τους, το δεύτερο τη λειτουργική
τους σημασία και το τρίτο την ιδεολογική και συναισθηματική τους απόδοση (Βασιλαρά, 2011). Η
καταγραφή για παράδειγμα των ηχητικών ερεθισμάτων μπορεί να γίνει με βάση κανόνες και νόμους
της φυσικής (ένταση, συχνότητα κ.ά.) αλλά η ψυχολογική καταγραφή με βάση την ερμηνεία και την
αντίληψη του ανθρώπου χρήστη (Καραπιδάκη, 2000).

Το μεταγλωσσικό σύστημα χωρικής σημείωσης πρέπει να περιλαμβάνει την κατάταξη των
ερεθισμάτων (ήχων, οσμών, γεύσεων, αφών), ανάλογα με: τη συγκεκριμένη τυπολόγηση που θα
βρεθεί (φυσικά, τεχνητά κ.ά.), τα χωρικά δεδομένα (σχέσεις με το περιβάλλον, τόπος κ.ά.), τη
χρονοανάλυση (διάρκεια, ρυθμός, συνέχεια, περιοδικότητα κ.ά.), το είδος (μέσο επικοινωνίας,
περιεχόμενο κ.ά.), την ένταση (έντονος, χαμηλός, κ.ά.), τη μορφή (συζήτηση, ανακοίνωση, κάλεσμα,
ενημέρωση, προειδοποίηση κ.ά.), αλλά και τη βαθμολόγηση και αξιολόγηση των ερεθισμάτων με
βάση τα φυσικά τους χαρακτηριστικά, αλλά και με βάση τον ψυχολογικό και αισθαντικό παράγοντα
(π.χ. βαθμός ευαρέσκειας κ.ά.).
Μετά τη συστηματική σημείωση όλων αυτών των διαφορετικών ερεθισμάτων που αντιλαμβάνεται ο
άνθρωπος μέσω των αισθήσεών του, μπορεί να δημιουργηθεί ένα σύστημα, μια μεταγλώσσα, που θα
μπορεί κανείς, χρησιμοποιώντας την να αποκωδικοποιήσει και να οδηγηθεί έτσι στην “ανάγνωση”
την “αναγνώριση” και την εκτίμηση των ήχων, των οσμών, των γεύσεων, και των αφών, όπως
σήμερα συμβαίνει με την ανάγνωση των μορφών.

Η χρήση του θα είναι τέτοια όπως του κειμένου που διαβάζεται με τη χρήση των γραμμάτων
και με τους κώδικες σύνταξής τους ή με το χάρτη, που “διαβάζονται”, για παράδειγμα, οι δρόμοι
μιας πόλης, ή όπως με τις νότες “διαβάζεται” η μουσική. Ήδη, υπάρχουν χάρτες εκπληκτικής
λεπτομέρειας που αποδίδουν ένα μέρος του τοπίου αφής, αυτό των θερμοκρασιών. Οι χάρτες αυτοί
(αεροθερμογραφίες) παρουσιάζουν τη μορφή σχεδόν φωτογραφίας, μόνο που αντί για
διαφοροποιήσεις φωτός δείχνουν διαφοροποιήσεις θερμοκρασίας.

Έτσι, μπορεί να δημιουργηθεί χάρτης σαν ένα σύστημα επικοινωνίας που θα καλύπτει την
αποτύπωση των αισθητικών δεδομένων, με τον ίδιο τρόπο που μια εικόνα ή ένα μορφολογικό
στοιχείο ικανοποιεί το χρήστη, χρησιμοποιώντας την όρασή του στο επίπεδο που αυτά τα δεδομένα
τα αντιλαμβάνεται κανείς χωρίς να έχει την άμεση εμπειρία στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η
αναζήτηση και καταγραφή των ερεθισμάτων θα γίνει μέσα από όλα τα δομικά στοιχεία που
οργανώνουν το χώρο και συγκροτούν τον τόπο: στη φύση, στον άνθρωπο, στα πολιτισμικά στοιχεία,
στα κτιστά κελύφη, στα λοιπά στοιχεία του τόπου. Επειδή το θέμα είναι σύνθετο και αφορά στοιχεία
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χώρου, χρόνου, συμπεριφορών, οι μεθοδολογίες καταγραφής τους θα πρέπει να αναζητήσουν τη
συνδρομή των τεχνικών και μεθόδων τόσο των Ανθρωπίνων επιστημών όσο και των επιστημών του
Χώρου, ώστε οι τελικώς προτεινόμενοι τρόποι σημείωσης να είναι εύχρηστοι, προσιτοί, κατανοητοί
και φιλικοί και στο ίδιο το κοινό που θα έρχεται σε επαφή με την φυσιογνωμία του τόπου.

Συμπεράσματα

Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερή η ανάγκη καταγραφής και ανάλυσης όλων των
στοιχείων που συνθέτουν τη φυσιογνωμία, έτσι ώστε οι παραδοσιακοί οικισμοί, και όχι μόνο, αλλά
κάθε λογής οικιστικά σύνολα άξια προστασίας να μπορούν να διασωθούν ουσιαστικά και όχι σαν
σκηνικά.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως η κάθε μορφή παρέμβασης πρέπει να γίνεται με
γνώμονα το γεγονός ότι χρήζουν προστασίας, σχεδιασμού, ανάπτυξης και ανάδειξης ή ακόμα και
αναβάθμισης όχι μόνο τα οπτικά, αλλά και τα άλλης μορφής τοπία. Τα κάθε μορφής έργα ανάπτυξης
και σχεδιασμού δεν πρέπει να αποκλείουν τις άλλες μορφές τοπίων και να ασχολούνται μόνο με
αυτό της όρασης. Η απομόνωση της χλωρίδας, για παράδειγμα, που συντελεί στην ανάπτυξη του
οσμητικού τοπίου ή της πανίδας που συντελεί στην ανάπτυξη του ηχητικού τοπίου δεν μπορεί να
κάνει εποικοδομητικό ένα σχεδιασμό ή κάθε μορφής ανάπτυξης. Είναι απαραίτητο να γίνει
αξιολόγηση των θετικών και αρνητικών στοιχείων της κάθε μορφής τοπίου ώστε η τελική εικόνα
του τόπου να είναι ολοκληρωμένη και ικανή να φιλοξενήσει τον άνθρωπο - χρήστη.

Όμως αυτό, για να γίνει κανόνας και εργαλείο σχεδιασμού και ανάπτυξης πρέπει να
αναπτυχθούν τα συστήματα σημείωσης των τοπίων αυτών, ώστε αυτά να είναι καταγράψιμα,
μετρήσιμα και τελικά αξιολογήσιμα. Η επιστήμη στο στάδιο αυτό οφείλει να βρει το ανάλογο
σύστημα σημείωσης ώστε να είναι κοινώς αποδεκτό και κατανοητό. Η δυνατότητα καταγραφής,
εγγραφής, αναγνώρισης και ερμηνείας των επιμέρους δομικών στοιχείων της φυσιογνωμίας σ’ όλες
τις εκφράσεις της αλλά και η δυνατότητα αναπαραγωγής και διαχείρισής τους, μπορεί να συμβάλλει
ουσιαστικά στην προστασία των αστικών συνόλων αλλά και στο σωστότερο σχεδιασμό τους, έτσι
που αυτά να αποτελέσουν ζωτικά σύνολα ικανά να κατοικηθούν από ανθρώπους που χρειάζονται
την ικανοποίηση όλων των αισθήσεών τους.

Όλες αυτές οι ποιότητες που ανταποκρίνονται στις αισθήσεις και γίνονται αντιληπτές από
αυτές, αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία της φυσιογνωμίας ενός τόπου. Οι αισθήσεις μας δίνουν
όλα εκείνα τα εφόδια ώστε να γίνεται αντιληπτή και κατανοητή η ιδιαιτερότητα ενός τόπου, να του
δίνουν συγκεκριμένη ταυτότητα και να αναδεικνύουν την οντότητά του. Θεωρείται πλέον
απαραίτητο, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης που συντελείται, ιδιαίτερα με το πέρασμα στη νέα
χιλιετία, ο κάθε τόπος να διατηρήσει και να διαφυλάξει τη φυσιογνωμία του όπως αυτή
αναδεικνύεται μέσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
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Περίληψη
Ο χρόνος, ο χώρος και οι ανθρώπινες σχέσεις καθορίζουν τη ρητορική, το μύθο κάθε

δομημένου χώρου που έγινε πλέον τόπος, αφού δομήθηκε και επενδύθηκε με νοήματα και
συμβολισμούς. Η έμφυτη ανάγκη των παιδιών να χτίσουν και να τροποποιήσουν το χώρο, μας οδηγεί
να μελετήσουμε την παιδική ηλικία και την ανθρώπινη πορεία μέσα στο πολιτισμικό της πλαίσιο, που
αποτελεί πλέον ένα χωροκοινωνικό οικοσύστημα. Τα παιδιά κάθε κουλτούρας οριοθετούν το χώρο με
σύμβολα, υλικά, σχέσεις και σημασίες με αρχέτυπο και αρχέγονο τρόπο.

Ένα διαπολιτισμικό χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας που συσχετίζει το παιχνίδι με το
χώρο, είναι η πρακτική της κατασκευής λημεριών και καταφυγίων. Τα παιδικά λημέρια είναι φυσικοί
χώροι αποκλειστικά παρουσίας παιδιών, με τους ενήλικες να εισέρχονται σπάνια και κατόπιν
πρόσκλησης. Η κατασκευή τους γίνεται κατά την αναπτυξιακή περίοδο του παιδιού, όταν του
επιτρέπεται να εξέρχεται από το πατρικό σπίτι για να συναντήσει τους συνομήλικους και να παίζει ή να
φοιτήσει σε παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο ή σχολείο βασικής εκπαίδευσης. Τα παιδιά, αγόρια και
κορίτσια ξεχωριστά και ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και τον πολιτισμό που μετέχουν, δημιουργούν
έναν παιδικό πολιτισμό με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που αναφέρονται σε αυτόν του πρωτόγονου
ανθρώπου. Ο πολιτισμός αυτός έχει την κοινωνία του, τις ιεραρχίες του, τα κρυφά και φανερά
καταφύγια και λημέρια του.

Λέξεις κλειδιά: παιδικά λημέρια, παιδικά καταφύγια

Εισαγωγή

Ένα διαπολιτισμικό χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας που συσχετίζει το παιχνίδι με το
χώρο, είναι η πρακτική της κατασκευής λημεριών και καταφυγίων. Τα παιδικά λημέρια είναι χώροι
αποκλειστικά παρουσίας παιδιών, με τους ενήλικες να εισέρχονται σπάνια και κατόπιν πρόσκλησης.
Η κατασκευή τους γίνεται κατά την αναπτυξιακή περίοδο του παιδιού, όταν του επιτρέπεται να
εξέρχεται από το πατρικό σπίτι για να συναντήσει τους συνομήλικους και να παίζει ή να φοιτήσει σε
παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο ή σχολείο βασικής εκπαίδευσης.

Σπερματική εμφάνιση αυτής της συμπεριφοράς εμφανίζεται όσο ακόμη περιορίζεται στην
ασφάλεια του σπιτιού, αφού αρχίσει να περπατά κατά το δεύτερο έτος της ηλικίας του. Αρέσει στο
παιδί να κρύβεται και να ψάχνει για εσοχές-κρυψώνες μέσα στο σπίτι και στα έπιπλα, όπου
απομονώνεται κάποιες στιγμές προκαλώντας τους άλλους να το ψάξουν.

Αργότερα, στη γειτονιά, σχηματίζοντας αγέλες με τα υπόλοιπα παιδιά θα εκδηλωθεί η
επιθυμία αυτή σε κοινωνικό πλέον επίπεδο με σημασιολογικό, πρακτικό και συμβολικό τρόπο. Η
αναγνώριση, η ανίχνευση και η γνώση του τόπου της γειτονιάς γίνεται με «πρωτόγονα» μέσα και
μεθόδους που ανάγονται στο μακρινό προϊστορικό παρελθόν του ανθρώπου. Η έρευνα, η
ανακάλυψη, η διαφύλαξη και η προστασία του χώρου έχει την ακολουθία της στερεότυπης
συμπεριφοράς της αγέλης, της φυλής των κυνηγών.
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Το παιδί περνώντας από το εγωκεντρικό στάδιο αντίληψης περίπου τη χρονική στιγμή που
αρχίζει η σχολειοποίηση, στα 5 έως 6 έτη της ηλικίας του, κατανοεί τον εαυτό του σε σχέση με τα
άλλα πρόσωπα. Αφήνει το «εγώ» και έρχεται στο «εμείς», απαραίτητο πέρασμα για να οδηγηθεί
στην συνειδητοποίηση του εαυτού. Το εμείς δεν μπορεί να είναι μια γενική έννοια που αναφέρεται
σε μεγάλης κλίμακας ομάδα ανθρώπων ή χώρου όπως η πόλη ολόκληρη. Είναι ανάγκη η διπολική
αντιπαράθεση υποκειμένων και χώρων να είναι σε αντιστοιχία με την ψυχο-σωματική του κλίμακα.

Οι ολιγομελής παιδικές αγέλες ιδιοποιούνται το χώρο της γειτονιάς, τον εξερευνούν και τον
καταλαμβάνουν. Με ασυνείδητο και ουσιαστικό τρόπο αντιλαμβάνονται την αδυναμία τους για να
τον κατέχουν. Έτσι, στον κόσμο της κυριαρχίας των μεγάλων, επιλέγουν κάποια σημεία κυριαρχίας
στο χώρο, σε έναν άλλο παράλληλο κόσμο της γειτονιάς ο οποίος είναι αυτός των παιδιών.

Καταφύγια και Κρησφύγετα

Τα καταφύγια κατασκευάζονται περισσότερο για τη χαρά της δημιουργίας, της συμμετοχής
και της επικοινωνίας, παρά για τη χρήση της χειροποίητης κατασκευής. Το παιδί μοιράζεται
μυστικά με τους φίλους και εντάσσεται σε μια κλειστή ομάδα, η οποία συνδέεται με την κρυφή
γνώση του μυστικού τόπου. Αποκτά ταυτότητα και είναι από τις πρώτες σε σχέση με τον κοινωνικό
περίγυρο της γειτονιάς. Αυτός ο ιδιαίτερος κρυφός χώρος είναι άδυτο για τους ενήλικους, κατέχεται
εξολοκλήρου από παιδιά και ευκολότερα αποκαλύπτεται σε συνομήλικους με την προϋπόθεση ότι
θα τηρήσουν τους κανόνες μυστικότητας. Αν και τα παιδιά γνωρίζουν συνήθως τη θέση των
κρησφύγετων των άλλων ομάδων, μιλούν μόνο για το δικό τους τηρώντας ασυνείδητα κάποιον
κώδικα σιωπής διότι θεωρείται σημαντικό να μη ξέρουν οι γονείς.

Τα κρησφύγετα είναι συχνά σε σημεία παρατήρησης και θέας μεγάλου μέρους της γειτονιάς
και των ιδιωτικών χώρων γειτόνων, ειδικά όταν βρίσκονται πάνω σε δέντρα. Γι αυτό το λόγο τα
παιδιά γνωρίζουν λεπτομέρειες για τη γειτονιά και την προσωπική ζωή των γειτόνων, που οι
ενήλικες δεν φαντάζονται. Η κατασκευή παιδικών λημεριών ικανοποιεί την ανάγκη των παιδιών για
απομόνωση, εδαφοκυριαρχία και ελέγχου στο περιβάλλον.

Εικ.1: Καταφύγιο σε δέντρο

Πηγή: (http://www.pinterest.com/27respectglay/outside-tree-housegarden-play-houseteepee/)

Τα λημέρια κατασκευάζονται στο χώρο της γειτονιάς σε θάμνους, σε κλαδιά δέντρων, πίσω
από μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος, κάτω από σκαλοπάτια.

http://www.pinterest.com/27respectglay/outside-tree-housegarden-play-houseteepee/
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Εικ.2: Καταφύγιο με κλαδιά δέντρων

Πηγή: (http://creativestarlearning.co.uk/developing-school-grounds-outdoor-spaces/toulcuv-dvur-nursery-in-the-czech-
republic/)

Εικ.3: Παιδικό καταφύγιο με κλαδιά

Πηγή: (http://chocolatelifeandjazz.blogspot.gr/2012_06_01_archive.html)

Παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα τελειότητας και βαθμούς μονιμότητας. Συχνά χτίζονται
με τη βοήθεια ενηλίκων αλλά τις περισσότερες φορές οι δημιουργοί είναι τα παιδιά. Επιλέγονται
μικροί χώροι και γωνίες περίκλειστες και κρυμμένες από την κοινή θέα. Τα χαρακτηριστικά που
συναντιούνται επαναλαμβανόμενα όσον αφορά στα υλικά και τη θέση τους, είναι η υπαίθρια πάντα
θέση και η αναγνώρισή τους ως χωρικό όριο μεταξύ των παιδιών και του υπόλοιπου κόσμου. Η
κατασκευή μπορεί να είναι απλή, όπως για παράδειγμα ανάμεσα από δυο δοκάρια τα οποία
εφάπτονται στο έδαφος, ή πολύπλοκη αποτελούμενη από δυο ή περισσότερα δωμάτια. Τα
κρησφύγετα λαμβάνουν συμβολικά, αναπαραστατικά και πρακτικά τη φύση οχυρών, σπιτιών,
σπηλιών, μυστικών παλατιών. Ο Hart τονίζει ότι ο συμβολισμός και το όνομα που δίδεται διαφέρει
ανάλογα με τον πολιτισμό που μετέχουν τα παιδιά (Hart R., 1979). Στις ΗΠΑ π.χ, γίνονται φρούρια,
στην Αγγλία βάση, στη νότιο Αμερική, θαμνόσπιτα κ.ά. Τόπος επιλογής της κατασκευής είναι
περιοχές που έχουν χαρακτηριστικά επιθυλακώσεων ή εσώκλειστων τμημάτων που παρακινούν τα
παιδιά να τις μετατρέψουν με δημιουργική εργασία. (Susa A. & Benedict J., 1994)

Έρευνα των Herrington και Studtmann κατέληξε στο συμπέρασμα πως διαχωρίζοντας το
χώρο της σχολικής αυλής των παιδικών σταθμών με βλάστηση, η οποία δημιουργεί θύλακες
καταφυγίων, αλλάζει η κοινωνική ιεραρχία των παιδικών ομάδων που είχε αναδυθεί στο
προηγούμενο περιβάλλον (Herrington S. & Studtmann K., 1998). Η ιεραρχία που πριν βασίζονταν

http://creativestarlearning.co.uk/developing-school-grounds-outdoor-spaces/toulcuv-dvur-nursery-in-the-czech-republic/
http://creativestarlearning.co.uk/developing-school-grounds-outdoor-spaces/toulcuv-dvur-nursery-in-the-czech-republic/
http://chocolatelifeandjazz.blogspot.gr/2012_06_01_archive.html
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στη σωματική ρώμη, δίνει τη θέση της σε παιδιά που χειρίζονται καλά τη γλώσσα, είναι ευρηματικά
διαθέτοντας φαντασία στη διαχείριση των χώρων.

Τρεις μελέτες, των Hart, Sobel και Powell συνέβαλλαν στη διαφώτιση σχετικά με τα παιδικά
κρησφύγετα στη γειτονιά, ακολουθώντας διαφορετική προσέγγιση ο καθένας. Ο Hart
επικεντρώνεται στο θέμα των υλικών και της θέσης της κατασκευής, αναλύοντας τα υλικοτεχνικά
δεδομένα, ενώ οι άλλοι δυο στην κοινωνική και ψυχολογική σημασία των κατασκευών (Hart R.,
1979). Ο Hart ερευνώντας στις ΗΠΑ το 1979, έκρινε εντυπωσιακό το γεγονός της αφοσίωσης και
του χρόνου που δαπανούν τα παιδιά στην κατασκευή λημεριού. Φάνηκε ότι η επιλογή της θέσης
αποτυπώνει εύγλωττα τον πλούτο των εμπειριών που έχει αποκομίσει το παιδί από το δημόσιο χώρο
της γειτονιάς. Επίσης, η ποιότητα της κατασκευής και τα υλικά που χρησιμοποιούνται
καταδεικνύουν το επίπεδο ικανότητας του παιδιού να εργάζεται με τα αντικείμενα και το πνεύμα
του.

Ο Sober πραγματοποίησε έρευνες στην Αγγλία και τις δυτικές Ινδίες. Διέγνωσε την έντονη
θέληση των παιδιών για κατοχή ιδιαίτερων και αποκλειστικών τόπων μόνο γι’ αυτά (Sober D.,
1993). Ο Powell ασχολήθηκε με την εμφάνιση του φαινόμενου σε σχολικές αυλές στις ΗΠΑ
(Powell M., 2001). Μελετώντας τις επιλογές των ρόλων που απέδιδαν τα παιδιά στην κατασκευή
τους κάθε φορά, διαπίστωσε πως προτιμούν πιο συχνά να κατασκευάζουν οχυρά. Η δραστηριότητα
των κατασκευών εξακολουθεί να εμφανίζεται σε όλα τα σχολικά έτη της βασικής εκπαίδευσης.
Επίσης, η ιεραρχία η οποία δημιουργείται στην ομάδα μέσα στο κρησφύγετο, συντηρείται σε όλα τα
άλλα πλαίσια της μαθητικής ζωής. Η κατασκευή οχυρών είναι ευεργετική, αφού εξασκεί το παιδί
στις κοινωνικές δεξιότητες της συνεργασίας, της συμμετοχής, των επιδιώξεων στόχων και την
εκμάθηση λήψης δημοκρατικών αποφάσεων. Ο Powell έκανε λόγο για την ύπαρξη ξεχωριστού
παιδικού πολιτισμού των οχυρών που πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων. Οι κανόνες και τα συστήματα που θεσπίζονται αυτόβουλα και αυθόρμητα από τις
παιδικές αγέλες στα λημέρια τους, έχουν αναντικατάστατη παιδαγωγική αξία, διότι λειτουργούν με
φυσικό και παιγνιώδη τρόπο.

Η θέση που κατασκευάζεται το καταφύγιο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη θέση των
σπιτιών των παιδιών της ομάδας όσον αφορά στις κατασκευές των μικρών αλλά και των
μεγαλύτερων παιδιών. Τα μικρά παιδιά δεν απομακρύνονται από το σπίτι, κρατώντας μια απόσταση
που επιτρέπει την ηχητική και οπτική επικοινωνία με τους οικείους ενήλικες, ενώ τα μεγαλύτερα
παιδιά επιλέγουν θέσεις μακριά από το σπίτι, σε σημεία όπου οι γονείς δεν έχουν έλεγχο.
Επιπρόσθετα, η θέση εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες του υπαίθριου περιβάλλοντος της γειτονιάς,
το επίπεδο δόμησης, την ύπαρξη ελεύθερων χώρων πράσινου, αυλών και απομονωμένων χώρων
(Kylin M., 2003).

Οι Speck και Rogier παρατήρησαν πως όταν δεν υπάρχει μια καλή περιοχή παιχνιδιού κοντά
στο σπίτι, τα παιδιά δεν απομακρύνονται συνήθως έως μεγαλώσουν αρκετά (Speck M. & Rogier N.,
1997). Ο Hart βρήκε ότι τα λημέρια κατασκευάζονται σε απόσταση 90 μέχρι 300 μέτρα μακριά από
το σπίτι (Hart R., 1979). Πιο ενεργοί δημιουργοί είναι τα παιδιά ηλικίας 7 - 9 ετών. Η άγνωστη θέση
και ο έλεγχος πρόσβασης αντιπροσωπεύουν την αίσθηση της αυτονομίας και της απομόνωσης
(Wolfe M., 1978)

Τα παιδιά κατασκευάζουν τα λημέρια-καταφύγια με υλικά που βρίσκουν επιτόπου και τα
βελτιώνουν συνεχώς με διόδους διαφυγής, εξόδους, στηρίγματα και σκεπές. Μέσα συγκεντρώνονται
όλοι οι «θησαυροί», δηλαδή τα αντικείμενα που στα μάτια των ενήλικων μπορεί να είναι μόνο
σκουπίδια ενώ στην παιδική φαντασία μετατρέπονται σε πολύτιμης αξίας για τη διεξαγωγή του
παιχνιδιού. Από όλα τα υλικά, περισσότερο ευνοϊκά για την κατασκευή είναι τα κλαδιά των δέντρων
και οι κορμοί τους που προσφέρουν εξαίρετη θέση στην περιοχή της γειτονιάς. Πολλές φορές
χρησιμοποιούνται χαλαρά υλικά όπως ξύλα, πέτρες, χαρτόνια, λαμαρίνες για την τοιχοποιία και την
οροφή. Περικλείουν με αυτά τις εσοχές στους θάμνους, τους κορμούς των δέντρων, τις πτυχές και
τις γωνίες σε τοίχους ή άλλα υλικά που κρίνονται κατάλληλα, συνδέοντας έτσι τα σταθερά σημεία
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με τα υλικά δόμησης. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δυο φύλων όσο αφορά τα υλικά κατασκευής,
διευθέτησης του χώρου και του σεναρίου χρήσης. Τα αγόρια χρησιμοποιούν στην κατασκευή
σφυριά και βαριά ξύλα φροντίζοντας να τη βελτιώνουν συνεχώς, ενώ τα κορίτσια χρησιμοποιούν
εργαλεία λεπτών χειρισμών όπως κλαδευτήρια, ψαλίδια και άλλα εργαλεία κηπουρικής,
φροντίζοντας για τον καλλωπισμό και την καθαριότητα.

Τα κρησφύγετα μπορεί να είναι μυστικοί τόποι, ανέγγιχτοι για αυτούς που δεν είναι μέλη της
ομάδας ή μπορεί να είναι και τόποι κοινωνικής συναναστροφής και συγκέντρωσης για παιχνίδι,
παραμένοντας εν τούτοις σε κάποιο βαθμό και οι δυο πτυχές, της μυστικότητας και της
κοινωνικότητας πάντα παρούσες. Τα αγόρια κατασκευάζουν περισσότερο κλειστά κρησφύγετα με
λίγα και στενά ανοίγματα, αφήνοντας στο κέντρο εντός κενό χώρο για κοινωνικές δραστηριότητες
όπως αφηγήσεις ιστοριών σε διάταξη των μελών σε κύκλο.

Τα κορίτσια χτίζουν κρησφύγετα με μεγάλα ανοίγματα τοποθετώντας αντικείμενα επίπλωση
στο κέντρο εντός. Ο Powell συνδέει την εμφάνιση του διαφορετικού τύπου σε κάθε φύλο στις
διακριτές ιδιαιτερότητες στο παιχνίδι (Powell M., 2001) Τα ανοικτά καταφύγια των κοριτσιών
χρησιμεύουν στο κοινωνικό παιχνίδι με τη συμμετοχή πολλών παιδιών που περιλαμβάνουν
αναπαραστάσεις οικιακών εργασιών, οικογενειακής και κοινωνικής ζωής σε πολιτισμένο
περιβάλλον. Αντίθετα, η κλειστή κατασκευή των αγοριών αφήνει μικρά περιθώρια συμμετοχής των
«άλλων» και του κοινωνικού παιχνιδιού εντός, αφού επικρατεί σκοτάδι και σπηλαίες συνθήκες.
Αφού εξαντλήσουν τα αγόρια τις βελτιώσεις του οικοδομήματός τους, συχνά το εγκαταλείπουν ή το
γκρεμίζουν για να χτίσουν σε άλλο σημείο ένα καινούργιο. Ο Dovey Kimberly περίγραψε τρεις
κύριους τύπους παιδικών κρησφύγετων: (Dovey Kimberly, 1987)
 Τα κρησφύγετα που αποτελούνται από έναν ανοικτό χώρο τριγύρω που ορίζεται σε σχέση με τον

εξωτερικό χώρο με ένα φράκτη από ξύλα, πέτρες ή άλλα άχρηστα αντικείμενα.
 Τα κρησφύγετα που κατασκευάζονται περίκλειστα χωρίς εξωτερικό χώρο τα οποία ομοιάζουν

περισσότερο με τις φωλιές των άγριων ζώων
 Τα κρησφύγετα των δέντρων με τα κλαδιά και τους κορμούς να παρέχουν θέα και ανοικτό χώρο

για παιχνίδι και εποπτεία σε μακρινές αποστάσεις και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν τη μυστικότητα
του προσωπικού χώρου. Αυτός είναι ο λόγος που τα παιδιά προτιμούν συχνότερα τις λόχμες,
τους θάμνους και τα δέντρα για να χτίσουν το λημέρι τους.

Τα παιδικά λημέρια στη γειτονιά είναι ο πρώτος τεχνικός βιότοπος που κατασκευάζει ο
άνθρωπος εντός του πολιτισμικού οικοσυστήματος στο οποίο ζει. Συνάμα με τη εμφάνιση της
γλώσσας, παρουσιάζονται τα στοιχεία που ξεχωρίζουν τον homo sapiens από τα υπόλοιπα είδη του
ζωικού βασιλείου. Το παιδί γίνεται οικιστής, κατακτητής και κυρίαρχος στο χώρο, διαμορφώνοντας
και μετασχηματίζοντας το ανάγλυφο της γης με τα υλικά της. Η ανθρωποποίητη πρωταρχική
κατασκευή της αρχέγονης καλύβας φιλοξενεί την πρωτόγονη παιδική κοινωνία με τον πολιτισμό της,
εντυπώνοντας και επαναλαμβάνοντας με τελετουργικό τρόπο τις συνθήκες των απαρχών της
ανθρώπινης κοινωνίας και του πνεύματος. Στις σύγχρονες πόλεις όπου η κυριαρχία του ωφέλιμου
εμπορικά προέχει όλων των άλλων επιλογών, οι βιότοποι καταστρέφονται. Η εξαφάνιση των
οικοσυστημάτων για πολλά είδη ζώων και φυτών προκαλεί το ενδιαφέρον των επιστημόνων και των
ακτιβιστών σωτηρίας τους. Όμως, παράλληλα συντελείται η εξαφάνιση των παιδικών βιότοπων στις
γειτονιές των πόλεων χωρίς να λαμβάνεται εξίσου σοβαρά η ποιότητα ζωής των παιδιών και των
οικογενειών. Η γιγάντωση των πόλεων που είναι απαραίτητη για την ανταπόδοση των επενδύσεων
και της λειτουργίας της οικονομίας, οδηγεί στην αύξηση των τιμών γης και αυτή με τη σειρά της
αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την εμπορευματοποίηση κάθε ανοικτού χώρου.

Στον Ελλαδικό χώρο, για λόγους που έχουν αναλύσει οι επιστήμες του χώρου, της
οικονομίας και της πολιτικής, οι πόλεις θυσίασαν το πράσινο, τους ελεύθερους χώρους και την
κλίμακα της γειτονιάς στο βωμό του κέρδους και της κοντόφθαλμης τακτοποίησης της ζωής,
υποθηκεύοντας το μέλλον για τις επόμενες γενιές. Οι ελληνικές πόλεις διαθέτουν το λιγότερο
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πράσινο σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Οι γειτονιές είναι υπερ-κατοικημένες, κυρίως
δομημένες με πολυκατοικίες, χωρίς ανοικτούς χώρους για τα παιδιά. Το φυσικό στοιχείο που
προσφέρει το καταλληλότερο περιβάλλον για την κατασκευή των κρησφύγετων είναι σπάνιο και
συχνά βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τη γειτονιά, μη αποτελώντας μέρος της αλλά κοινό
δημοτικό και απρόσωπο πάρκο. Η διόγκωση της πληθυσμιακής και κτιριακής κλίμακας των
γειτονιών των ελληνικών μεγαλουπόλεων και ιδίως της πρωτεύουσας, έφερε την αποξένωση μεταξύ
των κατοίκων στερώντας την ασφάλεια για τα παιδιά που παίζουν στη γειτονιά. Η απομόνωση και
το παιχνίδι σε απόμερα και κρυφά μέρη που δε γνωρίζουν οι γονείς, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους
στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον της μεγαλούπολης το οποίο μαστίζεται από την εγκληματικότητα.
Η ανάγκη για καθαριότητα, για κοινή ησυχία και για πάρκιν δεν επιτρέπει στα παιδιά να επιδράσουν
στο περιβάλλον της γειτονιάς μετασχηματίζοντας κάποιες γωνιές της σε λημέρι. Ο χώρος γίνεται
ξένος και ψυχολογικά ανοίκειος για τα παιδιά τα οποία αποκτούν τη συναίσθηση της έλλειψης
ελέγχου έξω από το διαμέρισμα. Συχνά αντιδρούν με βανδαλισμούς και ασέβεια στη δημόσια
περιουσία, στο σχολείο και στη γειτονιά. Η οικειοποίηση και η σύνδεση του παιδιού με τις θέσεις
παιχνιδιού στη γειτονιά, δημιουργεί συναισθηματικό δεσμό με το χώρο, με αποτέλεσμα να
εμφανίζει υπεύθυνη καθημερινή συμπεριφορά σε όλα τα πλαίσια δράσης (Vaske J.J, & Korbin K.C.,
2001).

Συμπεράσματα

Το παιχνίδι και η ανάγκη για γνώση και προσαρμογή στον κόσμο συμβαδίζουν σε όλη τη
διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Τα ψυχικά και φυσικά σύνορα του παιχνιδιού έχουν καθοριστεί
ενεργά και με στρατηγικές ορίων σε σχέση με το πόσο και ποιας ποιότητας χώρος προσφέρεται. Σαν
πρωτόγονοι άνθρωποι, τα παιδιά κατασκευάζουν καταφύγια στη γειτονιά τους. Είναι δεντρόσπιτα,
καλύβες, κρυψώνες σε εσοχές. Κορίτσια και αγόρια χτίζουν με υλικά. Οτιδήποτε άχρηστο μπορεί να
χρησιμεύσει. Το είδος και η εσωτερική διαμόρφωση αυτών των καταφυγίων διαφέρει πολιτισμικά
και σε σχέση με το φύλο των κατασκευαστών. Οι κατασκευές λημεριών και καταφυγίων είναι
ακόμη ένα χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας που εμφανίζεται παγκόσμια. Τα καταφύγια,
αγοριών και κοριτσιών, φτιάχνονται σε μυστικά μέρη στη γειτονιά, πιστοποιώντας πως στα παιδιά
το συλλογικό ασυνείδητο εκφράζεται με την αρχέγονη ανάγκη της συντροφικότητας και της
προφύλαξης.

Η ιδιαίτερη ψυχοσωματική κλίμακα των παιδιών και οι ξεχωριστές ανάγκες τους, μας
κάνουν να αναφερόμαστε στην ύπαρξη παιδικού πολιτισμού. Το χωρικό πλαίσιο ύπαρξης αυτού του
πολιτισμού -αφού γίνεται λόγος για πολιτισμό- είναι και κοινωνικό, είναι σχέσεων.
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Περίληψη
Το άρθρο επιχειρεί τη χαρτογράφηση του χώρου του πολιτιστικού τουρισμού και σκιαγραφεί τις

δυνατότητες ανάπτυξής του. Θέτει ερωτήματα που αφορούν επιστημολογικά ζητήματα και τη σχέση του
τουρισμού με τον πολιτισμό. Καταγράφει κάποιους από τους άπειρους πολιτιστικούς πόρους που
εγγυώνται ορθολογικές και βιώσιμες λύσεις καθιέρωσης του πολιτιστικού τουρισμού στην ελληνική
περιφέρεια. Τα επιστημονικά και επιστημολογικά ζητήματα σε επίπεδο θεωρητικής διερεύνησης του
θέματος προτείνουν ακριβή γνώση των “μύθων” και της “πραγματικότητας”, δηλαδή των
αναπτυξιακών εξελίξεων και των δυνατοτήτων της ελληνικής υπαίθρου. Παράλληλα ανιχνεύει τις
αιτίες που δυσχεραίνουν την προώθηση των πολιτιστικών αποθεμάτων της χώρας και προτείνει λύσεις
μακριά από την εμπορευματοποίηση, για την πραγματική ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού.

Λέξεις κλειδιά: Πολιτιστικός τουρισμός, Πολιτισμόφιλοι, Ύπαιθρος, πολιτιστικοί πόροι,
επισκεψιμότητα, εμπορευματοποίηση, προτάσεις

Εισαγωγή

Ο τουρισμός είναι η πιο επιτυχημένη σύγχρονη βιομηχανία. Έχει παγκόσμιο χαρακτήρα και
θεωρείται ως τοπικό, εθνικό και διεθνές φαινόμενο που έκανε έντονα την εμφάνισή του από τη
δεκαετία του 1950. Από τότε μέχρι σήμερα, ποικίλες μελέτες, έρευνες, συγγράμματα και μια
πλούσια αρθρογραφία εκπονούνται και δημοσιεύονται σε όλες σχεδόν τις χώρες του πλανήτη.
Σκοπός είναι να προσεγγίσουν αυτό το διεθνές φαινόμενο που εκτείνεται παγκοσμίως με
γεωμετρική πρόοδο, γιατί - δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα - έχει συνδυαστεί με τις σύγχρονες
αντιλήψεις που συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη λαών και κρατών
(Europaische Kommission, 1997). Η τουριστική βιομηχανία ή βιομηχανία αναψυχής θέλοντας να
αξιοποιήσει αποδοτικά και να εκμεταλλευτεί τον ελεύθερο χρόνο από την εργασία, παράγει
πληθώρα ελκυστικών τουριστικών «πακέτων», τα οποία με τη σειρά τους προτείνουν στον άνθρωπο,
με το αζημίωτο βέβαια, τρόπους απόλαυσης και χαράς της ζωής (Hoffmann Herbert, 1988). Η
ψυχολογία κρίνει απαραίτητο τον τουρισμό για την καταπολέμηση του άγχους, ενώ η τεχνοκρατική
αντίληψη κατατάσσει τον τουρισμό ως παράγοντα αύξησης της παραγωγικότητας των εργαζομένων,
αφού μέσω αυτού ανακτούν δυνάμεις και επιστρέφουν ανανεωμένοι στα εργασιακά τους καθήκοντα.
Περισσότερο δε οι νέοι, δίνουν προτεραιότητα στον τουρισμό και ιδιαίτερα στο θεσμό των
διακοπών, καθώς έχουν αναγνωρίσει τη σημασία τους για την πολυπόθητη ψυχική ισορροπία
(Krippendorf Jost, 1987).

1. Η συνεκτικότητα του όρου πολιτιστικός τουρισμός στην περιφέρεια

Ο όρος «πολιτιστικός τουρισμός» είναι σύνθετος εξαιτίας του αριθμού ορισμών που μπορεί
να δεχθεί και γιατί η λέξη «πολιτισμός» από μόνη της επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες. Πολλοί
έχουν κατά καιρούς προσπαθήσει να δώσουν διάφορους ορισμούς στον όρο αυτό (C.P.Cooper,
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1994). Για παράδειγμα, ο (WTO) Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού επισημαίνει ότι ως
«πολιτιστικός τουρισμός θεωρούνται όλες οι κινήσεις που ικανοποιούν την ανθρώπινη ανάγκη για
μια ποικιλία δραστηριοτήτων, επιθυμώντας να ανυψώσουν το πολιτιστικό τους επίπεδο, να
εμπλουτίσουν τις παλιές γνώσεις τους με νέες, λαμβάνοντας μέρος σε: παραστάσεις τέχνης,
πολιτιστικές περιηγήσεις, συμμετοχή σε φεστιβάλ και άλλα πολιτιστικά γεγονότα, επισκέψεις σε
μνημεία και τοποθεσίες, γνωριμία με τα ήθη και έθιμα και συμμετοχή σε θρησκευτικές εκδηλώσεις.
Στην παραπάνω προσέγγιση περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται
ως στοιχεία της «υψηλής» κουλτούρας (high culture) (Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2008).
Τα προϊόντα «υψηλής» κουλτούρας θεωρούνται στοιχεία ενσωμάτωσης από τα λαϊκά στρώματα
στην τέχνη, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην εκπαίδευσή τους. Η ανάπτυξη των μουσείων, των
εκθέσεων και των άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων έδωσε ώθηση στον πολιτιστικό τουρισμό.
Άλλωστε και τα πρώτα τουριστικά πακέτα που σχεδίαζε ο πρωτοπόρος Τhomas Cook είχαν
πολιτιστικό χαρακτήρα (επίσκεψη σε αξιοθέατα του παγκόσμιου πολιτισμού, σε εκθέσεις κ.ά.).
Ανέκαθεν η ανάδειξη και η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχαιολογικών,
ιστορικών, αρχιτεκτονικών μνημείων παρείχε τη δυνατότητα ουσιαστικής γνωριμίας του επισκέπτη
με τον πολιτισμό, την παράδοση και τον τρόπο ζωής των ντόπιων (Κοκκώσης et all, 2011).

Επανερχόμενοι στον ορισμό, αξίζει να επισημανθεί ότι ο πολιτιστικός τουρισμός είναι ακόμα
μια ειδική μορφή τουρισμού που εμφανίζει ανοδικές τάσεις διεθνώς και περιλαμβάνει κυρίως, εκτός
από τα παραπάνω, και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, πινακοθήκες,
παρακολουθήσεις συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, όπερας ακόμα και συμμετοχές σε σεμινάρια
γλωσσολογίας, φιλοσοφίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας κ.ά. (Ηγουμενάκης, κ.ά.,
1999).

Ούτως εχόντων των πραγμάτων γίνεται πλέον κατανοητό ότι οι δράσεις του πολιτιστικού
τουρισμού κινούνται στη λογική της ικανοποίησης σύγχρονων πολιτιστικών αναγκών, με την
προσφορά “πόρων” του τοπικού πολιτιστικού περιβάλλοντός στους επισκέπτες / τουρίστες, και σε ένα
“ιδεολογικό πλαίσιο"... μοιράσματος της ευτυχίας. Στην προσπάθεια παραγωγής και αναπαραγωγής
των συντελεστών του πολιτιστικού τουρισμού, η τουριστική βιομηχανία προβάλλει το τουριστικό
πολιτιστικό προϊόν ως χώρο, ως εικόνα, ως θεάματα και ως σημεία (Δεκλερής et all, 2005).

Ακολούθως, διαπιστώνεται μια πολιτιστική συνέχεια, εντασσόμενη στα διάφορα τµήµατα
του ευρύτερού εθνικού περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας την ιστορική συνέχεια του ελληνικού
πολιτιστικού χώρου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου καλείται να παίξει σπουδαίο ρόλο ο
πολιτιστικός τουρισμός. Η δε ανθρωπότητα εξετάζει πολύ προσεκτικά το θέμα του πολιτισμού.
(Fennell, 2001)

2. Ορισμός της υπαίθρου

Ως “ύπαιθρος” νοούνται τα έξω από τις πόλεις μέρη (Τεγόπουλος - Φυτράκης, 2004) ενώ ή
“ύπαιθρος χώρα” ενσωματώνει τον εξωαστικό γεωγραφικό χώρο, στον οποίο αναπτύσσονται κυρίως
δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα και του τομέα των υπηρεσιών. Πρόκειται λοιπόν για όρο
σχετιζόμενο ευθέως με “τα χωριά”, τους αγροτικούς οικισμούς, τις κωμοπόλεις. Με άλλα λόγια
σχετίζεται με τις κοινότητες και τα μικρά ημιαστικά κέντρα, με αυτό που οι κάτοικοι των άστεων
ονομάζουν “εξοχή” (Έξαρχος, Καραγιάννης, 2004). Η “ύπαιθρος” ταυτίζεται με την «εξοχή» που
στα μέρη της η ζωή των ανθρώπων είναι πιο ανθρώπινη (Μπαμπινιώτης 2006). Τελικά, η
“ύπαιθρος” είναι όρος με στενότερη εννοιολογική σημασία από τον όρο “περιφέρεια”, με τον οποίο
χαρακτηρίζουμε όχι μόνο κάποιο γεωγραφικό τμήμα του λεγόμενου “ενιαίου εθνικού χώρου” αλλά
και το είδος των αναπτυσσόμενων σε αυτό οικονομικοκοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων
που καθορίζουν το επίπεδο της ανάπτυξής του.
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3. Μια σύντομη περιδιάβαση της πολιτιστικής ελληνικής υπαίθρου

Πριν μισό αιώνα στην Ελλάδα υπήρχαν 11.615 οικισµοί. Από αυτούς, οι 1.091 οικισµοί ήταν
ορεινοί, σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 800 μέτρων. Οι ημιορεινοί οικισµοί ανέρχονταν σε 5.545 και
βρίσκονταν σε υψόμετρο 200 - 800 μέτρων και τέλος οι πεδινοί ανέρχονταν σε 4.980 επί του
συνόλου της χώρας. Λόγω της έλλειψης των βασικών τεχνικών υποδοµών και υπηρεσιών, η πορεία
του πληθυσμού των οικισμών αυτών απέβη φθίνουσα, αφού το νέο σε ηλικία ανθρώπινο δυναµικό
αναγκάστηκε να μεταναστεύσει, οπότε και παρατηρήθηκε μείωση και γηρασµός του εναπομείναντος
εκεί πληθυσμού γι’ αυτό και… αφέθηκαν στο έλεος του Θεού! Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι και
η υποβάθμιση των βοσκοτόπων στις ορεινές περιοχές επειδή οι βοσκότοποι αυτοί είναι εδάφη με
μικρή απόδοση, και φυσικά δεν μπορούν να διατεθούν σημαντικές κρατικές δαπάνες για
εγγειοβελτιωτικά έργα (Στουρνάρας, 2013). Είναι βέβαιο ότι σε πολλούς από τους ορεινούς οικισµούς
της χώρας παρατηρούνταν μνημεία λαϊκής αρχιτεκτονικής και μνημεία παραδοσιακού λαϊκού
αγροτικού πολιτισμού και λαογραφικού πλούτου.

Ένας λόγος ακόμα ώστε να μπορούν να χαρακτηριστούν ως “διατηρητέοι” από πολιτιστική,
αισθητική και ιστορική άποψη είναι ο κάτωθι: Τα μνημεία αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν ως
“µνηµεία” μέγιστης αξίας µεµονωµένων ιστορικών και αρχαιολογικών ευρημάτων, διαφόρων
ιστορικών εποχών και περιόδων τόσο µέσα στα όρια αυτών των οικισµών όσο και στα πέριξ αυτών.
Αυτοί λοιπόν οι θησαυροί της ελληνικής υπαίθρου ή καλύτερα κάποιοι από αυτούς έχουν δεχτεί
πιέσεις που προέρχονται από δραστηριότητες εντατικής αναψυχής με τη μορφή τουριστικής
ανάπτυξης, με σημαντικές ωστόσο επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, όπως
στην περίπτωση του Παρνασσού. Όμως, ο Παρνασσός έχει και πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό
περιεχόμενο που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Σύμφωνα με την παράδοση, το βουνό αυτό έλαβε την
ονομασία του από τον Παρνασσό, γιο του Ποσειδώνα και της νύμφης Κλεοδώρας. Μάλιστα,
συνδέθηκε με μύθους, όπως του Δευκαλίωνα και της Πύρρας. Επέζησαν από φοβερό κατακλυσμό
μέσα σε λάρνακα, που άραξε στην κορυφή του. Έτσι λέγεται πως σώθηκε από αυτούς, η συνέχεια
του γένους των Ελλήνων. Το Κωρύκειον Άντρον αφιερωμένο στις θεότητες του δάσους τον Πάνα
και τις Νύμφες, αναφέρεται ως ιδιαίτερα σημαντικό από τον περιηγητή Παυσανία. Επιπλέον, το
αρχαίο μονοπάτι που συνδέεται με το ιερό του Απόλλωνα χαμηλά στους Δελφούς. Οι Δελφοί είναι ο
«ομφαλός της γης» σύμφωνα με την αρχαία παράδοση. Κατοικήθηκε ήδη από την προϊστορική
περίοδο, αποκτώντας στη συνέχεια - και ιδιαίτερα στους κλασσικούς χρόνους - τεράστια ιστορική
σημασία, με το περιβόητο «Μαντείο», στο οποίο ο μαντικός λόγος του θεού δινόταν από το στόμα
της Πυθίας αλλά και οι Αμφικτιονίες που έδιναν το σύνθημα για φιλία, αδελφότητα και αρμονική
συνύπαρξη των λαών με την επιδίωξη της «Δελφικής Ιδέας» (Ηλιόπουλος et all, 2008). Ακολούθως
έχουμε τα ερείπια του τείχους της αρχαίας Λιλαίας κοντά στον Πολύδροσο και τα ίχνη της Σχιστής
Οδού στο Ζεμενό που συμπληρώνουν την ιστορία του Παρνασσού (Παπακωνσταντόπουλος, Βέσση,
2004). Εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία, κάνουμε αναφορά και σε άλλες αξιόλογες περιοχές της
ελληνικής υπαίθρου (αν και ολόκληρη η χώρα μας είναι γεμάτη από ιστορία και πολιτισμό) με
μεγάλο πολιτιστικό περιεχόμενο όπως: τα παλιά μονοπάτια της Κέας, με τους όμορφους οικισμούς,
που μας οδηγούν στην αρχαία Καρθαία, ή σε ένα πεζοπορικό στο πανέμορφο νησί της Σερίφου που
μας βοηθά να ανακαλύψουμε τα μεταλλεία (πρόκειται για στοές, εγκαταλελειμμένα κτίρια,
σκουριασμένα μηχανήματα εξόρυξης και φόρτωσης, όλα απομεινάρια μιας άλλης εποχής…). Ακόμα,
τα μονοπάτια της Αμοργού κινούμενα από τη θάλασσα μέχρι 800μ. υψόμετρο, προσφέρουν
ανεπανάληπτες εικόνες, κινούμενα στα χνάρια των αρχαίων μονοπατιών, μια που στην Αμοργό η
ιστορία χάνεται στους Πρωτοελλαδικούς πολιτισμούς το 3500 π.Χ. (Καλογήρου, 2003).

Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης τα "Ορεινά μονοπάτια στα Πομακοχώρια της Ξάνθης"
συνεπικουρούμενα και από τις παραδοσιακές κατασκευές όπως: τα γεφύρια και οι νερόμυλοι, ενώ
παντού ζωγραφίζεται ο πολιτισμός των Πομάκων και σε κοντινή απόσταση καταλήγουμε στη
Ροδόπη, η οποία Ροδόπη, κόρη του Στρυμόνα και ο αδελφός της Αίμος, μεταμορφώθηκαν σε βουνά από
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τους θεούς, γιατί τόλμησαν να αυτοονομασθούν "Ήρα" και Ροδόπης. Η παρουσίαση των πέτρινων γεφυριών
της οροσειράς της Ροδόπης, συνδέθηκαν με τα βουνά της οροσειράς αυτής και μπορούμε να μιλήσουμε για μία
ενότητα με πολλές διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή. Τα γεφύρια αυτά αποτελούσαν κομβικά σημεία
των ορεινών δρόμων, είναι ιδιαίτερα σημαντικά περάσματα και η κατασκευή τους αναθέτονταν σε συνεργεία
έμπειρων τεχνιτών που ταξίδευαν σε μεγάλες αποστάσεις από την Ήπειρο και τη Μακεδονία μέχρι τη Θράκη
και τηΜ.Ασία (Πανούσης, 2004).

Επιπροσθέτως, στον «Όλυμπο, που των θεών είναι στέρεα καθέδρα, που μήτε άνεμοι τη
φυσούν μηδέ βροχή τη δέρνει και μήτε χιόνι την αγγίζει, παρά καθαρό αγέρι απλώνεται
ασυννέφιαστο και φως λευκό τη λούζει και μέσα εκεί αιώνια χαίρονται οι αθάνατοι» (Τσίπηρας,
1988) ενώ ταυτόχρονα δεν απουσιάζουν ακόμα και μνημεία της Βυζαντινής εποχής όπως δύο
παλαιοχριστιανικές βασιλικές στο Δίο, η Μονή της Παναγίας στην Πέτρα, η Μονή Αγίου Διονυσίου
στο Μαυρόλογγο, η Μονή Κανάλων στο ρέμα της Ζηλιάνας και η Μονή Αγίας Τριάδας στο Σπαρμό.
Λίγο νοτιότερα στην άκρη του Πλαταμώνα υπάρχει, στη θέση κάστρο, κατάλοιπο της
Φραγκοκρατίας χτισμένο με παλιό οικοδομικό υλικό από τα τείχη της Βυζαντινής Ηράκλειας. Ο
Όλυμπος και η περιοχή γύρω του έχουν μια αξιοθαύμαστη συνεχή ιστορική παρουσία από τα πολύ
παλιά χρόνια μέχρι σήμερα. Χωρίς αμφιβολία, δεν υπάρχει άλλο βουνό στον κόσμο με τέτοια
ταυτότητα. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της κλασικής αρχαιότητας που διδάσκεται και αναλύεται
σε βάθος (Γκολιομύτη, 2001).

4. Η κατάσταση του πολιτιστικού περιβάλλοντος

Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί μια από τις παλιές και δημοφιλείς μορφές τουρισμού, με
τους πρώτους περιηγητές να αναζητούν τη γνώση και την ανακάλυψη σε τόπους με αρχαιολογικό,
ιστορικό, ή και πνευματικό ενδιαφέρον σε ολιγομελείς ομάδες. Ο πολιτιστικός τουρισμός στη χώρα
μας αποτελεί μέγα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων χωρών που στηρίζουν επίσης τον
τουρισμό.

Η Ελλάδα διαθέτει 235 μουσεία (των οποίων η επισκεψιμότητα φαίνεται αναλυτικά στoυς
πίνακες 1, & 2) και πιο συγκεκριμένα: για το 2005 οι επισκέπτες σε απόλυτους αριθμούς ανήρθαν στα
2.692.128 άτομα, ενώ για το 2006 στα 2.795 465, για το 2007 στα 2.452.964, για το 2008 στα
1.994.864, ακολούθως στο 2009 στα 2.814.005 και τέλος το 2010 στα 3.136.779 άτομα). Επίσης, στη
χώρα μας είναι καταγεγραμμένοι 332 αρχαιολογικοί χώροι, των οποίων η επισκεψιμότητα φαίνεται
στoν πίνακα 3, και είναι σε απόλυτους αριθμούς (για το 2005 6.893.546 άτομα, ενώ για το 2006
7.516.665, για το 2007 7.262.471, για το 2008 6.217.302, ακολούθως για στο 2009 5.970.999, και για
το 2010 5.547.053 άτομα) καθώς και 911 μνημεία 17 από τα οποία πληρούν προκαθορισμένα
κριτήρια ώστε να χαρακτηριστούν εξέχουσας σημασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, από ιστορική,
καλλιτεχνική, επιστημονική, αισθητική, εθνολογική ή ανθρωπολογική άποψη και υπόκεινται στη
συνθήκη της Unesco, για την προστασία από κάθε είδους φθορά και καταστροφή προκειμένου να
κληροδοτηθούν στις γενιές του μέλλοντος (Μαγκανάρη, 2009).

Πάντως στην Ελλάδα αν και υπάρχουν πολλές πολιτιστικές ενότητες και διαδρομές και παρά
την πολιτιστική της αφθονία, το νότιο μέρος δεν έχει μεγάλη επισκεψιμότητα από πολιτισμό φίλους
και για να αναπτυχθεί η επισκεψιμότητα πρόκειται να γίνει ένα πολιτιστικό πρόγραμμα που θα
συνδέει τοποθεσίες βασιζόμενο στην ελληνική μυθολογία. Ένα μουσείο ταξιδιού και μετανάστευσης
θα λειτουργήσει σύντομα στη διαδρομή τραίνων από Κόρινθο προς Καλαμάτα γεγονός που θα
αυξήσει τη δυνατότητα επίσκεψης στις εν λόγω περιοχές. Σε πολλές περιπτώσεις αυτοί οι
προορισμοί θα συνδέονται με συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως εορτασμοί επετείων,
ανθρώπινα γεγονότα κ.ά. (ECD, 2009).



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ……….…………………...…Τεύχος 2014 / 1

- 24 -

Σχήμα 1: Επισκέπτες Μουσείων κατά μήνα 2006. Ειδικές μορφές τουρισμού-Υποδομές-Πολιτικές

Πηγή: (Μαγκανάρη Σταματία., 2009) Η περίπτωση της Ελλάδας και των ανταγωνιστριών χωρών. (ΙΤΕΠ) Ινστιτούτο
Τουριστικών Ερευνών και προβλέψεων, Αθήνα, σελ. 72

Σχήμα 2: Επισκέπτες Μουσείων κατά μήνα των ετών:2005-2011

Πηγή: ΣΕΤΕ, Επεξεργασία στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 2012

Σχήμα 3: Επισκέπτες Αρχαιολογικών χώρων κατά μήνα των ετών 2005-2011

Πηγή: ΣΕΤΕ, Επεξεργασία στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 2012
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Τα µνηµεία της ελληνικής υπαίθρου επί σειρά ετών λειτούργησαν ως οι κατεξοχήν “κράχτες”
της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας. Όµως, η έλλειψη σοβαρής και μακρόπνοης εθνικής
τουριστικής πολιτικής, η πλημμελής λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και η απουσία πόρων
προστασίας της λαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, άφησε από έξω τις - γύρω από τους
αστικοβιοµηχανικούς άξονες της χώρας - διάφορες περιοχές. Οι περιοχές αυτές διαθέτουν
αναλλοίωτες φυσικές καλλονές, τοποθεσίες µε άγρια φύση, πολιτιστικές ενότητες µε ποικίλες
ιδιαιτερότητες (γλωσσικές, ενδυματολογικές, ηθών και εθίµων, αρχιτεκτονικές, λαϊκής τέχνης κ.ά.),
χαρακτηριστικά απερχόμενων πολιτισμών και µνηµεία (φυσικά και ιστορικά) όλων σχεδόν των
εποχών.

Οι Πολιτιστικές ενότητες µέσα στην ελληνική ύπαιθρο διασώζουν πάμπολλες περιοχές και,
αναλόγως, είναι µικρές ή µεγάλες, µικρής ή μέγιστης σηµασίας, πληθυσμιακά φθίνουσες ή µη, µε
παρωχημένα ή µη πολιτιστικά στοιχεία κ.ά. Αυτές είναι: Οι ορεινές περιοχές της Ηπείρου,
Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης, µε “συγκροτήματα χωριών” λίθινων κατασκευών και κτισμάτων,
ιδιαίτερου πολιτιστικού χαρακτήρα. Ορισμένα δε από τα χωριά υπήρξαν πατρίδες μεγάλων εθνικών
ευεργετών και ηρώων, όπως π.χ. τα Βλαχοχώρια: Μέτσοβο, Ζαγόρια, Συρράψω, Καλλαρίτες,
Τζουµερκοχώρια, Κατσανοχώρια, η Βλάστη (Μπλάτσι) Κοζάνης, (Έξαρχος, 2001). Στις ίδιες
περιφερειακές ενότητες εντάσσονται και τα Πομακοχώρια της Ροδόπης και η οροσειρά της Πίνδου,
όπου φύση και τα ανθρώπινα έργα αποτελούν μεταξύ τους εναρμονισμένα µνηµειακά σύνολα, όπως π.χ.
τα χωριά της Ευρυτανίας, της Γκιώνας, τα χωριά των Κραβαριτών κ.ά.

5. Πολιτιστικός τουρισμός - λαϊκός πολιτισμός

Ο πολιτιστικός τουρισμός συμβάλει στη διατήρηση και στην αναζωογόνηση της
παραδοσιακής τέχνης, δημιουργεί τουριστική ζήτηση και εξ αιτίας αυτής της ζήτησης, επέρχονται
αλλαγές στις παραδοσιακές τέχνες, οι οποίες αποσκοπούν μόνο στο να καλύψουν την υφιστάμενη
τουριστική ζήτηση, οπότε και εξελίσσεται πολλές φορές σε μια "φολκλορική διαδικασία"
παραγωγής απομιμήσεων. Εξετάζοντας τη θετική πλευρά του πολιτιστικού τουρισμού, βλέπουμε ότι
οι τοπικοί καλλιτέχνες, οι μουσικοί, οι κατασκευαστές ειδών λαϊκής τέχνης και οι κατασκευαστές
θεαμάτων μπορούν και ασχολούνται επικερδώς. Ακόμα, συμβαίνει να διατηρούνται και να
προωθούνται και άλλες μορφές τέχνης, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν πεθάνει. Υπ’
αυτή την έννοια υπάρχει σημαντική βοήθεια διατήρησης του λαϊκού πολιτισμού. Εξ αιτίας της
ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού προσελκύονται οι πολιτισμόφιλοι και η χώρα μας ενισχύει
την ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού.

Αντιθέτως, από την αρνητική πλευρά, παρατηρείται μεταξύ άλλων το «ξεπούλημα» αυτού
που κάποτε ήταν τελετουργία ή αποτελούσε σταθερή παράδοση. Αποτέλεσμα η καταστροφή της
πολιτιστικής αξίας και ο σεβασμός των ντόπιων κατοίκων προς τις ίδιες τους τις τέχνες, τη θρησκεία
και τις παραδόσεις (Chuck et all, 2001). Δυστυχώς, ο τύπος της παραδοσιακής τέχνης που
ενθαρρύνει ο πολιτιστικός τουρισμός είναι συχνά η τέχνη της μαζικής παραγωγής και ορθώς λέγεται
ότι ο πολιτιστικός τουρισμός με τη ζήτησή του για "σουβενίρ" ενθαρρύνει τη δημιουργία
απομιμήσεων και συνεπώς μειώνει την ποιότητα και το επίπεδο του λαϊκού πολιτισμού.

6. Οι πολιτιστικοί πόροι

Οι πολιτιστικοί πόροι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών στην ελληνική ύπαιθρο
και περιλαμβάνουν στοιχεία από τον τρόπο ζωής του παρελθόντος και του παρόντος, νοοτροπίες και
κοινωνικά χαρακτηριστικά. Περιλαμβάνουν, επίσης, στοιχεία της ιστορίας του τόπου (π.χ. αρχαία
μνημεία και ερείπια, κάστρα, φρούρια και ιστορικές οικίες), τα οποία είναι βασισμένα σε ιστορικά
γεγονότα και σε ιστορικά αντικείμενα (π.χ. μουσεία, περιοχές ιστορικής κληρονομιάς), αλλά και
κατασκευές (κτήρια, οικήματα) σε ιστορικές πόλεις και κωμοπόλεις. Οι πολιτιστικοί πόροι
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περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων θρησκευτικές δοξασίες και πεποιθήσεις, στοιχεία εθνικότητας, άλλες
όψεις του τρόπου ζωής ενός ιδιαίτερου πολιτισμού ντόπιων κατοίκων, τα σπουδαία γεγονότα και τις
τοποθεσίες όπου εξελίχθηκαν σημαντικά κοινωνικά γεγονότα. (βλέπε Πίνακα 1)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Πολιτιστικοί πόροι του τουρισμού

Πηγή: (Καραγιάννης, 2008). Διδακτικές Σημειώσεις Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, Λειβαδιά, σελ. 146

9. Η πολιτιστική εμπορευματοποίηση

Το φαινόμενο της εμπορευματοποίησης των τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων γίνεται από
τους ξένους τουρίστες ή - για να είμαστε πιο ακριβείς - από τους τουριστικούς πράκτορες και
λιγότερο από το ντόπιο πληθυσμό. Η εμπορευματοποίηση του τοπικού πολιτισμού δεν είναι
απαραιτήτως επιβλαβής για την τοπική κοινωνία - κοινότητα. Οι αναπαραστάσεις του
παραδοσιακού τρόπου ζωής μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες καθώς ικανοποιούν την επιθυμία των
τουριστών (πολιτισμόφιλων) να δουν το πώς ζουν οι ντόπιοι, χωρίς ωστόσο να εισβάλουν στην
ιδιωτική τους ζωή.

Στη συνέχεια, οι άνθρωποι του πολιτιστικού τουρισμού προσπαθούν πολλές φορές να
αξιοποιούν αναξιοποίητα πολιτιστικά δεδομένα αιώνων, λόγω της τουριστικής ανάπτυξης. Αυτή η
προσπάθεια εντάσσεται στη διαμόρφωση των τουριστικών «πακέτων», προσελκύοντας φυσικά
μεγάλα αριθμητικά τουριστικά ρεύματα. Δυστυχώς όμως, πολλές φορές δεν πρόκειται για
αξιοποίηση της πολιτιστικής παράδοσης και κληρονομιάς, αλλά για αισχροκερδή εκμετάλλευσή της.
Σήμερα και πάντοτε συναντά κανείς πολύ συχνά φθορές αρχαιολογικών και θρησκευτικών χώρων
καθώς και μνημείων.

Οι διαπιστώσεις αυτές έχουν οδηγήσει στην προσπάθεια προστασίας των μνημείων από
τους ολίγους που έχουν την εξουσία για τεχνολογική υποστήριξη, δίνοντας έμφαση στη
θερμοκρασία, την υγρασία, την υπεδαφική υποστήριξη, τη δημιουργία μονάδων χώρων
προσπέλασης επισκεπτών, της απαγόρευσης φωτογράφησης με φλας κάποιων σημαντικών
μνημείων κ.ά., Είναι και αυτό μια σοβαρή προσπάθεια που έχει ως στόχο τη διατήρηση και
«ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και την ενθάρρυνση των τοπικών φορέων και των
πολιτών για την ανάληψη δημιουργικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών» (Μητούλα, 2006)./
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Μείζονος σημασίας συνέπεια της εμπορευματοποίησης είναι και οι γλωσσολογικές
μεταβολές που επιφέρει ο πολιτιστικός τουρισμός, παραλλάσσοντας τα δεδομένα της τοπικής
κοινωνίας. Η εμφάνιση των πρώτων τουριστών προμήνυε την επερχόμενη ανάπτυξη, που οδηγεί
αναπόφευκτα στην αλλοίωση της γλώσσας της τοπικής κοινωνίας (συχνά της τοπικής διαλέκτου) με
δάνεια από ξένες γλώσσες. Έτσι, το τοπικό ιδίωμα εγκαταλείπεται από τις νέες γενεές και μέσα σε
λίγα χρόνια ολωσδιόλου χάνεται. Το θέμα προσλαμβάνει μεγάλες διαστάσεις ιδίως για τους νέους
που ζουν σε υποανάπτυκτες περιοχές, που ούτως ή άλλως χρησιμοποιούν ένα εξαιρετικά
περιορισμένο λεξιλόγιο στη γλώσσα τους και οι οποίοι δεχόμενοι γλωσσικά στοιχεία ξένα προς
αυτούς, διαμορφώνουν μια νέα «τουριστική» γλώσσα με αποκλειστικό σκοπό τη χρησιμοποίησή της
στις σχέσεις με τους αλλοεθνείς τουρίστες.

Η πολιτιστική πλευρά έχει επιδράσεις και στις ελάχιστες περιοχές που έχουν διασωθεί ως
“παρθένα φύσις”, με το υψηλό ιστορικό, κοινωνικό και αισθητικό “νόημά”. Το περιβάλλον είναι
σήμερα “χαώδες”, αφού δεν αφήνει πλέον περιθώρια έντονης απεικόνισής του στην ανθρώπινη
μνήμη. Έχουν ήδη καταστραφεί πλειάδα φυσικών πόρων/κατεξοχήν συγκριτικών πλεονεκτημάτων
της χώρας (όπως π.χ. ιστορικοί τόποι, μνημεία φυσικά και ανθρωπογενή, φυσικά τοπία), πριν καν -
ορισμένες φορές - γίνει οποιαδήποτε καταγραφή και οικονομική αξιοποίησή τους στο βωμό του
επιχειρηματικού κέρδους. Άξιο αναφοράς είναι ότι σήμερα έχουν παύσει να υφίστανται πολλοί από
τους τόπους πολιτιστικής κληρονομιάς ("μικρές πατρίδες” προέλευσης των αστικών πληθυσμών),
αφού το “αστικοβιομηχανικό μοντέλο ανάπτυξης” λειτούργησε πολύ αρνητικά ως προς τη
διαφύλαξη και διάσωση των τοπικών ιστορικών και πολιτισμικών στοιχείων. Την ίδια στιγµή μάλιστα
που η εκδηλωθείσα αυξημένη αποδημία επέτεινε και όξυνε έτι περαιτέρω το δηµογραφικό
πρόβληµα στην ελληνική ύπαιθρο.

Όμως υπάρχουν και τα πολιτιστικά οφέλη από την έλευση των ξένων επισκεπτών σε μια
περιοχή υποδοχής τουριστών. Άμεσο αποτέλεσμα είναι η μεταφορά πολιτιστικών και μορφωτικών
στοιχείων μιας άλλης κουλτούρας από τις περιοχές προέλευσης. Έτσι, ο τοπικός πληθυσμός διευρύνει
τους πολιτιστικούς και πνευματικούς ορίζοντες και προάγει την πολιτιστική του στάθμη. Υπάρχουν
βέβαια και οι αντιρρήσεις σε αυτή την επίδραση, αφού πολλοί υποστηρίζουν ότι η απόκτηση
συνηθειών και άλλου τρόπου ζωής αλλοιώνει την τοπική κουλτούρα και συμβάλλει στην αλλοτρίωση
των κοινωνικών θεσμών. Ανεξάρτητα πάντως της αρνητικής αυτής πτυχής, είναι γεγονός ότι ο
τουρισμός φέρνει «κοντά» τα ειωθότα των ανθρώπων διαφορετικών περιοχών και διαφορετικών
λαών. Συμβάλλει συγχρόνως στη διάδοση του πολιτισμού και των πνευματικών αγαθών (Πολύζος,
2011).

Συμπεράσματα

Ο πολιτιστικός τουρισμός, ως "μια εναλλακτική μορφή τουρισμού”, δεν μπορεί να αρκεστεί
μόνο σε “επιχειρήσεις” παροχής φιλοξενίας και επιχειρήσεις εμπορίας σουβενίρ που, χωρίς καμιά
αμφιβολία, αποτελούν τις βασικές υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξή του.

Εκτός όμως από αυτά, το πολιτιστικό τουριστικό προϊόν πρέπει να είναι και αυτό προσιτό
στον επισκέπτη και να τον συνδέει άμεσα με το τοπικό περιβάλλον, με την αρχιτεκτονική
φυσιογνωμία και κληρονομιά και με τους ντόπιους κατοίκους της περιοχής. Τούτο σημαίνει ότι οι
άνθρωποι της υπαίθρου αποτελούν την κατεξοχήν βάση διαμόρφωσης και ανάπτυξης του
πολιτιστικού τουρισμού, γι’ αυτό και οι ίδιοι οι ντόπιοι πρέπει να παρακινήσουν τους
πολιτισμόφιλους και όχι μόνον, ώστε να αναζητήσουν την περιοχή τους αναδεικνύοντας τα
πολιτισμικά χαρίσματα της περιοχής των.

Ακόμα και οι υπέρμαχοι της ειρήνης έχουν υποστηρίξει ότι ο τουρισμός μπορεί να συμβάλλει
στην κατανόηση ανάμεσα σε πολιτισμούς και κοινωνίες (Stephen J.Page, 2006).

Στο τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
αποτέλεσε έναν από τους βασικούς στόχους του χωρικού σχεδιασμού και γενικότερα της
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αναπτυξιακής πολιτικής, όπως αυτή υιοθετείται σήμερα με βάση την αρχή της βιωσιμότητας
(Μπεριάτος, 2003). Φυσικά η τελευταία μορφή ανάπτυξης είτε μέσω αυξανόμενων πιέσεων για
ανάπτυξη, είτε μέσω εγκατάλειψης των παραδοσιακών τρόπων και πρακτικών διαχείρισης απειλεί
το χώρο της ελληνικής υπαίθρου (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1995).

Βέβαια, το ζητούμενο είναι ότι οι οιεσδήποτε πολιτιστικές δράσεις που πραγματοποιούνται,
πρέπει να λειτουργούν με σεβασμό στα αποθέματα του ελληνικού πολιτισμού και συγχρόνως να
αντιμετωπίζουν με ευαισθησία τον τουρίστα, όχι ως αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης αλλά
ως μυημένο φίλο του πολιτισμού μας. Ναι μεν ο πολιτιστικός τουρισμός είναι μια ολοένα
αναπτυσσόμενη μορφή τουρισμού, αλλά χρειάζεται η δέουσα προσοχή από τους αρμόδιους, για να
μην ξεπέσει στο επίπεδο της εμπορευματοποίησης.

Αυτό το πολιτιστικο-παιδαγωγικό πλαίσιο είναι από τις κεντρικές έννοιες γύρω από τις
οποίες οργανώνεται η «Πολιτιστική Δράση». Πολλοί ειδήμονες του χώρου υποστηρίζουν την
αυξανόμενη εμπορευματοποίηση των πολιτιστικών ενοτήτων και μουσείων. Άλλοι πάλι μιλούν και
για τους «πελάτες» των μουσείων, που πληρώνουν είτε για να μπουν είτε να αγοράσουν κάτι από τα
ειδικά καταστήματα του μουσείου. Δικαιολογημένα τίθεται το ερώτημα κατά πόσον είναι
προσπάθεια συλλογής, συντήρησης ή διάσωσης της μνήμης το μουσείο ή η οποιαδήποτε πολιτιστική
δραστηριότητα.

Προτάσεις
Από την προηγηθείσα ανάλυση διαπιστούται ότι απαιτείται η χάραξη και εφαρμογή µιας

εθνικής πολιτικής, που βασικό της µέληµα να είναι η υποστήριξη της ζωής στην ύπαιθρο με την
υποστήριξη και ανάδειξη των πολιτιστικών θησαυρών της. Μια τέτοια επιλογή προϋποθέτει
αναθεώρηση της εθνικής τουριστικής πολιτικής, ώστε με την επιτυχή έκβαση αυτής να δοθεί η
επιλογή ενός ορθολογικού χωροταξικού σχεδιασµού ανάπτυξης της υπαίθρου, µε όρους και
διαδικασίες που να διασφαλίζουν τη βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη και θεσμοθέτηση του ελέγχου
των χρήσεων γης σε επίπεδο πολεοδομικού σχεδιαστού και επέκτασης των ηµιαστικών οικισµών και
των κοινοτήτων. Παράλληλα, απαιτείται θέσπιση ζωνών για να προστατευθούν οι πολιτιστικές
ενότητες.

Η Ελλάδα επέμεινε και οφείλει να συνεχίζει να επιμένει στη μοναδικότητά της, η οποία
μεταφράζεται σε μια έννοια απόλυτης διαφοράς. Η στάση αυτή αποτελεί το βασικό συστατικό
στοιχείο της αυξανόμενης πολιτισμικής διαφοράς που χαρακτηρίζει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια
(Μπονάρου, 2012).

Οι ισχυρότεροι πόλοι έλξης των τουριστών στην Ελλάδα είναι τα κλασσικά και τα ιστορικά
μνημεία. Ο ελληνικός πολιτισμός εκφράζεται ποικιλοτρόπως στα χωριά, στις αγορές, στα φαγητά,
στις εορτές και στη φιλοξενία (LIoyd et all, 1994). Η αντίληψη ότι οι τουρίστες πάντοτε θα
επηρεάζουν την κουλτούρα κατά ακούσιο τρόπο είναι υπερβολικά απλοϊκή. Αντί οι τοπικές κοινότητες
να βλέπουν τον τουρίστα ως ένα μοντέλο συμπεριφοράς, μπορεί να προχωρήσουν οικειοθελώς σε
βήματα για την προστασία της κουλτούρας (Andew Holden, 2008).

Η μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού πρέπει να προσδιορίζει
τις κύριες πολιτιστικές δραστηριότητες της περιοχής και τις δυνατότητες ένταξης του πολιτιστικού
τουρισμού στην γενικότερη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου, την προσπελασιμότητα της περιοχής
ως προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και ειδικότερα προς τους οικισμούς όπου υπάρχουν και θα
αναπτυχθούν: σπήλαια, αρχαιότητες, παραδοσιακοί οικισμοί, ενδιαφέροντα τοπία, ιστορικοί -
πολιτιστικοί και θρησκευτικοί θησαυροί. Αυτά αποτελούν ανεκτίμητο εθνικό κεφάλαιο, γι’ αυτό και η
διαφύλαξη, η προστασία και η ανάπτυξή τους οφείλει να είναι στους κύριους στόχους της ελληνικής
τουριστικής πολιτικής.

Η χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής με γνώμονα τον πολιτιστικό τουρισμό απαιτεί εκ των
προτέρων έναν ορθολογικό σχεδιασμό με σωστή οργάνωση και έλεγχο, ώστε να αξιοποιηθεί με την
μέγιστη αποτελεσματικότητα η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας, με τις σύγχρονες μεθόδους
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προστασίας και το σεβασμό ώστε μην επαναληφθούν τα σφάλματα της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης του
μαζικού τουρισμού (Πρόγραμμα Altour, 1994). Έτσι, ο πολιτιστικός τουρισμός έμμεσα παρακινεί
στο να συσταθούν φορείς διάσωσης του πολιτισμού, και που θα ενημερώνουν τους ντόπιους
κατοίκους για τον πολιτισμό τους, ενώ με τα εισοδήματα που προκύπτουν οφείλουν να
υλοποιούνται προγράμματα αποκατάστασης και διατήρησης - συντήρησης των πολιτισμικών τους
μνημείων.

Η διατήρηση και η αξιοποίηση όλων των προαναφερθέντων μπορεί να διασφαλίσει την
παραπέρα επιβίωση του εναπομείναντος πληθυσμού αλλά και την επιβίωση των οικιστικών
ενοτήτων των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της ελληνικής υπαίθρου. Τα μέτρα αυτά μπορούν
να συμβάλουν: στην ανάδειξη του πολιτισμού, στην εναρμόνιση του παραδοσιακού στοιχείου με το
πέριξ φυσικό περιβάλλον, στην προστασία και ανάδειξη των “πολιτιστικών ενοτήτων”. Προς αυτή
την κατεύθυνση πρέπει να υπάρξει υποστήριξη και ενδιαφέρον των κατοίκων των περιοχών όπου
υπάρχουν «πολιτιστικοί θησαυροί». Η υποστήριξη και το ενδιαφέρον των πληθυσμών της υπαίθρου
για διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι δική τους υποχρέωση, καθώς και η
αξιοποίηση των περιοχών τους (Stephen Boyd., 2002). Η αξιοποίηση θα έχει ως στόχο την ανάδειξη,
με την αίγλη, μιας επιτυχούς προσπάθειας προστασίας (τόπου, και των ιστορικών μνημείων όπως: π.χ.
με την ίδρυση μουσείων φυσικής ιστορίας, με την προσέλκυση τουριστών με προϋποθέσεις
ελεγχόμενες, με απαγορευτικές διατάξεις για την προστασία των θησαυρών αυτών).

Συνοψίζοντας, θεωρώντας τον πολιτιστικό τουρισμό ως ιμάντα τουριστικής ανάπτυξης, θα
λέγαμε ότι χρειάζονται πρώτα απ’ όλα προσεκτικοί χειρισμοί, ώστε να διασφαλιστεί ο σεβασμός
απέναντι στο σπουδαίο αυτό τέκνο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό οφείλεται στο ότι σε όλες
τις χώρες που διαθέτουν σημαντική πολιτιστική κληρονομιά, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη
συντήρηση των μνημείων που αποτελούν συχνά πηγή τουριστικών επισκέψεων σε όλη τη διάρκεια
του έτους (Lozato J.- P Giolart, 1996).

Για ένα όραμα αυτής της μορφής του τουρισμού δεν φτάνουν μόνο ιδέες στα στρογγυλά
τραπέζια των συζητήσεων, αλλά χρειάζεται και η συνεπής τήρηση θέσεων όπως: συνεργασία από
όλους τους συναρμόδιους φορείς, εθνική στρατηγική, συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα. Τέλος,
μεγαλύτερος σεβασμός και προσοχή στα πολιτιστικά αποθέματα και την πνευματική και
πολιτιστική μας κληρονομιά.
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία προτείνεται η δημιουργία ενός κέντρου τεκμηρίωσης στη Χώρα Νάξου,

στο οποίο θα προβάλλεται ο πολιτισμός της Έδρας του Δουκάτου του Αιγαίου. Πρόκειται για μία
προτεινόμενη μόνιμη έκθεση στην πρόσφατα ανακαινισμένη πρώην Μονή-Σχολή Ουρσουλινών και
νυν Ποιμαντικό - Πνευματικό - Πολιτιστικό Κέντρο «Αγία Ούρσουλα», που ανήκει στην Καθολική
Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Άνδρου-Μυκόνου. Με κεντρικό άξονα τα υλικά και άϋλα πολιτισμικά
αγαθά που κληροδότησαν οι Δυτικοί έποικοι στο νησί, θα αναλυθεί ένα θεωρητικό μοντέλο
μουσειολογικής τους διαχείρισης, υπό μορφήν περιπτωσιολογικής μελέτης. Μέσα από εκθέματα,
επεξηγηματικές πινακίδες και περαιτέρω εποπτικό υλικό, καθώς και με τη χρήση νέων τεχνολογιών,
αποσκοπείται η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς μίας μειονότητας, που άφησε
ανεξίτηλα τα ίχνη της στο νησί, χαράζοντας με τρόπο μοναδικό τη φυσιογνωμία του πολιτισμικού του
τοπίου.

Λέξεις κλειδιά: Δουκάτο του Αιγαίου, Δυτικοί έποικοι στις Κυκλάδες, πολιτισμικό τοπίο, προβολή της
πολιτιστικής κληρονομιάς, μουσειολογική ανάδειξη και διαχείριση των άϋλων και υλικών
πολιτισμικών αγαθών, πολιτισμική και θρησκευτική ετερότητα και ώσμωση, προσοικείωση
(acculturation)

Εισαγωγή: σκοπός και μεθοδολογία

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η παρουσίαση και προβολή της πολιτιστικής
κληρονομιάς της Λατινοκρατούμενης Νάξου, Έδρας του Δουκάτου του Αιγαίου, καθώς και της
επιβίωσής της κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής περιόδου («το Δουκάτο μετά το Δουκάτο»), μέσα
από ένα προτεινόμενο μοντέλο μουσειολογικής της διαχείρισης (Πούλιος, 2010-2012). Με
αφετηρία τα υλικά και άυλα πολιτισμικά αγαθά που κληροδότησαν οι Δυτικοί έποικοι στο νησί,
όπως αυτά έχουν συγκεντρωθεί και αξιολογηθεί στη διδακτορική διατριβή του κ. Κωτσάκη, δηλαδή
υπό το πρίμα της πολιτισμικής και θρησκευτικής ετερότητας και ώσμωσης (Κωτσάκης, 2013)1, θα

1 Σε δέκα κεφάλαια (Α΄ έως Ι΄) εξετάζονται οι σχέσεις του δυτικού με το αριθμητικά κατά πολύ υπερέχον γηγενές
ελληνορθόδοξο στοιχείο σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμικού φαινομένου, με ιδιαίτερη έμφαση στη μαρτυρία των
υλικών καταλοίπων που κληροδότησαν οι δυτικοί έποικοι στο νησί (χώροι λατρείας, οχυρωματικά έργα, πυργοειδείς
επαύλεις, οικόσημα κ.ά.). H πρωτοτυπία της διατριβής συνίσταται κυρίως στο ότι κατηγοριοποιήθηκαν και
αξιολογήθηκαν για πρώτη φορά τα υλικά κατάλοιπα σε αντιδιαστολή και συσχετισμό με τη βυζαντινή και
μεταβυζαντινή παράδοση του νησιού, υπό το πρίσμα της θρησκευτικής και πολιτισμικής ετερότητας και ώσμωσης που
επήλθε στο νησί μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών, κατά τη μακρά περίοδο που εξετάζεται. Έτσι επιτυγχάνεται μία
ανασύνθεση του πολιτισμικού τοπίου της Νάξου, όπως αυτό διαμορφώθηκε σταδιακά από τις αρχές του 13ου αιώνα έως
και τις πρώτες δεκαετίες από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, κάτω από την έντονη παρουσία του δυτικού στοιχείου
στο νησί.
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αναλυθεί ένα θεωρητικό μοντέλο διαχείρισής τους υπό μορφή μελέτης περίπτωσης1, που προέκυψε
κατόπιν της συγκατάθεσης του Σεβασμιοτάτου Αρχιεπισκόπου Νάξου-Τήνου, π. Νικολάου
Πρίντεζη, και του π. Εμμανουήλ Ρεμούνδου, Καθολικού εφημερίου Νάξου, τους οποίους και
ευχαριστούμε θερμά. Έτσι θα δείξουμε πώς η έρευνα που διεξάγεται σήμερα σε Πανεπιστημιακά
Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης μπορεί να περάσει τουλάχιστον εν μέρει μέσα από πρακτικές
εφαρμογές στη διασύνδεσή της με την τοπική κοινωνία (Λαμπρινουδάκης, 2008  Παπαϊωάννου,
2009), καθώς και στη διάχυση των αποτελεσμάτων της στο κοινωνικό σύνολο (Παπαϊωάννου,
2010α). Εδώ θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στο πρόγραμμα της MONUMENTA “Τοπικές
Κοινωνίες & Μνημεία”, που έκλεισε πρόσφατα επτά χρόνια δράσης στη Νάξο (2007-2013),
συνεισφέροντας ποικιλοτρόπως στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας του νησιού σε σχέση
με τα μνημεία της (http://tkm.monumenta.org)2.

Πριν όμως περάσουμε στην παρουσίαση του προτεινόμενου μοντέλου διαχείρισης, θα γίνει
μία σύντομη επισκόπηση της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού της περιόδου
που εξετάζεται3.

Ιστορική αναδρομή

Η Νάξος (εικ. 1) είναι ένα νησί με πλούσια ιστορία, τα σωζόμενα υλικά κατάλοιπα της
οποίας αποτελούν σημαντικά μνημεία της τοπικής πολιτισμικής παράδοσης, αλλά και πολιτιστική
κληρονομιά του ευρύτερου ελληνικού και μεσογειακού χώρου (Σέργης, Ψαρράς, επιμ., 2006 
Κωτσάκης, 2013, κεφ. Α΄ «Ιστορική αναδρομή από την αρχαιότητα έως και την ίδρυση του
Ελληνικού Κράτους»). Έως τώρα έχουν γίνει αξιόλογες έρευνες κυρίως αναφορικά με την
αρχαιότητα (Λαμπρινουδάκης, 2006) και το βυζαντινό παρελθόν του νησιού (Μαστορόπουλος,
2006), η περίοδος ωστόσο της Λατινοκρατίας (1207-1566), που σηματοδοτείται από την ίδρυση του
Δουκάτου του Αιγαίου με έδρα τη Νάξο (Slot, 2012), καθώς και η επιβίωσή της κατά την περίοδο
της Οθωμανικής κυριαρχίας που ακολούθησε («το δουκάτο μετά το δουκάτο»), έχουν μελετηθεί σε
πιο περιορισμένο βαθμό (π. Ρεμούνδος, 2005  Ναυπλιώτης-Σαραντηνός, 2006  Μοσχονάς,
Στυλιανούδη, 2009). Καθ’ όλη τη διάρκεια της Λατινοκρατίας, οι Δυτικοί έποικοι της Νάξου, με
επικεφαλής τον δούκα, είχαν υπό τον έλεγχό τους το νησί, το οποίο και διαμοίρασαν σε φέουδα,
διοικώντας το σύμφωνα με την “Osanza de Loco”, δηλαδή τη «Συνήθεια του Τόπου»4. Μετά πάντως

1 Ανάλογη περιπτωσιολογική μελέτη εκπονήσαμε από κοινού με τη Λέκτορα του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής της
Καλαμάτας, κα Μαρία Ξέστερνου, στη θεματική ενότητα της «Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού» για το μάθημα
«Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενθάρρυνση
επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών -τριών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου» του ΕΠΕΑΕΚ - Πράξη: «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-
2013), συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους
(Σπηλιοπούλου – Ξέστερνου, υπό δημοσίευση).
2 Διοργάνωση πέντε ημερίδων δημοσίων συζητήσεων για τα μνημεία, διοργάνωση εκδηλώσεων για την καταγραφή και
διάσωση των προφορικών μαρτυριών για την αρχαιολογική έρευνα, εκδόσεις-δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, παρεμβάσεις για την προστασία των μνημείων, έρευνα, ιστολόγιο και ιστοσελίδα προγράμματος.
3 Η επισκόπηση αυτή βασίζεται στις κύριες θέσεις της προαναφερθείσας διδακτορικής διατριβής, την οποία η
θπογράφουσα επέβλεψε. Το πλήρες κείμενο των πορισμάτων της έρευνας, το οποίο εκφώνησε ο κ. Κωτσάκης κατά τη
διάρκεια της προφορικής του δοκιμασίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Δ.Π.Α. του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (Καλαμάτα, 26.6.2013), κατατέθηκε στο Ινστιτούτο Σύρου, για να συμπεριληφθεί στο CD που δόθηκε
στους σπουδαστές του 3ου Διαπανεπιστημιακού Σεμιναρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Παράδοσης (Άνω Σύρος
- Ιστορική Μονή Πατέρων Ιησουϊτών, 2. 9. - 7.9.2013).
4 Πρόκειται για την τοπική εκδοχή των Ασσιζών της Ρωμανίας, του γαλλικής προέλευσης φεουδαλικού κώδικα, που η
εφαρμογή τους στο νησί αποτελούσε προϊόν συγκερασμού με τις προϋπάρχουσες τοπικές νομικές διατάξεις.
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από την Οθωμανική κατάκτηση και παρά την εκχώρηση της Νάξου στους νέους κυριάρχους (Slot,
1982), οι Δυτικοί του νησιού, απόγονοι των Σταυροφόρων της Δ΄ Σταυροφορίας, θα διατηρήσουν
σημαντικό μερίδιο της κοινωνικής και οικονομικής ισχύος των παρελθόντων αιώνων, νεμόμενοι
τεράστιες εκτάσεις γης και αποτελώντας κατά κάποιο τρόπο «κράτος εν κράτει», όπως αποδεικνύει
και η ύπαρξη των πολυαρίθμων πυργοειδών επαύλεων που κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο
εκείνη στο νησί. Επίσης, τότε θα μετοικήσουν στη Νάξο και νέες οικογένειες Δυτικών από άλλα
νησιά του Αιγαίου, ενώ από τον 17ο αιώνα θα εγκατασταθούν εκεί και τάγματα Καθολικών
μισσιοναρίων1, κάτω από την αιγίδα της Γαλλίας, δραστηριοποιούμενα υπό το πνεύμα της
Αντιμεταρρύθμισης (π. Ρεμούνδος, 2006, Κωτσάκης, 2007 Κωτσάκης, 2013, κεφ. Β’ «Η Εκκλησία
της Νάξου κατά την περίοδο της Λατινοκρατίας και της Οθωμανικής κυριαρχίας»).

Εικ. 1: Χάρτης της νήσου Νάξου

Η καθολική μειονότητα της Νάξου της Οθωμανικής περιόδου, μολονότι μάλλον ολιγάριθμη,
θα έχει μία δυσαναλόγως ισχυρή θέση μέσα στη ναξιακή κοινωνία, αφού μέλη της υπήρξαν, εκτός
από γαιοκτήμονες, και διπλωματικοί υπάλληλοι δυτικών μεγάλων δυνάμεων, που διατηρούσαν
διπλωματικές αντιπροσωπείες στο νησί, απολαμβάνοντας της υποστήριξης και της κάθε είδους
προστασίας τους. Στην πραγματικότητα επρόκειτο για μία δυτικής καταγωγής και καθολικού
δόγματος τοπική ηγέτιδα τάξη, τα μέλη της οποίας ζούσαν συγκεντρωμένα κατά βάση στο
μεσαιωνικό Κάστρο της Χώρας, διατηρώντας άρρηκτους τους δεσμούς τους με τη Δύση και
αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. Στον αντίποδα, οι ντόπιοι Ελληνορθόδοξοι ήταν εκείνοι που
βίωσαν τις συνέπειες της βενετικής κατάκτησης των αρχών του 13ου αιώνα, περιερχόμενοι
ουσιαστικά στην κατηγορία του δουλοπαροίκου των Δυτικών τοπικών αρχόντων, πλην ορισμένων
εξαιρέσεων ισχυρών οικογενειών, όπου παρατηρήθηκε το φαινόμενο της συμμετοχής τους στην
πολιτική ζωή του Δουκάτου, αλλά και σε μεταγενέστερη φάση κάποιων άλλων οικογενειών
προκρίτων, που βρίσκονταν σε συχνή αντιπαράθεση και ανταγωνισμό με τους πολυαριθμότερους
Δυτικούς γαιοκτήμονες. Οι Καθολικοί ωστόσο του νησιού οδηγήθηκαν σταδιακά και νομοτελειακά
στην έως ένα βαθμό πολιτισμική τους αφομοίωση από την ελληνορθόδοξη κοινότητα, καθώς και
στη δημογραφική τους κατάπτωση. Η καθολική αυτή κοινότητα αποτελεί ωστόσο μία διακριτή
πληθυσμιακή ομάδα, κατάλοιπο της Λατινοκρατίας στο νησί, η οποία διατηρεί έως σήμερα την

1 Ιησουίτες, Φρασκισκανοί Μινορίτες, Φραγκισκανοί Καπουκίνοι, Δομηνικανοί-Δομηνικανίδες, Ορσουλίνες,
Λαζαριστές κ.ά.



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ……….…………………...…Τεύχος 2014 / 1

- 34 -

«υβριδική» πολιτισμική της ταυτότητα, κάτι που οφείλεται στη στενή επαφή της και στις
αδιάρρηκτες σχέσεις της με το δυτικό κόσμο.

Η πολιτιστική παρακαταθήκη των Δυτικών εποίκων της Νάξου

Η βενετική και η εν γένει δυτική κληρονομιά άφησαν ανεξίτηλα τα αποτυπώματά τους σε
όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμικού φαινομένου της υστερομεσαιωνικής και μεταμεσαιωνικής
Νάξου, γεγονός στο οποίο οφείλει εν μέρει και την ιδιαιτερότητά της. Θα ακολουθήσει μία σύντομη
παρουσίαση των κυριοτέρων υλικών και άυλων πολιτισμικών αγαθών, που κληροδότησαν οι
Δυτικοί έποικοι στο νησί.

Στη Νάξο υπάρχει μεγάλος αριθμός ναών και μονών που ανήκουν στο δυτικό δόγμα
(Σπηλιοπούλου, Κωτσάκης, 2011  Κωτσάκης, 2013, κεφ. Γ’ «Τόποι δυτικής λατρείας και μνημεία
της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη Νάξο»). Η Μητρόπολη των Καθολικών, ένα κτίσμα του 13ου
αι. (π. Ρεμούνδος, Καρυστιναίος, 2002), και οι σημαντικότεροι εξ αυτών βρίσκονται εντός των
τειχών του Κάστρου της Χώρας1, ενώ αρκετοί εντοπίζονται και εκτός των τειχών, στις υπόλοιπες
συνοικίες της πόλης2. Ιδιαίτερη κατηγορία εκκλησιαστικών μνημείων αποτελούν οι ναοί «διπλής
λατρείας», οι οποίοι συνίστανται σε χώρους «συστέγασης» των δύο δογμάτων και συμβίωσης των
δύο κοινοτήτων3. Πρόκειται για δίκλιτους κατά κανόνα ναούς, με ενιαίο εσωτερικά λατρευτικό
χώρο, που το ένα κλίτος τους ήταν αφιερωμένο στην ορθόδοξη λατρεία και το άλλο στη
ρωμαιοκαθολική. Η περίοδος ανέγερσης των ναών αυτού του είδους διήρκεσε από την περίοδο του
Δουκάτου του Αιγαίου (1207-1566) έως τα μέσα του 18ου αιώνα. Εκτός από τους ναούς «διπλής
λατρείας» υπάρχουν και «δίδυμοι ναοί», που αποτελούνται από δύο εφαπτόμενα, ανάμεσά τους
διακριτά ναϊκά οικοδομήματα, αφιερωμένα στα δύο δόγματα4. Τέλος, πολυάριθμα καθολικά
εξωκκλήσια υπήρχαν κατά το παρελθόν και στη ναξιακή ενδοχώρα5, κυρίως πλησίον πυργοειδών
επαύλεων. Πολλοί από τους προαναφερθέντες καθολικούς ναούς περιήλθαν στην ορθόδοξη λατρεία
μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, η οποία συνδέθηκε με απώλεια του μεγαλύτερου μέρους
της ισχύος των Δυτικών γαιοκτημόνων στο νησί6. Παλαιότερα είχε ωστόσο παρατηρηθεί το
αντίστροφο φαινόμενο, όταν κάποιοι ορθόδοξοι ναοί είχαν αποδοθεί de facto στην καθολική

1 Δουκικό Παρεκκλήσιο ή Capella Casazza (13ος/14ος αι.), Άγιος Αντώνιος της Παδούης, καθολικό της μονής των
Καπουκίνων (17ος αι.), Παναγία του Λορέτο, Παρεκκλήσιο των Sforza-Castri, Παρεκκλήσιο της Μονής Ουρσουλινών
(Mater Dolorosa).
2 Παναγία των Χιόνων (15ος αι.), Παναγία του Καρμήλου, Παναγία του Γάτου, Αγία Αικατερίνη, Άγιος Νικόλαος, Άγιος
Αντώνιος ο αββάς των Ιωαννιτών Ιπποτών (15ος αι.), Άγιος Σεβαστιανός (αρχές 16ου αι.), Άγιος Μάρκος (16ος αι.),
Άγιος Βαρθολομαίος.
3 Άγιο Πνεύμα ή Άγιος Αρτέμιος Αγγιδίων, Άγιος Ιωάννης στον πύργο του Μπελώνια, «Βασιλική εκκλησία» στο
Απάνω Κάστρο, Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής στο Απάνω Κάστρο, Άγιος Νικόλαος - Άγιος Δημήτριος στα Μονοίτσια,
Παναγία η Κανακαριώτισσα στο Σαγκρί, Παρεκκλήσιο του Αγίου Φραγκίσκου στο Σαγκρί (μέσα σε ορθόδοξη
εκκλησία).
4 Άγιος Αντώνιος - Παναγία στις Κάμπονες, Άγιος Σεβαστιανός – Αγία Θεοδοσία –Ταξιάρχης στη Χώρα.
5 Άγιος Ιάκωβος, Αγία Μαγδαληνή και Άγιος Ιωάννης Βαπτιστής – Άγιος Φραγκίσκος κοντά στη Χώρα, Άγιος
Στέφανος και Μονή Φραγκισκανών στ’ Αγγίδια (S.S. Annunziata), Άγιοι Σαράντα και Εισόδια της Θεοτόκου – Άγιος
Σεβαστιανός στην περιοχή Αγγιδίων, Παναγία Βαθυκοιλιώτισσα, Γενέθλιον της Θεοτόκου στα Κάτω Χωριά, Γενέθλιον
της Θεοτόκου στο Σαγκρί, Γενέθλιον της Θεοτόκου στην Κάτω Ποταμιά, Αγία Παρασκευή και Άγιος Αντώνιος
Ποταμιάς, Παναγία η Θεοσκέπαστη Ποταμιάς, Άγιος Μάμας, Κοίμηση της Θεοτόκου, Άγιος Αντώνιος Καμπόνων,
Άγιος Ιωάννης στα Καλαμίτσια, Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής Παρατρέχου, Μεταμόρφωση του Σωτήρος, Άγιοι
Ανάργυροι, Αγία Δωριά, Άγιος Νικόλαος του Τολεντίνο, Άγιος Παντελεήμων και Άγιος Βλάσιος Χαλκίου, Άγιος
Ιγνάτιος Καλοξύλου, Άγιος Φραγκίσκος Μονοιτσίων, «Φράγκικη» εκκλησία στο Απάνω Κάστρο, Άγιος Νικόλαος
Φιλωτίου, Άγιος Αντώνιος Απειράνθου, Ναός της Αναλήψεως της Θεοτόκου στον Απόλλωνα, Άγιος Πέτρος.
6 Άγιος Αρτέμιος, Αγία Παρασκευή Ποταμιάς, Παναγία Κανακαριώτισσα, Άγιος Νικόλαος - Άγιος Δημήτριος στα
Μονοίτσια, Άγιος Νικόλαος Φιλωτίου, Άγιος Αντώνιος Απειράνθου, Παναγία η Θεοσκέπαστη Κάτω Ποταμιάς, Αγία
Δωριά .
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λατρεία1. Υπάρχουν επίσης στο Κάστρο της Χώρας και στη ναξιακή ενδοχώρα κτίσματα της
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και των ταγμάτων της, που δεν αποτελούσαν λατρευτικούς χώρους,
αλλά τόπους στέγασης των κληρικών και των μοναχών της2.

Οι Δυτικοί κυρίαρχοι άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη τους στο νησί και στο πεδίο των οχυρών
οικοδομημάτων (Κωτσάκης, 2013, κεφ. ΣΤ’ «Τα οχυρωματικά έργα και τα οχυρά κτίσματα των
Δυτικών στη Νάξο»). Οι Σανούδοι, θέλοντας να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στο νησί και να
εξασφαλίσουν προστασία από εξωτερικούς και εσωτερικούς κινδύνους, προέβησαν στην κατασκευή
οχυρωματικών έργων τόσο στη Χώρα (Κάτω Κάστρο ή «Κάστρο της Χώρας»: Κεφαλληνιάδης,
2000 Βαβατσιούλας, 2009) όσο και στη Ναξιακή ενδοχώρα (Απάνω Κάστρο στην κεντρική Νάξο).
Οχυρές ωστόσο κατασκευές Δυτικών εντοπίζονται και στη ναξιακή ύπαιθρο (14ος – 19ος αι.).
Πρόκειται για μεμονωμένα πυργοειδή κτίσματα (Κεφαλληνιάδης, 1980), τα οποία αποτελούσαν
κατά κανόνα οχυρωμένες αγροτικές κατοικίες (πυργόσπιτα) ή επαύλεις3, επιτελώντας τις
λειτουργίες της ασφάλειας, της αναψυχής, της επίβλεψης της παραγωγικής διαδικασίας, της
εκμετάλλευσης της μεγάλης έγγειας ιδιοκτησίας, αλλά και της κοινωνικής προβολής των ιδιοκτητών
τους4. Οι πυργοειδείς αυτές κατασκευές είχαν ενσωματώσει στοιχεία της δυτικής αμυντικής
αρχιτεκτονικής (π.χ. επάλξεις, καταχύστρες, αιρετές σκάλες, είσοδος στον όροφο, «κλουβιά» κ.ά.),
αποτελώντας συγκερασμό της δυτικής με την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Οι παλαιότερες
πυργοειδείς επαύλεις της Νάξου ανάγονται στα χρόνια του Δουκάτου του Αιγαίου και κτίστηκαν
κυρίως από ντόπιους ηγεμόνες, όπως εκείνη του Κουρουνοχωρίου (β΄ μισό 14ου αι.) ή εκείνη του
Παρατρέχου (αρχές 15ου αι.;), που ανήκαν στη δουκική οικογένεια. Ωστόσο, οι περισσότερες από
αυτές ανεγέρθηκαν κατά την Οθωμανική περίοδο, ιδίως κατά τον 17ο αιώνα, και ανήκαν σε
Δυτικούς γαιοκτήμονες5. Επίσης, με την πάροδο των αιώνων ισχυροποιήθηκαν ορισμένες
ελληνορθόδοξες οικογένειες, οι οποίες απέκτησαν πύργους, όπως οι Κόκκοι στην Ποταμιά και

1 Μονή Φωτοδότη, Μονή Αγιάς, Μονή Αγίου Θαλλελαίου, Μονή Τιμίου Σταυρού στο Σαγκρί, Παναγία η Θεοσκέπαστη
Ποταμιάς ή «Άγιος Μάμας», Άγιος Στέφανος στ’ Αγγίδια, Άγιος Αντώνιος Μονοιτσίων, Άγιος Νικόλαος του Τολεντίνο.
2 - Κάστρο της Χώρας: Αρχιεπισκοπική Καγκελλαρία (πρώην Δουκική Καγκελλαρία, 13ος αι.), Μονή - Σχολή
Καπουκίνων (17ος αι.), Μονή Ιησουϊτών (17ος αι.) – μετέπειτα Γαλλική Εμπορική Σχολή (1891-1927), Μονή – Σχολή
Ουρσουλινών (18ος/20ος αι.).
- Ναξιακή ενδοχώρα: Μονή Καπουκίνων στα Μονοίτσια, που λειτούργησε ως σχολείο για τα ορθόδοξα παιδιά, θέρετρο
Ιησουϊτών στα Καλαμίτσια (17ος αι.), θέρετρο Ουρσουλινών στη δυτική πλευρά της κοιλάδας των Μελάνων,
Αρχιεπισκοπικό θέρετρο στου Μητροπόλου (Mensa Archiepiscopale), κοντά στην Ποταμιά (17ος αι.).
3 Περιοχή Χώρας - Αγγιδίων, έξι (του Παρατρέχου, του Παλαιολόγου κ.ά.) περιοχή Ποταμιάς, οκτώ (του Κόκκου, του
Δελλαρόκκα, του Μουσού Μαρή κ.ά.)  περιοχή Μελάνων, τρεις (του Σανούδου στις Κάμπονες, του Δελλαρόκκα και
του Μαυραγένη στο Κουρουνοχώρι)  περιοχή πεδινής νοτιοδυτικής Νάξου (Λειβάδια), πέντε (του Μπελώνια, του
Όσκελου κ.ά ) περιοχή Σαγκρίου, έξι (του Σομαρίππα, των Μπαρότσι, ο πύργος-περιστερεώνας του Δελλαρόκκα κ.ά.)
περιοχή Τραγαίας, πέντε (του Μαυρογένη στο Χαλκί, του Μαρκοπολίτη στους Ακάδημους κ.ά.)  περιοχή Φιλωτίου,
ένας (του Μπαρότσι, στο κέντρο του χωριού) περιοχή Απειράνθου-Δανακού, επτά (του Ζευγώλη, του Μπαρδάνη, των
Νταμουλάδων κ.ά.) περιοχή βόρειας ορεινής Νάξου (Ανούμερα), εννέα (των Γκριμάλντι στην Κεραμωτή, του Φράγκου
στην Κωμιακή κ.ά.) περιοχή Εγκαρών, τρεις (του Ραυτόπουλου, του Πραντούνα και του Μαργούνου).
4 Κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας των οχυρών κτισμάτων των γαιοκτημόνων της Νάξου:
- Αποτελούσαν παραθεριστικές κατοικίες και χώρους αναψυχής (ή σπανιότερα μόνιμες κατοικίες) Δυτικών κυρίως
γαιοκτημόνων, οι οποίοι είχαν κατά κανόνα ως μόνιμη κατοικία κάποιο αρχοντικό στο κάστρο.
- Ο οχυρωματικός τους χαρακτήρας σε συνδυασμό με την έλλειψη θέας προς τη θάλασσα διασφάλιζε την προστασία
των ιδιοκτητών τους από πιθανές πειρατικές και ληστρικές επιδρομές, αλλά και από ενδεχόμενες εσωτερικές επιβουλές.
- Βρίσκονταν σε τοποθεσίες ποτιστικές και ιδιαίτερα γόνιμες, αποτελώντας τοπικά οικονομικά κέντρα, εξαιτίας της
σημαντικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων. Οι γαιοκτήμονες, με ορμητήριο τους πύργους τους, επέβλεπαν από κοντά
τις καλλιεργούμενες εκτάσεις τους και αποθήκευαν την παραγωγή τους στα υπόγεια των πύργων ή σε υποστατικά γύρω
από αυτούς. Επίσης ήλεγχαν τις πηγές του νερού και είχαν κατασκευάσει νερόμυλους σε «παρόχθιες περιοχές», οι
οποίοι με την ενέργεια του τρεχούμενου νερού άλεθαν το σιτάρι.
5 Πύργος του Belogna στο Γαλανάδο, πύργος «του Παλαιολόγου» στο Σαγκρί, πύργος του Barozzi στο Χαλκί, πύργος
του Barozzi στο Φιλώτι, πύργος των Sforza–Castri στην Απείρανθο κ.ά..
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πιθανόν στην Αγιά (17ος αι.), καθώς και οι Μαρκοπολίτες στους Ακαδήμους και το Κεραμί (τέλη
18ου αι.). Μία περαιτέρω κατηγορία πυργοειδών κτισμάτων της Νάξου αποτελούν τα
«πυργομονάστηρα», οχυρωμένες μονές που ανήκαν κατά κύριο λόγο στην Ορθόδοξη Εκκλησία1.
Εκτός από τις ορθόδοξες οχυρωμένες μονές, υπάρχουν και οχυρωμένα κτίσματα της
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και των μοναστικών ταγμάτων της στο νησί2. Ο συνολικός αριθμός
των εβδομήντα περίπου πυργοειδών κτισμάτων στο εσωτερικό της Νάξου αποτελεί εξαίρεση για το
Αιγαίο και τον ευρύτερο νησιωτικό χώρο3, φαινόμενο που βρίσκεται παράλληλα ίσως μόνο στη
Μάνη (Σπηλιοπούλου, Κωτσάκης, 2008-2012).

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά υλικά κατάλοιπα της διείσδυσης δυτικών πρακτικών και
πολιτισμικών στοιχείων στη Νάξο αποτελεί η ύπαρξη μαρμάρινων οικοσήμων σε υπέρθυρα
αρχοντικών οικιών και πυργοειδών επαύλεων δυτικών ισχυρών οικογενειών4, καθώς και σε
επιτύμβιες πλάκες5, τα οποία φιλοτεχνήθηκαν από τα τέλη του 14ου έως και τα τέλη του 19ου αιώνα
(Κεφαλληνιάδης, Slot, 1980  Κωτσάκης, 2013, κεφ. Ζ΄ «Οικόσημα της Νάξου»). Πρόκειται για
περίπου 180 οικόσημα δυτικών ως επί το πλείστον οικογενειών του νησιού, συμπεριλαμβανομένων
των δουκικών οίκων και λοιπών ηγεμόνων των Κυκλάδων6. Η ύπαρξη του τόσο μεγάλου αυτού
αριθμού οικοσήμων αναλογικά με το μέγεθος και τον πληθυσμό του νησιού, φαινόμενο ίσως
μοναδικό στον ελλαδικό χώρο, αντανακλά την κοινωνική πραγματικότητα της υστερομεσαιωνικής
και μεταμεσαιωνικής Νάξου, όπου είχε επικρατήσει μία ομάδα ισχυρών Δυτικών οικογενειών, η
οποία εκμεταλλευόταν τον παραγωγικό πλούτο του νησιού και συνάμα το ανθρώπινο δυναμικό της.
Με την πάροδο δε των αιώνων, την πρακτική αυτή, άμεσα συνδεδεμένη με τη φεουδαρχία που
μετεμφυτεύτηκε στο νησί και γενικότερα στο Αιγαίο μετά την Δ΄ Σταυροφορία (Καλλιβρετάκης,
2005), τη μιμήθηκαν και κάποιες εύπορες Ελληνορθόδοξοξες οικογένειες7, απτό παράδειγμα
προσοικείωσης του γηγενούς στοιχείου προς το δυτικό. Στις προαναφερθείσες κατηγορίες έρχονται
να προστεθούν οικόσημα Μεγάλων Μαγίστρων της Ρόδου, θυρεοί ξένων χωρών8, εμβλήματα
καθολικών αρχιεπισκόπων και μοναχικών ταγμάτων9, καθώς και εμβλήματα ορθοδόξων επισκόπων
και ορθοδόξων μοναστικών αδελφοτήτων (Αγιοταφική Αδελφότης).

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο έμβλημα του τάγματος των Ουρσουλινών, που
βρίσκεται εντός του κτηρίου της Μονής, στο οποίο εικονίζεται η φλεγόμενη καρδιά του Χριστού με
έναν σταυρό, περιβαλλομένη από αγκάθινο στεφάνι. Επίσης, στο υπέρθυρο της εξωτερικής εισόδου
διακρίνεται θυρεός με σταυρό, πάνω από τον οποίο ξεχωρίζουν τα επτά αστέρια της Μεγάλης
Άρκτου, ενώ στη βάση του υπάρχει η λατινική επιγραφή: “SERVIAM” 1664. Αυτό αποτελούσε το
έμβλημα των μαθητριών της Σχολής (εικ. 2): ο αστερισμός της Μεγάλης Άρκτου πάνω από τον
σταυρό παραπέμπει στην ονομασία του τάγματος (ursus = αρκούδα), ενώ ο πολικός αστέρας δείχνει
το δρόμο που οδηγεί στην αγάπη. Σημειώνεται ότι η πρακτική αυτή εντοπίζεται και στα λεγόμενα
«ομιλούντα οικόσημα» διαφόρων οικογενειών, όπου η απεικόνιση ενός εραλδικού συμβόλου
παραπέμπει στην ονομασία της οικογένειας στην οποία ανήκε.

1 Μονή Χρυσοστόμου λίγο έξω από τη Χώρα, μονή Φωτοδότη στον Δανακό, μονές Τιμίου Σταυρού, Αγίου Ελευθερίου
και Ταξιαρχών στο Σαγκρί, μονές Φανερωμένης και Υψηλοτέρας κοντά στις Εγκαρές.
2 Πυργάκι Κατσάγρας, Καλαμίτσια, Πυργάκι της Καπέλλας.
3 Άνδρος, Αμοργός, Σαντορίνη, Κάμπος Χίου, Θερμή Μυτιλήνης, Σάμος, Ρόδος, Εύβοια, Κρήτη.
4 Belogna, da Corogna, Ruzieri, Coronello, Sommaripa, Barozzi, Cagnolo, Sforza-Castri, Della Rocca, Grimaldi κ.ά.
5 Των οικογενειών Dalle Carceri, Crispi, Barozzi, Sommaripa, Sforza–Castri, Della Rocca, Grimaldi, De Lastic κ.ά.
6 Sanudo, dalle Carceri, Crispo, Loredano, Schiavo, Pisani.
7 Των Κόκκων, των Μαρκοπολιτών, των Σαραντηνών, των Κονδύληδων, των Ραυτόπουλων κ.ά.
8 Βενετίας, Γαλλίας, Αγγλίας, Αυστρίας, Ολλανδίας, Σουηδίας κ.ά
9 Ιωαννιτών, Ιησουϊτών, Καπουκίνων, Σαλεσιανών, Ουρσουλινών κ.ά
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Εικ. 2: Το έμβλημα των μαθητριών της Σχολής Ουρσουλινών στο Κάστρο της Χώρας

Ένα άλλο οικόσημο με ιδιαίτερη σημασία είναι αυτό της δουκικής οικογένειας Crispi (εικ. 3),
διότι αποτυπώνει ανάγλυφα την πολιτισμική ετερότητα και ώσμωση ανάμεσα στα δύο στοιχεία του
νησιού: ο δουκικός θυρεός, σύμβολο της δυτικής κυριαρχίας στο νησί, πλαισιώνεται από δύο
ντόπιους Ναξιώτες, ο ένας εκ των οποίων παίζει την παραδοσιακή τσαμπούνα και ο άλλος χορεύει,
ένδειξη της διάθεσης της λατινικής εξουσίας για την καλλιέργεια μίας τοπικής-ναξιακής ταυτότητας,
βασισμένης στο ντόπιο πολιτισμικό υπόβαθρο.

Εικ. 3: Το οικόσημο των Crispi στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Νάξου

Πέραν των υλικών καταλοίπων, τεκμήρια για την εποχή που εξετάζεται και για τις σχέσεις
ανάμεσα στις δύο κοινότητες αποτελούν και οι σωζόμενες γραπτές πηγές. Πρόκειται αφενός για τις
πληροφορίες που μάς παρέχουν οι Ευρωπαίοι περιηγητές που επισκέφτηκαν το νησί από τα τέλη του
14ου έως και τον 19ο αι.1, και αφετέρου για τις αναφορές των αποστολικών επισκεπτών της
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας (Κωτσάκης, 2013, κεφ. Η΄ «H μαρτυρία των περιηγητών και των
αποστολικών επισκεπτών, 14ος – 19ος αι.»). Μέσα από τις εκθέσεις τους για την κοινωνική και
εκκλησιαστική κατάσταση των καθολικών κοινοτήτων των Κυκλάδων προς την Αγία Έδρα, οι
δεκαπέντε καταγεγραμμένοι αποστολικοί επισκέπτες που βρέθηκαν στη Νάξο (17ος-18ος αι.) μας
δίνουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την πληθυσμιακή σύσταση του νησιού, τον αριθμό των

1 Nicolò da Martoni (τέλη 14ου αι.), Ιωσήφ Βρυέννιος (αρχές 15ου αι.), Cristoforo Buondelmondi (αρχές 15ου αι.),
Κυριακός ο Αγκωνίτης (μέσα 15ου αι.), Bartolomeo “dalli Sonetti (τέλη 15ου αι.), Benedetto Bordone (αρχές 16ου αι.),
Nicolas de Nicolay (μέσα 16ου αι.), Tomaso Porcacchi (τέλη 16ου αι.), Francesco Lupazzolo (αρχές - μέσα 17ου αι.),
Mathieu Hardy (μέσα 17ου αι.), Marco Boschini (μέσα 17ου αι.), Jean Thévenot (μέσα – τέλη 17ου αι.), Μαρκήσιος του
Nointel (τέλη 17ου αι.), Placide de Reims (τέλη 17ου αι.), Bernard Randolph (τέλη 17ου αι.), Francesco Placenza
Napolitano (τέλη 17ου αι.), Vicenzo Coronelli (τέλη 17ου αι.), Robert Saulger (τέλη 17ου αι.), Joseph Pitton de
Tournefort (τέλη 17ου αι.), François Tarillon (αρχές 18ου αι.), Thomas Salmon (αρχές 18ου αι.), Λόρδος του
Charlemont (μέσα 18ου αι.), Choiseul-Gouffier (τέλη 18ου αι.), Sonnini de Manoncourt (τέλη 18ου αι.), Αββάς
Δελλαρόκκας (τέλη 18ου αι.), Guillaume-Antoine Olivier (τέλη 18ου αι.), Ignaz Lichtle (τέλη 18ου αι.), William Martin
Leake (αρχές 19ου αι.), Francis Darvin (αρχές 19ου αι.), Φραγκίσκος Σομμαρίπας (αρχές 19ου αι.), Andrien Dupré
(αρχές 19ου αι.), Ernest Ledhuy (μέσα 19ου αι.), Ludwig Ross (μέσα 19ου αι.), Pückler-Muskau (μέσα 19ου αι.), Ernst
Curtius (μέσα 19ου αι.), Jean Alexandre Buchon (μέσα 19ου αι.).
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κατοίκων του, την ιστορία των κοσμικών και εκκλησιαστικών κτισμάτων των Δυτικών, κυρίως
όμως αναφορικά με τις σχέσεις των δύο κοινοτήτων. Οι πληροφορίες, ωστόσο, που παρέχονται ως
προς τη φύση της συμβίωσης των Ορθοδόξων με τους Καθολικούς, είναι συχνά αντιφατικές για
εύλογες αιτίες.

Μία δεύτερη μεγάλη κατηγορία γραπτών πηγών αποτελούν τα ναξιακά δικαιοπρακτικά
έγγραφα, δημοσιευμένα και μη (Κωτσάκης, 2013, κεφ. Θ΄ «Η μαρτυρία των δικαιοπρακτικών
εγγράφων, 16ος – 19ος αι.»1). Κατά την περίοδο των τριών πρώτων αιώνων της λατινικής
κυριαρχίας (αρχές 13ου - αρχές 16ου αι.) παρατηρείται μεγάλη έλλειψη εγγράφων, αλλά και ο
αριθμός των σωζομένων σήμερα δικαιοπρακτικών εγγράφων αποτελεί ελάχιστο μόνο δείγμα της
έντονης δικαιοπρακτικής δραστηριότητας που είχε συντελεστεί στη Νάξο των Νεωτέρων Χρόνων.
Για την ανασύνθεση της εικόνας του νησιού της περιόδου που εξετάζεται, ιδιαίτερα χρήσιμη
θεωρείται «Η Συλλογή Βελάστη», σήμερα στο Τοπικό Αρχείο Νάξου (Κοκολάκης, 2009)2.
Συντάκτες των δικαιοπρακτικών εγγράφων της συλλογής, που καλύπτουν την περίοδο 1541-1892,
υπήρξαν διάφοροι νοτάριοι (συμβολαιογράφοι) και καντζελλάριοι (γραμματείς) του νησιού, ενώ το
μεγαλύτερο μέρος τους (202) έχει συνταχθεί στην ελληνική. Αξιοσημείωτη χαρακτηρίζεται η χρήση
της ελληνικής γλώσσας από άτομα δυτικής καταγωγής και δόγματος, γεγονός που αντικατοπτρίζει
τη γλωσσική τους προσοικείωση. Η δε διγλωσσία που αποτυπώνεται σε «μικτά» έγγραφα, γραμμένα
κυρίως στην ελληνική και την ιταλική ή την ελληνική και τη γαλλική, αντανακλά τον εν μέρει
«υβριδικό» χαρακτήρα του πολιτισμού που αναπτύχθηκε στο νησί, μέσα από την κοινή συμβίωση
ετερογενών στοιχείων.

«Δυτική Εκκλησία και κοινωνία στην υστερομεσαιωνική και μεταμεσαιωνική Νάξο (13ος -
19ος αι.)» - Πρόταση για μία μόνιμη έκθεση στο Ποιμαντικό – Πνευματικό – Πολιτιστικό
Κέντρο «Αγία Ούρσουλα» (πρώην Μονή Ουρσουλινών)

Στις 16/03/2013, ο τέως υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Κώστας Τζαβάρας,
πραγματοποίησε στο κάστρο Χλεμούτσι της Ηλείας τα εγκαίνια της μόνιμης έκθεσης με τίτλο «Η
εποχή των Ιπποτών - Οι Σταυροφόροι στον Μοριά», που διοργάνωσε η 6η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων Πάτρας. Η έκθεση επικεντρώνεται στην ενδιαφέρουσα και κρίσιμη ιστορικά περίοδο
του Πριγκιπάτου της Αχαΐας (13ος-15ος αι. μ.Χ.), στην οποία εντάσσεται και το κέλυφος του
μουσειακού χώρου, το κάστρο Χλεμούτσι. Αναπτύσσεται σε αίθουσες του κάστρου και σε πτέρυγες
στον εσωτερικό περίβολο του ομώνυμου αρχαιολογικού χώρου. Στόχος της είναι η προβολή της
Φραγκοκρατίας στη μεσαιωνική Ελλάδα με έμφαση στη φραγκική Ηλεία (Σπηλιοπούλου, 2011),
αλλά και γενικότερα του Μεσαίωνα στον νότιο χερσαίο Ελλαδικό χώρο, προβάλλοντας το πλούσιο
αρχαιολογικό απόθεμα της ευρύτερης περιοχής, που προέρχεται κυρίως από ανασκαφές σε
μεσαιωνικές θέσεις της Πελοποννήσου (Ράλλη, 2007). Η έκθεση αρθρώνεται σε πέντε ενότητες3, με

1 Παρατίθεται κατάλογος με τις 23 σημαντικότερες συλλογές δημοσιευμένων εγγράφων της εποχής, που περιλαμβάνουν
2.000 ναξιακά κατά κύριο λόγο έγγραφα (15ος – 19ος αιώνας). Γίνεται επίσης αναφορά και σε αδημοσίευτα
δικαιοπρακτικά έγγραφα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων φυλάσσεται στο Αρχείο της Καθολικής Αρχιεπισκοπής
Νάξου, καθώς και στο Τοπικό Αρχείο Νάξου, υπαγόμενο στα Γ.Α.Κ.
2 Χάρη στον δρ Μ. Κοκολάκη, τέως αρχειονόμο του Τοπικού Αρχείου Νάξου, ο κ. Κωτσάκης κατόρθωσε να αποκτήσει
πρόσβαση στη σημαντική αυτή συλλογή και να την εντάξει ως περιπτωσιολογική μελέτη στο αντίστοιχο κεφάλαιο της
διατριβής του (κεφ. Θ’ 9.2 «Η Συλλογή Βελάστη»).
3 Α. Κάστρο Χλεμούτσι, δίκτυο κάστρων και μεσαιωνικών οικισμών. Γλαρέντζα. Γοτθική μοναστηριακή αρχιτεκτονική
και δυτικές επιδράσεις στην ορθόδοξη ναοδομία.

Β. Η έλευση των Λατίνων και η ίδρυση του Πριγκιπάτου της Αχαΐας. Ιπποτική αρετή και ευγενείς.
Γ. Πίστη και λατρεία. Οι ναοί των Ιπποτών: διάκοσμος και λειτουργία.
Δ. Η ζωή των κατοίκων του Πριγκιπάτου.
Ε. Οικονομία και Εμπόριο, Σχέσεις και Επικοινωνία. Ο Μοριάς στη μεσαιωνική οικουμένη.
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τον επισκέπτη να μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικές πορείες, χωρίς τον κίνδυνο να απολέσει το
νήμα της αφήγησης. Όπως δε δήλωσε ο κ. Τζαβάρας, πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό μουσείο
για τη Φραγκοκρατία στη χώρα μας, μία εξέλιξη σημαντική και για την Ηλεία και για την Ελλάδα.

Με αφορμή τη νέα μόνιμη έκθεση στο Κάστρο Χλεμούτσι, προτείνεται η δημιουργία μίας
αντίστοιχης έκθεσης στην πρόσφατα ανακαινισμένη πρώην Μονή-Σχολή Ουρσουλινών και νυν
Ποιμαντικό – Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο «Αγία Ούρσουλα», που ανήκει στην Καθολική
Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Άνδρου-Μυκόνου (εικ. 4). Στη μόνιμη αυτή έκθεση με τίτλο «Δυτική
Εκκλησία και κοινωνία στην υστερομεσαιωνική και μεταμεσαιωνική Νάξο (13ος - 19ος αι.)» θα
προβάλλεται η ιστορία και ο πολιτισμός των Δυτικών εποίκων στην ίδια την Έδρα του Δουκάτου
του Αιγαίου (Ζίας, 2006), τη Χώρα Νάξου, αποτελώντας εν μέρει το πρώτο Εκκλησιαστικό
Μουσείο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο Αιγαίο και ταυτόχρονα ένα δεύτερο Μουσείο
Λατινοκρατίας στη χώρα μας.

Εικ. 4: Η πινακίδα της εισόδου
στο Ποιμαντικό - Πνευματικό - Πολιτιστικό Κέντρο «Αγία Ούρσουλα»

Το ιστορικό του τάγματος των Ουρσουλινών και της Μονής/Σχολής τους στη Χώρα Νάξου

Ο Καθολικισμός μετεμφυτεύθηκε στη Νάξο μετά το 1204 (π. Ρεμούνδος, 2006), όταν
ιδρύθηκε στο νησί το Δουκάτο του Αιγαίου (1207-1566) και εγκαταστάθηκαν Δυτικοί έποικοι,
κυρίως βορειοϊταλικής καταγωγής. Την απαρχή για το πέρασμα από τη βενετική στη γαλλική
σφαίρα επιρροής σηματοδοτεί η έλευση και εγκατάσταση Γάλλων, κατά κύριο λόγο καθολικών
μοναχών, αρχικά Ιησουϊτών (1627) και στη συνέχεια Καπουκίνων (1628), τους οποίους
ακολούθησαν μετέπειτα και άλλοι, όπως Ουρσουλίνες (1739), Λαζαριστές (1783) και Σαλεσιανοί
(1891). Οι μοναστικές αυτές κοινότητες δραστηριοποιήθηκαν υπό το πνεύμα της
Αντιμεταρρύθμισης, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της θέσεως της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας,
αλλά και του κύρους του γαλλικού στέμματος στην περιοχή των Κυκλάδων, μέσα από τη
δημιουργία γαλλόφωνων εκπαιδευτικών δικτύων. Αποκτώντας φέουδα στο νησί και νεμόμενοι
μεγάλες εκτάσεις έγγειας περιουσίας, προσέφεραν παράλληλα σημαντικό φιλανθρωπικό και κυρίως
εκπαιδευτικό έργο, τόσο στους καθολικούς όσο και στους ορθοδόξους, σε μία εποχή όπου
επικρατούσε σε γενικές γραμμές το σκοτάδι της αμάθειας. Γνωστά γαλλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
στη Νάξο ήταν η Σχολή Ιησουϊτών (1628-1878), που μετονομάστηκε αργότερα σε Γαλλική Εμπορική
Σχολή (1891-1927), και η Σχολή Ουρσουλινών (1739-1976), που αποτελεί και το επίκεντρο της
παρούσας δημοσίευσης.
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Το τάγμα των αδελφών της Αγίας Ούρσουλας ή των Ουρσουλινών, που ήταν γνωστές και ως
Αγγελίνες, ήταν το σημαντικότερο που έδρασε στη Νάξο κατά την Οθωμανική περίοδο. Το
γυναικείο αυτό τάγμα είχε ιδρυθεί στα 1533/1535 από την Ιταλίδα Angela Merici. Έτσι, οι πρώτες
Ουρσουλίνες που ήλθαν στη Νάξο στα 1726 ήταν ιταλικής καταγωγής και προέρχονταν από την
Τήνο, όμως παρέμειναν για λίγα χρόνια στο νησί. Ωστόσο αργότερα, το 1739, εγκαταστάθηκαν στο
Κάστρο της Χώρας Γαλλίδες Ουρσουλίνες, οι οποίες κλήθηκαν από τους Ιησουΐτες να αναλάβουν
τη μόρφωση και την καλή ανατροφή των κοριτσιών, κυρίως των καθολικών οικογενειών του νησιού.
Επί αρχιερατείας του Antonio Matturi (1733-1748), στα νότια της κεντρικής πλατείας του Κάστρου,
σε οικόπεδο που είχε αγοραστεί ήδη το 1678 από τον ηγούμενο των Ιησουϊτών, Robert Saulger (Slot,
2012), κτίστηκε γι’ αυτό τον σκοπό η φημισμένη ομώνυμη Σχολή Θηλέων, το μετέπειτα
Ελληνογαλλικόν Γυμνάσιον Ουρσουλινών Νάξου (1931-1975), που δεσπόζει σε μεταγενέστερη
μορφή στην ίδια θέση έως τις μέρες μας. Στο οικοδόμημα ενσωματώθηκε ένας προϋπάρχων
μεσαιωνικός πύργος τετράγωνης κατόψεως, που αποτελούσε τμήμα του εξωτερικού κελύφους του
Κάστρου (αρχές 13ου αι.). Στις παρυφές της πόλεως της Νάξου, στη θέση Κατσάγρα, υπήρχε και ο
ομώνυμος κήπος με δασικά και καλλωπιστικά δένδρα, καθώς και με εγκαταστάσεις για τα παιχνίδια
και την αναψυχή των μαθητριών της Σχολής. Στη δυτική πλευρά της κοιλάδας των Μελάνων, λίγες
εκατοντάδες μέτρα απέναντι από το ομώνυμο χωριό, σώζεται επίσης εγκαταλελειμμένο θέρετρο των
Ουρσουλινών μοναχών, που σύμφωνα με την τοπική αφήγηση, έπαψε να λειτουργεί περί τα μέσα
της δεκαετίας του ’60.

Στο αρχικό κτίσμα της Σχολής Θηλέων έγινε κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου μία
σημαντική επέκταση, που αλλοίωσε τον μεσαιωνικό χαρακτήρα του Κάστρου και διατάραξε τον
πολεοδομικό του ιστό. Το 1922 οι Ουρσουλίνες αγόρασαν μία παλαιά οικία, το 1924 άλλες δύο και
το 1930 άλλες εννέα. Τότε ανοικοδομήθηκε στη θέση των παλαιών αυτών κτισμάτων το ογκώδες
τριώροφο σημερινό κτίσμα της Σχολής Ουρσουλινών, καταλαμβάνοντας μεγαλύτερη έκταση (εικ.
5). Τον Οκτώβριο του 1944 το κτίσμα του Κάστρου της Χώρας δέχτηκε πυρά από βρετανικές
δυνάμεις, που επιχειρούσαν να εμποδίσουν την αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων κατοχής από
το νησί. Βρετανικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη βομβάρδισαν και κατέστρεψαν σημαντικό μέρος
του Κάστρου, συμπεριλαμβανομένης της Σχολής Ουρσουλινών. Οι μοναχές αναγκάστηκαν να
καταφύγουν στα κτήματά τους, άλλες στην Κατσάγρα και άλλες στις Μέλανες. Το Δεκέμβριο του
1944 ο πρεσβευτής της Γαλλίας ενίσχυσε οικονομικά τις Ουρσουλίνες και το 1945 δύο φορές
γαλλικά πολεμικά πλοία έφεραν οικοδομικά υλικά, ενώ τα πληρώματά τους επιδόθηκαν στην
επιδιόρθωση των ζημιών. Οι εργασίες επισκευής του κτηρίου διήρκεσαν μέχρι το καλοκαίρι του
1946. Η Σχολή λειτούργησε έως το 1975/76, ενώ οι τελευταίες Ουρσουλίνες μοναχές αποχώρησαν
από το νησί το 1977, λίγο μετά το κλείσιμό της1.

Εικ. 5: Το νεώτερο κτήριο της Σχολής
Ουρσουλινών (1930)

1 Ουρσουλίνες είχαν εγκατασταθεί από τις αρχές τους 18ου αιώνα και στην Τήνο, όπου ζουν έως σήμερα, έχοντας
ιδρύσει οργανωμένη μονή το 1862. Εγκαταστάσεις Ουρσουλινών υπήρχαν επίσης στο Ναύπλιο (1916-1920), στην
Καλαμάτα (1920-1924), καθώς και στην Αθήνα (1947- έως σήμερα).
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Η ύπαρξη του γαλλικού θυρεού σε τοίχο της μονής με τη χρονολογία 1737 ή 1757 είναι
ενδεικτική του ισχυρού ρόλου της Γαλλίας στην περιοχή (Βαβατσιούλας, 2009). Ο γαλλικός
παράγων εξακολούθησε να διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στα της καθολικής κοινότητας του
νησιού και μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους. Αναμφίβολα πάντως οι σημαντικότεροι φορείς
διάδοσης των γαλλικών γραμμάτων και της γαλλικής κουλτούρας στη μετεπαναστατική Νάξο
υπήρξαν τα μέλη των καθολικών ταγμάτων, που συνέχισαν τη δράση τους στο νησί και κατά τη
διάρκεια ζωής του ελεύθερου Ελληνικού Κράτους (19ος –20ος αι.), τα οποία είτε ήταν γαλλικής
καταγωγής είτε υπήρξαν γαλλοτραφείς. Οι επίγονοι αυτοί των Γάλλων μισσιοναρίων της εποχής της
Αντιμεταρρύθμισης, με το πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό τους έργο τόσο στους γόνους των
Καθολικών όσο και στους γόνους των Ορθοδόξων, συνέβαλαν λόγω των «ειδικών» τους σχέσεων
με τη Γαλλία στο να διατηρηθεί μέχρι σήμερα ο έως έναν βαθμό υβριδικός «ελληνολατινικός»
χαρακτήρας του πολιτισμού της Νάξου, ιδίως στον κατεξοχήν χώρο της «ελληνολατινικής»
πολιτισμικής συνύπαρξης: στο Κάστρο της Χώρας1.

Το 1986, το οίκημα της Μονής και Σχολής Ουρσουλινών αγοράσθηκε από το Κράτος για
πολιτιστικούς σκοπούς. Σήμερα στεγάζει το Τοπικό Αρχείο Νάξου, καθώς και άλλες υπηρεσίες. Το
τμήμα ωστόσο της Σχολής Ουρσουλινών που γειτνιάζει με το Αρχαιολογικό Μουσείο και ανήκει
στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ανακαινίστηκε το 2012 και μετατράπηκε σε εκθεσιακό –
πολιτιστικό χώρο, καθώς και σε χώρο φιλοξενίας, με τη δημιουργία σχετικών υποδομών (π.χ.
υπνοδωμάτια, ανελκυστήρας κ.ά.). Έτσι, ενώ το κτήριο έχει εγκαταλειφθεί πλέον από τις μοναχές
του, ωστόσο εξακολουθεί να αποτελεί έναν φάρο πολιτισμού για την τοπική κοινωνία.

Οι εγκαταστάσεις της Σχολής έχουν πλέον περιέλθει σε τρεις διαφορετικούς φορείς:
α) Στην Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου – Τήνου – Άνδρου – Μυκόνου, στην οποία ανήκει το
παλαιό κτήριο (α’ μισό 18ου αι.), όπου βρίσκονταν τα κελλιά των μοναχών και οι κοιτώνες των
μαθητριών (εικ. 6 και 7).

Εικ. 6: Το παρεκκλήσιο της Μονής Ουρσουλινών, η είσοδος του παλαιού κτηρίου της
και η είσοδος της Μονής Ιησουϊτών

1 Η έντονη γαλλική επιρροή στον χώρο της καθολικής κοινότητας του νησιού αποτυπώνεται ανάγλυφα σε φωτογραφία του 1926,
όπου η μεγάλων διαστάσεων γαλλική σημαία της Σχολής Ουρσουλινών δεσπόζει στο υψηλότερο σημείο του Κάστρου. Αξίζει επίσης
να σημειωθεί ότι όλοι σχεδόν οι διευθυντές και οι διευθύντριες των καθολικών σχολών του Κάστρου ήταν Γάλλοι και Γαλλίδες, ενώ
η μερικώς κατεστραμμένη από τις εχθροπραξίες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου Σχολή Ουρσουλινών ανοικοδομήθηκε, όπως
προαναφέρθηκε, εκ νέου, με δαπάνη της γαλλικής κυβερνήσεως. Κατά τους μεταπολεμικούς ωστόσο χρόνους η δια της
εκκλησιαστικής οδού δυτική παρουσία στη Νάξο θα αρχίσει να φθίνει, αρχής γενομένης με την αποχώρηση του τελευταίου
Καπουκίνου από την ομώνυμη μονή του Κάστρου της Χώρας, στα 1955-1956. Το κλείσιμο στη συνέχεια της διεθνούς φήμης Σχολής
Ουρσουλινών (1975-1976) και η αποχώρηση των τελευταίων Ουρσουλινών μοναχών στα μέσα της δεκαετίας του 70, θα
σηματοδοτήσει και το τέλος της εποχής των Γάλλων Καθολικών μισσιοναρίων στο νησί, που ξεκίνησε κατά την περίοδο της
Αντιμεταρρύθμισης.
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Εικ. 7: Η είσοδος του συγκροτήματος με τον θυρεό της Σχολής Ουρσουλινών στο υπέρθυρο

β) Στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητος, στο οποίο ανήκει το νεώτερο κτίσμα (1930), όπου βρίσκονταν τα
διδακτήρια της Σχολής, που παραχωρήθηκε στον Δήμο Νάξου για 30 χρόνια ως τόπος πολιτιστικού
ενδιαφέροντος.
γ) Ένα μικρότερο σε μέγεθος κτίσμα που εφάπτεται των δύο προηγουμένων, εξακολουθεί να
παραμένει στην κυριότητα των Ουρσουλινών μοναχών, εντός του οποίου βρίσκεται μεταξύ άλλων
και το παρεκκλήσιό τους (εικ. 8).

Εικ. 8: Το τμήμα του συγκροτήματος της Μονής Ουρσουλινών, που παραμένει
στην κυριότητα του Τάγματος

Στο παλαιότερο μεγαλοπρεπές κτίσμα έξι επιπέδων της Σχολής Ουρσουλινών που ανήκει
στην τοπική Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, έγιναν τα τελευταία χρόνια εκτεταμένες εργασίες
ανακαίνισης και ανάδειξης του εσωτερικού κυρίως χώρου του, οι οποίες αποπερατώθηκαν
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πρόσφατα1. Τα εγκαίνια του κτηρίου, που ονομάστηκε «Ποιμαντικό – Πνευματικό – Πολιτιστικό
Κέντρο “Αγία Ούρσουλα”, έλαβαν χώρα τον Αύγουστο του 2012 (http://www.naxos-
news.gr/?aid=19403). Με την εγκατάσταση μάλιστα ανελκυστήρα, που η βάση του βρίσκεται στο
ισόγειο του κτηρίου, κοντά στον ορθόδοξο ναό της Αγίας Κυριακής, δίνεται σε άτομα με κινητικά
προβλήματα η δυνατότητα πρόσβασης στο Κάστρο. Ο χώρος είναι ανοικτός καθημερινά, πλην
Κυριακής, 11.00 – 13.30 και 18.00 – 20.30, ενώ γίνονται και ξεναγήσεις από τον Καθολικό
ιεροδιάκονο, Γεώργιο Παλαμάρη. Διανέμεται επίσης ενημερωτικό φυλλάδιο (http://www.e-
axos.eu/files/033/oursoulines/Sxoli_Entypo.pdf).

Ποιμαντικό - Πνευματικό - Πολιτιστικό Κέντρο “Αγία Ούρσουλα” - Οι οκτώ προτεινόμενες
ενότητες της έκθεσης «Δυτική Εκκλησία και κοινωνία στην υστερομεσαιωνική και
μεταμεσαιωνική Νάξο (13ος - 19ος αι.)»

Προτείνονται οι ακόλουθες οκτώ ενότητες, που θα βασίζονται σε επεξηγηματικές πινακίδες,
συνοδευτικό απεικονιστικό υλικό, χάρτες και εκθέματα που προϋπάρχουν ή τυχόν προκύψουν,
καθώς και στη χρήση Νέων Τεχνολογιών (Papaioannou, 2010β):
 Σημαντικοί σταθμοί της ιστορίας της Νάξου από την αρχαιότητα έως και την ίδρυση
του ελληνικού κράτους
 Η Εκκλησία της Νάξου κατά την περίοδο της Λατινοκρατίας και της Οθωμανικής κυριαρχίας
 Τόποι και άγιοι δυτικής λατρείας στη Νάξο
 Τα οχυρωματικά έργα και τα οχυρά κτίσματα των Δυτικών και των Ελληνορθοδόξων στη Νάξο
 Οικόσημα της Νάξου - Η μετεμφύτευση της φεουδαρχίας και της εραλδικής στην Έδρα του

Δουκάτου του Αιγαίου
 Δημόσιος και ιδιωτικός βίος μέσα από τις μαρτυρίες των γραπτών πηγών

Α. Περιηγητές και αποστολικοί επισκέπτες (14ος-19ος αι.)
Β. Δικαιοπρακτικά έγγραφα (16ος – 19ος)

 Η καθολική κοινότητα της Νάξου σήμερα και οι σχέσεις της με το ορθόδοξο στοιχείο. Αρμονική
συνύπαρξη πολιτισμών

 Α. Διαδρομές Πολιτισμικού Τουρισμού
Β. Πρόγραμμα εκπαιδευτικών επισκέψεων για μαθητές/φοιτητές

Πρώτη ενότητα: Σημαντικοί σταθμοί της ιστορίας της Νάξου από την αρχαιότητα έως και την
ίδρυση του ελληνικού κράτους

 Η Νάξος πριν από τη βενετική κατάκτηση (αρχαιότητα, βυζαντινή περίοδος)

1 Στον πρώτο όροφο βρίσκεται ο χώρος υποδοχής (reception), ο οποίος όμως είναι ακόμη υπό διαμόρφωση. Στον
δεύτερο όροφο βρίσκεται μία μεγάλη αίθουσα διαλέξεων και συνεδριάσεων, καθώς και ορισμένοι κοιτώνες, ενώ κάποιο
τμήμα του προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως σχολή συντηρητών. Στον τρίτο όροφο βρίσκεται συλλογή αρχαιολογικών
ευρημάτων, συμπεριλαμβανομένων κάποιων οικοσήμων Δυτικών αρχοντικών οικογενειών του νησιού, ενώ σώζονται
και κίονες ενσωματωμένοι στο κτίσμα (spolia), προερχόμενοι πιθανότατα από αρχαία και παλαιοχριστιανικά μνημεία
του νησιού. Στον ίδιο όροφο υπάρχει επίσης βιβλιοθήκη, καθώς και ξενώνας με κοινόχρηστη κουζίνα και ντουζ. Στον
τέταρτο όροφο βρίσκεται η είσοδος στη Σχολή Ουρσουλινών από την πλευρά του Κάστρου. Εκεί απολήγει και ο
ανελκυστήρας, συνδέοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το Κάστρο με την εκτός των τειχών πόλη της Νάξου. Στον όροφο αυτό
σώζεται η παλαιά τράπεζα των μοναχών της Μονής, ενώ άλλες αίθουσες λειτουργούν ως πινακοθήκη. Στο ίδιο επίπεδο
υπάρχει επίσης αίθριο με θέα προς το εσωτερικό του νησιού και τη θάλασσα. Τέλος, στον πέμπτο όροφο υπάρχει το
δωμάτιο του φύλακα του κτίσματος, καθώς και άλλα υπνοδωμάτια, τα οποία βρίσκονται υπό διαμόρφωση (πρβλ. και
ηλεκτρονική περιήγηση στο Κέντρο “Αγία Ούρσουλα:
http://s1073.photobucket.com/user/tiniakinews3/slideshow/touristika/ktiriom%20ursulinon%20naxos%202012/?albumvi
ew=slideshow).

http://www.naxos-news.gr/?aid=19403
http://www.naxos-news.gr/?aid=19403
http://s1073.photobucket.com/user/tiniakinews3/slideshow/touristika/ktiriom%20ursulinon%20naxos%202012/?albumview=slideshow
http://s1073.photobucket.com/user/tiniakinews3/slideshow/touristika/ktiriom%20ursulinon%20naxos%202012/?albumview=slideshow
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 Η Δ΄ Σταυροφορία και η εγκαθίδρυση του Δουκάτου του Αιγαίου από τον Βενετό Μάρκο
Σανούδο (1207-1566)
- Η περίοδος της δυναστείας των Σανούδων (1207-1383)
- Η περίοδος της δυναστείας των Crispi (1383-1566)

 Η Νάξος κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας
 Η Νάξος κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης
 Η Νάξος μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους

Δίνεται έμφαση στην ύστερη μεσαιωνική και την πρώιμη νεώτερη περίοδο, που
συσχετίζονται άμεσα με την λατινική παρουσία στο νησί.

Δεύτερη ενότητα: Η Εκκλησία της Νάξου κατά την περίοδο της Λατινοκρατίας και της
Oθωμανικής κυριαρχίας

Παρουσιάζεται η εκκλησιαστική ιστορία της Νάξου από τον 13ο έως τον 19ο αιώνα. Δίνεται
έμφαση στην έλευση και εγκατάσταση Γάλλων μισσιοναρίων στη Νάξο και γενικότερα στις
Κυκλάδες, καθώς και στην ποικίλη δράση τους στο νησί.
 Η εγκαθίδρυση και η πορεία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη Νάξο και οι σχέσεις της με

το ορθόδοξο στοιχείο
 H δραστηριοποίηση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο Αιγαίο κατά την περίοδο της

Αντιμεταρρύθμισης και το φαινόμενο της Ουνίας
 Η έλευση και δραστηριοποίηση των δυτικών ταγμάτων στη Νάξο: Ο ρόλος της Γαλλίας και η

στάση της Βενετίας αναφορικά με την εγκατάσταση Γάλλων μισσιοναρίων στις Κυκλάδες
- Γαλλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα: Σχολή Ιησουϊτών (1628-1878), μετέπειτα Γαλλική Εμπορική
Σχολή (1891-1927), Σχολή Ουρσουλινών (1739-1976) κ.ά.
- Γράμματα: επιστημονικές εκδόσεις των Ιησουϊτών σε διάφορες γλώσσες, θρησκευτικό θέατρο
στο Αιγαίο
- Φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο των Καθολικών μισσιοναρίων
- Αγροτικός τομέας: εισαγωγή της καλλιέργειας του κίτρου και άλλων εσπεριδοειδών κ.ά.

 Η ίδρυση θρησκευτικών αδελφοτήτων από λαϊκούς Καθολικούς με θρησκευτική, λατρευτική και
φιλανθρωπική δράση1

 Χαρτογράφηση των δυτικών ταγμάτων στις υπόλοιπες Κυκλάδες
 Χαρτογράφηση των δυτικών ταγμάτων και της δράσης τους στην Τήνο και τη Σύρο

Τρίτη ενότητα: Τόποι δυτικής λατρείας και μνημεία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη
Νάξο

Παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένα και χαρτογραφημένα τα μνημεία της Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας, χώροι λατρείας και μη, καθώς και οι δυτικές λατρείες του νησιού:
 Τόποι δυτικής λατρείας στη Νάξο: Κάστρο και υπόλοιπες συνοικίες της χώρας, ναξιακή

ενδοχώρα
 Ναοί «διπλής λατρείας» και «δίδυμοι ναοί»
 Μετατροπές ναών σε λατρευτικούς χώρους του άλλου δόγματος: ορθόδοξοι ναοί που

μετατράπηκαν σε καθολικούς και καθολικοί ναοί που μετατράπηκαν σε ορθόδοξους
 Κτήρια της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, που δεν αποτελούσαν λατρευτικούς χώρους, αλλά

τόπους στέγασης των κληρικών και των μοναχών της Νάξου

1 Στη Νάξο μαρτυρούνται τρεις αδελφότητες: του Αγιωτάτου Σώματος του Χριστού αρχικά και του Αγιωτάτου
Εσταυρωμένου ή του Παναγίου Πάθους ή του Τιμίου Σταυρού αργότερα, της Παναγίας του Ροζαρίου και της
Congregatione Mariana: Purificatione della Beatissima Vergine (Υπαπαντή).



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ……….…………………...…Τεύχος 2014 / 1

- 45 -

Συμπληρωματικά εκτίθενται:
 Μακέτα της Καθολικής Μητρόπολης στο Κάστρο της Χώρας
 Χαρτογράφηση και τρόπος πρόσβασης των τόπων λατρείας και των μνημείων της

Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο Κάστρο και τις υπόλοιπες συνοικίες της Χώρας
 Χάρτης στον οποίο θα σημειώνονται όλοι οι τόποι λατρείας και τα μνημεία της

Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη ναξιακή ενδοχώρα, καθώς και η οδική τους πρόσβαση ή ο
συνδυασμός της με παραδοσιακά μονοπάτια που έχουν αποκατασταθεί

 Χαρτογράφηση των αγίων και τόπων λατρείας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στις υπόλοιπες
Κυκλάδες, με έμφαση στην Τήνο και τη Σύρο

Τέταρτη ενότητα: Τα οχυρωματικά έργα και τα οχυρά κτίσματα των Δυτικών και των
Ελληνορθοδόξων στη Νάξο

Παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένα και χαρτογραφημένα τα οχυρωματικά έργα και τα
οχυρά κτίσματα των Δυτικών και των Ελληνορθοδόξων στο νησί:
 Μεσαιωνικά κάστρα της βυζαντινής περιόδου: Κάστρο τ’ Απαλίρου (ΝΔ Νάξος, κοντά στο

Σαγκρί), Κάστρο του Καλόγερου (ΒΑ άκρο του νησιού)
 Μεσαιωνικά κάστρα της Λατινοκρατίας: Κάστρο της Χώρας (Castel Basso), Απάνω Κάστρο

(Castel d’ Alto)
 Οχυρά κτίσματα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας
 Πυργομονάστηρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας
 Τα οχυρά κτίσματα ή πυργοειδείς επαύλεις των γαιοκτημόνων της Νάξου: Κάστρο της Χώρας

και ναξιακή ενδοχώρα

Συμπληρωματικά εκτίθενται:
 Κάτοψη και μακέτα του Κάστρου της Χώρας με σήμανση των κυριοτέρων οχυρωματικών του

στοιχείων και μνημείων (εκκλησιαστικών και κοσμικών)
 Χάρτης στον οποίο θα σημειώνονται το Απάνω Κάστρο, τα οχυρά κτίσματα της Ρωμαι-

οκαθολικής Εκκλησίας και τα πυργομονάστηρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και η οδική
τους πρόσβαση ή ο συνδυασμός της με μονοπάτια, που είναι εν χρήσει

 Χάρτης στον οποίο θα σημειώνονται τα οχυρά κτίσματα των γαιοκτημόνων στη ναξιακή
ενδοχώρα, καθώς και η οδική τους πρόσβαση ή ο συνδυασμός της με μονοπάτια, που είναι εν
χρήσει

 Χαρτογράφηση των πύργων και οχυρωμένων κατοικιών σε άλλα νησιά του Αιγαίου

Πέμπτη ενότητα: Οικόσημα της Νάξου - Η μετεμφύτευση της φεουδαρχίας και της εραλδικής
στην Έδρα του Δουκάτου του Αιγαίου

Εκτίθενται κατηγοριοποιημένα και χαρτογραφημένα τα σημαντικότερα οικόσημα της Νάξου,
τα οποία αντανακλούν την κοινωνική πραγματικότητα στο νησί κατά τους ύστερους μεσαιωνικούς
και πρώιμους νεώτερους χρόνους:
 Οικόσημα δουκών και λοιπών ηγεμόνων των Κυκλάδων
 Οικόσημα δυτικών οικογενειών φεουδαρχών και γαιοκτημόνων της Νάξου
 Οικόσημα Μεγάλων Μαγίστρων της Ρόδου
 Εμβλήματα καθολικών αρχιεπισκόπων και καθολικών μοναχικών ταγμάτων
 Εμβλήματα ορθοδόξων επισκόπων και ορθοδόξων μοναστικών αδελφοτήτων (Αγιοταφική

Αδελφότης)
 Θυρεοί ξένων χωρών
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 Οικόσημα ευπόρων Ελληνορθόδοξων οικογενειών

Έκτη ενότητα: Δημόσιος και ιδιωτικός βίος μέσα από τις μαρτυρίες των γραπτών πηγών

Α. Περιηγητές και αποστολικοί επισκέπτες (14ος-19ος αι.)

Παρατίθενται χρονολογικά τα ονόματα των περιηγητών και των αποστολικών επισκεπτών
που ήλθαν στη Νάξο και εκτίθενται χάρτες και χαρακτικά από περιηγητικές εκδόσεις:
 Περιηγητές (14ος-19ος αι.)
 Αποστολικοί επισκέπτες (17ος-18ος αι.)
 Χάρτες και χαρακτικά της Νάξου από περιηγητικές εκδόσεις

Συμπληρωματικά παρατίθενται:
 Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από περιηγητικές εκδόσεις και αναφορές των αποστολικών

επισκεπτών για τους κατοίκους, το φυσικό περιβάλλον και τα μνημεία του νησιού, καθώς και για
τις σχέσεις Ορθοδόξων και Καθολικών

Β. Δικαιοπρακτικά έγγραφα (16ος – 19ος αι.)

Εκτίθενται χαρακτηριστικά έγγραφα, που φωτίζουν πτυχές της κοινωνικής πραγματικότητας
της «ελληνολατινικής» Νάξου, καταδεικνύοντας την περίπλοκη σχέση Ορθοδόξων και Καθολικών,
που τροφοδοτούσε το κλίμα αντιπαλότητας μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
Παρατίθενται συμπληρωματικές πληροφορίες για τη φύση των εγγράφων:
 Συντάκτες των δικαιοπρακτικών εγγράφων υπήρξαν νοτάριοι (συμβολαιογράφοι) και

καντζελλάριοι (γραμματείς) του νησιού
 Ο μεγαλύτερος αριθμός τους έχει συνταχθεί στην ελληνική
 Η χρήση της ελληνικής από τους Δυτικούς εποίκους αντικατοπτρίζει τη γλωσσική τους

προσοικείωση
 Η διγλωσσία που αποτυπώνεται σε «μικτά» έγγραφα (ελληνική και ιταλική ή ελληνική και

γαλλική), αντανακλά τον εν μέρει «υβριδικό» χαρακτήρα του πολιτισμού που αναπτύχθηκε στο
νησί, μέσα από την κοινή συμβίωση ετερογενών στοιχείων

Έβδομη ενότητα: Η καθολική κοινότητα της Νάξου σήμερα και οι σχέσεις της με το ορθόδοξο
στοιχείο. Αρμονική συνύπαρξη πολιτισμών

 Η ρωμαιοκαθολική κοινότητα της Νάξου, κατάλοιπο της μακρόχρονης Λατινοκρατίας στο νησί,
οδηγήθηκε σταδιακά και νομοτελειακά στη δημογραφική της κατάπτωση και στην έως ένα
βαθμό πολιτισμική της αφομοίωση από την ελληνορθόδοξη κοινότητα.

 Οι Καθολικοί ωστόσο της Νάξου εξακολουθούν να αποτελούν μία διακριτή πληθυσμιακή ομάδα,
διατηρώντας την «υβριδική» πολιτισμική τους ταυτότητα, κάτι που οφείλεται στη στενή τους
επαφή και στις αδιάρρηκτες σχέσεις τους με τον δυτικό κόσμο.

 Οι Καθολικοί της Νάξου είναι σήμερα πλήρως ενσωματωμένοι στην τοπική κοινωνία,
ανήκοντας στα πλέον εξέχοντα μέλη της, όπως έχει αποδείξει η πολυσήμαντη κοινωνική τους
δραστηριότητα και προσφορά.

 Στην πολυσήμαντη κοινωνική δραστηριότητα και προσφορά της Καθολικής Αρχιεπισκοπής
Νάξου-Τήνου-Άνδρου-Μυκόνου οφείλεται και η πρόσφατη ανακαίνιση και μετατροπή της
πρώην Μονής-Σχολής Ουρσουλινών στο νυν Ποιμαντικό – Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο
«Αγία Ούρσουλα», που αποτελεί έναν φάρο πολιτισμού για την τοπική κοινωνία.
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Όγδοη ενότητα

Α. Διαδρομές Πολιτισμικού Τουρισμού

Βασικό κριτήριο επιλογής των δυτικών μνημείων που εντάσσονται στις προτεινόμενες
πολιτισμικές διαδρομές, αποτελεί η καλή τους διατήρηση και η προσβασιμότητά τους μέσω του
υπάρχοντος οδικού δικτύου ή και συντηρημένων μονοπατιών. Συμπεριλαμβάνονται και σημαντικά
παρακείμενα μη δυτικά μνημεία (εκκλησιαστικά και κοσμικά).
 Περιήγηση στο Κάστρο της Χώρας: οχυρωματικά έργα, μεσαιωνικό-αναγεννησιακό ρυμοτομικό

σύστημα, εκκλησιαστικά και κοσμικά κτήρια
 Περιήγηση στους καθολικούς ναούς του Μπούργκου και των υπολοίπων συνοικιών της χώρας
 Ναξιακή ενδοχώρα

- Διαδρομή με τα κυριότερα μνημεία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας (τόποι λατρείας και μη)
- Διαδρομή με τις κυριότερες πυργοειδείς επαύλεις
- Συνδυασμός και των δύο

Οι προτεινόμενες πολιτιστικές διαδρομές προβάλλονται ως εξής:
 Χάρτες με σήμανση της οδικής πρόσβασης, των μονοπατιών ή του συνδυασμού τους
 Χρήση νέων τεχνολογιών (βιντεοπροβολές, εικονική πραγματικότητα κ.ά.), που εστιάζουν στην

ιστορία και στα μνημεία του νησιού κατά την περίοδο της Λατινοκρατίας και του «Δουκάτου
μετά το Δουκάτο» (13ος – 19ος αι.)

Β. Πρόγραμμα εκπαιδευτικών επισκέψεων για μαθητές/φοιτητές

Προτείνεται ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικών επισκέψεων, που προσφέρονται σε
μαθητές/φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Περιλαμβάνεται η σύνθεση εκπαιδευτικών περιπάτων επί
τόπου και σε εικονική πραγματικότητα (εφαρμογές ΤΠΕ), που θα υλοποιούνται ακολουθώντας τις
αρχές της πολυ-αισθητηριακής μάθησης.

Όταν οι μαθητικές/φοιτητικές ομάδες φθάσουν στο νησί, θα φιλοξενούνται για μερικές ώρες
στο Κέντρο «Αγία Ούρσουλα», για να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό μουσειοπαιδαγωγικό
πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει:
α. Επίσκεψη των οκτώ θεματικών ενοτήτων της έκθεσης
β. Προβολή εικοσάλεπτης βιντεοταινίας που παρουσιάζει την ιστορία, τον πολιτισμό και τα μνημεία
της υστερομεσαιωνικής και μεταμεσαιωνικής Νάξου
γ. Εκπαιδευτικά προγράμματα και παιχνίδια για μαθητές με χρήση Νέων Τεχνολογιών

Συμπεράσματα: «Δυτική Εκκλησία και κοινωνία στην υστερομεσαιωνική και μεταμεσαιωνική
Νάξο (13ος - 19ος αι.)»: Η μουσειογραφική δικαίωση της τοπικής συλλογικής μνήμης μίας
μειονότητας και το έναυσμα για μία βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

Στην παρούσα περιπτωσιολογική μελέτη προτάθηκε ο σχεδιασμός και η στέγαση μίας
μόνιμης έκθεσης στο Ποιμαντικό – Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο «Αγία Ούρσουλα» (πρώην
Μονή-Σχολή Ουρσουλινών), που ανήκει στην Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Άνδρου-
Μυκόνου. Μέσα από οκτώ θεματικές ενότητες αποσκοπείται η ανάδειξη και προβολή της
πολιτιστικής κληρονομιάς μίας μειονότητας που άφησε ανεξίτηλα τα ίχνη της στο νησί, χαράζοντας
με τρόπο μοναδικό τη φυσιογνωμία του πολιτισμικού του τοπίου (Αντζουλάτου-Ρετσίλα, 2005, κεφ.
Β’2 «Η μουσειογραφική δικαίωση της τοπικής συλλογικής μνήμης και πείρας»  Αντζουλάτου-
Ρετσίλα, 2005, κεφ. Γ’8 «Η έκφραση της μνήμης: μουσειολογική προσέγγιση»).

Η ανάπτυξη του πολιτισμικού τουρισμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (Κωστάκης,
2003  Διονυσοπούλου, 2012) απαιτεί την κατάλληλη διατήρηση, αξιοποίηση και προβολή της
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πολιτιστικής κληρονομιάς της κάθε περιοχής (Μπιτσάνη, 2004 Ζούνης, 2012). Οι ενέργειες για την
προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τον τουρισμό θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με
τους όρους της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης (Κουρή, 2010), η οποία, πέραν της προστασίας
του περιβάλλοντος, εμπεριέχει και την πολιτισμική ανάπτυξη. Οι Διαδρομές Πολιτισμικού
Τουρισμού που προτείνονται στο πρώτο σκέλος της όγδοης ενότητας, προσανατολίζονται στις
παραπάνω επιταγές (Καραβασίλη, Μιχελάκης, 1999).

Το πρόγραμμα, τέλος, των εκπαιδευτικών επισκέψεων που συμπεριλαμβάνεται στο δεύτερο
σκέλος της όγδοης ενότητας (Παπαϊωάννου, 2007), στηρίζεται στις βασικές παιδαγωγικές αρχές της
αυτενέργειας, της εποπτείας και της βιωματικότητας, ενσωματώνει πολυμεσικά εργαλεία και
υπερμέσα (Roblyer, 2006) και δίνει νέες εκπαιδευτικές δυνατότητες προσέγγισης του γνωστικού
αντικειμένου1, στην προκειμένη περίπτωση των πολιτισμικών αγαθών που προσφέρει η Νάξος,
ευελπιστώντας να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία των Κυκλάδων, καθώς και
γαλλόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού σε ένα κτήριο που υπήρξε
σημαντικό λίκνο παιδείας για τη χώρα μας. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πρώην Σχολή
Ουρσουλινών, που στεγάζει σήμερα το Ποιμαντικό – Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο «Αγία
Ούρσουλα», αποτέλεσε το πρώτο Σχολείο που δημιουργήθηκε μέσα στην Τουρκοκρατία για τα
κορίτσια στον Ελληνικό χώρο, αλλά και σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, όταν οι πειρατές
λυμαίνονταν το Αρχιπέλαγος.
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία διερευνάται ο ρόλος και η σημασία των μονοπατιών και των

πολιτιστικών διαδρομών και η συμβολή τους στην ανάπτυξη των τόπων. Η όλη προσέγγιση
αναπτύσσεται στη βάση των δημοσιευμένων ερευνών των διεθνών σχετικών ερευνητών.

Το πρώτο μέρος της εργασίας αναφέρεται στη θεωρητική προσέγγιση. Καταγράφεται η σημασία
των διαδρομών έτσι όπως διατυπώνεται μέσα από τα συμπεράσματα των διεθνών ερευνητών που
ανέλυσαν το συγκεκριμένο θέμα. Επιπλέον, διερευνάται η ιδέα των πολιτιστικών διαδρομών
θεωρώντας ότι σχετίζεται άμεσα με τη σημασία και το ρόλο των μονοπατιών. Για το σκοπό αυτό
παρουσιάζεται το βασικό σκεπτικό πίσω από αυτή την ιδέα, αλλά και οι χαρακτηριστικότερες
προτάσεις που έχουν υλοποιηθεί τόσο στον Ευρωπαϊκό όσο και στον Ελλαδικό χώρο. Μερικές από
αυτές τις διαδρομές διατρέχουν ολόκληρη σχεδόν την Ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ακολούθως, περιγράφονται μεγάλες πεζοπορικές διαδρομές και διερευνάται το θεσμικό
πλαίσιο προστασίας των μονοπατιών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο μιας αειφόρου αναπτυξιακής πολιτικής και με το εργαλείο των "πολιτιστικών
διαδρομών" η διαχείριση των μονοπατιών ή με την ευρύτερη έννοια "διαδρομών", αποτελεί σημαντικό
εργαλείο για την κατανόηση, ερμηνεία και χρήση των πολιτιστικών πόρων ενός τόπου. Η διαχείριση
και η ανάδειξη των ποιοτικών παραμέτρων που αναγνωρίζονται στο σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας
των πολιτιστικών διαδρομών-μονοπατιών, ουσιαστικά σήμερα αποστασιοποιημένων από τον
«παραδοσιακό» τους ρόλο, θέτει το ερώτημα της δυνατότητας ένταξής τους σε μια ήπια αναπτυξιακή
πολιτική. Σήμερα οι διαδρομές αυτές μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο ανάπτυξης για ένα τόπο.

Η παρούσα έρευνα αποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο θέμα προωθείται τόσο από τις διεθνείς
συμβάσεις όσο και από την Ελληνική νομοθεσία και εντάσσεται μέσα στα θέματα της ανάδειξης και
προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Λέξεις κλειδιά: Μονοπάτια, Πολιτιστικές Διαδρομές

Εισαγωγή - Έννοιες

Με τον όρο "φυσικό περιβάλλον" εννοούμε το πρωτογενώς φυσικό, τη χλωρίδα και την
πανίδα ενός τόπου, το έδαφος και το υπέδαφος. Το "ανθρωπογενές περιβάλλον" αποτελεί τμήμα του
περιβάλλοντος της Γης στο οποίο έχει επιδράσει ο άνθρωπος. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι οικισμοί
και οι πόλεις αλλά και οι περιοχές στις οποίες υπάρχει έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα (π.χ.
αγροτικές καλλιέργειες). Επίσης, ως ανθρωπογενές περιβάλλον ορίζονται και οι φυσικές περιοχές οι
οποίες αποτελούν δημιουργήματα του ανθρώπου και ελέγχονται από αυτόν (π.χ. τεχνητές λίμνες,
διαμορφωμένες παραλίες) (Κοσμάκη, 1999).

mailto:nikfzik@teemail.gr
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Ο Μπαμπινιώτης (2002) ορίζει το "μονοπάτι" ως το στενό δρομάκι το οποίο ανοίγεται σε
υπαίθρια περιοχή από τη συχνή διάβαση ανθρώπων και ζώων. Ως μονοπάτι στην παρούσα εργασία
θα θεωρηθεί η διαδρομή που ακολουθείται πεζή από ανθρώπους ή ζώα. Χρησιμοποιείται με την
νοηματοδότηση που του αποδίδει εύστοχα ο Heiddeger και έχει περισσότερο τη σημασία διαδρομής
επαναλήψιμης στη διάρκεια χρονικών περιόδων από διαφορετικούς κατοίκους και λιγότερο τη
χωρική μορφολογία του.

Ένα μονοπάτι-διαδρομή μπορεί να διατρέχει και τμήμα ή τμήματα αυτοκινητοδρόμων, να
αναπτύσσεται στην ύπαιθρο αλλά και εντός των οικισμών. Ακόμα και σε αστικό περιβάλλον μια
ορισμένη διαδρομή, η κίνηση δια-μέσου των υπερκαθορισμένων στις περισσότερες περιπτώσεις
χωρικών επίλογων του αστικού ιστού, μπορεί να νοηθεί σαν μονοπάτι. Επιπλέον η λέξη
χρησιμοποιείται με τη σημασία ενός «κειμένου» που ο διαβάτης καλείται να νοηματοδοτήσει μέσω
ενός νέου κάθε φορά συντακτικού - πολιτιστικές διαδρομές - ή επαναπροσδιορισμένου σκοπού στο
πλαίσιο ορισμένης πολιτικής.

Τα μονοπάτια ως στοιχείο του χώρου

Όπως σημειώνει ο Lynch (1960), μονοπάτια είναι τα κανάλια δια μέσω των οποίων ο
παρατηρητής καθημερινά, περιστασιακά ή ευκαιριακά κινείται. Αποδίδοντας ή προσπαθώντας να
νοηματοδοτήσει το ρόλο των μονοπατιών της πόλης ο Lynch καταλήγει στην αναγνώριση του
δομικού χαρακτήρα αυτών. Αναφερόμενος στο Jercey City θα διαπιστώσει ότι τα περισσότερα από
τα μονοπάτια (της πόλης) φαίνεται να έχουν καθαρά δομικό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, διατυπώνει
την άποψη ότι η συνέχεια των μονοπατιών αποτελεί προφανή λειτουργική αναγκαιότητα. Τα
μονοπάτια της πόλης, το δίκτυο κατοίκησης, οι σημαντικές γραμμές κίνησης διαμέσου του αστικού
συμπλέγματος αποτελούν το πιο ισχυρό νόημα με το οποίο το σύνολο μπορεί να ερμηνευτεί.

Ποιες είναι όμως οι ποιότητες που διαγράφονται σε αυτές τις διαδρομές; Μπορούν αυτές οι
ποιότητες να ποσοτικοποιηθούν; Και αν οι ποιότητες αυτές αναφέρονται σε ένα μεγάλο αστικό ιστό
μπορούμε να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα μικρών οικιστικών μονάδων, όπως ένα χωριό,
χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία;

Για τους Hillier και Hanson (1984), η μοντελοποίηση και η καταγραφή των
παραμετροποιημένων χαρακτηριστικών του ανοικτού χώρου δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας των
στοιχείων και της συσχέτισής τους με την κοινωνική οργάνωση. Οι χωρικές ποιότητες (spatial
order) είναι ένα από τα περισσότερο χαρακτηριστικά μέσα με τα οποία μπορούμε να
αναγνωρίσουμε την ύπαρξη των πολιτισμικών διαφορών ανάμεσα στον ένα και στον άλλο
κοινωνικό σχηματισμό, και αυτές είναι διαφορές στους τρόπους που τα μέλη αυτών των κοινωνιών
ζουν στο περιβάλλον και αναπαράγουν την κοινωνία τους. Ο ανοικτός χώρος και οι διασυνδέσεις
των σημείων του με τη έννοια της χωρικής, οπτικής και λειτουργικής επέκτασής τους, οργανώνει τη
θεώρηση του οικισμού ως σύνολο χωρικών σχέσεων και ως συνέχεια (ή όχι) με το χώρο του
φυσικού (ή του περιβάλλοντος χώρου) που εκτείνεται πέρα από τη χωρική έκταση του χωριού. Στη
μεθοδολογία της ανάλυσης των Hillier και Hanson, το κτισμένο περιβάλλον ορίστηκε σαν Χ
παράμετρος ενώ το επέκεινα φυσικό περιβάλλον σαν Υ, οι ενδιάμεσες ποιότητες ως Χ για τον
ιδιωτικό ανοικτό χώρο και Υ για το δημόσιο. Το μοντέλο ανάλυσής τους μπορεί να θεωρηθεί σαν
διπολικό σύστημα (Χ-Υ) όπου η θέση του Υ νοείται σαν αδιαφοροποίητος χώρος (Hillier & Hanson,
1984). Μια ενδιαφέρουσα νοηματική επέκταση του διπολικού αυτού σχήματος είναι προς το δίπολο
κάτοικος-ξένος, σχετίζοντας με αυτόν τον τρόπο ευθέως τη μορφή του χώρου με το πολιτιστικό-
κοινωνικό μοντέλο των κατοίκων. Στο συντακτικό αυτής της αναλυτικής μεθόδου βασικό ρόλο
έχουν οι συνδέσεις, τα μονοπάτια, θα μπορούσαμε να πούμε, ανάμεσα στις χαρακτηριστικές
ποιότητες. Ο αριθμός, το είδος, η αλληλουχία αλλά και η μεταξύ τους θέση, μεταγραφόμενα σε
χάρτες και επεξεργαζόμενα, δίνουν την εικόνα της οργάνωσης του χώρου και κατ’ επέκταση της
κοινωνικής εικόνας των κατοίκων του τόπου. Ωστόσο οι ίδιοι συγγραφείς αναφέρονται τόσο σε
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μικρή κλίμακα, μιας κατοικίας για παράδειγμα, όσο και σε μεγαλύτερες κλίμακες ενός χωριού, μιας
πόλης ή ενός ευρύτερου συστήματος, για παράδειγμα μιας περιοχής με διάσπαρτα σημεία
κατοίκησης.

Για τον Lynch (1960) ένα μονοπάτι με τη σημασία της γραμμής κίνησης δια μέσου του
αστικού ιστού αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην αντιληπτική εικόνα που ο κάτοικος,
σχηματίζει. Η συγκέντρωση ιδιαίτερων λειτουργιών, ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και
μορφολογικών στοιχείων, υφής υλικών και ακόμα οπτικών φυγών, οσμών κ.ά., προσδιορίζουν τη
συνέχεια του μονοπατιού με μοναδικό τρόπο στην αντίληψη του διαβάτη, στο βαθμό που με
συνέπεια το μονοπάτι τα συντηρεί. Η ρυθμικότητα που προκύπτει από την επανάληψη των
στοιχείων του χώρου μπορεί να ορίζει την τακτικότητα του μονοπατιού. Ο ρυθμός και η κλίμακα
των στοιχείων του χώρου σχετίζεται με την κλίμακα της κίνησης και της διαδρομής έτσι ώστε να
προκύπτει μια οπτική ιεράρχηση ανάλογη της λειτουργικής. Μια γραμμή κίνησης θα πρέπει να έχει
διαφάνεια στην κατεύθυνση (Lynch, 1960). Η αντίληψη της κατεύθυνσης νοείται εδώ τόσο με τη
σημασία της αντίληψης του προορισμού της κίνησης, όσο και με την οπτική ευκολία που παρέχεται,
έτσι ώστε ο διαβάτης τη πόλης να συνειδητοποιεί την πρόοδο της πορείας του προς τον επιθυμητό
προορισμό του. Το μονοπάτι θα πρέπει να υποστηρίζει ισχυρά αυτήν την κατευθυντικότητα της
κίνησης χωρίς τη σύγχυση του ενδεχόμενου της αντίστροφης πορείας.

Το μονοπάτι προσανατολίζει τον κάτοικο στο χώρο. Κινούμενος αντιλαμβάνεται περιοχές
στα δεξιά ή αριστερά της κίνησής του, πάνω ή κάτω -αν η κλίση το επιτρέπει- και χωροθετεί τα
αντικείμενα του χώρου, το τοπίο γενικότερα, σε συνάρτηση με τη γραμμή κίνησης. Στο βαθμό που
οι παρακείμενες χωρικές οντότητες είναι μετρήσιμες με κάποιο τρόπο (για παράδειγμα αρίθμηση
οδών), η γραμμή κίνησης, το μονοπάτι, αποκτά την κλίμακα των μεγεθών του χώρου αλλά και το
ίδιο το μονοπάτι αποκτά αντιληπτή κλίμακα. Ωστόσο αυτό δεν αποτελεί από μόνο του ένα
ξεχωριστό γεγονός το οποίο αντιπαρατίθεται με άλλα ομοειδή. Κυρίως οργανώνει ένα πλέγμα, ένα
δίκτυο το οποίο υποστηρίζει τις σχέσεις μεταξύ των κόμβων αλλά και με ολόκληρη την πόλη.
Ακόμα και η ποιοτική διαβάθμιση του περιβάλλοντος που αναπτύσσεται και εξελίσσεται κατά την
πορεία (ύφος, στυλ, κ.ά.) προσδίδει στο ρυθμό της κίνησης μια αναγνωρίσιμη φόρμα και μια
διακριτή ταυτότητα και στο διαβάτη μια χωρική εμπειρία η οποία μπορεί να χαρακτηρισθεί και
κιναισθητική. Το ρυθμό αυτό ο Lynch (1960), τον προσδιορίζει τελικά σαν το ανάλογο μιας
μουσικής μελωδίας και προτείνει την οργάνωση των παρακείμενων στοιχείων του χώρου
περισσότερο ως μία μελωδική γραμμή παρά ως μια απλή (ή σύνθετη) παράθεση (σειρά) ξεχωριστών
στοιχείων και γεγονότων. Με αυτήν την παραλληλία μας εισάγει έμμεσα στο ρυθμό της πόλης (ή
τους ρυθμούς εφόσον δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα ρυθμό). Μπορούμε ίσως να ισχυριστούμε
επεκτείνοντας την παραπάνω νοηματική μεταφορά ότι εφόσον η πορεία μπορεί να παραλληλιστεί με
τη μελωδική γραμμή μιας μουσικής σύνθεσης, τότε και αντιστρόφως η σύνθεση δομείται πάνω
στη μελωδική γραμμή και το ρυθμό. Η μεθοδολογική προσέγγιση του Lynch και η ανάλυση των
στοιχείων (ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων κ.ά.) οδηγεί τελικά στη χαρτογράφηση της
αντιληπτικής εικόνας της πόλης. Για το σκοπό αυτό εκτός από τα μονοπάτια-διαδρομές
χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα ακόμα στοιχεία: οι παρυφές-όρια (edges) με τη σημασία μιας
γραμμικής ασυνέχειας, οι περιοχές (districts) με σχετικά μεσαίο μέγεθος και ομοιογένεια ως προς
τα χαρακτηριστικά τους, τα κομβικά σημεία της πόλης (nodes) και τα τοπόσημα (landmarks). Τα
στοιχεία αυτά, αν και αλληλοσυσχετίζονται, χρησιμοποιήθηκαν σαν εργαλεία για την ερμηνεία και
την καταγραφή της εικόνας και της μορφής της πόλης και βοήθησαν στην ουσιαστική
χαρτογράφησή της υπό το πρίσμα διαφορετικών παραμέτρων. Αν και αναλύθηκαν χαρακτηριστικές
πόλεις της Βορείου Αμερικής, τα συμπεράσματα ανέδειξαν τον ουσιαστικό ρόλο των διαδρομών -
μονοπατιών - τόσο ώστε ο Lynch να υποστηρίξει ότι η πόλη δομείται από ένα οργανωμένο σύνολο
διαδρομών.

Τα μονοπάτια-διαδρομές αποτελούν επίσης κανάλια μεταφοράς πληροφορίας (Σαλίγκαρος
2010). Με αυτή την παραδοχή, στον ιστό της πόλης αναπτύσσονται συνδέσεις ανάμεσα στους
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κόμβους ενός άυλου δικτύου που οριοθετούν τον ιστό της πόλης. Οι συνδέσεις αυτές σχηματίζονται
ανάμεσα σε αντιπαραβαλλόμενους ή συμπληρωματικούς κόμβους. Τέτοιες συνδέσεις αποτελούν τα
μονοπάτια των πεζών. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση το αστικό δίκτυο αυτοοργανώνεται
ιεραρχώντας την πολλαπλότητα των συνδέσεων χωρίς να γίνεται χαοτικό και η οργάνωση αυτή
ξεκινάει από τις μικρότερες κλίμακες (μονοπάτια) προς τις μεγαλύτερες (αυτοκινητόδρομοι,
σιδηρόδρομοι) ακολουθώντας μια σταδιακή ανέλιξη. Οι τρεις παραπάνω έννοιες - αρχές (κόμβοι,
συνδέσεις, ιεραρχία) αποτελούν για τον Σαλίγκαρο τη ραχοκοκαλιά της διεργασίας σχηματισμού
του αστικού χώρου. Επιπλέον, οι συνδέσεις ανάμεσα στους κόμβους εδώ νοούνται και σαν δίαυλοι
μεταφοράς πληροφορίας. Έτσι, η συνύπαρξη πολλαπλών (και σε περίσσεια) συνδέσεων ανάμεσα
στους κόμβους του δικτύου επιτρέπει τη συνέχεια της λειτουργίας του συστήματος, ακόμα και στην
περίπτωση που κάποιοι από τους διαύλους καταστραφούν (Σαλίγκαρος, 2009).

Ο κατοικήσιμος χώρος μπορεί να γίνει κατανοητός όταν βασιζόμαστε περισσότερο στα
δίκτυα ανταλλαγής πληροφορίας παρά στη χαρτογραφική εικόνα την οποία ο χώρος παρουσιάζει. Η
ανταλλαγή πληροφοριών που συμβαίνει πρωταρχικά κατά τη διασύνδεση δυο κόμβων, επιτρέπει
ταυτόχρονα την ανταλλαγή πληροφορίας και σε δευτερεύοντα επίπεδα, στο βαθμό που αυτό είναι
επιτρεπτό από τη μορφή του καναλιού. Ο σκοπός για τη μετακίνηση από ένα σημείο σε ένα άλλο
μπορεί να είναι μονοσήμαντα ορισμένος. Ωστόσο κατά τη διαδρομή ένα μεγάλο φάσμα
πληροφοριών οπτικών, ακουστικών ακόμα και κιναισθητικών, θα μεταφερθούν από το ίδιο κανάλι
(Lynch, 1960). Στο βαθμό λοιπόν που η ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς πληροφορίας είναι
από τα ζητούμενα του συστήματος, η δυνατότητα του καναλιού να επιτρέπει την ταυτόχρονη και
πολυεπίπεδη μεταφορά πληροφορίας φαίνεται σχεδόν αναγκαία. Στον αντίποδα αυτής της
προσέγγισης βρίσκεται η επιλογή της μεγιστοποίησης της ικανότητας μεταφοράς, του καναλιού,
επιλογή που ενδεχομένως οδηγεί σε υπερφόρτωση (για παράδειγμα οχήματα μετρό σε ώρα αιχμής ή
ένας κεντρικός αυτοκινητόδρομος).

Η μη ντετερμινιστική οργάνωση των καναλιών επικοινωνίας ανάμεσα στους κόμβους του
αστικού δικτύου προτείνεται με το όρο «μορφοκλασματικό φόρτωμα» (fracal loading) (Σαλίγκαρος
2009). Με τον όρο αυτό νοείται η πολυεπίπεδη και ταυτόχρονη λειτουργία του καναλιού στα
διάφορα και διαφορετικής κλίμακας, πληροφοριακά γεγονότα. Η μεταβίβαση πληροφορίας
μέσω ενός συστήματος διαύλων όπου η αναίρεση της πρωτεύουσας επικοινωνίας δια μέσω αυτών
δεν αναιρεί τη λειτουργία των δευτερευουσών επικοινωνιών, αυξάνει τον αριθμό των δυνατών
συνδέσεων του αστικού δικτύου. Την περισσότερο προφανή χωρική έκφραση διαύλων αυτής της
μορφής αποτελούν οι καθημερινές διαδρομές των πεζών, τα μονοπάτια στον αστικό χώρο. Ακόμα
και αν οι περισσότερες συνδέσεις εμπεριέχουν πολλαπλά επίπεδα επικοινωνίας - για παράδειγμα
ένας αυτοκινητιστής ο οποίος οδηγώντας ακούει ραδιόφωνο ή μιλάει στο κινητό τηλέφωνο -, η
φυσική κίνηση των κατοίκων δια μέσου των μονοπατιών της πόλης συνέχει την εικόνα του χώρου
στην αντίληψη του κατοίκου τόσο περισσότερο, όσο οι πιθανότητες ανταλλαγής δευτερευουσών
πληροφοριών αυξάνονται. Από την άποψη του Σαλίγκαρου βασικό σκοπό αποτελεί η
βελτιστοποίηση της συνολικής ανταλλαγής πληροφοριών και όχι η ενίσχυση και βελτιστοποίηση
των ενιαίων καναλιών σύνδεσης. Αυτό που ορίζεται σαν συναρτησιακή ομάδα - ένα σύνολο
σημείων και συνδέσεων - (για παράδειγμα οικογένεια – σχολείο – γραφείο - σούπερ μάρκετ κ.ά.),
προϋποθέτει την αυξημένη συνδεσιμότητα μεταξύ των στοιχείων του συνόλου αλλά και την
ελαχιστοποίηση των συνδέσεων μεταξύ των συναρτησιακών ομάδων, αφού αυτό θα οδηγούσε στην
κατάργηση του διαχωρισμού των ομάδων ή με άλλα λόγια στην ενοποίηση τους.

Πολιτιστικές Διαδρομές

Η ιδέα των πολιτιστικών διαδρομών ξεκινάει από τα ακαδημαϊκά ταξίδια των φοιτητών του
μεσαίωνα υπό την αιγίδα των μοναστηριών. Αργότερα, κατά τον 18ο αιώνα συνεχίζεται από την
ευρωπαϊκή αριστοκρατία στην αναζήτηση γνώσης μέσω των Monumenta et Mirabilia. Το μοντέλο
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αυτό σήμερα επεκτείνεται σε αυτό που ονομάζεται μαζικός τουρισμός. Οι τουριστικοί χάρτες
περιλαμβάνουν πλέον χαρακτηρισμένες και βέβαια έμμεσα προτεινόμενες, διαδρομές ως
ενδιαφέρουσες, προσδίνοντας έτσι στη διαδρομή την έννοια του σκηνικού.

Ως σύστημα, αλλά κυρίως ως εργαλείο διαχείρισης διαφορετικών «κόσμων» οι πολιτιστικές
διαδρομές έχουν συγκεκριμένο ρόλο. Να οργανώσουν μια ή περισσότερες θεματικές συνέχειες
ανάμεσα στα πολιτισμικά αγαθά, διατηρώντας ταυτόχρονα την έννοια του χρονικού ή χωρικού
περιβάλλοντος τους (contextualisation). Κάτω από αυτήν την οπτική προτίθενται να
αποκαταστήσουν την εσωτερική σχέση ανάμεσα στον τόπο, την υλική ή άυλη κληρονομιά, την
ιστορία και τη μνήμη.

Αρχικά θα πρέπει να διαχωριστεί η έννοια της "πολιτιστικής διαδρομής" από την
"περιήγηση" αν και ωστόσο δεν αποκλείεται η ταυτόχρονη νοηματοδότηση μιας διαδρομής από την
μεριά του επισκέπτη ή του κατοίκου.

Η πολιτιστική διαδρομή περιέχει την πρόσκληση σε μια πορεία στο χώρο και στον χρόνο
ενός τόπου που συνδέει τα στοιχεία - σημεία στο πλαίσιο της θεματικής της. Καλεί τον διαβάτη να
ανασυντάξει την ιστορία του τόπου μέσα από τα στοιχεία του παρελθόντος χρόνου με τη βιωματική
εμπειρία του παρόντος. Σύμφωνα με τους Καραβασίλη και Μικελάκη (2001), οι πολιτιστικές
διαδρομές νοούνται ως ένα κείμενο του οποίου τα σημεία αποτελούν μνημεία - τόποι και με τα
μηνύματα - πληροφορίες, που ο επισκέπτης λαμβάνει, επαναδημιουργεί το κείμενο της πολιτιστικής
διαδρομής. Με αυτήν τη οπτική το κείμενο χαρακτηρίζεται από τη θεματική, την ποιητική και τη
ρητορική του διάσταση. Σαν θεματική νοείται το περιεχόμενο δηλαδή τα πολιτιστικά αγαθά (βλ
χαρακτηρισμό μνημείων), σαν ποιητική αναφέρεται στην περιγραφική ικανότητα του πολιτιστικού
πόρου και σαν ρητορική στην πειθώ της διαδρομής δηλαδή στα μέσα απόδοσης του νοήματος. Η
κατηγοριοποίηση αυτή μας δίνει επίσης το μέτρο της μεθοδολογίας, αλλά ταυτόχρονα και τα
εργαλεία του σχεδιασμού μιας πολιτιστικής διαδρομής. Στη διαδικασία αυτής της εμπειρίας ο
διαβάτης καλείται να αναγνωρίσει στα στοιχεία-σημεία της διαδρομής. Δηλαδή όχι μόνο την υλική
ιστορική τεκμηρίωση αλλά και τη δυναμική συμμετοχή τους ως οιωνοί αντικείμενα στη διαδικασία
της ιστορικής συγκρότησης των διαφόρων και ίσως διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων
(Μπιτσάνη & Καλομενίδη, 2007). Με αυτήν την έννοια, οι τόποι-μνημεία προσεγγίζονται ως πεδία
συνάντησης ποικίλων ιδεολογιών, αποκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο, τη διαλεκτική τους σχέση
με το παρόν. Έτσι, η ανάγνωση αυτού του «κειμένου» από τον διαβάτη δεν ορίζεται μονοσήμαντα
αλλά σε μια συνεχή διαλεκτική σχέση μείζονος σημασίας για την κατανόηση του παρελθόντος και
του παρόντος.

Όμως η έννοια της περιήγησης δεν προδιαγράφεται από τη θεματική της πολιτιστικής
διαδρομής, αλλά προϋποτίθεται για το διαβάτη περισσότερο ως πρόθεση ενδιαφέροντος και ως
κίνητρο. Και βέβαια δεν βρισκόμαστε κοντά στους Ευρωπαίους περιηγητές της Ελλάδος του 19ου
αιώνα, αλλά περισσότερο κοντά σε έναν αστικό πληθυσμό, που για τουριστικούς λόγους αναψυχής
προσπαθεί να ανακαλύψει τη φύση και την ιστορία. Για τον Lefevre (2007), η «φύση» ή η
υποτιθέμενη φύση ή ό,τι επιζεί από αυτήν, γίνεται γκέτο των τόπων αναψυχής, ξεχωριστός τόπος
της απόλαυσης, καταφύγιο της «δημιουργικότητας». Είναι γεγονός ότι οι πολιτιστικές διαδρομές
αποτελούν σήμερα ένα από τα περισσότερο διαδεδομένα διαχειριστικά εργαλεία του πολιτιστικού
τουρισμού.

Κάτω από το πρίσμα της μελλοντικής διαχείρισης των πολιτισμικών πόρων όπως αυτοί
ορίζονται στο πλαίσιο (νόμων) της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, η υλοποίηση
πολιτιστικών διαδρομών (με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πολιτιστικών
Διαδρομών) ακολουθεί τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι πολιτιστικές διαδρομές συγκαταλέγονται στις ήπιες μορφές τουρισμού και βέβαια
εντάσσονται στον τουριστικό σχεδιασμό μιας περιοχής. Στη μεθοδολογία του σχεδιασμού τους,
εκτός των άλλων (γνώση της αγοράς στόχου, τουριστικός σχεδιασμός, αξιολόγηση)
συγκαταλέγονται παράμετροι όπως η χωροχρονική κατανομή, η προστασία του φυσικού και
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ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, (φέρουσα ικανότητα, τουριστική χωρητικότητα) (Καραβασίλη &
Μικελάκης, 2001) αλλά και η δυνατότητα ελέγχου της κίνησης επισκεπτών σε ευαίσθητες περιοχές
(μνημεία, περιβαλλοντικά πάρκα κ.ά.) καθώς και η ισότροπη κατανομή της τουριστικής ζήτησης σε
μια περιφέρεια.

Είναι σαφές ότι η ιδέα των πολιτιστικών διαδρομών συνδιαλέγεται άμεσα με ένα σχετικά νέο
για τα Ελληνικά δεδομένα, τουριστικό τομέα. Ο ΕΟΤ μόλις τη δεκαετία 1975-85 προχώρησε για
πρώτη φορά στη συσχέτιση της τουριστικής ανάπτυξης με την αρχιτεκτονική κληρονομιά
(μετατροπή ιδιωτικών κτιρίων σε καταλύματα), και με σκοπό να καταστήσει τους παραδοσιακούς
οικισμούς, τουριστικούς προορισμούς. Ωστόσο, η ευρύτητα του πεδίου ορισμού των πολιτισμικών
αγαθών όπως ορίζεται στους σχετικούς προστατευτικούς νόμους και διατάξεις, είναι ανάλογη των
θεματικών προτάσεων πολιτιστικών διαδρομών. Πραγματικά, αρκετές δεκάδες προτάσεων
(υλοποιημένες ή μη) καλύπτουν μεγάλο μέρος του Ελλαδικού χώρου μαζί με ευρωπαϊκές διαδρομές
που καταλήγουν ή διατρέχουν τη χώρα. Η ιδέα της πολιτιστικής διαδρομής μετατόπισε το
ενδιαφέρον των τουριστικών οδηγών από τα αξιοθέατα (σημαντικά μνημεία κ.ά.) στην ίδια τη
διαδρομή που τα συνδέει (Thomas-Penette & Berti, 2010). Η ίδια η διαδρομή που συνδέει ή
διατρέχει το χώρο και το χρόνο ενός τόπου, που αναδεικνύει τον πολιτισμό του, γίνεται ή ίδια
αξιοθέατο. Σήμερα, σε πολλούς ταξιδιωτικούς χάρτες αποτυπώνονται και σηματοδοτούνται
διαδρομές ιδιαίτερου φυσικού κάλους ή ενδιαφέροντος (χάρτες της Road, της Michelin αλλά και
χάρτες τοπικοί, όπως και ιδιαίτερου σκοπού (ορειβατικοί κ.ά.).

Η νοηματική απόδοση μιας πολιτιστικής διαδρομής είναι πολυεπίπεδη αναφορικά με τα
μηνύματα και την πληροφορία που μεταφέρει, συσχετιζόμενη με τους σημαντικούς κόμβους που
συνδέει. Όμως, παραμένει εξ ίσου σημαντικό το γεγονός της ίδιας της διαδρομής. Μπορεί για
παράδειγμα να ακολουθεί τη χάραξη ενός αρχαίου μονοπατιού (Παπαδοπούλου, 2011) ή να
περιλαμβάνει διαδρομές και μονοπάτια που οργανώνουν ένα παραδοσιακό ιστό (μεσαιωνική πόλη-
παραδοσιακοί οικισμοί).

Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές διαδρομές

Το πρόγραμμα Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της
Ευρώπης το 1987. Η βασική ιδέα και φιλοσοφία είναι να αποδείξει μέσω χωρικών και χρονικών
μονοπατιών πως οι πολιτισμοί διαφορετικών κρατών αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Οι πολιτιστικές διαδρομές αποτελούν μία απόδειξη των βασικών αρχών
του Συμβουλίου της Ευρώπης: ανθρώπινα δικαιώματα, Πολιτιστική Δημοκρατία, διαφορετικότητα.

Μία πολιτιστική διαδρομή συνδέεται άμεσα με το τοπίο στο οποίο λαμβάνει χώρα, αποτελεί
μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς και περιλαμβάνει περισσότερες της μιας κληρονομιάς καθώς
διατρέχει περισσότερες από μία χώρες. Η έννοια της διαδρομής συνδέεται με την έννοια του δρόμου,
της πορείας, της κίνησης. Το πρώτο είδος πολιτισμικής πορείας είναι αυτό που ακολουθεί τα ίχνη
ενός αρχαίου μονοπατιού, μιας ιστορικής πορείας η οποία διατήρησε τη λειτουργικότητά της παρά
το πέρασμα των αιώνων.

Στην πραγματικότητα η ιδέα της διαδρομής είναι ευρύτερη: νέες διαδρομές σχηματίζονται
σύμφωνα με ένα θέμα, ένα είδος πολιτιστικής κληρονομιάς που αφορά σε κάποιο φυσικό ή
βιομηχανικό χαρακτηριστικό μίας περιοχής. Η διαδρομή αποτελεί ένα νέο είδος διευρυμένης
πολιτιστικής κληρονομιάς διαδραματίζοντας συνδετικό ρόλο μεταξύ πολιτισμών οι οποίοι μπορεί
και να διαφέρουν, και γεννά νέο είδος γνώσης. Η διαδρομή είναι δυνατόν να καταστεί μια
πραγματική δράση προστασίας και διάσωσης.

Το Ιούλιο του 1997 ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών διαδρομών (European
Institute of Cultural Routes, EICR) με έδρα το Λουξεμβούργο. Το συγκεκριμένο Ινστιτούτο είναι
ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος επιβλέπεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από
το Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Από το 1998 έχει ως καθήκον την επέκταση και
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παρακολούθηση των υφιστάμενων διαδρομών, την προσέλκυση αναφορικά με αυτές νέων φορέων,
αλλά κυρίως τη δημιουργία και την εξέλιξη νέων πολιτιστικών διαδρομών. Το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Πολιτιστικών διαδρομών λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης
και διαχειρίζεται προγράμματα από 51 χώρες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον ευρωπαϊκό
πολιτισμό και την ιστορία. Ο ρόλος του είναι αναγνωρισμένος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη
συμμετοχή του στην ανάπτυξη της ιδέας του αειφόρου τουρισμού μέσω της παρότρυνσης των
πολιτών να εξερευνήσουν την υλική ή άυλη πολιτιστική τους κληρονομιά. Το Συμβούλιο της
Ευρώπης ανέθεσε στο Ινστιτούτο να συνεχίσει τα προγράμματα των ήδη επιλεγμένων διαδρομών
και να παράσχει τεχνική υποστήριξη στα δίκτυα διαδρομών ειδικά στην κεντρική και ανατολική
Ευρώπη, να εισάγει νέες προτάσεις καθώς και να δημιουργήσει βάση δεδομένων για τις
καταγεγραμμένες διαδρομές. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων δεν αποτελεί σκοπό του
Ινστιτούτου. Το Ινστιτούτο διευκολύνει και προωθεί ενέργειες και συμφωνίες οι οποίες στηρίζουν
οικονομικά τα προγράμματα.

Το 2007 η Σύνοδος Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ολοκλήρωσε τις εργασίες
δημιουργίας μίας λίστας κριτηρίων αποδοχής και υιοθέτησης των προτεινόμενων δικτύων
πολιτιστικών διαδρομών (cultural routes). Μέχρι σήμερα αρκετές δεκάδες θεματικές έχουν προταθεί
που αφορούν άμεσα τον ευρωπαϊκό πληθυσμό, τη μετανάστευση, τον θρησκευτικό πολιτισμό, τη
βιομηχανική κληρονομιά.

Χαρακτηριστικές Ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές

Στη συνέχεια του κειμένου αναφέρονται μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα πολιτιστικών
διαδρομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

- Architecture Without Frontiers (1987). Xώρες: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο

Ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα το 1987 και πιστοποιήθηκε ως πολιτιστική διαδρομή από το
Συμβούλιο της Ευρώπης τον Ιούνιο του 2004. Από τις Βελγικές Αρδέννες ως τις λεκάνες του
Σάαρλαντ, από την Trier ως το Metz, κατά μήκος του ποταμού Μοζέλα και στο Λουξεμβούργο
αναπτύχθηκαν μέσα στους αιώνες ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στυλ, τα οποία αντικατοπτρίζουν τα
κοινωνικά χαρακτηριστικά ειδικά των αγροτικών περιοχών. Η παραδοσιακή αγροτική
αρχιτεκτονική αποτελεί ένα είδος αρχιτεκτονικής χωρίς αρχιτέκτονες, η οποία περιλαμβάνει φάρμες
και απλά σπίτια που αντανακλούν τον πολιτισμό του παρελθόντος. Μπορεί να θεωρηθεί ότι
αποτυπώνει την ταυτότητα μιας περιοχής καθώς ο τρόπος κτισίματος εξαρτάται άμεσα από το κλίμα,
το τοπίο, τα διαθέσιμα υλικά κτισίματος, τις ανάγκες της ζωής και της εργασίας της περιοχής.

Τέσσερις διασυνοριακοί βρόγχοι οι οποίοι καλύπτουν τα 2000 km της διαδρομής
αποτυπώθηκαν από τον διεθνή οργανισμό Αγροτικής και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης (R.E.D).
Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στα τέσσερα αρχιτεκτονικά στυλ, ένα για κάθε βρόγχο, και στην
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της διατήρησης, της αποκατάστασης και της
χρήσης της κοινόχρηστης κληρονομιάς, η οποία αποτελεί ισχυρό πολιτιστικό δεσμό που καταργεί τα
σημερινά όρια.

Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι οι διοργανωτές της διαδρομής πέτυχαν (μέσω
διαγωνισμών, συμμετοχής αρχιτεκτόνων, ανθρώπων που ασχολούνται με την περιφερειακή
ανάπτυξη αλλά και των ίδιων των κατοίκων των περιοχών) νέες χρήσεις για τα παλαιά κτίρια.
Επίσης, κατασκευάστηκαν νέα με παραδοσιακά υλικά και τεχνοτροπίες. Με αυτόν τον τρόπο
επετεύχθη η ποιότητα του τοπίου.
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-Via Francigena (1994). Χώρες: Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο

Εικ.1 Η διαδρομή Via Francigena (www.provincia.vt.it)

Η διαδρομή ακολουθεί το μονοπάτι του Sigeric, αρχιεπισκόπου του Catenbury, ο οποίος το
990 μ.Χ. ταξίδεψε προς τη Ρώμη για να συναντήσει τον Πάπα Ιωάννη XV. Οι 79 σταθμοί οι οποίοι
αναφέρονται από τον αρχιεπίσκοπο στο ημερολόγιό του, κατέστησαν δυνατή την ανίχνευση της
συντομότερης διαδρομής μεταξύ της Βόρειας Θάλασσας και της Ρώμης, η οποία το 876 μ.Χ. έγινε
γνωστή ως Via Francigena. Η διαδρομή καλύπτει 1800 km. περνά μέσα από 4 χώρες και
ακολουθήθηκε επί αιώνες από προσκυνητές οι οποίοι βάδιζαν προς τη Ρώμη και στη συνέχεια προς
την Ιερουσαλήμ ή συναντούσαν τη διαδρομή Santiago de Compostella. Η συγκεκριμένη διαδρομή
αντιπροσωπεύει την ένωση και την επικοινωνία των πολιτισμών, της κουλτούρας και των ιδεών της
Ευρώπης

- Via Regia (2005). Χώρες: Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Λευκορωσία, Λιθουανία, Πολωνία,
Ουκρανία.

Εικ.2 Η διαδρομή Via Regia (www.culture-routes.lu)
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Από τη Νεολιθική Εποχή η συγκεκριμένη διαδρομή αποτελούσε την οδό που ακολουθούσαν
οι μεταναστευτικές φυλές. Τα τελευταία 2000 χρόνια, έμποροι, στρατιώτες, προσκυνητές,
μετανάστες και κάθε είδους ταξιδευτές σημάδεψαν το χαρακτήρα του συγκεκριμένου δρόμου και
την ευρωπαϊκή ιστορία. Ακόμη και σήμερα η σημασία του εν λόγω δρόμου, γνωστού ως Α4 και Ε40,
παραμένει ιδιαίτερη.

Μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου και τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς
την Ανατολή (2004), κατέστη δυνατόν να ταξιδέψει κάποιος ακολουθώντας το δρόμο της Via Regia.
Έκτοτε έχουν αναπτυχθεί διάφορες πρωτοβουλίες οι οποίες αποσκοπούν στο χαρακτηρισμό της Via
Regia ως σύμβολο της κοινής Ευρωπαϊκής εργασίας.

Καλύπτοντας 4.500 km και διασχίζοντας 8 κράτη η Via Regia αποτελεί σύμβολο της
ευρωπαϊκής ενοποίησης. Το 2006 τιμήθηκε ως «Μεγάλη Πολιτιστική Διαδρομή της Ευρώπης».
(www.coe.int/dg4/cultureheritage/culture/routes/via_regia_asp).

- Ο δρόμος του Don Quixote (2007). Χώρες: Ισπανία

Εικ.3 Ο δρόμος του Don Quixote (www.culture-routes.lu)

Η διαδρομή προσφέρει στον επισκέπτη απόλυτη ελευθερία να διαλέξει και να
πραγματοποιήσει τις δικές του εμπειρίες ώστε να ανακαλύψει το πραγματικό πνεύμα του Don
Quixote. Η διαδρομή περνά από 148 πόλεις, έχει μήκος 2500 km, τα οποία καλύπτονται πεζή, με
ποδήλατο ή άλογο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η συνένωση αγροτικών και αστικών
περιοχών, η ανακάλυψη φυσικών τοπίων και τοπίων πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Η συγκεκριμένη
διαδρομή επιδιώκει και έχει ως θεμέλιο λίθο την ουτοπία.

Πολιτιστικές διαδρομές στον Ελλαδικό χώρο

- Οι δρόμοι της Ελιάς

Αποτελεί τη σημαντικότερη πολιτιστική διαδρομή στην Ελλάδα και έχει χαρακτηριστεί ως
Μεγάλη Πολιτιστική Διαδρομή από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ξεκίνησε ως πολιτιστική διαδρομή
χωρών της Μεσογείου (Αίγυπτος Αλβανία, Αλγερία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Ελλάδα, Ιορδανία,
Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λίβανο, Λιβύη, Μάλτα, Μαρόκο, Πορτογαλία, Σερβία, Σλοβενία,
Συρία, Τουρκία, Τυνησία). Τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες (Αζερμπαϊτζάν,
Γεωργία, Ρωσία, Ουκρανία, Μολδαβία).
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Εγκαινιάστηκε το 1998 από τον πολιτιστικό Οργανισμό “Οι δρόμοι της Ελιάς” και από το
Εμπορικό Επιμελητήριο της Μεσσηνίας. Οι συμμετέχοντες διασχίζουν με μοτοσικλέτες τις
ελαιοπαραγωγικές χώρες και συνδιαλέγονται με Ιδρύματα, Οργανισμούς, Πανεπιστήμια και
Επιμελητήρια με σκοπό τη διάδοση του πολιτισμού και της διατροφικής αξίας της ελιάς.
Παράλληλα, διοργανώνονται ημερίδες, εκθέσεις, γαστρονομικές συναντήσεις, συζητήσεις και
προβολές με θέμα τη θρεπτική σημασία της ελιάς και των προϊόντων της αλλά και τη σπουδαιότητα
της ιστορίας και του συμβολισμού της ελιάς. (www.olivetreeroute.gr/greek.htm)

- Δρόμοι του Κρασιού

Αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ένωσης Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου
Ελλάδας. Έχει ως στόχο την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικότερα της
προβολής του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου των αμπελώνων. Οι διαδρομές οι οποίες
προτείνονται είναι 8 και καλύπτουν μεγάλο μέρος της βόρειας Ελλάδας (διαδρομή του Κρασιού της
Ηπείρου, διαδρομή του κρασιού της Νάουσας, διαδρομή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης, διαδρομή
του Κρασιού της Χαλκιδικής κ.ά.). Ακολουθώντας τις συγκεκριμένες διαδρομές, ο επισκέπτης
μπορεί να επισκεφθεί οινοποιεία και αμπελώνες και να συμμετάσχει σε διάφορες οινολογικές
δραστηριότητες. Μπορεί επίσης να ανακαλύψει την ευρύτερη πολιτιστική κληρονομιά των περιοχών,
καθώς οι διαδρομές του κρασιού διασχίζουν περιοχές με λαογραφικό, αρχαιολογικό και
ανθρωπολογικό ενδιαφέρον. Ο επισκέπτης είναι ελεύθερος να ακολουθήσει τη δική του πορεία
χαράζοντας έτσι διαδρομές μέσα στις διαδρομές. (www.wineroads.gr)

- Ιστορικές διαδρομές της Αθήνας

Με σκοπό την ανάδειξη της φυσιογνωμίας της πόλης και βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος και με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004, προτάθηκε η δημιουργία
πολιτιστικών διαδρομών στην Αθήνα. Κύριο μέλημα των υπόψη διαδρομών ήταν η ανάδειξη της
ιστορικής φυσιογνωμίας μιας πόλης που χαρακτηρίζεται από την ιστορική της συνέχεια. Επίσης,
στόχος ήταν να τεθεί ως υποκείμενο ο κάτοικος της πόλης της Αθήνας, ο οποίος έχει ανάγκη την
επισήμανση των μνημείων στην καθημερινή του ζωή, γιατί έτσι επιτυγχάνει τη γνωριμία με το
παρελθόν και τα πρότυπα οργάνωσης της ζωής και του χώρου άλλων εποχών.

Τα μνημεία επιλέχθηκαν με βάση την αντιπροσωπευτικότητά τους ανά θεματική ενότητα και
κατατάχθηκαν σύμφωνα με την τυπολογία, το είδος, την ιστορική και καλλιτεχνική τους αξία αλλά
και τη χρήση και λειτουργία τους. Δύο ιστορικές διαδρομές που προτάθηκαν είναι:

1. Νεοκλασικά κτίρια
Περιλαμβάνει σημαντικές οικίες και κτήρια της περιόδου του Κλασικισμού στην Ελλάδα, τα

οποία βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα επί των οδών Σταδίου, Πανεπιστημίου
και Ακαδημίας, ανάμεσα στην πλατεία Συντάγματος και στην Πλατεία Ομόνοιας. Η διαδρομή είναι
περιορισμένη ώστε να μην καταντά κουραστική για τον επισκέπτη.

2. Πολιτιστικές διαδρομές - Αθηναϊκή γλυπτική - Μορφές της ελληνικής επανάστασης του 1821.
Αφορά όλα τα είδη μνημείων τα σχετικά με την επανάσταση του 1821 εκ των οποίων τα

περισσότερα φιλοτεχνήθηκαν τον 19ο αιώνα και στα οποία αντανακλάται η νεώτερη ελληνική
γλυπτική και οι επιρροές της από την ευρωπαϊκή γλυπτική. Επειδή η διαδρομή είναι μεγάλη,
προτείνεται η διαίρεσή της σε δύο ενότητες:
α) πλατεία Κολοκοτρώνη, πανεπιστήμιο Αθηνών, πλατεία Κάνιγγος, Πεδίον του Άρεως και
β) Εθνικός Κήπος, Ζάππειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου (Παταργιάς et al, 2004).
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Πεζοπορικές Διαδρομές

- Τα Ευρωπαϊκά μονοπάτια

Στην Ευρώπη, υπό την εποπτεία της European Ramblers Association, έχει αναπτυχθεί ένα
δίκτυο μονοπατιών εκ των οποίων τα έντεκα είναι μονοπάτια μεγάλων πεζοπορικών αποστάσεων.
Το μήκος τους ξεκινά από τα 2.000 km και φτάνει μέχρι τα 6.000 km. Χαρακτηρίζονται με το
γράμμα Ε και τους αριθμούς από 1 έως 11. Διασχίζουν περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν φυσικό,
ιστορικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον σε υψόμετρο που κυμαίνεται από το ύψος της θάλασσας έως
πάνω από 2.000 μέτρα. Το συνολικό μήκος των μονοπατιών ανέρχεται σε 46.600 km. Δύο από αυτά
τα μονοπάτια, το Ε4 και το Ε6 καταλήγουν στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα καταλήγει το μονοπάτι Ε4, το οποίο ξεκινά από το Γιβραλτάρ και διασχίζει την
Ελλάδα φτάνοντας μέχρι το Γύθειο, συνεχίζει στη δυτική Κρήτη και τερματίζει στο ανατολικό άκρο
του νησιού, στη Ζάκρο. Το δεύτερο ευρωπαϊκό μονοπάτι που καταλήγει στην Ελλάδα είναι το Ε6,
το οποίο ξεκινά από την Φινλανδία και εισέρχεται στην Ελλάδα μέσω της Ηγουμενίτσας, διασχίζει
τη χώρα οριζόντια έως τη Σαμοθράκη και καταλήγει στο όρος Φεγγάρι.

Αριθμός Χώρες Μήκος (σε Km) Μήκος (σε Km)
Μονοπατιού στην Ελλάδα
Ε4 Ισπανία, Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία, 6.300 1.600

Γερμανία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ελλάδα
Ε6 Σουηδία, Δανία, Γερμανία, Αυστρία, 5.200 1.000

Σλοβενία, Ελλάδα

Εικ.4 Το Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε6 (www.orivatein.com)

http://www.orivatein.com
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- Τα μονοπάτια στον Ελλαδικό χώρο

Το ενδιαφέρον για τη συντήρηση και διάνοιξη των μονοπατιών στην Ελλάδα ξεκίνησε τη
δεκαετία του '20 από φυσιολατρικά και ορειβατικά σωματεία. Οι πρώτες συστηματικές
σηματοδοτήσεις μονοπατιών έγιναν στον Υμηττό από το 1918 έως το 1931. Η ανέχεια των χρόνων
που ακολούθησαν οδήγησε στην πρόχειρη σηματοδότηση των μονοπατιών απλώς με κόκκινη
μπογιά, η οποία, όμως, αποδείχθηκε αποτελεσματική για πάνω από 60 χρόνια. Από τις αρχές της
δεκαετίας του '80 ξεκινά συστηματική σηματοδότηση και καταγραφή των ελληνικών μονοπατιών
από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) σε συνεργασία με το
Υπουργείο Γεωργίας και τον Ε.Ο.Τ.

Κάποια από τα μονοπάτια της Ελλάδας συναντούν τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά (Ε4 και Ε6), τα
οποία καταλήγουν στη χώρα μας. Τα εθνικά μονοπάτια της Ελλάδας χαρακτηρίζονται με το γράμμα
Ο και τους αριθμούς 1 έως 36.

Μονοπάτια στο νησιωτικό χώρο της Ελλάδος
Στους περισσότερους σημερινούς τουριστικούς χάρτες και οδηγούς περιλαμβάνεται η

καταγραφή των μονοπατιών. Παράδειγμα αποτελούν οι χάρτες της ROAD όπου εκτός από την
παρουσίαση των μονοπατιών προτείνονται και συγκεκριμένες διαδρομές με κριτήριο τη
γραφικότητα (στο υπόμνημα των χαρτών αναφέρονται ως γραφικές διαδρομές).

Σημαντικό παράδειγμα (από την άποψη του ιστορικού βάθους) ανάδειξης του δικτύου
μονοπατιών αποτελεί η Σίφνος. Στο νησί υπάρχει από τους προϊστορικούς χρόνους δίκτυο
μονοπατιών το οποίο συνδέεται άμεσα με τη σημαντικότερη πλουτοπαραγωγική πηγή του νησιού
κατά την αρχαιότητα, τα μεταλλεία. Η Παπαδοπούλου (2011) στη μελέτη της για τα μονοπάτια και
τις αρχαιότητες στο νησί, θεωρεί και μελετά το άστυ ως το κομβικό σημείο του νησιού και αναζητεί
το δίκτυο των μονοπατιών το οποίο συνδέει το άστυ με τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τα
νεκροταφεία, τα λιμάνια, τα μεταλλεία, τους ναούς, τις πηγές. Αναζητώντας τη σημασία τους,
μελετά την ταύτιση των αρχαίων μονοπατιών με τη σύγχρονη ύπαρξή τους. Παράλληλα, μελετά το
δίκτυο των μονοπατιών το οποίο συνδέει περιφερειακές θέσεις της υπαίθρου (πύργους μεταξύ τους,
ιερά με πηγές κ.ά.).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα προτεινόμενων διαδρομών - μονοπατιών αποτελεί η
προσπάθεια της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, η οποία μέσω τεσσάρων
θεματικών αξόνων οργανώνει και προτείνει 59 διαδρομές που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν του
νησιού. Οι θεματικές ενότητες που προτείνονται για την Κεφαλονιά φαίνονται στον παρακάτω
πίνακα.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ

Α. ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ & ΑΛΛΩΝ Τοπικό κρασί και οινοποιία,
ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ελαιουργεία, τυροκομία, μέλι

Β. ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Δίκτυο νερόμυλων, τοξωτά γεφύρια

Γ. ΦΥΣΗ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ/ Σπήλαια, τοπία φυσικού κάλλους,
ΣΠΗΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΣΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ αγροτικά κτίρια, περιοχές οικολογικού
- ΤΟΠΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ενδιαφέροντος

Δ. ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ιστορία, αρχαιότητες, λαογραφικά και
θρησκευτικά μνημεία, καλλιτεχνικές
πολιτιστικές δραστηριότητες

Ε. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Ακτές, θαλάσσια σπήλαια.
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Στο νησί της Τήνου έγινε συστηματική καταγραφή 10 διαδρομών πολιτιστικού
ενδιαφέροντος από τον γραφίστα Κάρολο Μέρλιν, ο οποίος μένει στο νησί. Σε συνεργασία με την
Τοπική Επιτροπή Τήνου της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και του τμήματος
Πολιτισμού και Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, ο Μέρλιν
οργάνωσε ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο για πρώτη φορά καταγράφονται τα μονοπάτια και
γίνονται λεπτομερείς περιγραφές αυτών. Επιπλέον δίνονται στοιχεία για τα μονοπάτια (αποστάσεις,
υψόμετρα, σημεία πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος).

Θεσμικό Πλαίσιο

Για τους Καραβασίλη και Μικελάκη (2007), οι πολιτιστικές διαδρομές αποτελούν
εφαρμοσμένη πρακτική ερμηνείας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην έννοια της πολιτιστικής
κληρονομιάς περιλαμβάνονται εκτός των άλλων τα μονοπάτια ως «σύνθετα έργα του ανθρώπου και
της φύσης». Η έννοια του «τόπου» ως «σύνθετου έργου του ανθρώπου και της φύσης εν μέρει
κτισμένου» αναφέρεται:
- στο Ν.1126/81, άρθρο 1 που αποτελεί "κύρωση της από 23/11/1972 διεθνούς συμβάσεως εις
Παρισίους για την προστασία της παγκοσμίου πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς".
- στον Ν.2039/1992, άρθρο 1, παρ.3, που αποτελεί "κύρωση της από 3/10/1985 σύμβασης της
Γρανάδας για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης".

Εκτός των ανωτέρω, ο Ν.3028/2002 για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της
πολιτιστικής κληρονομιάς (άρθρο 2) ορίζει ως πολιτιστικά αγαθά τις μαρτυρίες της ύπαρξης της
ατομικής και συλλογικής δραστηριότητας του ανθρώπου (παρ. α). Ως ιστορικούς τόπους ορίζει τις
εκτάσεις στις οποίες περιέχονται σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης μεταγενέστερα του
1830, τα οποία συνιστούν χαρακτηριστικούς και ομοιογενείς χώρους που είναι δυνατόν να
οριοθετηθούν τοπογραφικά και των οποίων επιβάλλεται η προστασία λόγω της λαογραφικής,
εθνολογικής, κοινωνικής, τεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής,
καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους.

Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αναφέρεται στα μονοπάτια περιγράφεται στο Νόμο
3105/2003 (ΦΕΚ 29Α) και συγκεκριμένα στο άρθρο 40 (παρ. 2,3,11). Στον Ν.
2742/ΦΕΚ207/Α/1999 «χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις» και
στο άρθρο 2, παρ. 2ζ, αναφέρεται ως στόχος η «συστηματική προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση
και ανάδειξη των περιοχών, οικισμών, τοπίων που διαθέτουν στοιχεία φυσικής, πολιτιστικής και
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς». Ακόμα, στον ίδιο νόμο άρθρο 6, παρ.δ, ε αναφέρεται ότι το Γενικό
Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχέδιο Αειφόρου ανάπτυξης «…καθορίζει ειδικότερα τις βασικές
κατευθύνσεις για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του ορεινού, αγροτικού, παράκτιου, και
νησιωτικού χώρου…» καθώς και (παρ. ε) «...την ανάδειξη και προστασία της εθνικής φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς».

Στο σχέδιο της ΚΥΑ του «ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου
ανάπτυξης για τον τουρισμό», (2-5-2007) και στο άρθρο 5 παρ Β, β2 για τις περιοχές με περιθώρια
ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού, αλλά και στην παρ. Η για τις περιοχές NATURA 2000, γίνεται
σαφής αναφορά για την αναγκαιότητα "δημιουργίας δικτύου μονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών)
και διαδρομών («δρόμοι» καπνού, κ.ά.)" καθώς και για την ανάγκη στήριξης δραστηριοτήτων που
συμβάλουν στην “..ανάδειξη και προβολή των χαρακτηριστικών και της φυσιογνωμίας του
αγροτικού χώρου”. Επίσης, στην παρ. Γ για «περιοχές με κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον
τουρισμό και δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού» γίνεται αναφορά για την
αξιοποίηση πόρων ήπιων μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, περιηγητικού, πεζοπορικού,
πολιτιστικού).

Στο “θεσμικό πλαίσιο Προστασίας Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονομιάς” στο πλαίσιο
του ΥΠΕΧΩΔΕ και στους στόχους που θέτει, αναφέρεται η συγκρότηση πολιτιστικών διαδρομών,
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αναβίωση δικτύων μονοπατιών που συνδέουν μνημεία και τόπους (κάστρα, φρούρια, μοναστήρια,
γεφύρια), οικισμούς και αξιοθέατα (κοιλάδες, ποτάμια, φαράγγια, σπήλαια κ.ά.).

Στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER+ που
εγκρίθηκε με τη αριθ. Ε(2001)3562/19.11.2001 απόφαση, περιγράφονται οι προδιαγραφές
συντήρησης, ανάδειξης και αξιοποίησης των μονοπατιών αλλά και διαδρομών τόσο σε χερσαίο και
σε θαλάσσιο χώρο, όσο και οι προδιαγραφές ποιότητας περιβαλλοντικών και πολιτιστικών
διαδρομών. Παράλληλα, περιγράφονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι τεχνικές συντήρησης
και ανάδειξης που θα πρέπει να τηρούνται.

Εκτός από τη νομολογία υπάρχει και μία διεύρυνση του σκεπτικού των αποφάσεων του ΣτΕ
σχετικά με την προστασία των «τόπων» σαν σύνολο άξιο προστασίας ακόμα και αν δεν υπάρχει
σχετικός χαρακτηρισμός από το ΥΠΠΟ. Ενδεικτικές περιπτώσεις είναι αυτή των εγκαταστάσεων
της COLUMBIA (απ. 3611/2007 ΣΤΕ), ή του θεάτρου ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ (απ 2224/2008 ΣΤΕ).

Συμπεράσματα

Από τη διερεύνηση των παραπάνω θεμάτων, των σχετικών με τα μονοπάτια και τις
πολιτιστικές διαδρομές προκύπτει ότι :
Τα μονοπάτια, οι διαδρομές μέσα στον κατοικήσιμο χώρο αποτελούν στοιχείο συνοχής και
ερμηνείας. Στον εξωαστικό χώρο, στο φυσικό περιβάλλον, γίνονται στοιχεία οικειοποίησης του
άγνωστου. Ένα μονοπάτι μέσα στο δάσος ή στην άνυδρη κορυφή του βουνού κάνει το χώρο να
μοιάζει λιγότερο ξένος. Για τον Lynch αποτελούν βασικό νοηματικό εργαλείο ερμηνείας. Για τους
Hillier και Hanson είναι μεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης και ερμηνείας των κοινωνικών σχέσεων.
Είναι ακόμα κανάλια μεταφοράς πληροφορίας, στοιχεία διασύνδεσης των κόμβων της ανθρώπινης
δραστηριότητας και εν τέλει στοιχεία συγκρότησης της κατοίκησης. Η χωρική τους έκφραση, η
υλοποίησή τους στο χώρο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αποτελεί αρχιτεκτονικό στοιχείο. Είτε
πρόκειται για τον αστικό χώρο είτε για τον αγροτικό οικισμό, η λειτουργία τους, η μορφολογία τους
και η δομή τους, τα καθιστά «μαρτυρίες της ύπαρξης και της ατομικής και συλλογικής
δραστηριότητας του ανθρώπου» και με αυτή τη σημασία εντάσσονται στο πλαίσιο του νόμου (Ν
3028/2002, άρθρο 2).

Οι πολιτιστικές διαδρομές προτίθενται να ανασυνθέσουν την ανάγνωση της ιστορίας και της
αντίληψης του χώρου. Με μεθοδολογικό εργαλείο τους θεματικούς άξονες, προτείνουν την
επαναπροσέγγιση των πολιτιστικών πόρων μέσω μιας νοηματικής συνέχειας. (δρόμοι της ελιάς,
ιστορικές διαδρομές στην Αθήνα κ.ά.). Προτείνουν το συντακτικό σε ένα «κείμενο» (Καραβασίλη &
Μικελάκη, 2007) που θα πρέπει να ξαναδιαβαστεί από τους επισκέπτες ή τους κατοίκους
υπονοώντας έτσι το κενό, την ασυνέχεια ή την αποσπασματική διαμόρφωση της αντίληψης που
υπάρχει για τα μνημεία, τους τόπους, τα τοπία, τις παραδόσεις και γενικότερα για τη διαχείριση των
πολιτιστικών αξιών είτε πρόκειται για ένα μικρό τόπο είτε για ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ιδέα των πολιτιστικών διαδρομών αποτελεί ένα ισχυρό μεθοδολογικό και - ενδεχομένως -
διαχειριστικό εργαλείο. Αναμφίβολα η χρήση του σχετίζεται με τις πολιτικές επιλογές και
κατευθύνσεις. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, εκπαίδευση, συλλογικές δράσεις, είναι μερικές από
τις κατευθύνσεις μιας αειφόρου διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων με εργαλείο τις πολιτιστικές
διαδρομές.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, τα μονοπάτια αποκτούν ένα διττό νόημα: είναι ταυτόχρονα
φορείς και φερόμενα. Εν δυνάμει υλοποιούν πολιτιστικές διαδρομές και ταυτόχρονα αποτελούν
ουσιαστικό τμήμα του πολιτισμού ενός τόπου. Αποτελούν το υπόβαθρο για την αντίληψη της
συνέχειας του τοπίου, της ιστορίας, του πολιτισμού και ταυτόχρονα γίνονται οι μαρτυρίες ενός
παρελθόντος που ζει στο παρόν.
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Περίληψη
«Η βεντέτα είναι ένας εθιμικά θεσπισμένος τρόπος αυτοδικίας που δεν συμβιβάζεται μεν με το

σύγχρονο τρόπο απονομής δικαιοσύνης ως αποκλειστικού προνομίου του κράτους, αλλά ωστόσο
συναντά τη σχεδόν ανεπιφύλακτη αποδοχή της κοινωνίας στους ορεινούς, κτηνοτροφικούς οικισμούς
των τριών δυτικότερων νομών της Κρήτης (Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου), όπου ενδημεί ακόμη το
φαινόμενο».

Το φαινόμενο της βεντέτας δεν είναι καθόλου καινούριο. Από την αρχαιότητα συναντάται στις
πρώτες κιόλας ανθρώπινες κοινωνίες, τότε όμως οι λόγοι που την προκαλούσαν μπορούν να
χαρακτηριστούν ως βαρυσήμαντοι. Ο νόμος της ανταπόδοσης χαρακτηρίζεται μάλιστα ως σπουδαία
μορφή απονομής δικαιοσύνης.

Η βεντέτα αποτελεί ένα φαινόμενο που τρομάζει, προβληματίζει και φέρνει στη μνήμη
πρωτόγονες καταστάσεις. Το άσβεστο πάθος για εκδίκηση καθώς και η αναρχία κυριαρχούν, οι νόμοι,
η λογική δεν επικρατούν. Η βεντέτα που έχει χαρακτηριστεί, πολύ εύστοχα θα λέγαμε, ως ο «νόμος του
αίματος» τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε ύφεση, δυστυχώς όμως σε ορισμένες περιπτώσεις
παραμένει ζωντανή. Παρά το γεγονός ότι τα σύγχρονα κράτη έχουν αποδεχτεί τις αρχές του
ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, σύμφωνα με τις οποίες η τιμωρία ενός εγκλήματος είναι αποκλειστικό
προνόμιο του κράτους.

Λέξεις κλειδιά: Κρητικές Βεντέτες, Ιστορία της Κρητικής Βεντέτας, Αιματηρές Βεντέτες

1. Ιστορία Κρητικής βεντέτας. Απαρχές του "νόμου του αίματος"

Η λέξη βεντέτα, με το γνωστό νομικό περιεχόμενο, προέρχεται από το ιταλικό ρήμα vendico,
που σημαίνει εκδικούμαι. Στους τόπους όπου απαντάται το φαινόμενο, η συνηθέστερη λέξη είναι
οικογενειακά. Η συγκεκριμένη λέξη αποδίδει ακριβέστερα το διπλό περιεχόμενο της κρητικής
εκδίκησης, ως μιας υπόθεσης αυστηρά οικογενειακής, που προέρχεται από το χρέος που
αισθάνονται οι κρητικοί να προστατεύσουν την οικογενειακή τους τιμή. Επίσης, στην κρητική
λογοτεχνία και συνηθέστερα στον Ερωτόκριτο, συναντάται και ο όρος γδικιωμός. Η βεντέτα,
πάντως, δεν είναι μόνο κρητικό, ούτε καν μόνο ελληνικό φαινόμενο. Στην ευρύτερη περιοχή της
Μάνης απαντάται φαινόμενο αντίστοιχο προς αυτό της κρητικής βεντέτας. Οι δύο πολιτείες
βρίσκονται σε στενή επαφή και τα κοινά που παρουσιάζουν στους τοπικούς πολιτισμούς τους είναι
πολλά.

mailto:mvlahadi@yahoo.gr
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Η κρητική βεντέτα ωστόσο αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση και συναντάται πιο συχνά
στην ελληνική κοινωνία. Βεντέτες έχουν καταγραφεί κυρίως στους δυτικούς νομούς της Κρήτης το
Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Το Λασίθι μετέχει μόνο ως τόπος που αυτοεξορίζονται αυτοί
που πρέπει να αποφύγουν τα αντίποινα της δράσης τους. Όταν λοιπόν σκοτωθεί ένας άνθρωπος σε
μια οικογένεια, μειώνεται η μαχητική της ικανότητα, πλήττεται και η τιμή της και πρέπει να δοθεί
ανταπόδοση για να εξισορροπηθεί η κατάσταση. Κυριαρχεί η σκέψη: σκοτώνω έναν άνθρωπο μιας
άλλης οικογένειας, ακόμη κι αν είναι αθώος, μόνο και μόνο για να διατηρηθεί η ισορροπία τρόμου
ανάμεσα στις αντίπαλες οικογένειες. Πολλές φορές τέτοια εγκλήματα υποδαυλίζονται από τη βαθιά
πίστη πως ο Θεός συμβάλλει προς την κατεύθυνση της εξισορρόπησης των ανθρώπινων απωλειών
όλων των εμπλεκομένων στη βεντέτα. Πέρα από την υπερβατική προσέγγιση του φαινομένου, στην
Κρήτη εμφανίζεται, για πρώτη φορά στα χρονικά, η βεντέτα ως θεσπισμένος νόμος του κράτους. Ο
συγγραφέας Δ.Α.Ξυριτάκης γράφει σχετικά με την τελευταία πρόταση περί της βεντέτας ως
πολιτειακού νόμου:

«Η βεντέτα είναι ένας εθιμικά θεσπισμένος τρόπος αυτοδικίας που δεν συμβιβάζεται μεν με το
σύγχρονο τρόπο απονομής δικαιοσύνης ως αποκλειστικού προνομίου του κράτους, αλλά ωστόσο
συναντά τη σχεδόν ανεπιφύλακτη αποδοχή της κοινωνίας στους ορεινούς, κτηνοτροφικούς οικισμούς
των τριών δυτικότερων νομών της Κρήτης (Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου), όπου ενδημεί ακόμη το
φαινόμενο». (Ξυριτάκης Δ.Α., 2011)

Το φαινόμενο της βεντέτας δεν είναι καθόλου καινούριο. Από την αρχαιότητα συναντάται
στις πρώτες κιόλας ανθρώπινες κοινωνίες, τότε όμως οι λόγοι που την προκαλούσαν μπορούν να
χαρακτηριστούν ως βαρυσήμαντοι.

Στο εθιμικό δίκαιο της Κρήτης καταγράφεται για πρώτη φορά στη Μινωική πολιτεία. Ο
Αριστοτέλης, επίσης, στα «Ηθικά Νικομάχεια» αναφέρει ως εισηγητή του «Δικαίου της
Ανταπόδοσης» τον Ραδάμανθυ, αδελφό του Μίνωα. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ποινική διάταξη,
όποιος διαπράξει ένα αδίκημα «μόνο σαν πάθει ό,τι ’καμε, δίκη σωστή θα γίνει». Ο νόμος της
ανταπόδοσης χαρακτηρίζεται μάλιστα ως σπουδαία μορφή απονομής δικαιοσύνης.

Αργότερα κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας στη Κρήτη, ίσχυε η βασική αρχή του
ισόποινου. Συγκεκριμένα, κατά αυτήν την αρχή η ποινή που πρέπει να επιβάλλεται σε περίπτωση
φόνου ήταν είτε το ισόποινο, δηλαδή η καταδίκη του δράστη σε θάνατο, είτε η «εξαγορά του
αίματος», δηλαδή η απόδοση χρηματικής αποζημίωσης από τον δράστη στην οικογένεια του
θύματος. Ίσως η βεντέτα να μοιάζει να είναι κατάλοιπο του μακρινού παρελθόντος, ενός
πανάρχαιου τρόπου απονομής δικαιοσύνης σε κοινωνίες όπου κυριαρχεί ο μωσαϊκός νόμος του
«οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος».Το αίσθημα αυτό προκύπτει από την ανάγκη
για εκδίκηση που νιώθουν συνήθως οι συγγενείς του θύματος ενός φόνου απέναντι στον δράστη και
την οικογένειά του. Η άποψη αυτή που, ας σημειωθεί, συνιστά την πρώτη στην ιστορία του ποινικού
δικαίου βαθμίδα ορθής απονομής της Δικαιοσύνης, χάνεται στα βάθη του χρόνου και ανιχνεύεται σε
όλες σχεδόν τις νομοθεσίες των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν γύρω στην ανατολική λεκάνη της
Μεσογείου στη δεύτερη προ Χριστού χιλιετία. Στους πολιτισμούς αυτούς η θέσπιση της
θεμελιώδους δικαιϊκής αρχής της Ανταπόδοσης, ή Ταυτοπάθειας, ή του Αντιπεπονθότος, για να
χρησιμοποιήσουμε όλα τα συνώνυμα της σχετικής νομικής ορολογίας, εκφράζεται ως θρησκευτική
επιταγή και αποκτά κύρος και δεσμευτικότητα για τους κοινωνούς του δικαίου, απλώς και μόνον
επειδή το διατάσσουν οι θεοί. Στην Κρήτη όμως, για πρώτη φορά στην ιστορία του Δικαίου, η
μορφή αυτή απονομής της Δικαιοσύνης εμφανίζεται ως προϊόν ανθρώπινης Βούλησης και ως νόμος
του κράτους, με όλη τη σημασία της λέξης. Η αρχαιολογική σκαπάνη δεν έχει βέβαια ίσαμε τώρα
αποκαλύψει κάποια επιγραφή με τη σχετική ποινική διάταξη.
(www.kritikamonopatia.gr/?page_id=17886)

Έκτοτε το αντιπεπονθός, θα αποτελέσει τη βάση του ποινικού δικαίου της Κρήτης, σχεδόν ίσα
με την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους και το συνεχές της εφαρμογής του δεν θα κλονισθεί
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ούτε για μια στιγμή ως την ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας, που συγκροτήθηκε κατά το πρότυπο του
Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, και τη δημοσίευση του πρώτου Ποινικού της Κώδικα, ο οποίος φέρει
την υπογραφή αλλά και τη γραφίδα του Ελευθέριου Βενιζέλου, ως υπουργού Δικαιοσύνης. Η
μεγαλόψυχη και υπέροχη ένσταση του Σωκράτη, ότι δεν πρέπει να εκδικούμαστε ούτε να
κακοποιούμε κανέναν άνθρωπο, ό,τι κι αν έχουμε πάθει από αυτόν, η οποία (ένσταση) αποτελεί την
πρώτη ιστορία του δικαίου του αντιπεπονθότος, τέσσερις περίπου αιώνες πριν ο Χριστός κηρύξει το
«όστις σε ραπίσει επί την δεξιάν σιαγόνα, στρέψον αυτώ και την άλλην» (Ματθ. Ε', 39), ακούστηκε
στην αρχαιότητα ως φωνή βοώντος εν τη ερήμω. (www.kretanos.wordpress.com/page/26/)

Ακόμη και ο άριστος των μαθητών του και συγγραφέας του διαλόγου «Κρίτων», όπου
διατυπώνεται η παραπάνω ένσταση, ο Πλάτων, βαθύς και αυτός μελετητής και θαυμαστής της
κρητικής ευνομίας, υιοθετεί, χωρίς κανέναν ενδοιασμό, το κρητικό αντιπεπονθός. Στο τελευταίο και
πιο ενδιαφέρον έργο του «Νόμοι», που συνέγραψε στην τελευταία δεκαετία της ζωής του, για να
χρησιμοποιηθούν ως νομοθεσία μιας υπό ίδρυσιν αποικίας των Κρητών, της Μαγνησίας, και
ειδικότερα στο ένατο και δωδέκατο βιβλίο αυτών, όπου διατυπώνονται οι προτάσεις του για το
εφαρμοστέο ποινικό δίκαιο, ο Πλάτων επανειλημμένα εισηγείται, αφενός μεν την υποχρέωση της
Πολιτείας να τιμωρεί με θάνατο το δράστη μιας εκ δόλου τελούμενης ανθρωποκτονίας και,
αφετέρου, θεσπίζει υπέρ των στενών εξ αίματος συγγενών τη -συντρέχουσα με το κράτος-
αρμοδιότητα να επιδιώκουν αυτοδύναμα την εφαρμογή του νόμου με τη θανάτωση του αδικητή ή με
τη σύλληψή του και την παράδοσή του στις δικαστικές αρχές.

Όλες οι υποθέσεις βεντέτας καταλήγουν στα δικαστήρια. Το μίσος ανάμεσα στις οικογένειες
των κατηγορουμένων κορώνει τον θυμό σε πιο εκδηλωτικές μορφές του. Ο θυμός εκφράζεται με
κινήσεις αγανάκτησης και διαθέσεις λιντσαρίσματος πανταχόθεν. Το μίσος γίνεται εμφανές από
τους αλαλαγμούς ετοιμοπόλεμων ανθρώπων. Αξιοσημείωτη είναι η σχετική ανοχή των δικαστών
στην εκδίκαση των υποθέσεων βεντέτας. Συνήθως αναγνωρίζονται τα ελαφρυντικά που
εκπορεύονται από τον αλλότριο κώδικα τιμής της βεντέτας. (www.kretanos.wordpress.com/page/26/)

Πολλές φορές ο χώρος που επιλέγεται από τους συγγενείς για την τέλεση του εκδικητικού
φόνου είναι το ίδιο το δικαστήριο, την ώρα που δικάζεται ο δράστης και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια
της αποδεικτικής διαδικασίας ή της απαγγελίας της απόφασης. Η επιλογή αυτή κάθε άλλο παρά
τυχαία είναι, καθώς ο χώρος του δικαστηρίου λειτουργεί συμβολικά και οι «εκδικητές» με αυτόν
τον τρόπο υποδηλώνουν ότι απονέμουν δικαιοσύνη. Η ιστορία, ωστόσο, δεν τελειώνει με την
εκδίκηση της οικογένειας του θύματος. Αντίθετα, στο σημείο αυτό ξεκινά ένας αέναος κύκλος
αντεκδικήσεων ανάμεσα στις «αντίπαλες» οικογένειες, με αποτέλεσμα εκατοντάδες αθώα θύματα
και δεκάδες ξεκληρισμένες οικογένειες.

Υπάρχουν βεντέτες που διήρκεσαν 70 ολόκληρα χρόνια με περισσότερα από 60 θύματα,
όπως αυτή ανάμεσα στις οικογένειες Σαρτζετάκη και Πεντάρη που υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες
βεντέτες που συγκλόνισαν ποτέ την Κρήτη. Η υπόθεση αυτή «έκλεισε» έπειτα από χρόνια με τον
ίδιο τρόπο που λύνονται συνήθως οι βεντέτες. Με τη διαμεσολάβηση ατόμων κύρους που έχαιραν
της εκτίμησης και των δυο αντιμαχόμενων οικογενειών, συνάπτονταν γάμοι μεταξύ μελών των δυο
οικογενειών. Με τον τρόπο αυτόν, οι δυο οικογένειες συγγένευαν και το πάθος για εκδίκηση έσβηνε.
Κάποιες φορές χρειάζονταν διαδοχικοί γάμοι, προκείμενου να σταματήσουν τελείως οι προκλήσεις.
Ένας ακόμα τρόπος για να σταματήσει μια βεντέτα ήταν η διαφυγή των υποψήφιων δραστών ή
θυμάτων σε άλλες πόλεις. (http://www.kritesegaleo.gr/kretike-benteta)

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει αναφορά και στις κοινωνικές και πολιτισμικές
συνιστώσες του φαινομένου της βεντέτας. Το Πρωτοδικείο του Ηρακλείου χτίστηκε το 1833 για να
στεγαστεί η ένοπλη Τουρκική φρουρά της πόλης. Το κτήριο τότε ονομαζόταν «κισλάς», που στα
ελληνικά μεταφράζεται στρατώνας. Μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Τούρκους
κατακτητές το 1898, η κρητική πολιτεία χρησιμοποίησε τον στρατώνα για δικαστικό μέγαρο. Στη
μετακατοχική περίοδο και για όσο καιρό ήταν αναγκαίο, αυτό το δικαστήριο χρησιμοποιήθηκε για
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τις δίκες των δοσίλογων. Δίκες που διεξάγονταν σε εξαιρετικά φορτισμένη ατμόσφαιρα. Η
προσέλευση των ακροατών ήταν μεγάλη. Ανάμεσά τους υπήρχαν συγγενείς των θυμάτων που είχαν
σκοτωθεί εξαιτίας προδοτικών και δολοφονικών πράξεων των κατηγορουμένων. Οι δοσίλογοι ήταν
κατεξοχήν πρόσωπα που συνεργάζονταν με τους Γερμανούς κατακτητές. Συνήθως οι Κρητικοί
εκδικούνταν τους δοσίλογους συμπατριώτες τους, εν συνεχεία οι συγγενείς όσων είχαν αυτομολήσει
στη γερμανική εξουσία χρησιμοποιούσαν τις σχέσεις τους με τους Γερμανούς και σχεδίαζαν την
αντεκδίκηση. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των Γερμανών έκανε τα αντίποινα απέναντι στους
Κρητικούς πατριώτες να παίρνουν διαστάσεις μαζικής σφαγής.
(www.enet.gr/?i=news.el.article&id=315817)

Στις περισσότερες περιπτώσεις κάποιος που συμμετέχει σε κάποια μετακατοχική βεντέτα
εναντίον των δοσίλογων δεν κινείται αποκλειστικά με βάση το προσωπικό του αίσθημα δικαίου.
Συνήθως είναι το ψυχικό του άλγος που τον υποκινεί στις συγκεκριμένες πρακτικές της βεντέτας.
Στον πόνο του πατριώτη Κρητικού συνωθούνται οι μυριόστομες φωνές των συντρόφων του για
συλλογική δικαίωση. Στην ουσία πρόκειται για νομικά δικαιολογημένες αυτοδικίες. Η αλύτρωτη
μνήμη των θυμάτων των δοσίλογων λυτρώνεται είτε μέσα στα δικαστήρια είτε έξω απ' αυτά. (Enet,
2011)

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο βρίσκεται σε ύφεση, υπάρχουν
στοιχεία σύμφωνα με τα οποία παραμένουν κάποιες «εστίες» ανοιχτές, κυρίως στη δυτική Κρήτη
και στις ορεινές περιοχές. Στα ορεινά χωριά οι κοινωνίες παραμένουν κλειστές και η προσωπική
τιμή εξακολουθεί να αποτελεί υψηλή αξία για τους κατοίκους τους.

Αντίθετα, σε περιοχές όπου ο ντόπιος πληθυσμός έχει έρθει σε επαφή με άλλους πολιτισμούς,
η νέα γενιά σπουδάζει και μορφώνεται και το βιοτικό επίπεδο έχει ανεβεί, το «έθιμο» της βεντέτας
έχει πλέον εξασθενήσει. Άλλωστε, όπως υποστηρίζουν και οι ίδιοι οι Κρητικοί, «έστω και στη σκιά,
η διατήρηση της βεντέτας είναι δυσφήμιση για τον τόπο».

Μέσα στα χρόνια το φαινόμενο εκφυλίστηκε και πήρε ακραίες διαστάσεις, όπως στην
περίπτωση εκείνη που κάποιος περνώντας από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, σκότωσε έναν υπάλληλο
για το μοναδικό λόγο ότι ένας μακρινός συγγενής του θύματος είχε σκοτώσει στο παρελθόν ένα
μακρινό συγγενή του.

Τέτοιες περιπτώσεις προκαλούν μόνο απέχθεια και αγανάκτηση. Σήμερα προστίθεται στη
βεντέτα και το έγκλημα της διακίνησης όπλων. Μπορείς να σκοτώσεις από μακριά και να μη σε
καταλάβουν, να μη σε «πάρουν χαμπάρι». Δεν γίνεται πια φονικό με μαχαίρι, αλλά με μακρύκαννο
όπλο και με ενέδρα από μακριά. Διευκολύνεται η τέλεση του εγκλήματος που θα ξεπλύνει το όνομά
σου στην κοινωνία, ενώ μπορείς και να γλιτώσεις επειδή δεν σε είδε κανείς. Στη συνείδηση των
Κρητών η βεντέτα δεν θεωρείται, πάντα, πράξη βαρβαρότητας. Το πρόσωπο που παίρνει εκδίκηση
χαίρει, σε αρκετές περιπτώσεις, σεβασμού. (www.enet.gr/?i=news.el.article&id=291649)

Η βεντέτα αποτελεί ένα φαινόμενο που τρομάζει, προβληματίζει και φέρνει στη μνήμη
πρωτόγονες καταστάσεις. Το άσβεστο πάθος για εκδίκηση καθώς και η αναρχία κυριαρχούν, οι
νόμοι, η λογική δεν επικρατούν. Η βεντέτα που έχει χαρακτηριστεί, πολύ εύστοχα θα λέγαμε, ως ο
"νόμος του αίματος" τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε ύφεση, δυστυχώς όμως σε ορισμένες
περιπτώσεις παραμένει ζωντανή. Παρά το γεγονός ότι τα σύγχρονα κράτη έχουν αποδεχτεί τις αρχές
του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, σύμφωνα με τις οποίες η τιμωρία ενός εγκλήματος είναι
αποκλειστικό προνόμιο του κράτους.

Η βεντέτα αποτελεί ένα είδος παράδοσης, η οποία δεν τελειώνει ποτέ. Περνάει και από γενιά
σε γενιά προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαιώνισή της. Ο γονιός ή ο δάσκαλος μεταφέρει στοιχεία
της παράδοσης στην επόμενη γενιά, τα οποία και ο ίδιος απέκτησε από προηγούμενες γενιές. Αυτός
είναι ο στόχος της παράδοσης άλλωστε, να παραδίδει στις επόμενες γενιές ήθη, έθιμα
καταγεγραμμένα ή άγραφα. Η κρητική βεντέτα, αποτελεί μια μορφή άγραφης παράδοσης. Με τρόπο
σχεδόν ευλαβικό, η αιτία του μίσους και της εκδίκησης μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Είναι
γεγονός ότι τα θύματα της αιμοδιψούς βεντέτας δεν είναι απαραίτητο να εμπλέκονται με τρόπο
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άμεσο στον κύκλο των ανθρωποκτονιών. Είναι αρκετή μια συγγένεια ή μια γνωριμία με τις
αντιμαχόμενες πλευρές για τη θυματοποίηση κάποιου στον κύκλο φόνων της βεντέτας. Έτσι, η
βεντέτα μπορεί να ξεκινήσει ανάμεσα σε δύο οικογένειες και να επεκτείνει την προέλευση των
θυμάτων της σε πολύ περισσότερες οικογένειες των δύο.

Η βεντέτα-εκδίκηση δε θα μπορούσε να μην αγγίξει και τη μουσική της Κρήτης.
Σκιαγραφείται ανάγλυφα σε ένα γνωστό σε όλους ριζίτικο τραγούδι, στο «Πότε θα κάμει ξαστεριά»:

Πότε θα κάμει ξαστεριά,
πότε θα φλεβαρίσει,

να πάρω το ντουφέκι μου,
την όμορφη πατρόνα,
να κατεβώ στον Ομαλό,

στη στράτα του Μουσούρου,
να κάμω μάνες δίχως γιους,
γυναίκες δίχως άντρες,

να κάμω και μωρά παιδιά,
να κλαιν' δίχως μανάδες,
να κλαιν' τη νύχτα για νερό,
και την αυγή για γάλα,
και τ' αποδιαφωτίσματα
τη δόλια τους τη μάνα...

Στο τραγούδι αυτό, περιγράφεται η βεντέτα δυο οικογενειών, το κίνητρο και το αποτέλεσμα
αυτής της εκδίκησης. Πολλούς αιώνες πριν, στα Σφακιά των Χανίων υπήρχε η οικογένεια Σκορδύλη
και στο οροπέδιο του Ομαλού η οικογένεια Μουσούρη που είχε πάρει και ένας δρόμος το όνομα
«στράτα των Μουσούρων».

Οι δυο αυτές οικογένειες ήρθαν σε σύγκρουση με αποτελέσματα ολέθρια και για τις δύο
μεριές. Έτσι αυτό το ριζίτικο τραγούδι, (ριζίτικο λέγεται από τα χωριά τα οποία είναι στις ρίζες των
βουνών και τραγουδήθηκε εκεί), δίνει μια πολύ ακριβή εικόνα για το τι συμβαίνει σε μια βεντέτα. Τι
αισθάνεται εκείνος που κρατάει το όπλο στα χέρια ώστε να προασπίσει την τιμή του. Προφανώς στο
τραγούδι αυτό μιλά κάποιος από την οικογένεια Σκορδύλη. (www.apodimoi-
krites.gr/index.php/afieromata/item/208-o-nomos-tis-ventetas?tmpl=component&print=1)

Είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσει μια βεντέτα, όπως επίσης και να οργανωθεί. Θυμίζει τον
τρόπο που οργανώνονταν τα αντάρτικα της Κρήτης. Η τιμή στην Κρήτη παίζει τον ουσιαστικότερο
ρόλο ύπαρξης στη ζωή του κάθε Κρητικού. Χωρίς τιμή δεν μπορεί να ζήσει κανείς. Έτσι έμαθαν και
αυτό το μήνυμα μεταφέρεται από γενιά σε γενιά ως παράδοση. Τιμή – αξία για τον κρητικό είναι το
όνομά του και το επίθετό του, η καταγωγή του κοινώς. Τιμά όλους τους προγόνους του που πέρασαν
από τη ζωή. Επίσης, το θέμα γάμος, σχέση, φιλία είναι αξίες ακλόνητες στη ζωή της Κρήτης. Ακόμα
και οι οικονομικές διαφορές είναι αιτία δημιουργίας βεντέτας. Μέχρι και το πώς τσουγκρίζεις το
ποτήρι σου με κάποιον έχει σημασία. Ειδικά από αυτό ξεκινούν πολλές παρεξηγήσεις με θέμα τη
ντροπή της τιμής. Μία ακόμα παράμετρος που δίνει ζωή στη βεντέτα στην Κρήτη είναι η ζωοκλοπή
και η οικονομική κυριαρχία σε έναν τόπο.

Ο αρχηγός μιας βεντέτας ονομάζεται πολλές φορές “Καπετάνιος” και ακολουθεί μια
ολόκληρη ιεραρχία από κάτω σαν δέντρο με παρακλάδια. Κάθε παρακλάδι έχει τον τομέα του.
Άλλοι παρακολουθούν, άλλοι “φυλάνε τσίλιες”, άλλοι μεταφέρουν μηνύματα, άλλοι είναι
μεσολαβητές με την αντίπαλη μεριά, άλλοι... εκτελούν, άλλοι είναι σκοποί, άλλοι οργανώνουν
σχέδια εκδίκησης και πάει λέγοντας ανάλογα την κάθε περίσταση. Όλοι τους οπλισμένοι και όλοι
μαζί σκοπό έχουν να εκδικηθούν. Έτσι μπορεί να μεταμορφωθεί μια απλή οικογένεια, όταν η τιμή
κλονιστεί.

http://www.apodimoi-krites.gr/index.php/afieromata/item/208-o-nomos-tis-ventetas?tmpl=component&print=1
http://www.apodimoi-krites.gr/index.php/afieromata/item/208-o-nomos-tis-ventetas?tmpl=component&print=1
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Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν μερικοί από τους κανόνες. (Ανάλογα τον
τόπο και την περίσταση οι κανόνες αναδιαμορφώνονται αντίστοιχα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που
μπορεί να μην υπάρξουν και καθόλου κανόνες). Αρχικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι η βεντέτα δεν
ξεκινά χωρίς προειδοποίηση και στα κρυφά. Η μία οικογένεια, μεταφέρει με τα ανάλογα μέλη της,
το μήνυμα της εκδίκησης στην άλλη οικογένεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο, πολλές βεντέτες
που ξεκινάνε από τους θιγόμενους, γίνονται με την τακτική της ενέδρας. Οι εκδικητές έχουν όσο
χρόνο θέλουν για να μάθουν τους δρόμους διέλευσης των αδικητών ή τις διευθύνσεις των κατοικιών
τους. Σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις βεντέτας έχουν εμπλακεί, είτε ως θύματα είτε ως
φερόμενοι θύτες, πολιτικοί ή πρόσωπα ευρείας αποδοχής. Από τη βεντέτα εξαιρούνται βέβαια οι
γυναίκες, οι ευπαθείς ομάδες (άρρωστοι, ηλικιωμένοι) καθώς και τα παιδιά. Έτσι το βάρος πέφτει
στους ενήλικους άντρες της οικογένειας, διότι θεωρούνται οι πιο δυνατοί και με περισσότερο
θάρρος. Σε περιόδους ανακωχής (λόγω γεωργικών υποχρεώσεων), απλά "παγώνει" μέχρι τη λήξη
αυτών των εκδηλώσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο κώδικας της βεντέτας επέτρεπε μια
προσωρινή ανάπαυλα, την «τρέβα» την εποχή του οργώματος, της σποράς, του θερισμού, του
αλωνίσματος και όταν μάζευαν τις ελιές. Τα αντιμαχόμενα μέρη δούλευαν τότε σε γειτονικά
χωράφια με νεκρική σιγή και τη νύχτα εφοδίαζαν τους πύργους με τρόφιμα και πυρομαχικά. Ο
αγώνας ξανάρχιζε μόλις τέλειωνε η συγκομιδή. Μια περιορισμένη ανακωχή μπορούσε επίσης να
γίνει όταν ένα μέλος των αντιπάλων οικογενειών είχε βαφτίσια, γάμο ή κάτι ανάλογο.

Ο συνηθέστερος φυσικά τρόπος με τον οποίο τέλειωνε η βεντέτα ήταν η εκμηδένιση της μιας
μερίδας, οπότε τα υπολείμματά της σκορπίζονταν σε άλλα χωριά, αφήνοντας τους πύργους και τα
χωράφια τους στο νικητή, ο οποίος έμενε αδιαφιλονίκητος κυρίαρχος, ώσπου μια άλλη οικογένεια
κατόρθωνε να συγκεντρώσει ή να δημιουργήσει αρκετή δύναμη για να τον προκαλέσει.

Μπορούσε όμως και να μείνει αν ήθελε, στο χωριό η νικημένη παράταξη, αν ζητούσε από το
νικητή συγγνώμη με, ένα καθορισμένο τελετουργικό τυπικό. Τα πράγματα ήταν απλούστερα στις
περιπτώσεις φόνων δίχως γενικότερες προεκτάσεις, οπότε, ύστερα από μια καθορισμένη,
απλούστερη από την προηγούμενη, διαδικασία, ο μετανοημένος φονιάς γινόταν ο ιδιαίτερος
προστάτης και ευεργέτης της οικογένειας που αδίκησε όλα αυτά τα θέματα τα τακτοποιούσε ένα
τοπικό συμβούλιο, Ένα γεγονός που μπορούσε να συμβιβάσει τα αντιμαχόμενα μέρη ήταν η
τουρκική απειλή.

Η πιο μακρόχρονη ανακωχή ήταν η γενική τρέβα που ζήτησε ο Μαυρομιχάλης την
παραμονή του πόλεμου της Ανεξαρτησίας. Επίσης, από τους σημαντικότερους κανονισμούς
αποτελεί ο λεγόμενος νόμος της σιωπής. Συγκεκριμένα, κανείς δεν ανταλλάσσει οποιαδήποτε
πληροφορία με κανέναν εκτός της ίδιας του της οικογένειας. Ακόμα και όσοι είναι εκτός βεντέτας,
οι συγχωριανοί δηλαδή, ακόμα και εκείνοι δεν μιλούν ποτέ ακόμα κι αν έχουν δει το οτιδήποτε. Η
εκδίκηση γίνεται με κάθε μέσο. Ανάλογα με την περίσταση, οι κανόνες αυτοί μπορεί να
συμπληρωθούν ή να μειωθούν. Η κρητική βεντέτα όμως, θυμίζει πολλές και την αρρώστια - μάστιγα.

Τον καρκίνο που ενώ μπορεί να “κοιμηθεί”, όταν “ξυπνήσει” - ακόμα και μετά από χρόνια-
καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά του. Καλπάζει με συνέπειες ολέθριες. Σαφώς, πόλεμος μπορεί
να ξεσπάσει και στην ίδια την οικογένεια.

2. Οι πιο αιματηρές βεντέτες της ιστορίας

Φονικά στο χώρου του δικαστηρίου

- Συμβολική χρήση στο χώρο του Δικαστηρίου
Πολλές φορές ο χώρος που επιλέγεται από τους συγγενείς για την τέλεση του εκδικητικού

φόνου στις κρητικές βεντέτες είναι το ίδιο το δικαστήριο, την ώρα που δικάζεται ο δράστης και
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας ή της απαγγελίας της απόφασης.
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Δεν είναι βέβαια μεγάλος ο αριθμός των φονικών αυτών προφανώς εξαιτίας των μεγάλων
πρακτικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει ο δράστης τους (ο εκδικητής). Οι δυσχέρειες αυτές
οφείλονται στα αυστηρά αστυνομικά μέτρα που εφαρμόζονται όταν η κρινόμενη υπόθεση έχει
κακουργηματικό χαρακτήρα (φόνο, απόπειρα φόνου, βιασμό και αποπλάνηση). Ανάμεσα σ' αυτά τα
μέτρα περιλαμβάνονται η σχολαστική σωματική έρευνα σε κάθε εισερχόμενο στο δικαστήριο ώστε
να αποκλείεται η εισαγωγή όπλου σ’ αυτό αλλά και η διαρκής παρουσία μεγάλης αστυνομικής
δύναμης, που μπορεί να αποτρέψει κάθε τυχόν πράξη βίας σε βάρος του κατηγορουμένου. Δεν είναι
δε σπάνιες οι περιπτώσεις που ο Άρειος Πάγος, σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας (άρθρο 136), παραπέμπει για λόγους δημόσιας τάξης την εκδίκαση των εφέσεων σε
φορτισμένες υποθέσεις έξω από τα γεωγραφικά όρια της Κρήτης και συγκεκριμένα στο Εφετείο
Πειραιά. Τέτοιες παραπομπές στο Εφετείο Πειραιά έχουν γίνει εντελώς πρόσφατα για τις υποθέσεις
των αδελφών Μπονατάκη που κατηγορήθηκαν για το φόνο του Κουκουλά, των Στριλιγγάδων και
των Τσαπάκηδων και Φουντουλάκηδων.

- Η περίπτωση του Ιωάννη Παπαδόσηφου - Φόνος Ι. Βενιεράκη
Η περίπτωση του Γιάννη Παπαδόσηφου, που σκότωσε το φονιά του γιου του Γιάννη

Βενιεράκη στις 20 Δεκεμβρίου του 1988 στην αίθουσα του Εφετείου Πειραιώς, είναι από τις πιο
γνωστές στην πρόσφατη ιστορία της κρητικής βεντέτας. Η ιδιαιτερότητά της εντοπίζεται και στην
ευρηματικότητα του πατέρα που πέρασε στη δικαστική αίθουσα το όπλο της αντεκδίκησης, ένα
«Παραμπέλουμ», κρύβοντάς το κάτω από τη μεγάλη γενειάδα του. Το στερέωσε μάλιστα με τη
χοντρή φανέλα του μέσα από το πουκάμισο.

Ο Παπαδόσηφος δεν είχε το όπλο μαζί του, όταν μπήκε πρώτη φορά στο Εφετείο. Το είχε
αφήσει οπλισμένο και απασφαλισμένο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου ενός φίλου του. Κάποια
στιγμή βγήκε από την αίθουσα για να πιει καφέ. Επέστρεψε προσποιούμενος τον ανήμπορο στους
φρουρούς που του έκαναν σωματική έρευνα.

Μία ώρα αργότερα επανέλαβε την έξοδό του και είδε ότι οι φρουροί δεν του έκαναν έλεγχο.
Λίγο πριν από τις 12 βγήκε για τελευταία φορά από την αίθουσα, πήρε το όπλο, το έκρυψε στη
γενειάδα και κατευθύνθηκε στην αίθουσα για να ολοκληρώσει την αποστολή του. Ο γιος του
Παπαδόσηφου και ο δράστης είχαν μια απλή γνωριμία. Ο δράστης «χολώθηκε όταν πληροφορήθηκε
από κάποια συνδεόμενη με αυτόν γυναίκα ότι ο Μανώλης την είχε συμβουλεύσει να είναι
προσεκτική στη σχέση της με τον Βενιεράκη». Στη συνάντηση που επιδίωξαν ο Βενιεράκης
πυροβόλησε τον νεαρό Παπαδόσηφο με δύο σφαίρες στο στήθος, που του επέφεραν ακαριαία το
θάνατο.

- Το τέλος ενός αιμοσταγούς προδότη - Εκδίκηση Γεωργίου Βρέτζου με φόνο του Νίκου Μαγιάση
Εξίσου όμως χαρακτηριστικές είναι και δύο άλλες περιπτώσεις φονικών, που διαπράχθηκαν

κατά τα αμέσως μετακατοχικά χρόνια μέσα στην αίθουσα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, όπου
συνεδρίαζε το Ειδικό Δικαστήριο Δοσίλογων. Πρόκειται για: 1) τον φόνο του Νίκου Μαγιάση, τον
οποίο σκότωσε (30 Απριλίου 1947) με μαχαιριές στην κοιλιά πάνω στο εδώλιο του κατηγορουμένου
ο Γεώργιος Βρέντζος εκδικούμενος με τον «βιβλικό» αυτό τρόπο το θάνατο του αδελφού του
Μιχάλη και 2) τους αδελφούς Κώστα, Σταύρο, Μαρία και Χαρίκλεια Σωμαράκη και τη μητέρα τους
Ελένη τους οποίους έσφαξαν οι συγγενείς των θυμάτων τους αμέσως μετά την απαγγελία της
απόφασης (30 Οκτωβρίου 1945).

Στην κατηγορία αυτή θα μπορούσε να συγκαταλεγεί και ένα άλλο φονικό που έγινε στην
αίθουσα του Πταισματοδικείου Περάματος το 1969 με δράστη τον Δαμιανό Παρασύρη κάτοικο
Ζωνιανών και θύμα τον ανωγειανό Ιωάννη Βρέντζο, γνωστό και ως «Λορντογιάννη». Ο Δαμιανός
Παρασύρης έσφαξε με μαχαίρι τον Βρέντζο μέσα στο δικαστήριο και ενώ διεξαγόταν μια άλλη δίκη
άσχετη και με τους δύο, εκδικούμενος το θάνατο του αδελφού του Γιώργου, γνωστού με το
παρατσούκλι «δικηγόρος», τον οποίο ο Βρέντζος είχε σκοτώσει το 1945 στην περιοχή «Δύο
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Αοράκια» του Ηρακλείου για κτηνοτροφικές διαφορές. Ο Δαμιανός Παρασύρης καταδικάστηκε για
τη βεντέτα αυτή από το Κακουργιοδικείο Χανίων σε συνολική ποινή κάθειρξης 20 ετών και 2
μηνών (αρ. αποφάσεως 95/6-11-1970). Λίγο μετά την αποφυλάκισή του, «άγνωστος»
αποπειράθηκε να τον σκοτώσει με κυνηγετικό όπλο μέσα στο καφενείο του στα Ζωνιανά. Μερικά
σφαιρίδια τον κτύπησαν στην περιοχή του λαιμού χωρίς όμως να προκαλέσουν το θάνατό του. Η
πλευρά του αποδίδει την απόπειρα αυτή σε στενό συγγενή του Λοντρογιάννη, χωρίς όμως να
διαθέτει τις απαραίτητες αποδείξεις. Πάντως η ανάμνηση της βεντέτας αυτής εξακολουθεί να
παραμένει νωπή και να δηλητηριάζει τις σχέσεις μεταξύ Ζωνιανών και Ανωγειανών, όπως φάνηκε
προ ολίγων ετών με την ευκαιρία της εφαρμογής του σχεδίου «Καποδίστρια». Ένας από τους
λόγους που έκαναν τους Ανωγειανούς να αποκρούουν τη διοικητική τους συνένωση με τα Ζωνιανά
ήταν η βεντέτα αυτή.

«Τα δίκια θα γεννούσι»
- Σαρτζετάκηδες - Πεντάρηδες: 45 χρόνια φονικών αντεκδίκησης

Νεκρός στο Κερατσίνι ο Σπύρος Βομβολάκης που θεωρήθηκε ηθικός αυτουργός για 3
φόνους και τον τραυματισμό ενός αγοριού, για τους οποίους καταδικάστηκε ο αδελφός του Βασίλης,
το 1984. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι σφαίρες που γάζωσαν το σώμα του 60χρονου Σπύρου
Βομβολάκη, στο Κερατσίνι, ήταν σφαίρες εκδίκησης, 23 χρόνια μετά την καταδίκη του σε τέσσερις
φορές ισόβια, για ηθική αυτουργία σε τρεις φόνους και τον τραυματισμό ενός 9χρονου αγοριού, με
φυσικό αυτουργό τον αδελφό του Βασίλη ο οποίος είχε επίσης καταδικαστεί στην ίδια ποινή.

Τα αίτια των φονικών ήταν πιθανότατα πολιτικά στο φορτισμένο πολιτικό τοπίο των αρχών
της δεκαετίας του ’80 και δεν φάνηκε τότε στη δίκη που έγινε στο Ηράκλειο, να σχετίζονται άμεσα
με την αιματηρή βεντέτα Σαρτζετάκηδων-Πεντάρηδων που άρχισε τη δεκαετία του ’40, μέτρησε
τουλάχιστον 60 νεκρούς και ουσιαστικά έκλεισε το 1985 όταν ο Βαγγέλης Πεντάρης βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ και ανήλικος θύτης, ψήφισε ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Χρήστο Σαρτζετάκη. Ο Β.
Πεντάρης, είχε σκοτώσει τον Ευτύχη Σαρτζετάκη, τον επονομαζόμενο «Κανάρη», αρχηγό της
οικογένειας, για να εκδικηθεί τον θάνατο του 14χρονου αδελφού του Ανδρέα. Τα φονικά των
Βομβολάκηδων, το 1982, προκάλεσαν σοκ στο πανελλήνιο, για την αγριότητα τους αλλά και για τον
φόβο, ότι θα ξανάρχιζε ένας νέος κύκλος αίματος.

- Το ιστορικό της βεντέτας Σαρτζετάκηδων-Πεντάρηδων
Ποιος ήταν ο Σπύρος Βομβολάκης, που έπεσε νεκρός ενώ βάδιζε σε ένα δρόμο στο

Κερατσίνι, με οκτώ σφαίρες από 45άρι πιστόλι στο κορμί του;
Τον Μάρτιο του 1981, καταδικάζεται σε φυλάκιση 13 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε

βάρος του Ι.Γ. Σαρτζετάκη και φυλακίζεται στην Αγυιά από όπου δραπετεύει λίγο αργότερα. Ενώ
ήταν δραπέτης, ο αδελφός του Βασίλης, 43 χρόνων τότε, από το Βαφέ Αποκορώνου, βγαίνει
«παγανιά» στην πλατεία και αρχίζει να θερίζει Σαρτζετάκηδες.
 Πυροβολεί και σκοτώνει τον Ευστράτιο Σαρτζετάκη, πρόεδρο της κοινότητας.
 Πυροβολεί και σκοτώνει τον Γεώργιο Σ. που πήγε να βοηθήσει τον συγγενή του και στη

συνέχεια τη γυναίκα του Ελένη που έτρεξε κοντά στον άντρα της.
Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο παραπεμπτικό βούλευμα, όταν βγήκε από το σπίτι της, την

καταδίωξε και την εκτέλεσε. Στη συνέχεια, επιστρέφει κοντά στον Ευστράτιο και του δίνει τη
χαριστική βολή. Η γυναίκα του Ευστράτιου με τα δύο παιδιά τους φτάνει στην πλατεία και μόλις
την βλέπει ο Βομβολάκης, σηκώνει το όπλο. Η μία και μοναδική σφαίρα, καρφώνεται στο στήθος
του εννιάχρονου Γιώργου και τον τραυματίζει σοβαρά. «Λυπήσου τουλάχιστον τα παιδιά» τον
εκλιπαρούσε η μητέρα τους που είδε τον άντρα της σε μια λίμνη αίματος. Σύμφωνα με το βούλευμα
ο Βασίλης Βομβολάκης, σταμάτησε να πυροβολεί «γιατί του τελείωσαν οι σφαίρες».

Ο δράστης, στην απολογία του, ανέφερε ότι έκανε τους φόνους μετά από παρότρυνση του
αδελφού του, ο οποίος αργότερα συνελήφθη. Κάθισαν και οι δύο στο εδώλιο του ΜΟΔ Ηρακλείου,
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τον Ιανουάριο του 1984. Ο Β. Βομβολάκης, ανέφερε στο δικαστήριο ότι σκότωσε τον Ευστράτιο Σ.
γιατί είχε δεχτεί πυροβολισμό από αυτόν και μάλιστα έδειξε μια ουλή στο πόδι του, όμως ο
εισαγγελέας Γ. Ζορμπάς τον αντέκρουσε λέγοντας ότι αυτοπυροβολήθηκε για να βρει ελαφρυντικό.
Στο ρεπορτάζ της «Π» αναφερόταν τότε «Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν σκότωσε μόνο τον Ευστράτιο,
απάντησε ότι είχε μίσος εναντίον των Σαρτζετάκηδων και πυροβολούσε όποιον έβλεπε μπροστά του.

Τέλος, είπε ότι είχε διαφορές μαζί τους γιατί ανήκαν σε διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις.»
Ο Σ. Βομβολάκης, αρνήθηκε την κατηγορία, επικαλούμενος την απουσία του από το Βαφέ την
περίοδο εκείνη. Μάλιστα, όταν άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου που τον καταδίκαζε σε
τέσσερις φορές ισόβια για ηθική αυτουργία στους φόνους και τον τραυματισμό, αναφώνησε «Αύριο
το πρωί να βγάλετε απόφαση να με εκτελέσετε». Η ίδια ποινή επιβλήθηκε και στον φυσικό
αυτουργό, τον αδελφό του ενώ τρία μέλη του δικαστηρίου, πρότειναν να του επιβληθεί η ποινή του
θανάτου!

Ο Σπύρος Βομβολάκης, είχε εκτίσει μέρος της ποινής του στην Αλικαρνασσό και όσοι τον
γνώριζαν, τον έβλεπαν συχνά στο Ηράκλειο, όπου περνούσε τις μέρες της άδειάς του. Μετά την
αποφυλάκιση του, εγκαταστάθηκε στο Κερατσίνι. Εκεί, τον εκτέλεσαν. Ο ποινικολόγος, Δημήτρης
Ξυριτάκης, που μελετά το φαινόμενο της βεντέτας στην Κρήτη, αναφέρει ότι ο φόνος του Σ.
Βομβολάκη, είναι σίγουρα μια πράξη αντεκδίκησης, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συνέχεια και
αναβίωση της μεγάλης βεντέτας μεταξύ Πεντάρηδων και Σαρτζετάκηδων. «Νομίζω ότι αυτή η
υπόθεση έχει κλείσει οριστικά και το περιστατικό αυτό είναι καθαρά συμπτωματικό» τόνισε.

- Πάτημα Αποκορώνου Χανίων
Το τελευταίο επεισόδιο της μακροχρόνιας αναζήτησης του διαβόητου δραπέτη, Βαγγέλη

Σελιανάκη, γράφτηκε πριν τέσσερα χρόνια στις 4 Ιανουαρίου 2011, στο χωριό του Σελιανάκη,
Αρχοντική Ρεθύμνου. Αστυνομικοί της Ομάδας Ειδικών Αποστολών βρέθηκαν σήμερα το πρωί
στην Αρχοντική, καθώς είχαν πληροφορίες ότι εκεί βρισκόταν ο Σελιανάκης. Ο 55χρονος δραπέτης
αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών κι επιχείρησε να διαφύγει. Ακολούθησε ανταλλαγή
πυροβολισμών, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο εδώ και 15 χρόνια δραπέτης από τις κλειστές φυλακές
Ν. Αλικαρνασσού.

Ο Βαγγέλης Σελιανάκης στις 16 Αυγούστου 1994 είχε σκοτώσει τον 24χρονο Κώστα
Μουζουράκη, στο Πάτημα Αποκορώνου, λόγω κτηματικών διαφορών. Επιχείρησε να διαφύγει στον
Καναδά αλλά συνελήφθη το Φεβρουάριο του 1995 στο αεροδρόμιο και ένα χρόνο αργότερα
καταδικάστηκε σε ισόβια. Ωστόσο, τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου είχε αποδράσει από τις φυλακές
Αλικαρνασσού και έκτοτε αναζητούνταν.

Όλα ξεκίνησαν το 1994 στο χωριό Πάτημα Αποκορώνου Χανίων, όταν βρέθηκε
στραγγαλισμένη αφού προηγουμένως είχε βιαστεί η 53χρονη τότε Φωτούλα Μουζουράκη. Για τη
δολοφονία είχαν συλληφθεί οι Μιχάλης Δικονιμάκης και ο φίλος του Νίκος Πολλάκις οι οποίοι
καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη όμως ο φονικός κύκλος της βεντέτας μόλις άνοιγε. Στις 16
Αυγούστου 1994 σε ορεινή περιοχή της κοινότητας Κουρνά Αποκορώνου, βρέθηκε νεκρός ο
24χρονος Κώστας Μουζουράκης, γιος της Φωτούλας Μουζουράκη. Τον είχαν πυροβολήσει δύο
φορές από σχετικά μικρή απόσταση. Τον Νοέμβριο του 1994 ο Γιάννης Μουζουράκης, 26 χρόνων,
τότε μαζί με άλλα δύο άτομα δολοφόνησε τον Μανώλη Δικονιμάκη, 54 χρόνων. Ο Δικονιμάκης
ήταν πατέρας του Μιχάλη Δικονιμάκη, που είχε κατηγορηθεί και καταδικαστεί για τη δολοφονία της
Φωτούλας Μουζουράκη. Στις 13 Δεκεμβρίου 1994, άγνωστος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του το
Σήφη Δικονιμάκη, 28 χρόνων.

Το ατύχημα έγινε στη Μυτιλήνη. Ο νεαρός οδηγούσε μοτοποδήλατο και είχε μαζί του
καραμπίνα, που εκπυρσοκρότησε και τον σκότωσε. Ήταν γιος του Μανώλη Δικονιμάκη και
αδερφός του Μιχάλη. Στις 23 Σεπτεμβρίου 1995, ο Βαγγέλης Σελινιάκης, δολοφονήθηκε με
κυνηγετική καραμπίνα σε ενέδρα που του έστησαν άγνωστοι στον επαρχιακό δρόμο Αργυρούπολης
Ρεθύμνου Επισκοπής. Ήταν ανιψιός του 37χρονου τότε και νεκρού σήμερα Ευάγγελου Σελινιάκη,
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που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Κώστα Μουζουράκη και για την οποία καταδικάστηκε σε
ισόβια κάθειρξη. Δραπέτευσε όμως από τις δικαστικές φυλακές Αλικαρνασσού στις 21 Ιουλίου
1996 και θεωρείτο ως ο υπ' αριθμόν ένα ύποπτος για εκείνη τη δολοφονία. Ο Γιάννης Μουζουράκης,
δολοφονήθηκε το 1999 στο Περιστέρι.

Στη ζώνη του είχε περασμένο το περίστροφό του, που εδώ και πέντε χρόνια που κατεζητείτο
από την Αστυνομία, κουβαλούσε πάντα μαζί του. Ξαφνικά δέχτηκε μια ριπή από σφαίρες. Δεν
πρόλαβε να αντιδράσει. Ούτε το όπλο του κατάφερε να χρησιμοποιήσει. Έπεσε στο έδαφος και
σύρθηκε μερικά μέτρα.

- Ο ματωμένος κύκλος των Στριλιγκάδων
Το ιδιαίτερο γνώρισμα της βεντέτας αυτής, που τη διαφοροποιεί αισθητά από τις άλλες,

βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν διαδραματίζεται ανάμεσα στα μέλη αντίπαλων οικογενειών, όπως
συνήθως συμβαίνει στην Κρήτη, αλλά ανάμεσα σε μέλη της ίδιας οικογένειας, των Στριλιγκάδων.
Οι Στριλιγκάδες είναι μια μεγάλη, δυνατή, και ιστορική οικογένεια, που ζει κατά βάση σε ένα
ορεινό κεφαλοχώρι του Ψηλορείτη, τα Λειβάδια και ασχολείται με την κτηνοτροφία.
Η βεντέτα των Στριλιγκάδων είναι πρόσφατη και αφορά δύο παρακλάδια της ίδιας οικογένειας: Της
οικογένειας, δηλαδή, του Χαρίδημου Ιωάννου Στριλιγκά και του ξαδέλφου του Χαρίδημου
Εμμανουήλ Στριλιγκά. Η πρώτη από τις δύο αυτές ξαδελφικές οικογένειες ακούγεται με το
παρανόμι «Ζάρφιδες» και η δεύτερη με το παρανόμι «Γεωργαλήδες». Πρόκειται, δηλαδή, για μια
ενδοοικογενειακή βεντέτα, είδος μάλλον σπάνιο στην Κρήτη, όπου ο δεσμός της οικογένειας είναι
ισχυρός ακόμη και σε μέλη της, που δεν τα συνδέει κάποια συγγένεια, αλλά απλώς η συνωνυμία.
Στις μεγάλες κρητικές οικογένειες επιβιώνουν ακόμη ιεραρχίες και διαδικασίες αποδεκτές από
όλους, χάρη στις οποίες εξουδετερώνονται οι όποιες διαφορές ανάμεσα στα μέλη.

Στη συγκεκριμένη βεντέτα είναι πρωτοφανής ο μεγάλος αριθμός πράξεων αντεκδίκησης που
ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα από το 1987 που άρχισε το κακό με
το θάνατο του Μανώλη Στριλιγκά έως το 1995 όπου και δολοφονήθηκε ο Χαρίδημος Εμμανουήλ
Στριλιγκάς. Άλλη μια ένδειξη του φοβερού μίσους που γεννήθηκε ανάμεσά τους είναι το ακόλουθο
περιστατικό, που κατατέθηκε στην τελευταία ανάμεσα τους δίκη στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο
Λασιθίου τον Οκτώβριο του 1996 από τον μάρτυρα Ε.Σινολάκη γαμπρό του Χαρίδημου Ι.
Στριλιγκά. Ο μάρτυρας αυτός κατέθεσε ότι ο Χαρίδημος Ε.Στριλιγκάς πατέρας του σκοτωμένου στις
18/5/1987 15ετούς Μανώλη, είχε δώσει εντολή να σβηστεί από την ταφόπλακα του υιού του το
επίσημο οικογενειακό όνομα (Εμμανουήλ Στριλιγκάς) και στη θέση του να αναγραφεί το όνομα
Εμμανουήλ Γεωργαλής. Η πράξη αναγνωρίζεται ως ότι η γενιά του μολύνθηκε θανάσιμα από το
δηλητήριο του μίσους και της αξίζει ένα καινούργιο ξεκίνημα με καινούριο όνομα.

Μέχρι τον Μάιο του 1987 που βρέθηκε σκοτωμένος ο Μανώλης Στριλιγκάς οι σχέσεις
ανάμεσα στις δύο ξαδελφικές οικογένειες ήταν πολύ καλές. Το μίσος και η αλληλοϋπόβλεψη μπήκε
ανάμεσά τους όταν ο πατέρας του σκοτωμένου Χαρίδημος με την επίμονη παρότρυνση της συζύγου
του Άννας, άρχισε να υποπτεύεται ότι ο γιος του δεν αυτοπυροβολήθηκε παίζοντας με το πιστόλι
του πατέρα του όπως πίστευαν, αλλά ότι τον σκότωσαν ο ξάδελφός του Γιώργος κατόπιν εντολής
του πατέρα του, Χαρίδημου Ιωάννη Στριλιγκά. Παρά τις εξηγήσεις που δόθηκαν, ο Χαρίδημος
Στριλιγκάς θα εμείνει στις υποψίες του και θα κάνει μια κίνηση με μεγάλη σημασία, παίρνει την
οικογένειά του και εγκαθίσταται στο Πέραμα, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Από εκεί θα
συνεχίσει τις ενέργειές του εναντίον του ξαδέλφου του και του ανιψιού του.

Η Εισαγγελία Ρεθύμνης ασκεί δίωξη εναντίον του για ανθρωποκτονία εκ προ θέσεως, του
μεν Γεωργίου Στριλιγκά ως φυσικού αυτουργού και του Χαρίδημου ως ηθικού αυτουργού. Πολύ
αργότερα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρεθύμνης θα απαλλάξει και τους δύο από κάθε
κατηγορία. Η ιατροδικαστική έκθεση θα αποφανθεί ότι ο πυροβολισμός στο κεφάλι του Μανώλη
δεν έγινε από απόσταση και δικαιολογεί αυτοπυροβολισμό.
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Στις 16 Αυγούστου 1989 ο Χαρίδημος Στριλιγκάς θα συναντήσει τον ανιψιό του Γιάννη
Στριλιγκά και θα τον χτυπήσει με πυροβόλο όπλο στον αυχένα προκαλώντάς του σοβαρό
τραυματισμό. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά δέχτηκε ότι ο κατηγορούμενος προέβει
στην πράξη σε κατάσταση ψυχικού βρασμού. Τελικά ο Χαρίδημος θα εκτίσει μόνο 4μισι χρόνια
μετά την αποφυλάκισή του και θα εγκατασταθεί στο χωριό της συζύγου του Παρηγοριά Χανίων
ακολουθώντας το σχετικό πανάρχαιο έθιμο, που θέλει τον δράστη να μετακομίζει μαζί με τα μέλη
της οικογένειας του μακριά από τον τόπο του εγκλήματος. Στις 25/06/1990 θα βρεθεί σκοτωμένη με
σφαίρα στο σπίτι της η Αγάπη Στριλιγκά, σύζυγος του Χαρίδημου. Για τη δολοφονία αυτή που είχε
τη σφραγίδα εκδικητικού φόνου, θεωρήθηκε ύποπτος, ο μόλις αποφυλακισθείς ξάδελφός του
Χαρίδημος Ε.Στριλιγκάς. Οι δύο αυτοί θάνατοι που δεν θα εκκαθαριστούν ποτέ δικαστικά, θα
επιβαρύνουν αντικειμενικά τις σχέσεις ανάμεσα στους Ζάρφιδες και Γεωργαλήδες οι οποίοι δίνουν
τη δική τους ερμηνεία κατά το συμφέρον τους κάθε φορά.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Γιάννη Στριλιγκά τον κατέστησε παραπληγικό με παράλυση
όλων των άκρων. Η οικογένειά του λοιπόν είχε κάθε λόγο να θυμάται την αιτία του κακού. Ο
τρόπος με τον οποίο εκτελέστηκε ο φόνος Χαρίδημου Ε.Στριλιγκά στις 21/8/1995 δείχνει πως οι
δράστες γνώριζαν καλά τον τρόπο τέλεσης της κρητικής βεντέτας, όπως αυτός διαμορφώθηκε τα
τελευταία 20 χρόνια. Οι δράστες του φόνου ακολούθησαν μια "συνταγή" που προσιδιάζει στην
τέλεση της κρητικής βεντέτας και συνοψίζεται σε δύο λέξεις: ενέδρα & μακρύκανο πυροβόλο όπλο.
Ο Χαρίδημος χτυπήθηκε με 12 σφαίρες μοιρασμένες σε 3 ριπές μπροστά στα μάτια της συζύγου του
Άννας. Οι δράστες του φονικού, παρά τις κατηγορίες απέναντι στον Νίκο και Μανώλη Στριλιγκά
δεν βρέθηκαν ποτέ.

Κριτική

Οι βεντέτες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης των Κρητικών, είναι ένα έθιμο
που μεταδιδόταν και συνεχίζει να μεταδίδεται μέχρι και σήμερα σε ορισμένα ορεινά χωριά της
Κρήτης, από γενιά σε γενιά. Παρόλο που το φαινόμενο αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα οι ντόπιοι
φοβούνται να μιλήσουν στις τοπικές Αρχές για τα περιστατικά αυτά με αποτέλεσμα οι δράστες να
παραμένουν άγνωστοι, ατιμώρητοι και το φαινόμενο να συνεχίζει να αποτελεί ισχυρή εστία
"φωτιάς" που καίει ολόκληρες κοινωνίες.

Οι Κρητικοί συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να οπλοφορούν απαρεμπόδιστα με την πιο
ασήμαντη αφορμή να εμπλέκονται σε καυγάδες με τραγικά αποτελέσματα στις περισσότερες
περιπτώσεις.

Όλα αυτά έχουν ως άμεση συνέπεια το νησί να είναι «στιγματισμένο», οι εμπλεκόμενοι
εκτός του ότι καταστρέφουν την ζωή τους μπαίνοντας φυλακή με το παρώνυμο «φονιάδες», χάνουν
τις περιουσίες τους, ως συνέπεια απομακρύνονται από αγαπημένα φιλικά και οικογενειακά πρόσωπα
αλλά και βρίσκονται πλέον αποστασιοποιημένοι από κάθε μορφή κοινωνικής ζωής και δράσης.

Το παράδοξο είναι πως όλα αυτά συνυπάρχουν στον 21ο αιώνα καθώς οι άνθρωποι αυτοί
βρίσκονται «με το ένα πόδι στον τεχνολογικό κόσμο και με το άλλο στην τήρηση αυτού του
αιματηρού εθίμου». Εφόσον οι Αστυνομικές Αρχές και η τοπική αυτοδιοίκηση «αδυνατούν» από
ένα σημείο και μετά να σβήσουν αυτές τις ανοιχτές εστίες θα πρέπει οι πολίτες να πάψουν να
υποστηρίζουν τέτοιες «νομικές πράξεις» αλλά να υιοθετούν τους θεσπισμένους νόμους του Κράτους,
λύνοντας τις διαφορές τους με διάλογο.

Η αποκοινωνικοποίηση των Κρητικών που εμπλέκονται στις βεντέτες θα πρέπει να
απασχολήσει σοβαρά την Πολιτεία, διότι λόγω αυτών, άτομα βρίσκονται στο περιθώριο, ανίκανα να
συνεχίσουν με φυσιολογικούς ρυθμούς τη ζωή τους, αλλά και ολόκληρα χωριά κινδυνεύουν να
αφανιστούν.
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Οδηγίες Συγγραφής Άρθρων

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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