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H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΟΧΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

Μάρκος Γεωργιλάκης
Γλύπτης, Επίκουρος Καθηγητής Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
m_georgilakis@yahoo.gr

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία ερευνάται η σχέση της χαλκοχυτικής (ένας από τους τρόπους

κατεργασίας του χαλκού και των κραμάτων του) με τη γλυπτική. Τα αιτήματα της γλυπτικής
αποτέλεσαν προκλήσεις για τη χαλκοχυτική και τα επιτεύγματά της αποτέλεσαν αιτία διεύρυνσης των
ορίων της τέχνης. Μελετώντας την ιστορία της μιας, συγχρόνως παρακολουθούμε και την ιστορία της
άλλης. Η συμβολή και η στενή σχέση της χαλκοχυτικής στην εξέλιξη της γλυπτικής παρατηρείται σε
όλη την πορεία των χρόνων, με κομβικό σημείο την επινόηση και εφαρμογή της «μεθόδου του χαμένου
κεριού», τον 6ο π.Χ. αιώνα για την Ελλάδα.

Πολλές φορές η γλυπτική, η τέχνη, η κοινωνία γενικά, αισθάνεται την ανάγκη να «ξαναδεί» την
πορεία της, να «ξανακοιτάξει» όσο πιο βαθιά, όσο πιο πίσω μπορεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις (όπως
αναγέννηση, μοντέρνα περίοδος κ.ά.) συναντά έννοιες και αξίες που απέκτησαν μια διαχρονική, ίσως
και αιώνια, σημασία. Η περίπτωση της χαλκοχυτικής μας καλεί να το σκεφτούμε, αφού παρά την
τεράστια επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη, πεισματικά παραμένει ίδια. Η χαρακτηριστική οσμή
του εξατμιζόμενου κεριού, εισάγει ευχάριστα τον κάθε επισκέπτη στην ατμόσφαιρα ενός καλλιτεχνικού
χυτηρίου. Εκεί που αργότερα θα συντελεστεί μπροστά στα μάτια του το «θαύμα», όπου η άμορφη μάζα
του μετάλλου ρευστοποιείται και μετασχηματίζεται σε έργο τέχνης, ικανό να πορευτεί στην αιωνιότητα.
Αυτό ίσως να μην είναι τίποτα άλλο από την ίδια την έννοια της τέχνης, την ίδια την έννοια της
δημιουργίας.

Λέξεις κλειδιά: χαλκοχυτική, γλυπτική

Εισαγωγή

Η χαλκοχυτική (ένας από τους τρόπους κατεργασίας του χαλκού και των κραμάτων του)
συνδέθηκε εξαρχής άρρηκτα με τη γλυπτική. Τα αιτήματα της γλυπτικής αποτέλεσαν προκλήσεις
για τη χαλκοχυτική και τα επιτεύγματά της αποτέλεσαν αιτία διεύρυνσης των ορίων της τέχνης.
Μελετώντας την ιστορία της μιας, συγχρόνως παρακολουθούμε και την ιστορία της άλλης. Η
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συμβολή και η στενή σχέση, της χαλκοχυτικής στην εξέλιξη της γλυπτικής παρατηρείται σε όλη την
πορεία, με κομβικό σημείο την επινόηση και εφαρμογή της «μεθόδου του χαμένου κεριού», τον 60
π.Χ. αιώνα για την Ελλάδα.

Ο πολιτισμός της περιόδου του χαλκού στην Ελλάδα παρήκμασε τον 120 π.Χ. αιώνα, χωρίς
να αφήσει γλυπτική παράδοση που να μπορεί να διατηρηθεί στους σκοτεινούς χρόνους που
ακολούθησαν. Η πολύπλοκη τεχνική που είχε κατακτηθεί και η πλούσια διακόσμηση που τη
χαρακτήριζε ξεχάστηκαν συγχρόνως με τη κατάρρευση της ισχυρής ανακτορικής εξουσίας που τη
προστάτευε. Ακολούθησε παρακμή σε όλα τα επίπεδα και από τα μέσα του 11ου έως τα μέσα του
10ου π.Χ. αιώνα περίπου, χάνεται η επαφή με τα κέντρα παραγωγής χαλκού και κασσίτερου. Από
αυτό τον κανόνα εξαιρείται η Κρήτη και Κύπρος που καθόλη την ιστορία έπαιξαν σημαντικό ρόλο
στη διατήρηση και εξέλιξη τόσο της χαλκουργίας, όσο και στην αναγέννηση της Ελληνικής τέχνης.

Η επαφή με την Ανατολή και την Αίγυπτο, που ανακτάται από τα μέσα του 10ου π.Χ. αιώνα,
προσφέρει εκτός από τη γνώση του χαλκού και της χαλκουργίας, νέες εικόνες, εμπειρίες,
ερεθίσματα, που συμβάλλουν στην αναγέννηση των καλλών τεχνών στην Ελλάδα, που αρχίζει με
την κυρίως Γεωμετρική περίοδο. Με την είσοδο στον 8ο π.Χ. αιώνα, νέα περίοδος ακμής ξεκινά.
Εκτός από τα μικρά, άτεχνα πήλινα ειδώλια που μέχρι τότε παράγονταν, άρχισαν να χυτεύονται
πολλά μικρά χάλκινα ειδώλια και μικρές χάλκινες μορφές ζώων, που προορίζονταν είτε για
προσαρτήματα σε χρηστικά αντικείμενα είτε ως αναθήματα στα ιερά, τα οποία είχαν δημιουργηθεί.

Για τη δημιουργία αυτών των έργων χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές της χύτευσης και της
σφυρηλάτησης-τορευτικής. H πρώτη μορφή χύτευσης συνίσταται στη δημιουργία με κερί του
ειδωλίου, το οποίο περιβάλλεται με στρώμα πηλού. Η φόρμα αυτή που δημιουργείται ψήνεται και
αποβάλλεται το κερί. Τη θέση του κενού που προέκυψε από την εξάτμιση του κεριού καταλαμβάνει
το λειωμένο μέταλλο και έτσι το αρχικά κέρινο ειδώλιο μετατρέπεται σε χάλκινο. Με τον τρόπο
αυτό χύτευσης μόνο μικρού μεγέθους, συμπαγή και σχετικά απλά στη σύνθεση τους έργα
μπορούσαν να χυτευθούν. Κάθε άλλη προσπάθεια προσέκρουε σε σοβαρά τεχνικά προβλήματα που
ανέκυπταν. Η μέθοδος αυτή έθετε, λοιπόν, όρια στην καλλιτεχνική δημιουργία. Ανταποκρινόταν
όμως στην αντίληψη και στις απαιτήσεις της εποχής.

Η εξέλιξη της τέχνης της γλυπτικής και η χαλκοχυτική

Η σφυρηλάτηση - τορευτική χρησιμοποιήθηκε ευρέως τον 8ο και 7ο π.Χ. αιώνα για την
κατασκευή μεσαίου μεγέθους αγαλμάτων. Οι τορευτές έχοντας πλούσια εμπειρία από την
κατασκευή ασπίδων κ.λπ. μπορούσαν να φιλοτεχνούν μεγαλύτερου μεγέθους έργα, σφυρηλατώντας
ελάσματα χαλκού και στερεώνοντάς τα μετά σε ξύλινους πυρήνες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα
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αυτής της μεθόδου είναι τα τρία χάλκινα ειδώλια που βρέθηκαν στην Κρήτη και το τμήμα του
φυσικού μεγέθους αγάλματος φτερωτής, Θεάς που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας.

Ο τεχνίτης αρχικά χρησιμοποιούσε τον πηλό για το πλάσιμο των ειδωλίων. Η μετάβασή του
στο κερί ήταν μια άνετη και φυσιολογική εξέλιξη, αφού ως γνωστόν τα δύο αυτά υλικά έχουν
παρόμοιες δυνατότητες και πλάθονται με τον ίδιο τρόπο στα μικρά μεγέθη, που απαιτούσε η εποχή.
Σε όλη την εξέλιξη της χαλκοχυτικής το κερί είναι το ενδιάμεσο σημαντικό στάδιο-υλικό.

Τα πήλινα ειδώλια μετά το ψήσιμό τους διακοσμούνταν με χρώμα, ενώ τα χάλκινα, γίνονταν
αντικείμενο κατεργασίας μετά τη χύτευση και διατηρούσαν το χρώμα τους. Αυτό είναι και μια από
τις πρώτες διαφορές μεταξύ των χάλκινων και των άλλων ειδωλίων, που με την εξέλιξη της
γλυπτικής θα παραμείνει ως ένα από τα σημαντικότερα σημεία διαφοροποίησης.

Τη γεωμετρική εποχή διαδέχεται η δαιδαλική περίοδος με τα δικά της μορφοπλαστικά
χαρακτηριστικά. Την περίοδο αυτή το μέγεθος των αγαλμάτων γίνεται μεγαλύτερο.
Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της τεχνοτροπίας είναι η «Θεά της Auxerre», ύψους 65 εκ. που έγινε
γύρω στο 640-630 π.Χ. σε πωρόλιθο, και άλλα. Επίσης, η γνωστή «Νικάνδρη» ύψους 1,70 μ., που
σμιλεύτηκε γύρω στο 650 π.Χ. στο μάρμαρο και βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Σημαντικό χαρακτηριστικό επίσης αυτής της περιόδου ήταν η συστηματική χρήση της μήτρας. Η
εισαγωγή και χρήση της στην αρχαία Ελλάδα, έδωσε τη δυνατότητα μαζικής παραγωγής έργων και
οδήγησε στην τυποποίηση και εν τέλει στη διάδοση της δαιδαλικής τεχνοτροπίας. Μας εισάγει
επίσης στην έννοια του αντιγράφου και του πολλαπλού, κάτι που θα υλοποιηθεί από την εξέλιξη της
χαλκοχυτικής αργότερα και θα παίξει σημαντικό ρόλο στην πορεία της τέχνης και του πολιτισμού
γενικότερα.

Μπορεί η μορφή χύτευσης που ακολουθείτο να μην επέτρεπε τη χύτευση μεγάλου μεγέθους
αγαλμάτων, η εμπειρία όμως που συσσωρεύτηκε και η τεχνογνωσία που κατακτήθηκε συντέλεσαν
ώστε, από τις αρχές έως τα μέσα του 7ου π.Χ. αιώνα, η χαλκοχυτική να περάσει σε ένα νέο στάδιο,
τη χύτευση κοίλων εσωτερικά έργων όπως η «γυναικεία δαιδαλική κεφαλή» από την Ολυμπία που
έγινε γύρω στο 650 π.Χ.

Tον 6ο π.Χ. αιώνα, στη γλυπτική κυριαρχούν η μορφή του κούρου και της κόρης. Έργα
μνημειακά, τοποθετημένα κυρίως σε εξωτερικό χώρο. Το υπερφυσικό μέγεθος στα αγάλματα, που
ξεκίνησε με τη δαιδαλική τεχνοτροπία, την αρχαϊκή περίοδο γίνεται κανόνας. Το υλικό που
επιλέχθηκε για τη φιλοτέχνηση αυτών των έργων είναι το μάρμαρο, υλικό που υπήρχε σε αφθονία
και καλή ποιότητα στην Ελλάδα και συγχρόνως άντεχε στην έκθεση στον εξωτερικό χώρο και στο
χρόνο.

Η πλαστική των κούρων ξεκινά με τον «κούρο της Ν. Υόρκης», 600 π.Χ. περίπου, με την
αντιρρεαλιστική και διακοσμητική απόδοση των διαφόρων μελών του ανθρωπίνου σώματος π.χ.
αυτιά μύες κ.ά., και φτάνει ως τον «Αριστόδικο», 510-500 π.Χ., με ποιο φυσιοκρατικές λύσεις στην
πλαστική του. Η αντίληψη της εποχής και ο τρόπος κατασκευής των κούρων εξυπηρετείτο από το
υλικό, το μάρμαρο, και από τη διαδικασία της λάξευσης. Συγχρόνως όμως διαπιστώνονται και όλοι
οι περιορισμοί στη σύνθεση, στην κίνηση, στη ματιέρα, κ.ά., που έθεταν το ίδιο το υλικό και η
μέθοδος της κατεργασίας του. Παράλληλα, τον 6ο π.Χ. αιώνα, η συσσωρευμένη εμπειρία των
χαλκοχυτών οδήγησε στην επινόηση και εφαρμογή της «μεθόδου του χαμένου κεριού», της
διαδικασίας δηλ. χύτευσης μεγάλου μεγέθους, κοίλων εσωτερικά, αγαλμάτων που είχε ξεκινήσει
ήδη από τον 7ο π.Χ. αιώνα.

Τα χαρακτηριστικά αυτής της νέας φάσης της χύτευσης είναι ότι το έργο πλάθεται με κερί
πάνω σε ένα προκατασκευασμένο πήλινο πυρήνα. Ο καλλιτέχνης έτσι έχει τη δυνατότητα να
δουλέψει το έργο του με μεγαλύτερη άνεση και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη φόρμα του. Το έργο
στο τέλος, αφού αφαιρεθεί ο αρχικός πήλινος πυρήνας, θα είναι κοίλο εσωτερικά.

Με τον τρόπο αυτό χυτεύθηκε το 530-520 π.Χ. περίπου, ο «Απόλλων του Πειραιά», με
ενιαία χύτευση. Με την ίδια μέθοδο αλλά τμηματικά χυτεύθηκε, τον 5ο π.Χ. αιώνα, ο «Ηνίοχος των
Δελφών».
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Η μέθοδος αυτή ονομάζεται «μέθοδος του χαμένου κεριού» και η παραλλαγή αυτή «άμεση
χύτευση». Λέγεται «άμεση» γιατί χυτεύεται το ίδιο το έργο που ο καλλιτέχνης έπλασε στο κερί.
Έτσι, δίνεται μεν η δυνατότητα να χυτευθούν μεγάλου μεγέθους έργα, τα οποία ο καλλιτέχνης
έπλασε με αμεσότητα και άνεση χρόνου, παραμένει όμως το μειονέκτημα πως, αν κατά τη
διαδικασία εκτέλεσης παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, το έργο ίσως να χανόταν εξ’ ολοκλήρου.
Επίσης το έργο παρέμενε μοναδικό, δεν μπορούσε να χυτευθεί αντίγραφό του, δηλαδή δεν
μπορούσε να ικανοποιηθεί η διάθεση, για παραγωγή πολλαπλών, που είχε διατυπωθεί ήδη από τη
δαιδαλική περίοδο. Η επινόηση της χύτευσης με τη «μέθοδο του χαμένου κεριού», αποδίδεται στους
Σάμιους τεχνίτες Ροίκο και Θεόδωρο που έζησαν τον 6ο π.Χ. αιώνα.

Η εφαρμογή της μεθόδου αυτής συμπίπτει με την αρχαϊκή τέχνη των κούρων, την εποχή
δηλαδή που κυριαρχεί η λάξευση του μαρμάρου. Έτσι αν και η πλαστική στο κερί είναι μια εντελώς
διαφορετική διαδικασία από αυτή της λάξευσης, έργα όπως ο «Απόλλων του Πειραιά»
χαρακτηρίζονται από την αισθητική των μαρμάρινων κούρων. Ο δρόμος όμως για τη φιλοτέχνηση
έργων με άλλο υλικό, με άλλη πλαστική και τεχνική διαδικασία έχει ήδη ανοίξει. Οι αλλαγές που η
νέα αυτή διαδικασία φέρνει, φαίνονται εάν συγκριθεί ο «Αριστόδικος» με τον «Απόλλωνα του
Πειραιά», έργα του τέλους του 6ου π.χ. αιώνα.
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Οι καλλιτέχνες της αρχαϊκής εποχής διδάσκονται από τη φύση, εξελίσσονται και χωρίς να
αντιλαμβάνονται ούτε να επιδιώκουν το ρεαλισμό, αναζητούν πλαστικότερη απόδοση της φόρμας,
απελευθέρωση της κίνησης, της σύνθεσης και γενικά διεύρυνση της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Το άλμα πραγματώνεται τον 5ο π.Χ. αιώνα, οπότε ο βαθμός του ρεαλισμού προχωρεί. Με
την πορεία αυτή διερευνάται η ίδια η έννοια του χώρου και φθάνουμε στον 4ο π.Χ. αιώνα, όπου η
γλυπτική αποδίδει πλέον τον τρισδιάστατο καλλιτεχνικό χώρο.

Η διαδικασία της πλαστικής, που ήταν πλέον γνωστή, αναπτύσσεται, βελτιώνεται και τον 5ο
π.Χ. αιώνα, με την ώθηση του ρεαλισμού κάνει άλματα. Τα αγάλματα πλέον πλάθονται με πηλό,
που στηρίζεται πάνω σε αρματούρα-σκελετό, που μπορεί να πάρει όποια κίνηση ο καλλιτέχνης
επιθυμεί. Ο πηλός είναι ένα εύπλαστο υλικό που προσφέρει άνεση κατά τη διάρκεια του
πλασίματος, εύκολα προστίθεται και αφαιρείται υλικό και διορθώνεται κάθε λάθος. Τα πήλινα αυτά
προπλάσματα μεταφέρονται στο γύψο με τη διαδικασία του καλουπιού και τα γύψινα πλέον έργα
γίνονται τα πρότυπα είτε για τη λάξευση σε μάρμαρο είτε για τη χύτευση σε χαλκό.

Την περίοδο αυτή η διαδικασία της χύτευσης σιγά - σιγά τροποποιείται. Από το γύψινο έργο
βγαίνει ένα νέο καλούπι, που μέσα σε αυτό θα επιστρωθεί κερί, το οποίο αργότερα θα δώσει τη θέση
του στο χαλκό. Η παραλλαγή αυτή της «μεθόδου του χαμένου κεριού», ονομάζεται «έμμεση
χύτευση», αφού δεν χυτεύεται το ίδιο το έργο που αρχικά πλάστηκε, όπως στην «άμεση χύτευση»,
αλλά ένα κέρινο αντίγραφό του.

Η διαδικασία αυτή προσέφερε πολλά. Το έργο χυτεύεται τμηματικά με ασφάλεια, που
σημαίνει ότι έδινε τη δυνατότητα για πιο τολμηρές συνθέσεις, για μεγαλύτερη ελευθερία στην
κίνηση κ.ά. Το καλούπι από το οποίο προέκυψε, το κέρινο ομοίωμα δεν καταστρέφεται και έτσι
μπορούμε να ξαναχυτεύσουμε όποιο τμήμα του έργου καταστραφεί κατά τη χύτευση. Επίσης, από
το ίδιο καλούπι μπορούν να χυτευθούν πολλά αντίγραφα του ίδιου έργου.

H τεχνική αυτή απελευθέρωσε και έδωσε υπόσταση στη διαδικασία της πλαστικής, που μαζί
με τη διαδικασία της λάξευσης αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν τους δύο βασικούς
πυλώνες της γλυπτικής. Επίσης απελευθέρωσε όλες τις δυνατότητες της πλαστικής, πράγμα που
συναντάμε σε όλη τη μετέπειτα πορεία της τέχνης. Η διαδικασία αυτή χύτευσης αποτελεί ορόσημο
στην εξέλιξη της χαλκοχυτικής και της γλυπτικής, αφού, κατά βάση, παραμένει αναλλοίωτη ως τις
μέρες μας. Κυρίως χρησιμοποιείται η παραλλαγή της «έμμεσης χύτευσης» για ασφάλεια, αν και
πολλές φορές χρησιμοποιείται και αυτή της «άμεσης» ή συνδυασμός και των δύο.

Την κλασική εποχή, αν και μας είναι γνωστή από τα μαρμάρινα έργα της Ολυμπίας και του
Παρθενώνα κυρίως, χυτεύθηκαν πάρα πολλά χάλκινα έργα. Χιλιάδες τέτοια έργα υπήρχαν στην
Ρόδο, στην Αθήνα, στην Κόρινθο, στην Ολυμπία και αλλού. Μόνο στο χαλκοπλάστη Λύσιππο
αποδίδονταν 1500 περίπου έργα. Οι σπουδαίοι γλύπτες ήταν συγχρόνως και χαλκοπλάστες και
τορευτές. Με τη «μέθοδο του χαμένου κεριού» έγιναν μεταξύ των άλλων και έργα ορόσημα στην
ιστορία της γλυπτικής όπως ο «Αποξυόμενος» του Λύσιππου, ο «Δισκοβόλος» του Μύρωνα, ο
«Δορυφόρος» του Πολύκλειτου και πολλά άλλα.
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Τα μαρμάρινα έργα και του 5ου και του 4ου π.Χ. αιώνα, όπως γνωρίζουμε ήταν χρωματισμένα,
ενώ τα χάλκινα όχι. Νέες δυνατότητες έκφρασης προέκυψαν από την εκμετάλλευση της ίδιας της
φύσης των υλικών. Ο τελικός χρωματισμός των χάλκινων έργων, προέκυπτε από την αναλογία του
κράματος και από τις ιδιαίτερες προσμίξεις, που ανάλογα με την περίπτωση, πρόσθεταν. Eίναι
γνωστό πως οι γλύπτες προτιμούσαν διαφορετικά κράματα για τα έργα τους. Ο Μύρων π.χ.
χρησιμοποιούσε Αιγηνίτικο χαλκό, Ο Πολύκλειτος Δηλιακό κ.ά. Στην Ιλιάδα αναφέρεται πως ο
Ήφαιστος ρίχνει στη χοάνη εκτός από χαλκό και κασσίτερο, χρυσό και άργυρο. Ο Πλούταρχος μας
λέει ότι ο γλύπτης Σιλαλίων ρίχνει στο χαλκό άργυρο, προκειμένου να επιτύχει την ωχρότητα του
θανάτου στο πορτραίτο κάποιας Ιοκάστης, ενώ ο Ρόδιος Αριστονίδας κατάφερε να προσθέσει
σίδηρο στο χαλκό, για να αποδοθεί το κοκκίνισμα της ντροπής. Η αναλογία 15% σε κασσίτερο
προσδίδει τελικά στο κράμα το χρώμα του χρυσού, π.χ. «ο κρατήρας του Δερβενίου», ιδιότητα που
εκμεταλλεύτηκαν ευρέως την περίοδο μετά την Αναγέννηση. Τα άλογα του Αγ. Μάρκου
χυτεύθηκαν με κράμα σχεδόν από καθαρό χαλκό, προκειμένου να επιτύχει η επιχρύσωση που
ακολούθησε. Ρόλο επίσης έπαιξε και ο συνδυασμός με την τορευτική, η έκχυση και ένθεση
μετάλλων στο σώμα του γλυπτού και ο συνδυασμός με άλλα υλικά π.χ. οστό για τα μάτια κ.ά.

H αισθητική εκμετάλλευση των υλικών που συστηματικά έκαναν οι χαλκοχύτες της εποχής,
συνεχίστηκε σε όλη τη μετέπειτα πορεία της γλυπτικής, ιδιαίτερα κατά τη μοντέρνα περίοδο της
τέχνης. Ο χρόνος ακόμα παρουσίασε εκπλήξεις όσον αφορά τον τελικό χρωματισμό των χάλκινων
αγαλμάτων. Παρουσίασε την πατίνα, τη χημική ένωση δηλαδή με διάφορα άλλα στοιχεία, κάτι που
μέχρι σήμερα συστηματικά αναζητούμε και εφαρμόζουμε.

«Έπειτα σταμάτησε η τέχνη», θεωρούσε ο Πλίνιος, περιγράφοντας την μετά Λύσιππο εποχή,
παρά το γεγονός ότι διαπίστωνε αναζωογόνηση μετά από 150 χρόνια περίπου. Βέβαιο είναι ότι η
προσωπικότητα και οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου άλλαξαν τον τότε γνωστό κόσμο. Το
νέο πολιτικό και κοινωνικό κλίμα που διαμορφώθηκε επηρέασε βαθιά τις τέχνες, που τη νέα αυτή
εποχή είχαν ως προορισμό την τέρψη των ηγεμόνων και των ανθρώπων, παρά τη δόξα των θεών και
του κράτους.

Την περίοδο αυτή έχουμε τελειοποίηση της τεχνικής της χύτευσης. Δίνεται έτσι η
δυνατότητα να χυτευθούν κολοσσιαία αγάλματα, όπως ο «κολοσσός της Ρόδου», που φιλοτέχνησε
τον 3ο π.Χ. αιώνα ο μαθητής του Λύσιππου, Χάρης, ύψους πάνω από 30 μ. Η έννοια του
υπερφυσικού μεγέθους, που με τη χαλκοχυτική υλοποιείται σε τόσο μεγάλη κλίμακα είναι ένα θέμα
που συνεχώς επανέρχεται στην ιστορία της τέχνης. Από το μυθικό Τάλλο, το χάλκινο γίγαντα –
φύλακα της Κρήτης, ως τον «κολοσσό της Ρόδου», ένα από τα επτά θαύματα της αρχαιότητας, τον
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έφιππο ανδριάντα του Μεγάλου Πέτρου, ύψους 6 μ., που χυτεύθηκε ολόκληρος σε μία χύτευση και
χρειάστηκαν 16 τόνοι χαλκού, τον 18ο μ.Χ. αιώνα, τα υπερφυσικά έργα του Η. Moore του 20ου
αιώνα, έως και σήμερα.

Την όψιμη, επίσης, Ελληνιστική περίοδο αρχίζει η αντιγραφή κλασικών έργων τέχνης, και
αυτό αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της. Συνήθεια που συνεχίζεται συστηματικά και
από τους Ρωμαίους.

Κατά τη Ρωμαϊκή εποχή, που κατά πολύ
στηρίχτηκε στην Ελληνιστική, εκτός από την αντιγραφή
έργων της κλασικής αρχαιότητας, ανθεί και η μεταφορά
αγαλμάτων από την Ελλάδα στη Ρώμη για να
διακοσμηθούν οι αυλές των αυτοκρατόρων και των
αξιωματούχων της. Δυστυχώς πολλά απ’ αυτά τα έργα
χάθηκαν σε ναυάγια και ακόμα περισσότερα δεν άντεξαν
στη μανία των ανθρώπων να τα ξαναλειώσουν για να
κάνουν νομίσματα, κανόνια και διάφορα άλλα. Από τα
χιλιάδες έργα της κλασικής περιόδου, μόνο δώδεκα
έχουν σωθεί, ικανά όμως να μαρτυρήσουν το επίπεδο,
στο οποίο είχε φθάσει η γλυπτική σε συνεργασία με τη
χαλκοχυτική.

Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο συνεχίζεται η χύτευση
έργων γλυπτικής, και μεγάλων διαστάσεων, όπως ο
έφιππος ανδριάντας του Μάρκου Αυρήλιου, ύψους 4,24
μ. Οι Ρωμαίοι επίσης χρησιμοποίησαν κυρίως τον
ορείχαλκο, κράμα χαλκού - ψευδαργύρου για να
πετύχουν λεπτότερα τοιχώματα.

Σε μεγάλες χρονικές περιόδους η γλυπτική, για
ιστορικούς λόγους, παραμένει χωρίς σημαντική εξέλιξη
έως και στάσιμη, π.χ. Μεσαίωνας, Βυζάντιο κ.ά. Τις περιόδους αυτές παρόμοια είναι και η τύχη της
χαλκοχυτικής. Είτε παραμένει στο ίδιο επίπεδο είτε ξεχνιέται εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου, όπως στην
περίπτωση της Ελλάδας. Είναι όμως εντυπωσιακό πως κάθε φορά που η γλυπτική κάνει άλματα,
κάθε φορά που η τέχνη εξελίσσεται, οι ίδιοι οι γλύπτες αναζητούν, μαθαίνουν ή ξαναανακαλύπτουν
την καλλιτεχνική χύτευση.

Μια τέτοια περίοδος είναι και η Αναγέννηση
(15ο - 16ο μ.Χ. αιώνα), η αναγέννηση του κλασικού
πνεύματος, όπως είναι σωστότερα. Πολλά από τα έργα
ορόσημα της εποχής είναι έργα χαλκοπλαστικής. Οι
«πύλες του παραδείσου», του Lorenzo Ghiberti, από
επιχρυσωμένο μπρούτζο. Ο έφιππος ανδριάντας του
«Gattamelata» του Donatello, ύψους 3,40 μ. Η
προσπάθεια του Leonardo da Vinci να χυτεύσει τον,
ύψους 7 μ. έφιππο ανδριάντα του Francesco Sforza,
είναι μόνο μερικά από αυτά. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός
ο Benvenuto Cellini(1500-1571) στην αυτοβιογραφία
του περιγράφει τον ενθουσιασμό και το πάθος που του
προκαλούσε η διαδικασία της χύτευσης κάθε φορά που
την ασκούσε ή ξαναανακάλυπτε πτυχές της.

Θεωρούσε τη χαλκοχυτική μέρος της γλυπτικής
διαδικασίας και ο ίδιος ήταν συγχρόνως γλύπτης,
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χαλκοχύτης και τορευτής, διατηρώντας έτσι την παράδοση του χαλκοπλάστη Λύσιππου και
μεταδίδοντάς την στους γλύπτες του 20ου αιώνα.

Η μοντέρνα περίοδος της γλυπτικής (19ο- 20ο αιώνα ) εγκαινιάζεται από το αριστούργημα
του Α.Rodin με τίτλο «η εποχή του χαλκού», που εκτέθηκε το 1877. Σε αυτήν τη περίοδο που οι
εκφραστικές δυνατότητες φθάνουν στα όρια τους, οι δυνατότητες της πλαστικής δεν θα μπορούσαν
να αποκαλυφθούν σε αυτό το εύρος χωρίς τη βοήθεια της χαλκοχυτικής. Η εκμετάλλευση των
εκφραστικών δυνατοτήτων των υλικών, που ξεκίνησε κατά την αρχαιότητα με τη χύτευση των
αγαλμάτων, διευρύνεται και γίνεται ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της γνωρίσματα που μέχρι
σήμερα διατηρούνται.

Έργα όπως αυτά του A. Giacometti, ίσως να
μην υπήρχαν αν δεν υπήρχε η δυνατότητα της
χύτευσης, ούτε τα υπερφυσικά έργα του H. Moore,
που προαναφέραμε.

Στην Ελλάδα, ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του
γλύπτη Χρήστου Καπράλου, που χρειάστηκε να
ξαναανακαλύψει τη «μέθοδο του χαμένου κεριού»,
προκειμένου να χυτεύσει τα έργα για τη συμμετοχή
του στην Μπιενάλε της Βενετίας το 1962. Ο ίδιος
μάλιστα αναφέρει στην αυτοβιογραφία του. «…το
χυτήριο δούλευε με πρωτόγονο τρόπο. Δηλαδή χωρίς
να το καταλάβουμε φθάσαμε στα χνάρια των
προγόνων μας…».

Συμπέρασμα

Πολλές φορές η γλυπτική, η τέχνη, η κοινωνία γενικά, αισθάνεται την ανάγκη να «ξαναδεί»
την πορεία της, να « ξανακοιτάξει » όσο πιο βαθιά, όσο πιο πίσω μπορεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις
(όπως αναγέννηση, μοντέρνα περίοδος κ.λ.π.) συναντά έννοιες και αξίες που απέκτησαν μια
διαχρονική, ίσως και αιώνια, σημασία. Η περίπτωση της χαλκοχυτικής μας καλεί να το σκεφτούμε,
αφού παρά την τεράστια επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη, πεισματικά παραμένει ίδια. Η
χαρακτηριστική οσμή του εξατμιζόμενου κεριού, εισάγει ευχάριστα τον κάθε επισκέπτη στην
ατμόσφαιρα ενός καλλιτεχνικού χυτηρίου. Εκεί που αργότερα θα συντελεστεί μπροστά στα μάτια
του το «θαύμα», όπου η άμορφη μάζα του μετάλλου ρευστοποιείται και μετασχηματίζεται σε έργο
τέχνης ικανό να πορευτεί στην αιωνιότητα. Αυτό ίσως να μην είναι τίποτα άλλο από την ίδια την
έννοια της τέχνης, την ίδια την έννοια της δημιουργίας.

Μελετώντας την ιστορία της χαλκοχυτικής και της γλυπτικής, την αλήθεια μπορεί να τη
συναντήσουμε στο μύθο, τότε που ο «χαλκεύς» Ήφαιστος σφυρηλατούσε την ασπίδα του Αχιλλέα,
τότε που η θεά Αθηνά έπλαθε με πηλό το ομοίωμα ενός αλόγου, τότε που ο γλύπτης Δαίδαλος
κόλλαγε με κερί τα φτερά του Ίκαρου, τότε που η έννοια καλλιτέχνης αποδιδόταν με τη λέξη
τεχνίτης.
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

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

Περίληψη
Πρόθεση της παρούσας έρευνας είναι να εξηγήσει πως η θεώρηση και οι αρχές σχεδιασμού του

τοπίου, από την Αναγέννηση έως τις αρχές του 19ου αιώνα, αναπτύσσονται σε αναφορά προς το τοπίο
της κλασσικής Ελληνικής αρχαιότητας. Παρά τις ελλείψεις των απαραίτητων στοιχείων τεκμηρίωσης,
η αναφορά αυτή συνεισφέρει πρότυπα καθοριστικά για την αρχιτεκτονική τοπίου του 18ου και των
αρχών του 19ου αιώνα. Πρότυπα τα οποία διαθέτουν επιπλέον χαρακτήρα πολιτικό που απορρέει από
την εμβληματική συνάφεια του νεοκλασσικισμού με την ανάπτυξη των νεότερων Δυτικών αστικών
πολιτευμάτων.

Αλλά η παρούσα εργασία τονίζει επιπλέον την κεντρική σημασία που το Ελληνικό τοπίο
εξακολουθεί να διαθέτει για το Δυτικό και τον παγκόσμιο πολιτισμό, όπως και τις σημερινές
δυνατότητες προβολής. Δυνατότητες προβολής συσχετισμένες με την προσπάθεια ενίσχυσης της
σημερινής φυσιογνωμίας περιοχών ή πόλεων της χώρας μας, τόσο για πολιτιστικούς, πολιτισμικούς
και πολιτικούς λόγους, όσο και για λόγους οικονομικούς.

Καταληκτικά, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάλογων δυνατοτήτων προτείνεται το τοπίο της
Αρκαδίας, υποδεικνύοντας τον πλούτο των ευκαιριών που χαρακτηρίζουν γενικότερα τον σύγχρονο
Ελληνικό χώρο και το σύγχρονο Ελληνικό τοπίο, αστικό και εξω-αστικό.

Λέξεις κλειδιά: Ελληνικό τοπίο, Διαφωτισμός, Νεοκλασσικισμός, Αρκαδία.

Αντί Προοιμίου. Διαμαρτυρίες και υποθέσεις

Η εισήγηση που ακολουθεί έχει να κάνει με την κεντρική επιστημονική επισήμανση του
γράφοντος, σύμφωνα με την οποία η νεότερη ιστορία της θεώρησης και του σχεδιασμού του τοπίου,
από την Αναγέννηση έως και τον 19ο αιώνα, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την επανεγγραφή
αναφορών που παραπέμπουν στην Ελληνική Αρχαιότητα. Η επισήμανση αυτή βρίσκεται σε άμεση
αναντιστοιχία με τη μειωμένη διάθεση των Ελλήνων διανοουμένων της γενιάς μου γενικά και των
Ελλήνων αρχιτεκτόνων της γενιάς μου ειδικότερα, να επιμείνουν στην αναγνώριση ανάλογων
σχέσεων, όπως αυτές για παράδειγμα που υποδεικνύουν την ιδιαίτερη πολιτιστική και πολιτική, ας
επαναλάβουμε και ας τονίσουμε αυτόν τον δεύτερο προσδιορισμό, «πολιτική» σημασία που διαθέτει
ο νεοκλασσικισμός.

Την εξήγηση για την προηγούμενη παράδοξη αυτή αναντιστοιχία η οποία εγγίζει συχνά τα
όρια της αποστροφής, κατανόησα μόλις πρόσφατα. Στη διάρκεια μιας ημερίδας, αφιερωμένης στη
σχέση του αστικού σχεδιασμού με το περιαστικό τοπίο και τη δυνατότητα ανάπτυξης τοπιακών
παρεμβάσεων στο εσωτερικό αστικών περιοχών, διαπίστωσα πως το σύνολο των εισηγήσεων
αφορούσε περιβαλλοντικές επισημάνσεις ή εκφραστικές κατευθύνσεις τις οποίες ακολουθεί η
συνθετική σχεδιαστική προσέγγιση της σύγχρονης τοπιοτεχνίας γενικά, χωρίς όμως να τίθεται το
ζήτημα του ιστορικού υποβάθρου του τοπίου. Εντούτοις η ημερίδα είχε οργανωθεί από το Ιταλικό

mailto:mor@arsisarc.gr
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Πανεπιστήμιο La Sapienza -Roma 1,1 στη Ρώμη, σε μια πόλη δηλαδή όπου η φυσική
περιβαλλοντική ποιότητα του τόπου επ’ ουδενί λόγω μπορεί να αποχωριστεί από το ιστορικό της
υπόβαθρο. Επιπλέον οι ομιλητές της ημερίδας ήταν όλοι, με εξαίρεση τον γράφοντα, Ιταλοί.

Για ποιόν λόγο όμως οι Ιταλοί συνάδελφοι αναφέρονταν στο Ιταλικό τοπίο και στο τοπίο της
Ρώμης, αμελώντας να επισημάνουν την ιδιαίτερη σημασία που τα τοπία αυτά διαθέτουν για τη
νεότερη Ευρώπη και τον Δυτικό κόσμο, για τον πολιτισμό τους και την πολιτική τους συγκρότηση;
Για ποιόν λόγο συχνά οι Έλληνες συνάδελφοί μου αναφέρονται στο Ελληνικό τοπίο και στο τοπίο
της Αθήνας, σαν να είναι οποιαδήποτε τοπία στην Ευρώπη; Για ποιο λόγο αγνοούν πως υπήρξαν
καθοριστικά για τη συγκρότηση της νεότερης Ευρωπαϊκής και Δυτικής πολιτιστικής και πολιτικής
αυτοσυνειδησίας, υποβαθμίζοντας ταυτόχρονα και την ανάλογη σημασία που διαθέτει ο
νεοκλασσικισμός;

Μια πρώτη εξήγηση μπορεί να αναφερθεί στην νεωτεριστική αρχιτεκτονική παιδεία η οποία
χαρακτηρίζει την πλειοψηφία των σύγχρονων Ελλήνων αρχιτεκτόνων και πιθανόν και των Ιταλών
συναδέλφων τους. H επιρροή του μοντερνισμού, παρά την παρεμβολή των μεταμοντέρνων
θεωρήσεων και των ακόμη πλησιέστερων σε εμάς σύγχρονων προσεγγίσεων, εξακολουθεί μάλλον
να ευθύνεται για την υποτίμηση του νεοκλασσικισμού, των κλασσικιστικών αναφορών ενγένει,
υποβαθμίζοντας τόσο τη διεθνιστική πρόθεση των ανάλογων τάσεων όσο και την πολιτιστική και
πολιτική συμμετοχή τους στη συγκρότηση της νεότερης Ευρώπης και του Δυτικού Κόσμου.

Μια δεύτερη εξήγηση έχει να κάνει με την κατά τεκμήριο μειωμένη ιστορική παιδεία της
ομάδας των επιστημόνων και επαγγελματιών εκείνων οι οποίοι ασχολούνται μεν με το τοπίο, αλλά
προέρχονται από την περιοχή της φυσιογνωστικής προσέγγισης. Γεωπόνοι, δασολόγοι,
περιβαλλοντολόγοι διαθέτουν συνήθως περιορισμένη παιδεία στους τομείς της ιστορίας ή της
ιστορίας των τεχνών. Για τους τομείς αυτούς οι αρχιτέκτονες έχουν βέβαια καλλίτερη γνώση,
μπορεί όμως, όπως μόλις παρατηρήσαμε, να τους προσεγγίζουν με διάθεση ιστορικά μεροληπτική.

Μια τρίτη εξήγηση εμφανίζεται επίσης ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, όχι μόνο γιατί υποδεικνύει
πολιτικά κίνητρα για τη συνολική ιστορική υποβάθμιση που αναφέραμε, αλλά γιατί αφορά επιπλέον
μεγάλες ομάδες πληθυσμού και όχι αναγκαστικά εξειδικευμένους επιστήμονες ή επαγγελματίες.

Η εξήγηση αυτή παραπέμπει στην πολιτική εκμετάλλευση του κλασσικισμού από καθεστώτα
αυταρχικά, τόσο για την Ιταλία όσο και για την Ελλάδα, με τρόπο που προκάλεσε τη σύνδεση της
ιστορικής μνήμης με τραυματικές πολιτικές εμπειρίες, στις χώρες αυτές ιδιαίτερα οι οποίες
ταυτίζονται με το κλασσικό παρελθόν. Εντούτοις ο ιταλικός φασισμός, όπως και οι δυο περίοδοι
δικτατοριών στην Ελλάδα, πριν και μετά τον πόλεμο, δεν είναι δυνατόν να μονοπωλήσουν τα
εκφραστικά υποδείγματα ιστορικών περιόδων οι οποίες ακριβώς ταυτίζονται με τον αντίποδα του
πολιτικού αυταρχισμού - με την αρχαία δηλαδή δημοκρατία.

Σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε και αν μεσολάβησε ενδιάμεσα, ανάμεσα στον 19ο αιώνα και
την εποχή μας, είναι αδιανόητο να μην κατανοούμε τη συνταρακτική επιρροή των αρχαίων
υποδειγμάτων, του αρχαίου Ελληνικού τοπίου εν προκειμένω, στην Ευρωπαϊκή και στη Δυτική
ιστορία και, ακόμη κρισιμότερο, να μη διεκδικούμε την υπόμνηση στη διεθνή κοινότητα, αυτής της
καταγωγικής σχέσης.

1 Ημερίδα με τίτλο «Margini Urbani – In and Out» («Αστικά Όρια - Εντός και Εκτός») που οργανώθηκε στο πλαίσιο του
κύκλου διδασκαλίας υποψηφίων διδακτόρων της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Sapienza της Ρώμης, με
κατεύθυνση διδακτορικής έρευνας «Progettazione e Gestionedell’ Ambiente e del Paesagio - Σχεδιασμός και Διαχείριση
Περιβάλλοντος και Τοπίου» (Ρώμη, 25η 2ου 2013). Στην ημερίδα αυτή ο γράφων παρουσίασε την εισήγηση με τίτλο
«UrbanMarginsInandOut. An Epistemic Reversal». Επίσης συμμετείχε σε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα το θέμα της
ημερίδας, «Margini Urbani – In and Out».
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Εικ. 1: Thomas Eakins - Arcadia (1883 περίπου)

Το Αντικείμενο της Εισήγησης. Η πολιτιστική και πολιτική αναφορά των νεότερων Δυτικών
κοινωνιών στο αρχαίο Ελληνικό τοπίο

Ας προχωρήσουμε όμως στην ομαλότερη παρουσίαση των απόψεων μας… Η εισήγηση που
ακολουθεί επιμένει να καταδείξει, το επισημάναμε προηγούμενα, πως η αναφορά στο τοπίο της
κλασσικής Ελληνικής αρχαιότητας συνεισφέρει, από την Αναγέννηση ήδη έως το σημαντικό για τη
συγκρότηση του νεότερου Ελληνικού κράτους 19ο αιώνα, πρότυπα καθοριστικά για τη θεώρηση και
το σχεδιασμό του τοπίου. Πρότυπα τα οποία διαθέτουν επιπλέον πολιτικό «εμβληματικό»1
χαρακτήρα.

Αλλά επιμένει επίσης να καταδείξει, η εισήγηση που ακολουθεί, την άποψη που
εμφανίστηκε ήδη με τη μορφή εναρκτήριας διαμαρτυρίας στο προοίμιο. Τονίσαμε ήδη πως η
επιρροή αυτών των προτύπων έχει υπάρξει κεντρική για τη συγκρότηση του νεότερου Ευρωπαϊκού
και Δυτικού πολιτισμού· έτσι αποτελεί παραδοξότητα η μη προβολή της στην προσπάθεια
ενίσχυσης της σημερινής φυσιογνωμίας περιοχών ή πόλεων της χώρας μας - τόσο για πολιτιστικούς,
πολιτισμικούς και πολιτικούς λόγους, όσο και για λόγους οικονομικούς.

Μεθοδολογικές παρατηρήσεις

Παρουσιάσαμε μόλις τις τρεις βασικές θέσεις οι οποίες στηρίζουν την εισήγηση που
ακολουθεί. Σύμφωνα με την πρώτη θέση, η θεώρηση και οι διαμορφώσεις του τοπίου διαθέτουν, σε
όλο το εύρος της νεότερης Ευρωπαϊκής και Δυτικής ιστορίας, από το αναγεννησιακό Quattrocento
ήδη, κεντρικότατη πολιτιστική σημασία. Σύμφωνα με τη δεύτερη, με τρόπο ειδικότερο, διαθέτουν
επίσης κεντρικότατη σημασία πολιτική, σημασία πολιτική η οποία δεν απαιτεί αναγκαστικά τη
σύγχρονη περιβαλλοντική «πράσινη» ευαισθητοποίηση προκειμένου να αναδυθεί. Σύμφωνα με την

1 Πρβλ. τον τίτλο του βιβλίου του Ελβετού μελετητή J. Starobinski, Les emblèm sdelaraison - 1789, στο οποίο η
νεοκλασική τέχνη παρουσιάζεται ως εμβληματική αναφορά στη νέα αστική πολιτική κυριαρχία, Ο όρος «έμβλημα»
χρησιμοποιείται αντί του «σύμβολο» για να τονίσει την αμεσότερη, οφθαλμοφανή συνθήκη αναφοράς (Starobinski,
1979).
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τρίτη τέλος βασική θέση της εισήγησης, η προσπάθεια προβολής της χώρας μας, η προσπάθεια
ενίσχυσης της φυσιογνωμίας των περιοχών και των πόλεων της, έχει κάθε λόγο, πολιτικό,
πολιτιστικό, πολιτισμικό, οικονομικό να υπενθυμίζει την προηγούμενη καταγωγική σχέση. Ανάμεσα
στην αναφορά στην Ελληνική αρχαιότητα, στην αναφορά στο αρχαίο Ελληνικό τοπίο ειδικότερα και
στις νεότερες Δυτικές κοινωνίες.

Αν η αντίληψη του τοπίου αποτελεί τη συναφέστερη εποπτεία προς την ολότητα του κόσμου,
από την άποψη της έκτασης και της περιπλοκότητας των στοιχείων της, τότε είναι ευεξήγητη η τάση
των κοινωνιών να χρησιμοποιήσουν το τοπιακό πεδίο ως πεδίο κατάδειξης της σχέσης τους με τη
φύση. Της σχέσης ισχύος η οποία προβάλλεται προς το φυσικό υπόβαθρο, αντιμετωπίζοντάς το
άλλοτε ως πεδίο άσκησης ελέγχου, στα περισσότερα νεότερα παραδείγματα και άλλοτε, στην
περίοδο ανάπτυξης των ρομαντικών αντιρρήσεων ή στα πλαίσια της νεότερης περιβαλλοντικής
ευαισθησίας, ως πεδίο διαλόγου επιρροών.

Αλλά η ισχύς αυτή που ασκείται στον περιβάλλοντα κόσμο, στην κοινωνία αλλά και στο
χωρικό της υπόβαθρο, στο τοπίο κατοίκησής της, ισχύς επιστημονικής και διαχειριστικής γνώσης,
οικονομικών δυνατοτήτων, κατασκευαστικών δυνατοτήτων, αποτελεί ταυτόχρονα έκφραση μιας
ευρύτερης πολιτικής δύναμης, την οποία οι τοπιακές διαμορφώσεις αναλαμβάνουν να επιδείξουν.

«Teatrum politicum», πολιτικό θέατρο «ποίησης ηθών», οι διαμορφώσεις του τοπίου
υποδεικνύουν τη διαφορά ή την ομοιότητα της νεότερης Δυτικής σκέψης προς τις περιόδους που
προηγούνται, ενώ επιπλέον αναλαμβάνουν να υποδείξουν με τρόπο εμβληματικό, το τονίσαμε ήδη,
την πολιτική ιδιαιτερότητα των νεότερων Ευρωπαϊκών κοινωνιών.1

Ώστε η εισήγηση που ακολουθεί, αναλαμβάνει να πραγματευθεί τη νεότερη θεώρηση και τις
διαμορφώσεις τοπίου από την Αναγέννηση και μετά, κύρια όμως κατά την περίοδο του 18ουαιώνα
και των αρχών του 19ου, καταδεικνύοντας την πολιτική σημασία τους η οποία συνδέεται με τις
αναφορές στο τοπίο της κλασσικής Ελληνικής αρχαιότητας. Προκειμένου να καταδείξει την
πολιτική αυτή σημασία, θα σχολιάσει επί τροχάδην το υπόβαθρο των ιστορικών συσχετισμών, κατά
τον 18ο και 19ο αιώνα κύρια, καταλήγοντας σε ένα ιδιαίτερο παράδειγμα, της αναφοράς στην αρχαία
Αρκαδία και στη σημασία που η αναφορά αυτή θα μπορούσε να έχει σήμερα, για την προβολή του
πραγματικού Ελληνικού Αρκαδικού τοπίου και την ενίσχυση της φυσιογνωμίας της συγκεκριμένης
περιοχής.

Τμήμα Πρώτο της Εισήγησης. Η πολιτιστική αφομοίωση των κλασσικών υποδειγμάτων από
τη νεότερη Δυτική τοπιοτεχνία

Προκειμένου να επιτύχει την πολιτιστική και πολιτική ρητορεία που απαιτούσε η αίγλη των
κοινωνιών που τη δημιούργησαν, η νεότερη Δυτική τοπιοτεχνία επιχείρησε να αφομοιώσει κάθε
ενδιαφέρουσα εξωτερική τοπιακή «αφήγηση». Αν όμως κάποιες από τις επιρροές αυτές, η επιρροή
της Αραβικής τέχνης των κήπων ή ακόμη η αμφιλεγόμενη ως προς τη σπουδαιότητά της επιρροή
της Κινεζικής τοπιοτεχνίας,2 φαίνεται ως και σήμερα να διαθέτουν περιορισμένη σχετικά
αναγνώριση, κάποιες άλλες επιρροές αποκτούν, ακόμη και μέσω υποθετικών προσεγγίσεων, τη
μεγαλύτερη δυνατή αναγνωρισμένη συμβολική ισχύ.

Η τελευταία αυτή περίπτωση αφορά κύρια τις τοπιακές αναφορές οι οποίες παραπέμπουν
στην κλασσική αρχαιότητα και οι οποίες, παρά την έλλειψη των στοιχείων, επιμένουν να

1 Περιγράφουν έτσι, όπως επανειλημμένα έχουμε καταδείξει, τη διαφορά προς τα μεσαιωνικά ήθη ή την ομοιότητα προς
το υποθετικό τοπίο της κλασσικής αρχαιότητας, όπως για παράδειγμα στο υποθετικό τοπίο της αρχαίας Αρκαδίας στο
οποίο ιδιαίτερα θα αναφερθούμε. Επίσης τη διαφορά ανάμεσα στο αναπτυσσόμενο πολιτικό χώρο της αστικής τάξης, σε
χώρες με μεγάλο αριθμό προτεσταντών και στον πολιτικό χώρο των μεγάλων καθολικών μοναρχιών του 17ου αιώνα.
(Μωραΐτης, 2012, κεφάλαιο 5ο και 6ο ιδιαίτερα).
2 Πρβλ. το σημαντικό βιβλίο του William Chambers για τον καθορισμό της αγγλική τοπιοτεχνίας του 18ου αιώνα από
Κινεζικές επιρροές, A dissertation on oriental gardening (Chambers, 1774).
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καθορίζουν όχι μόνο τα πρότυπα της νεότερης τοπιοτεχνίας, αλλά και το χωρικό όραμα υποδοχής
της νέας ιδανικής κοινωνίας. Μιλώντας για την αρχιτεκτονική ή τη γλυπτική, ο νεότερος
κλασσικισμός είχε τη δυνατότητα να αναφερθεί σε συγκεκριμένα, υπαρκτά υλικά πρότυπα, λείψανα
ναών ή άλλων κτηριακών δομών, ευρήματα γλυπτών σε μορφή ανάγλυφη ή ολόγλυφη. Στην
περίπτωση των κλασσικών διαμορφώσεων του τοπίου όμως η φυσική ύλη των παραδειγμάτων είχε
προ πολλού φθαρεί ή αλλοιωθεί ριζικά. Έτσι, οι νεότεροι Δυτικοί επίγονοι της Ρωμαϊκής και της
Ελληνικής αρχαιότητας αναγκάστηκαν να στηριχθούν καταρχάς σε υποθετικές προσεγγίσεις, συχνά
σε εικασίες ζωγραφικές,1 χωρίς εντούτοις η ένταση του ενδιαφέροντός τους να κάμπτεται.
Γιατί όμως τόσος πολιτιστικός, αισθητικός κόπος;

Η ανάπτυξη του κλασσικισμού αποδεικνύει με τρόπο συνταρακτικό πως η αισθητική και η
ηθική αξιολόγηση αποτελούν εναλλακτικές εκδοχές κοινωνικών και πολιτικών υποδείξεων. Στο
πλαίσιο αυτής της αναλογίας, η νεότερη κλασσικιστική τέχνη αναλαμβάνει να υποστηρίξει την
ανάπτυξη του κοινωνικού και πολιτικού Λόγου ο οποίος, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της
ανερχόμενης αστικής τάξης, θα προσέφερε τα εχέγγυα ευημερίας των κοινωνιών. Επανερχόμαστε
επομένως στην κεντρική διαπίστωση, σύμφωνα με την οποία ο νεότερος, μετά την Αναγέννηση
κλασσικισμός αναπτύσσεται στο πλαίσιο πολιτιστικών κινήσεων που συνδέονται με την ανάπτυξη
της αστικής τάξης και εντέλει με την ανάπτυξη των αστικών δημοκρατικών πολιτευμάτων. Ώστε η
ζωγραφική παράσταση του κλασσικού τοπίου ή η αναφορά των διαμορφώσεων του τοπίου, κατά
τον 18ο αιώνα ιδιαίτερα και κατά τις αρχές του 19ου, σε κλασσικιστικές υποδείξεις, υπονοεί
εντέλει πως το νέο αυτό τοπίο αποτελεί τον υποδοχέα της νέας Δυτικής αστικής δημοκρατίας.

Ας επισημάνουμε εδώ πως οι προηγούμενες παρατηρήσεις δεν πρέπει να θεωρηθούν
σημαντικές για την κατανόηση της νεότερης ιστορίας των θεωρήσεων και των διαμορφώσεων του
τοπίου μόνο. Εξίσου σημαντικές είναι για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συγκροτείται η
νεότερη αντίληψη τόσο των Νεοελλήνων, όσο και του Δυτικού γενικότερα πολιτισμού, για ότι
τολμούμε να αποκαλέσουμε «Ελληνικότητα». Ωθώντας το σχόλιο αυτό στα άκρα θα συμφωνήσουμε
πως και αυτή ακόμη η παρουσία ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους έχει να κάνει με την αναγνώριση
των αρχαίων Ελληνικών, πολιτιστικών και εντέλει πολιτικών προτύπων, ως καθοριστικών για τη
συγκρότηση των νεότερων αστικών, Ευρωπαϊκών και ευρύτερα Δυτικών κρατών και, αυτό μας
αφορά ιδιαίτερα, με την αναγνώριση του Ελληνικού τοπίου, ως τοπίου-γεννήτορα των σημαντικών
για τη Δύση πολιτικών αναφορών.

Η πολιτική και πολιτιστική σημασία του κλασσικού τοπίου. To κλασσικό τοπίο ως έμβλημα
του Λόγου2

Ο όρος «κλασσικός» χρησιμοποιείται συχνά, προκειμένου να περιγράψει το συνολικό εύρος
του 17ου και 18ου αιώνα και τη συνέχιση των σχετικών επιρροών κατά τον 19ο.3 Είναι εντούτοις
προτιμότερο να διαφυλάξουμε τη χρήση του όρου είτε για να χαρακτηρίσουμε την ανάπτυξη των
αστικών ηθών κατά τον 17ο αιώνα στην περιοχή της Ολλανδίας ιδιαίτερα είτε, κύρια, προσθέτοντας

1 Σε νεώτερες περιόδους διαθέτουμε βέβαια θεωρητικές υποθέσεις για την τοπιακή αντίληψη διαμορφώσεων της
ελληνικής αρχαιότητας οι οποίες μπορούν να στηριχθούν σε σαφέστερες αναφορές. Ανάλογη νεότερη θεωρητική
υπόθεση είναι αυτή του Κωνσταντίνου Δοξιάδη, για τον τρόπο οργάνωσης των αρχαίων ελληνικών ιερών χώρων με
χρήση πολικών συντεταγμένων - υπόθεση η οποία υποδεικνύει προφανώς όρους τοπιακής σύνθεσης, τόσο στο άμεσο
πεδίο οικοδόμησης των συγκροτημάτων των ιερών όσο και σε σχέση με το ευρύτερο τοπιακό τους περιβάλλον
(Doxiadis, 1972). Η υπόθεση αυτή μπορεί βέβαια να αναφερθεί σε σωζόμενα αρχιτεκτονικά ίχνη, όπως και στο
ανάγλυφο του εδάφους. Πρβλ. επίσης τις υποθέσεις συσχετισμού αρχαίων ελληνικών ιερών και τοπίου από τον Vincent
Scully (Scully, 1979, όπως και Scully, 1994).
2 Πρβλ. τον τίτλο του βιβλίου του Ελβετού συγγραφέα J. Starobinski: Les emblèmes delaraison - 1789, στο οποίο
έχουμε αναφερθεί και προηγούμενα.
3 ‘Όπως για παράδειγμα από τον Michel Foucault, στο έργο του Οι Λέξεις και τα Πράγματα, Μια αρχαιολογία των
επιστημών του ανθρώπου. (Foucault, 1986).
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το πρόθεμα «νέο», νεοκλασσικισμός, για να περιγράψουμε την περίοδο εκείνη που αντιστοιχεί στην
παρακμή της γαλλικής μοναρχίας και στην άνοδο του Διαφωτισμού, με οξύτερη στιγμή της αυτήν
της Γαλλικής επανάστασης.1 Συνδέεται έτσι ο νεοκλασσικισμός με διεργασίες οι οποίες είτε
αναπτύσσονται σε γεωπολιτική διαφοροποίηση από τη μοναρχική αίγλη, είτε ακολουθούν την
περίοδο της ανάπτυξης του Βaroque και οι οποίες εμφανίζονται ως σημαντικές για όλον τον Δυτικό
κόσμο, επηρεάζοντας άμεσα τη θεώρηση και τις διαμορφώσεις του τοπίου, προς λιτότερες
γεωμετρικές αρχικά και φυσικότροπες στη συνέχεια τάσεις.

Εξετάζοντας ιδιαίτερα την περίοδο του 18ου αιώνα, πρέπει να επιμείνουμε πως, στα πλαίσια
της κριτικής πολιτικής σκέψης του Διαφωτισμού, προτείνεται, ως πρότυπο κοινωνικής και πολιτικής
διάρθρωσης, η Ρωμαϊκή και η Ελληνική αρχαία δημοκρατία. Ένα συγγενές φαινόμενο μπορούμε να
παρατηρήσουμε εξετάζοντας την προσπάθεια συνολικής ιδεολογικής υποστήριξης που
αναπτύσσεται τρεις αιώνες πριν, κατά την περίοδο του Ιταλικού Quattrocento, όταν η ριζοσπαστική
πολιτική σκέψη των αστών της Φλωρεντίας αναζήτησε και αυτή το πολιτικό της ανάλογο στη
Ρωμαϊκή και Ελληνική αρχαιότητα. Όπως στο αναγεννησιακό παράδειγμα, έτσι και στο παράδειγμα
του 18ου αιώνα, οι παλίνδρομες αναφορές αφορούν το σύνολο της πολιτιστικής ζωής. Αφορούν τη
συγκρότηση της θεωρίας αλλά και αυτές ακόμη τις φυσικές επιστήμες2, την υποστήριξη των θεσμών,
τις τέχνες, όπως και τα καθημερινά ήθη. Επιπλέον συνδέονται με έμφαση με τη θεώρηση και τη
διαμόρφωση του τοπίου, καθώς το τοπίο εμφανίζεται ως η εποπτικά ευρύτερη περιοχή επανίδρυσης
και χωρικής εγκατάστασης της αρχαίας αναφοράς.

Πολλές από τις προηγούμενες παρατηρήσεις είναι ίσως γνωστές. Αξίζει εντούτοις να
επανέλθουμε σε αυτές, όχι μόνο γιατί η ενιαία σύνοψή τους επιτρέπει τον καλλίτερο θεωρητικό
έλεγχο ενός θέματος που μας αφορά άμεσα, αλλά και για να τονίσουμε επιπλέον πως το ενδιαφέρον
της Δυτικής πολιτικής σκέψης και των πολιτιστικών της διεκδικήσεων στρέφεται με έμφαση από
κάποια περίοδο και μετά, για ιδιαίτερους ιστορικούς λόγους, προς το Ελληνικό παράδειγμα,
θεωρώντας το ως σημαντικότερο από το Ρωμαϊκό. Στα πλαίσια αυτά δεν επαναξιολογείται η
πλασματική μόνο αναφορά στο Ελληνικό τοπίο. Ο ίδιος, ο πραγματικός γεωγραφικός χώρος που
αντιστοιχεί στην Ελληνική αρχαιότητα, αν και βρίσκεται σε συνθήκες παρατεταμένης κατοχής από
μια μη Ευρωπαϊκή, Μουσουλμανική δύναμη, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ευνοείται έτσι η ανάπτυξη
ενός τοπιακά καθορισμένου ιδεολογήματος, η ισχύς του οποίου διατηρείται εμφανέστατη ως τις
μέρες μας.

Η ανάπτυξη των μεγάλων Ευρωπαϊκών μοναρχικών καθεστώτων στηρίχθηκε βέβαια στην
ορθολογική σκέψη που φαίνεται να καταλαμβάνει πλήρως το στερέωμα των αναπτυγμένων
κοινωνιών της εποχής. Αλλά η αυταρχική, συγκεντρωτική διακυβέρνηση ήταν επόμενο να
δημιουργήσει όρους αντίδρασης, στα πλαίσια ιδιαίτερα της ανάπτυξης της αστικής τάξης η οποία
επίμονα απαιτούσε να αποκτήσει τον έλεγχο των πολιτικών και οικονομικών δομών. Ο μείζων
θεωρητικός φορέας που επωμίζεται την προώθηση των αλλαγών είναι πάλι ο Λόγος, ενώ το
ιστορικό πρότυπο που τις υποστηρίζει είναι αυτό της αρχαίας αναφοράς. Σε τούτο μάλιστα
ενισχύεται η επιρροή του αρχαίου παραδείγματος. Ενώ η περίοδος της βασιλικής απολυταρχίας

1 Με αυτήν, την «ευκίνητη» ιστορικά στάση μπορούμε να διακρίνουμε κλασσικιστικά αυστηρότερες πολιτιστικές
εκδοχές στα πλαίσια του 17ου αιώνα. Μπορούμε έτσι να υποδείξουμε τα ολλανδικά τοπιακά πρότυπα ως κλασσικιστικά
αυστηρότερα και λιτότερα, σε αντιπαράθεση με τα γαλλικά baroque παραδείγματα.
2 Ο ισχυρισμός πως η κλασσικιστική διάθεση επηρεάζει τις φυσικές επιστήμες, σε μια περίοδο μάλιστα ανάπτυξης του
Εμπειρισμού, φαίνεται μάλλον παράδοξος. Εντούτοις, αν και οι επιστημονικές προσεγγίσεις αναζητούν τα στοιχεία τους
στην έρευνα της ίδιας της εξωτερικής πραγματικότητας, αναπτύσσονται μέσα σε μια γενικότερη ατμόσφαιρα
κλασσικιστικής παιδείας στην οποία μετέχουν και οι φυσικοί επιστήμονες. Έτσι είναι χαρακτηριστικό πως ο
βοτανολόγος Joseph Banks, στον οποίο αναφερθήκαμε προηγούμενα, υπήρξε μέλος της Αδελφότητας των Dilettanti και
ερασιτέχνης αρχαιολόγος, Την ίδια περίοδο ο επίσης βοτανολόγος Johannes Sibthorp, διερευνά τα φυτικά είδη του
Ελληνικού χώρου, αλλά επιλέγει ως πεδίο αυτής της έρευνας τη γεωγραφική ενότητα η οποία αντιστοιχεί στην περιοχή
ανάπτυξης τους αρχαίου Ελληνικού πολιτιστικού πεδίου, προς το οποίο αισθάνεται πολλαπλά υποχρεωμένος να
αναφέρεται.
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διατηρεί τις μυθικές και ιστορικές αναφορές στους αρχαίους χρόνους ως γενική έκφραση της
καλλιέργειας και της επιτήδευσης του κύκλου της Αυλής, η άνοδος του Διαφωτισμού ταυτίζει την
ανάκληση της αρχαιότητας, της δημοκρατικής ιδιαίτερα αρχαιότητας, με την απαίτηση κάθαρσης
και ανύψωσης των ηθών.

Δεν είναι επομένως παράδοξο, πως ο νεοκλασσικισμός αποβαίνει το κύριο εκφραστικό
σύστημα που εκπροσωπεί το πνεύμα τόσο των Άγγλων ανανεωτών αστών, των Whigs, όπως και των
Ιακωβίνων, των Jacobins, των μαχητικών δηλαδή αστών της Γαλλικής επανάστασης. Όπως και στην
Φλωρεντία του Quattrocento, έτσι και στο τέλος του 18ου αιώνα ο κλασσικισμός στην τέχνη
αποβαίνει το έμβλημα της κοινωνικής αλλαγής, εν προκειμένω αυτού του ίδιου του επαναστατικού
Λόγου. Οι αιτίες της επιλογής είναι περισσότερες από μια.

Κατ΄ αρχάς η κλασσικίζουσα τέχνη αποδίδει την «όψη» της δημοκρατικής αρχαιότητας.
Αλλά επιπλέον η ευμετρία και η κανονικότητα, συστατικά στοιχεία της κλασσικής αρχαίας
έκφρασης, συσχετίζονται άμεσα με τις προτάσεις του Λόγου. Στα πλαίσια αυτής της μεταστροφής,
είναι χαρακτηριστική η απλούστευση των υπερβολών του Baroque και η προσέγγιση μιας ηπιότερης
και σεμνότερης γεωμετρικής κανονικότητας,1 αντίστοιχης με τις απαιτήσεις ενός πρακτικά
προσανατολισμένου, αστικά καθορισμένου ορθολογισμού.

Στην περίπτωση της αρχιτεκτονικής του τοπίου η προηγούμενη κλασσικιστική μεταστροφή
αποκτά βέβαια ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Τα πεδίο εφαρμογής των εκφραστικών
αλλαγών, το τοπίο, δε θέτει μόνο θέματα πολιτικής προβολής, ορθολογικής οργάνωσης των μορφών,
αλλά και θέματα που αφορούν τις σχέσεις του πολιτισμού με τη θεώρηση και τη διαμόρφωση του
φυσικού. Η αρχιτεκτονική του τοπίου, όπως αναπτύσσεται στα Βρετανικά νησιά κατά τον 18ο αιώνα,
αποτελεί σίγουρα μια προσπάθεια προσέγγισης των φυσικών χαρακτηριστικών του τόπου, σύμφωνη
άλλωστε με τη θεωρητική και επιστημονική κατεύθυνση του Εμπειρισμού. Τα αποτελέσματα
εντούτοις των τοπιακών διαμορφώσεων είναι ορθότερο να χαρακτηριστούν «φυσικότροπα» παρά
φυσικά. Αποτελούν πολιτιστικές εξιδανικεύσεις της φύσης, μιμήσεις εν πολλοίς των ζωγραφικών
παραστάσεων με τις οποίες οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες της εποχής επιχείρησαν να αποδώσουν το
αρχαίο κλασσικό τοπίο και συμπληρώνονται με νεοκλασσικές κτηριακές κατασκευές.

Η ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέπεια της προηγούμενης πολιτικής και πολιτιστικής τάσης, το
σημειώσαμε και προηγούμενα, είναι πως η προσπάθεια εξιδανίκευσης δεν στρέφεται μόνο στις
νεότερες διαμορφώσεις του τοπίου που συγκροτούνται σε αντιστοιχία με το ιστορικό κλασσικό
πρότυπο. Αναλαμβάνει να εξιδανικεύσει επίσης και το πραγματικό, αρχικό τοπιακό υπόδειγμα
αυτής της προσέγγισης το οποίο αντιστοιχεί στην πραγματική γεωγραφική κοιτίδα του
δημοκρατικού πολιτεύματος, το οποίο αντιστοιχεί δηλαδή, κατά προτεραιότητα, στο πραγματικό
Ελληνικό τοπίο.

Το τοπίο του αστικού πολιτεύματος. Η επιστροφή στην Ελληνική κοιτίδα της Ευρωπαϊκής
δημοκρατίας

Εξετάζοντας το Ελληνικό τοπίο, ως εξιδανικευμένο υπόδειγμα των τοπιακών διαμορφώσεων
που παράγονται στις Ευρωπαϊκές αστικές δημοκρατίες του 18ου αιώνα, κατανοούμε πως η
προσέγγισή του αυτή αντιστοιχεί σε ένα ιδεολόγημα. Αν η παρουσίαση των αρχαίων Ελλήνων από
τον Johann Joachim Winckelmann τους αποδίδει φυσικά χαρακτηριστικά απαράμιλλα,2 με τρόπο

1 Ανάλογης ίσως με αυτήν που συναντούμε στην κηποτεχνία της αστικής ήδη Ολλανδίας του 17ου αιώνα.
2«Η φυσική ομορφιά των κατοίκων στα περισσότερα ελληνικά νησιά, παρ΄ όλες τις επιμιξίες με τόσο διαφορετικές φυλές,
και τα έξοχα θέλγητρα του ωραίου φύλου εκεί… επιτρέπουν συνάμα να σχηματίσουμε μια ιδέα για την ομορφιά και των δυο
φύλων κατά τον καιρό των προγόνων τους». Από το Σκέψεις για τη Μίμηση των Ελληνικών Έργων στη Ζωγραφική και τη
Γλυπτική (Winckelmann, 2001, σελ. 14). Πρόκειται για το σύντομο δοκίμιο του συγγραφέα που εκδόθηκε το 1755. Είναι
για αυτόν τον λόγο σημαντικό να σημειώσουμε τη σχέση που περιγράφει ο Winckelmann, ανάμεσα στις φυσικές
ποιότητες και στην πολιτιστική, καλλιτεχνική τους επεξεργασία. Αναγνωρίζοντας τις φυσικές ποιότητες και
παρεμβαίνοντας, με χειρισμούς διαρκούς βελτίωσης, ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός, που προβάλλεται από τον
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ανάλογο η φυσική ποιότητα του Ελληνικού τοπίου θα θεωρηθεί και αυτή, από τον νεοκλασσικισμό,
ως πέρα από κάθε αμφισβήτηση.

Με την έννοια αυτή η αντίληψη του «Ελληνικού τοπίου» από τον νεότερο Δυτικό άνθρωπο,
αποτελεί πολιτιστική κατασκευή με πολιτικό ποιητικό αίτιο. Ότι αντιστοιχεί στην πραγματική
γεωγραφική επικράτεια που αναγνωρίζουμε ως χώρο ανάπτυξης του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού
ή ως νεότερο Ελληνικό χώρο, διαθέτει βέβαια και στις δυο περιπτώσεις τοπιακά χαρακτηριστικά. Τα
χαρακτηριστικά αυτά όμως, αντίθετα από ότι συχνά προβάλλεται από τα τοπιακής κατεύθυνσης
εθνικά ιδεολογήματα, σε πραγματικό, γεωγραφικό επίπεδο δεν συνιστούν «μία» ενότητα, αλλά
αντιστοιχούν σε πολλές διαφορετικές τοπιακές φυσιογνωμίες. Ακόμη σημαντικότερη είναι η
παρατήρηση πως οι διαφορετικές αυτές τοπιακές φυσιογνωμίες διαθέτουν, η κάθε μία χωριστά,
ομοιότητες με τοπία άλλων χωρών. Τέλος, είναι πολύ πιθανόν οι ομοιότητες αυτές ανάμεσα σε
τοπία αντίστοιχων κλιματικών ζωνών και διαφορετικών κρατών, να είναι πολύ περισσότερες, παρά
τη διαφορά της γεωπολιτικής κυριαρχίας, από αυτές που εντοπίζουμε για παράδειγμα ανάμεσα στο
τοπίο της βόρειας Ελληνικής ορεινής ζώνης και στο νησιώτικο τοπίο του Αιγαίου πελάγους.

Για ποιο λόγο όμως οι νεότερες Δυτικές αστικές κοινωνίες παράγουν και υποστηρίζουν αυτήν την
ιδεολογική, πολιτιστική και πολιτική τοπιακή κατασκευή;

Η ανάπτυξη της εθνικής ταυτότητας συνδέεται, παρατηρούν οι αναλυτές του φαινομένου, με
την εμμονή σε ένα γεωγραφικό πεδίο αναφοράς, το οποίο αντιστοιχεί στην περιοχή της εδαφικής
κυριαρχίας και του πατρώου εδάφους, της πατρίδας. Αυτό το γεωγραφικό πεδίο αναφοράς αποτελεί
τότε ένα τοπίο, προσδιορισμένο από πολιτισμικούς και πολιτικούς συμβολισμούς. Επιπλέον, είναι
λογικό να αποδίδονται στο τοπίο αυτό, στα πλαίσια της απαίτησης εθνικής ιδιαιτερότητας,
χαρακτηριστικά ιδιαίτερα και κατά το δυνατόν μοναδικά.

Αν όμως αυτή η προσπάθεια εθνικού προσδιορισμού μιας συγκεκριμένης, ιδιαίτερης
τοπιακής ταυτότητας αφορά κάθε εθνικό κράτος χωριστά, στα πλαίσια της κατασκευής και της
ενίσχυσης της εθνικής του ταυτότητας, τότε η κοινή πολιτική φυσιογνωμία των Δυτικών αστικών
κρατών συνδέεται με τον προσδιορισμό μιας τοπιακής αναφοράς η οποία θα μπορούσε να εικονίσει,
να αποδώσει εποπτεία, σε αυτήν τη διεθνιστική αστική ποιότητα. Αυτή η ιδιαίτερη συμβολική
λειτουργία ανατίθεται, όπως και προηγούμενα επανειλημμένα τονίσαμε, στο Ιταλικό και στο
Ελληνικό τοπίο, ως χωρικά αντίστοιχα της αρχαίας Ρωμαϊκής και Ελληνικής δημοκρατίας
αντίστοιχα. Για κάποιους ιδιαίτερους λόγους μάλιστα η προβολή του Ελληνικού τοπίου φαίνεται να
αποκτά, από τον 18ο αιώνα και μετά, αυξημένη βαρύτητα, σε σχέση με το Ιταλικό εναλλακτικό
πρότυπο.

Η Νάσια Γιακωβάκη, σε ένα αποκαλυπτικό ερευνητικό πόνημα, περιγράφει λεπτομερειακά
τις αιτίες της προηγούμενης προτίμησης.

Μέχρι τον 18ο αιώνα, εξηγεί, η επιβολή του Ρωμαϊκού παραδείγματος φαινόταν ισχυρότερη,
εξαιτίας της γεωγραφικής ταύτισης με τη νεότερη Ιταλία, που περιλαμβανόταν στο πολιτικό και
πολιτιστικό κέντρο της αναπτυσσόμενης Ευρώπης. Αντίθετα η Οθωμανική κατοχή των
αρχαιοελληνικών εδαφών και η σχετική εγκατάλειψη, παρακμή ή ερήμωση πολλών σημαντικών
περιοχών αρχαιοελληνικών οικήσεων, όπως η Αθήνα, εξηγούν την αρνητική στάση που
χαρακτηρίζει τις περιγραφές πολλών παλαιότερων περιηγητών. Η στάση αυτή μεταστρέφεται άρδην,
καθώς η Ευρωπαϊκή ιστορία κινείται προς τον 18ο αιώνα, για λόγους τους οποίους η Γιακωβάκη
συνδέει επίσης με αίτια πολιτικά.

Γερμανό διανοητή ως πρότυπο της νεώτερης Δυτικής κοινωνίας, κατορθώνει να φθάσει στο ιδανικό αποτέλεσμα. Να
κατακτήσει δηλαδή «ένα ανώτερο αισθητικό ιδεώδες, γενικό γνώρισμα του οποίου είναι “η ευγενική απλότητα και το
ήρεμο μεγαλείο” – φράση που έμελλε να αποβεί εμβληματική για την κλασσικιστική θεωρία της τέχνης και συνάμα ήταν
πολεμική αιχμή κατά του Μπαρόκ, το οποίο τότε κυριαρχούσε στον σαξωνικό περίγυρο του Βίνκελμαν». Ό.π. επιλογικό
σημείωμα του Ν.Μ. Σκουτερόπουλου, σελ. 71. Αλλά το «ήρεμο μεγαλείο» προβάλλεται επίσης από τους υπέρμαχους
του και ως βασικό χαρακτηριστικό του Ελληνικού τοπίου.
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Η Ρωμαϊκή αρχαιότητα, μητέρα επίσης δημοκρατικού πολιτεύματος, χαρακτηρίζεται, για την
αναπτυσσόμενη αστική τάξη η οποία ταυτίζεται εν πολλοίς με τη θρησκευτική μεταρρύθμιση, από
ένα σοβαρότατο μειονέκτημα. Συνδέεται με τη Ρώμη, με το κέντρο δηλαδή της Παπικής εξουσίας,
από την επιρροή του οποίου οι Ευρωπαίοι αστοί απαιτούν να απεξαρτηθούν.1 Η στροφή, από την
άποψη των καταγωγικών αναφορών, προς την άλλη παλαιότερη ακόμη κοιτίδα της δημοκρατίας,
την αρχαία Ελλάδα, αποτελεί επομένως λογική συνέπεια των πολιτικών και πολιτιστικών διαθέσεων
των καιρών και ενισχύει την κίνηση επιστροφής των Ευρωπαίων περιηγητών στην Ελληνική γη,
εντέλει δηλαδή στο Ελληνικό τοπίο.

Οι νέοι όροι αναβάθμισης του Ελληνικού τοπίου στην Ευρωπαϊκή πρόσληψη του 18ου αιώνα
και του 19ου αιώνα που ακολουθεί, περιλαμβάνουν τόσο την φαντασιακή του προσέγγιση, την
πλασματική Αρκαδία για παράδειγμα στην οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια εκτενέστερα, όσο
και την αξιολόγηση των πραγματικών Ελληνικών, υπό Οθωμανική κυριαρχία τόπων, τους οποίους
οι παλιότεροι Δυτικοί περιηγητές απαξίωναν. Κατά κάποιον τρόπο η αναφορά στο Ελληνικό τοπίο
επιφορτίζεται να επιτύχει, για το σύνολο του Ευρωπαϊκού και εντέλει του Δυτικού χώρου, αυτό το
οποίο η επίκληση του εθνικού τοπίου κάθε χώρας χωριστά, προσπαθεί να επιτύχει για την ιδιαίτερη
εθνική της ταυτότητα. Είναι, με σαφείς όρους, τοπίο-συστατικό της Ευρωπαϊκής και της Δυτικής
πολιτιστικής και πολιτικής ταυτότητας ή, με τους όρους μιας καθ’ υπερβολήν μεταφοράς, τοπίο-
συστατικό ενός ευρύτερου, Ευρωπαϊκού ή Δυτικού «εθνικισμού», τοπίο προβολής της Ευρωπαϊκής
και Δυτικής ιδιαιτερότητας και ανωτερότητας, σε αντιπαράθεση προς άλλους πολιτισμικούς και
πολιτικούς προσδιορισμούς που αντιστοιχούν σε περιφερειακές ως προς τη Δύση γεωγραφικές και
τοπιακές περιοχές.

Η ουσιαστικότερη εντούτοις παρατήρηση, σε σχέση με τα τοπιακής αναφοράς ιδεολογήματα
που περιγράφηκαν προηγούμενα, συνδέεται με το γεγονός πως η προσέγγιση αυτή του Ελληνικού
τοπίου, ακόμη και αν μπορεί να χαρακτηριστεί πλασματική, διαθέτει εντούτοις κατά την εποχή της
ανάπτυξής της, την αίγλη του αυθεντικού προσδιορισμού.2 Αίγλη, η οποία παρά τη φθορά που έχει
υποστεί στον ενδιάμεσο χρόνο, διατηρεί, παρά την πολιτιστική πενία των καιρών και τη
πατροκτονική διάθεση των Νεοελλήνων, μέρος της επιρροής της στη σύγχρονη Δυτική κουλτούρα.

Επιστρέφοντας στον 18οκαι στον 19ο αιώνα, θα επιμείνουμε πως η πραγματική ποιότητα του
«Ελληνικού» τοπίου και το ιδεολογικό φορτίο που αναλαμβάνει να φέρει, ελκύει μεγάλο αριθμό
αξιόλογων επισκεπτών και το συνταρακτικότερο, υποδαυλίζει σχέσεις λατρείας που θα ωθήσουν
κάποιους από τους επισκέπτες αυτούς να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους προς χάριν αυτού που
αναγνωρίζουν ως βαθύτατο, για τη συγκρότηση των κοινωνιών τους, καταστατικό πολιτιστικό και
πολιτικό πρότυπο. Αν όμως ο 19ος αιώνας μπορεί να επιδείξει ανάμεσα σε πολλούς άλλους
φιλέλληνες τον Άγγλο George Gordon Byron, τον ημέτερο λόρδο Βύρωνα, κορυφαία λογοτεχνική
φυσιογνωμία της εποχής του που αποφασίζει να περατώσει τις περιπλανήσεις του στο τοπίο της

1 «Τα ρεύματα των προτεσταντών… στη σύγκρουση τους με τον Πάπα παίρνουν αποστάσεις τόσο από τη Ρώμη όσο και από
την Εκκλησία της» (Γιακωβάκη, 2006, σελ. 205).
2 Ο Γ. Βέλτσος σχολιάζοντας τη «Σημειωτική της Ελληνικότητας», στα πλαίσια της δημόσιας συζήτησης που οργάνωσε
η Β’ Έδρα Κοινωνιολογίας της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών (11-15 Μαΐου 1981), με θέμα
Ελληνισμός και Ελληνικότητα – Ιδεολογικοί και βιωματικοί άξονες της νεοελληνικής κοινωνίας, σημειώνει: «Τέλος, η
σημειωτική και στην περίπτωσή μου η σημειωτική της Ελληνικότητας- σε όλες της τις φάσεις, απαντά στο ακόλουθο
κρίσιμο ερώτημα: πως, το αληθοφανές… (ακόμη και αυτό) που υποβάλλεται άμεσα από το ιδεολόγημα, δεν έχει ανάγκη να
είναι αληθινό για να είναι αυθεντικό». Πρβλ. Δ. Γ. Τσαούσης (επιμ.): Ελληνισμός και Ελληνικότητα - Ιδεολογικοί και
βιωματικοί άξονες της νεοελληνικής κοινωνίας. Αθήνα: 1983, σελ. 232. Ο Βέλτσος επισημαίνει την αυθεντική σχέση του
κοινωνικού αποδέκτη με το ιδεολόγημα, η οποία μάλλον χαρακτηρίζει την επιρροή της ιδεολογίας εν γένει. Εντούτοις η
παρατήρησή του, για τη μη ταύτιση αλήθειας και αυθεντικής σχέσης, υποδεικνύει πως ανάλογες προσεγγίσεις υπήρξαν
απαραίτητες για τη συγκρότηση σημαντικών πολιτιστικών ή πολιτισμικών συσχετισμών, με βάση τους οποίους
πολιτικές και κοινωνικές ομάδες διεκδίκησαν την αυτοτέλεια ή ακόμη και την επιβίωσή τους. Ανάλογη σημασία
αποδίδουμε στην αντίληψη του Ελληνικού τοπίου, τόσο στα πλαίσια της συγκρότησης του νεότερου Ελληνικού κράτους,
όσο και στα πλαίσια της συγκρότησης, πολύ γενικότερα του νεότερου Δυτικού πολιτισμού.
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λιμνοθάλασσας, ο σύγχρονος 21ος αιώνας έχει να παρουσιάσει και αυτός έναν άλλο φιλέλληνα
ποιητή, Γερμανό αυτήν τη φορά.

Σε καιρούς χαλεπούς για την Ελληνική πραγματικότητα ο Günter Grass, μόλις πρόσφατα, θα
τολμήσει να μιλήσει για την αρχαία προσφορά και για την ευλογία των νησιών, την ευλογία του
Ελληνικού θαλασσινού τοπίου, συνδέοντάς την με την παλαιότερη Γερμανική ρομαντική
αναγνώριση. «Καταδικασμένη σε φτώχεια η Χώρα αυτή, που ο πλούτος της κοσμεί Μουσεία: η λεία
που Εσύ φυλάττεις» κατακεραυνώνει ο ποιητής, για να συμπληρώσει πως ακόμη και «Αυτοί που με
τη δύναμη των όπλων είχαν επιτεθεί στη Χώρα την ευλογημένη με νησιά, στον στρατιωτικό τους σάκο
τον Χέλντερλιν κουβαλούσαν».1

Η εμμονή της κλασσικιστικής αναφοράς του 18ου αιώνα στο Ελληνικό τοπίο

Η μεταστροφή της Δυτικής σκέψης προς το Ελληνικό ιδιαίτερα τοπίο και η αύξηση της
ιστορικής σημασίας του σε σύγκριση με το Ιταλικό, έχει να κάνει, το σημειώσαμε ήδη, με τη
σχετική θρησκευτική του ουδετερότητα. Συσχετισμένα το Ρωμαϊκό ιστορικό παράδειγμα και το
αρχαίο Ρωμαϊκό τοπίο με την αρχαία Ρώμη, με τη νεότερη δηλαδή έδρα του καθολικισμού,
αποτελούσαν ένα εν πολλοίς προβληματικό πεδίο αναφοράς για τον Δυτικό προτεσταντισμό.

Σταδιακά επομένως, και χωρίς ποτέ να εγκαταλείψουν πλήρως το ενδιαφέρον για την αρχαία
Ρώμη, οι θεωρητικοί και οι περιηγητές της αναπτυσσόμενης Δύσης στρέφονται, όλο και
περισσότερο, προς τις περιοχές της αρχαίας Ελληνικής επιρροής. Προς την Κάτω Ιταλία, την
Ελληνική χερσόνησο και τα Μικρασιατικά παράλια. Αναγνωρίζουν σταδιακά, ακόμη και στις
υπόδουλες εθνότητες κάποιων από αυτές τις περιοχές, χαρακτηριστικά πολιτισμικού ήθους πολύ
υψηλότερα από αυτά που θα δικαιολογούσε η πολιτική τους κατάσταση και αποδίδουν στον τόπο
κατοίκησής τους τοπιακές ποιότητες υψηλότατες, τις οποίες παλαιότεροι ταξιδιώτες αρνούνταν να
επισημάνουν.

Δεν θα επιμείνουμε τόσο στο γεγονός πως αυτή η νέα αξιοδότηση του κοινωνικού και
πολιτισμικού ήθους των υποδούλων αποτελεί ιδεολογική κατασκευή. Είναι φανερό πως κάθε
αντίληψη του πραγματικού προσλαμβάνεται με όρους ιδεολογήματος. Αυτό που αξίζει να τονίσουμε
όμως, είναι πως η πρόσληψη αυτού του ιδεολογήματος από τους Δυτικούς στοχαστές και
φιλέλληνες υπήρξε γι’ αυτούς, όπως ήδη σημειώσαμε, αυθεντική. Έγινε δηλαδή αντιληπτή ως
πολιτικά και πολιτιστικά ισχύουσα, οποιαδήποτε και αν είναι η κριτική που μπορούμε να της
ασκήσουμε σήμερα.

Αλλά η ακόμη σημαντικότερη παρατήρηση η οποία αφορά άμεσα στην τοπιακή διερεύνηση,
είναι πως αυτό το πολιτικό ιδεολόγημα αναδύεται μέσα σε έναν τοπιακό υποδοχέα που η εποπτεία
του συγκροτείται, «κατασκευάζεται» πολιτιστικά, προκειμένου να καταστήσει απτή την πολιτική
σημασία του αρχαιοελληνικού πολιτικού προτύπου.

Όταν σχολιάζοντας το σχεδιασμό του Αθηναϊκού κήπου της Αμαλίας εισάγουμε την
προκλητική πρόταση, σύμφωνα με την οποία ο Κήπος αυτός, περισσότερο από κατασκευή σε
πραγματικό τόπο, αποτελεί μια πολιτική δήλωση σύμφωνα με την οποία «ανήκομεν» πλέον «εις την
Δύσιν», δεν θεωρούμε πως επιμένουμε σε μια ρητορική υπερβολή.2 Κήποι όπως ο Εθνικός, έχουμε
επισημάνει με άλλες ευκαιρίες, αποτελούσαν συστατικό στοιχείο των Δυτικών ανακτόρων και
επαύλεων, σε όλο τον «πολιτισμένο»-civilized Δυτικό κόσμο.

1 Από το ποίημα «Η ντροπή της Ευρώπης», «Europas Schande» που δημοσιεύτηκε στις 26 Μαΐου 2012 στην εφημερίδα
Süddeutsche Zeitung. Η αναφορά στον Γερμανό ρομαντικό ποιητή του 18ου αιώνα Johann Christian Friedrich Hölderlin,
προφανώς υποδεικνύει το έργο του Υπερίων ή ο Ερημίτης στην Ελλάδα, όπου πέρα από την πρώιμη φανταστική
περιγραφή μιας Ελληνικής επανάστασης, περιγράφονται επίσης πολλές φανταστικές εκδοχές του Ελληνικού τοπίου.
2 Σε αντιστοιχία με μια πολύ νεότερη πολιτική δήλωση. Πρβλ. επίσης το Ερευνητικό Πρόγραμμα Αναβάθμιση του
Εθνικού Κήπου, Νομαρχία Αθηνών - Ε. Μ. Πολυτεχνείο, Αθήνα 2009-2010, επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος
Πρύτανης Ε.Μ.Π. Καθηγητής Κ. Μουτζούρης, κύριος ερευνητής Κ. Μωραΐτης.



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ……….…………………...…Τεύχος 2014 / 2

- 22 -

Είναι επομένως δικαιολογημένο το γαμήλιο δώρο που προσφέρει μεταξύ των άλλων ο
Λουδοβίκος της Βαυαρίας, πατέρας του εστεμμένου γαμπρού, Όθωνα του 1ου της Ελλάδας, στη
νεαρή νύφη. Έναν εξειδικευμένο κηπουρό, ώστε να εξασφαλίσει, στην αναδυόμενη
δυτικοευρωπαϊκή φυσιογνωμία της πρωτεύουσας, τα εχέγγυα της πολιτιστικής της τοπιακής
ποιότητας. Αντίστροφα όμως, αυτό το νέο τοπιοτέχνημα, μόλις αρχίσει να συγκροτείται, θα
αντιληφθεί ότι ο ουσιαστικός του χαρακτήρας, όσο και αν διαμορφώθηκε εκφραστικά σε
δυτικότερους και βορειότερους τόπους, ανήκει «εδώ». Τα αρχαία μνημεία βρίσκονται εδώ, αυτά τα
ίδια, διαθέτουν την άμεση οικειότητα του απτού. Το γεωγραφικό επέκεινα του εξιδανικευμένου
Δυτικού τοπίου έχει επιτέλους επανακάμψει, έχει εγκατασταθεί στο ενθάδε. Το πολιτικό τοπίο της
νεότερης Δυτικής ιστορίας, έρχεται να εγκατασταθεί σε ότι αναγνωρίζει ως κοιτίδα του. Ολόκληρη
η νεοκλασσική Αθήνα εντέλει, αποτελεί πραγματοποίηση αυτής της συνολικής τοπιακής
αναγνώρισης. Μια νεότερη πολιτιστική κατασκευή, συγκροτημένη στο υπόβαθρο ενός από τα
παλαιότερα πολιτισμικά και πολιτιστικά τοπία της παγκόσμιας ιστορίας και σίγουρα συγκροτημένη
στο υπόβαθρο του πολιτικά σημαντικότερου ή έστω του ενός εκ των δυο πολιτικά σημαντικότερων,
πολιτιστικών τοπίων του Δυτικού πολιτισμού.

Οι «μάρτυρες» του κλασσικού τοπίου. Η πολιτιστική, επιστημονική και τοπιακή περιπέτεια
της Flora Graeca

Είναι ίσως εμφανής, στο σημείο αυτό της διαπραγμάτευσης, ο λόγος για τον οποίο η
εισήγηση αυτή επιμένει να χρησιμοποιεί πολλές φορές τον όρο «πολιτιστικός», αντί του όρου
«πολιτισμικός».

Ακόμη και αν, προικισμένοι με μια οικο-ευαισθησία, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να
διευρύνουμε το ενδιαφέρον μας προς το σύνολο των κοινωνικών πρακτικών που επηρεάζουν το
πολιτισμικό μας τοπίο, είμαστε αναγκασμένοι εντούτοις να επισημάνουμε την καθοριστική σημασία,
για τη συγκρότηση της τοπιακής μας θεώρησης, των πολιτιστικών κυρίαρχων σχημάτων που
διαπότισαν τις τοπιακές μας παραστάσεις, καθορίζοντας την τοπιακή πρόσληψη σε κοινωνικό εύρος
και σε βάθος απόψεων εξαιρετικά σημαντικό. Αλλά για την ισχύ των προσλήψεων και το βάθος των
απόψεων αυτών, πρέπει να επισημάνουμε επίσης την καθοριστική επιρροή την οποία άσκησαν σε
στοχαστές, επιστήμονες και περιηγητές, υποχρεώνοντάς τους στην ειλικρινέστατη συμμετοχή σε ότι
σήμερα εκλαμβάνεται απλά ως πλασματικό ιδεολόγημα.

Η παρατεταμένη κριτική που έχει ασκηθεί στις θεωρήσεις του Διαφωτισμού και στις
πολιτικές επαγγελίες των Δυτικών αστικών δημοκρατιών, έχει σίγουρα αφαιρέσει ένα τμήμα από τη
λάμψη των προτάσεων τους. Ανάλογα, η αμφίθυμη σύγχρονη Ελληνική στάση, όπως την
αναλύσαμε στο προοίμιο αυτής της εισήγησης, έχει καταστήσει λιγότερο προφανή για τον Έλληνα
αποδέκτη την κεντρική πολιτιστική και πολιτική σημασία του Ελληνικού παραδείγματος για τη
Δύση.

Εμφανίζεται έτσι παράδοξο και ακατανόητο το γεγονός πως φιλέλληνες, σημαντικοί κάποιοι
από αυτούς στις χώρες τους, αποφασίζουν, χωρίς σαφές ωφελιμιστικό κέρδος, να στρατευθούν με
στόχο την απελευθέρωση του Ελληνικού χώρου. Δεν θα τολμήσουμε να μεταβάλουμε την εισήγηση
αυτή σε πολιτική πραγματεία. Θα σχολιάσουμε απλά πως οι όροι αυτής της φιλελληνικής
στράτευσης αιωρούνται συνήθως στην ατμόσφαιρα της τοπιακής έξαρσης.

Αν οι τοπιακές προσεγγίσεις του Υπερίωνα ή του Childe Harold είναι γνωστότερες λόγω της
λογοτεχνικής δημοσιότητας που διέθεταν τα ίδια τα έργα και οι δημιουργοί τους,1 αμεσότερα
εμπλεκόμενη με το τοπίο και τα φυσικά του χαρακτηριστικά φαίνεται να είναι μια άλλη προσπάθεια.
Αυτή που αφορά στη σύνταξη από τον Johannes Sibthorp, μεγάλο Ευρωπαίο βοτανολόγο του 18ου

1 Ο Hölderlin και η κορυφαία πνευματική φυσιογνωμία της εποχής του, ο Βύρωνας.
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αιώνα, του καταλόγου της Ελληνικής χλωρίδας, γνωστού ως Flora Graeca.1 Μια σημαντική
παρατήρηση είναι πως ο Sibthorp δεν είναι τυχαίος επιστήμονας. Αποτελεί σημαντική επιστημονική
προσωπικότητα της εποχής του, τόσο σημαντική ώστε η έδρα που κατείχε στο πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης να ονομαστεί προς τιμήν του, μετά τον θάνατό του, Sibthorpianna.

Μια δεύτερη παρατήρηση αφορά τον θάνατο του Sibthorp. Ο μεγάλος επιστήμονας πεθαίνει
στη διάρκεια της ολοκλήρωσης της Flora Graeca, εν πολλοίς εξαιτίας της υπερβολικής για τη
σωματική αντοχή του ταλαιπωρίας που θα υποστεί κατά τα ταξίδια του στην Ανατολική Μεσόγειο,
προκειμένου να συγκεντρώσει το υλικό της έρευνάς του. Είναι κατά κάποιον τρόπο ένας από τους
«μάρτυρες» της επιστήμης και ταυτόχρονα, χωρίς υπερβολή, ένας από τους δυτικούς μάρτυρες του
Ελληνικού οράματος της νεότερης Ευρώπης. Ένας βοτανολόγος «Βύρωνας», που θεωρεί
επιστημονική του ευθύνη να ολοκληρώσει την καταγραφή των φυτών ενός τόπου, του οποίου η
ιστορική σημασία φαίνεται να υπερβαίνει κατά πολύ το εύρος της βοτανικής του ποικιλότητας.

Είναι έτσι χαρακτηριστικό πως ο όρος Graeca περιγράφει γεωγραφικά για τον Sibthorp ότι
αντιστοιχεί ιστορικά στην ανάπτυξη του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού, ότι αντιστοιχεί δηλαδή
γεωγραφικά, όπως έχουμε ήδη σημειώσει με προηγούμενη αφορμή, στη Μεγάλη Ελλάδα της Κάτω
Ιταλίας, στην Ελληνική χερσόνησο και στην περιοχή της αρχαίας Ιωνίας. Το επιστημονικό εύρος
των παρατηρήσεών του είναι επομένως πολιτιστικά καθορισμένο - και τοπιακά προβαλλόμενο. Αν
τα φυτικά είδη του Ελληνικού πολιτιστικού και πολιτικού οράματος μπορούν να σχολιάσουν τις
λεπτές φυσικές ποιότητες αυτής της περιούσιας Ελληνικής περιοχής, χαρακτηριστικότερη για τη
συνολικότερη εποπτεία της είναι μάλλον η τοπιακή της παρουσίαση.

Ο Sibthorp θα μισθώσει, για τις ανάγκες του έργου του, τον Αυστριακό ζωγράφο Ferdinard
Lucas Bauer, εξειδικευμένο στην καταγραφή των φυτικών ειδών, ο οποίος συνοδεύει τον Άγγλο
βοτανολόγο στις επιστημονικές περιηγήσεις του στην Ελλάδα, προκειμένου να ζωγραφίσει εκ του
φυσικού τα στοιχεία που συλλέγει η έρευνα. Δεν είναι παράδοξο πως ο Bauer εισάγει κάθε νέο
κεφάλαιο του έργου του με την παράσταση ενός χαρακτηριστικού Ελληνικού τοπίου.

Τμήμα Δεύτερο της Εισήγησης. Σχόλια για την αφορμή και τη σκοπιμότητά της

Έχοντας παρουσιάσει το τμήμα εκείνο της εισήγησής που την υποστηρίζει θεωρητικά,
αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να αναφερθούμε στην αφορμή της συγκρότησής της όπως και στην
τελική πρακτική, πέρα από το θεωρητικό της ενδιαφέρον, σκοπιμότητά της.

Οι διαπιστώσεις για τη σημασία των αναφορών στο αρχαίο Ελληνικό τοπίο, ως
καταστατικών για τη νεότερη Δυτική τοπιοτεχνία, αποτελούν σίγουρα συνεχές ερέθισμα για όσους
ασχολούνται με την ιστορία και τη θεωρία του τοπίου. Ερέθισμα το οποίο με ακολουθεί δεκαπέντε
χρόνια ήδη και το οποίο οξύνει διαρκώς την επιρροή του όσο αναγκάζομαι να γράφω γι΄ αυτό. Έτσι
με τα χρόνια, ήρθε να προστεθεί στις πρώιμες διδακτικές υποδείξεις των καθηγητών μου, του
OlivierRevaultd’ Allones στο Παρίσι και του Γεώργιου Βλάχου στην Αθήνα, η βεβαιότητα ενός
ιστορικά εξελισσόμενου παραδείγματος· της ανάπτυξης των θεωρήσεων και του σχεδιασμού του
τοπίου, κατά τη νεότερη περίοδο.

Ο πρώτος από τους προηγούμενους δασκάλους επέμενε στους πολιτικούς καθορισμούς της
έκφρασης ή στην πολιτική ανατρεπτική καλλιτεχνική δημιουργία.2 Ο δεύτερος μου είχε από νωρίς
επισημάνει πως η στροφή της Φλωρεντίας των Μεδίκων στην Ελληνική αρχαιότητα, η συγκρότηση
της Νεοπλατωνικής Ακαδημίας, η χρήση του προσδιορισμού της «Αναγέννησης», το πρόσχημα
εντέλει της εκ νέου ανάδυσης της κλασσικής αρχαιότητας προκειμένου να χαρακτηρίσει μια

1 Πρβλ. το βιβλίο των Α. Ρίζου και Σ. Ριζοπούλου, Συμβολικά φυτά των Ολυμπιακών Αγώνων (Ρίζου – Ριζοπούλου,
2004). Στην προσωπική επιστημονική επαφή με την κα Ριζοπούλου οφείλεται η επαφή του γράφοντος με τα ιστορικά
δεδομένα που αφορούν τη FloraGraeca και τα ταξίδια των Sibthorp και Bauer στην Ανατολική Μεσόγειο.
2 Αντιπαραθέτοντας την κριτική δημιουργική στάση στον εμπρόθετο κεντρικό πολιτικό έλεγχο της καλλιτεχνικής
έκφρασης.
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κοινωνική συνθήκη απόλυτα καινοτομική εντούτοις, δεν ήταν άμοιρα πολιτικής πρόθεσης.1
Προσθέτοντας τη σημερινή μου εμπειρία από την ιστορία του τοπίου, ο αποικισμός των
αναγεννησιακών κήπων από θεότητες παγανιστικές ή Ο αγώνας του Πολύφιλου για τον έρωτα μέσα
σε ένα όνειρο, γνωστότερος σαν Hypnerotomachia Poliphili,2 περιγράφουν μια κοινωνία για την
οποία η αρχαιότητα διέθετε σημαντικό πολιτικό ενδιαφέρον σε μεγάλο αριθμό εκφράσεων της, στις
οποίες περιλαμβάνεται βέβαια και η προσέγγιση του τοπίου.

Αλλά η έκρηξη του ενδιαφέροντός μου για τη νεότερη Ευρωπαϊκή και Δυτική αναφορά στο
αρχαίο Ελληνικό τοπίο διαθέτει και άλλες, πρακτικότερες αιτίες. Σε άμεσο επίπεδο η προσπάθεια να
προσδιοριστούν όροι ενίσχυσης της φυσιογνωμίας πόλεων ή περιοχών, για λόγους άμεσα
χρησιμοθηρικούς, ενίσχυσης της περιηγητικής κίνησης για παράδειγμα, καθιστά σαφές πως η
προσπάθεια αυτή μπορεί άμεσα να συσχετιστεί με την τοπιακή-περιβαλλοντική ποιότητα και επίσης
με χαρακτηριστικά πολιτιστικά ή πολιτισμικά, τα οποία συχνά συνδέονται με το συνολικό εύρος της
Ελληνικής ιστορίας.

Τοπίο και πολιτισμός όμως, στη χώρα μας ειδικότερα, δεν αποτελούν παράλληλες συνθήκες
περιηγητικού ή παιδαγωγικού ενδιαφέροντος· να ένα δεύτερο συμπέρασμα. Αντίθετα εμπλέκονται
στενότατα, αποδίδοντας με τρόπο ισχυρότατο τον σύνθετο χαρακτηρισμό του «πολιτιστικού» ή
«πολιτισμικού τοπίου». Τέλος, ας οδηγηθούμε σε ένα τρίτο κρισιμότερο συμπέρασμα, το
περιηγητικό ή παιδαγωγικό ενδιαφέρον του Ελληνικού τοπίου για το διεθνές κοινό εξακολουθεί να
καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από τον κλασσικό προσδιορισμό, για λόγους βέβαια που
εξηγήσαμε εκτενέστατα. Έτσι θα ήταν και παιδαγωγικά και πρακτικά άφρον να αμελήσουμε την
προβολή του. Αντίθετα θα έπρεπε να αποτελεί κεντρική συνιστώσα γύρω από την οποία συντίθενται
οι άλλες προβαλλόμενες πλευρές του συνολικού πολιτισμικού μας σχήματος· η βυζαντινή
πρόσληψη, η συνεισφορά της παλαιότερης παράδοσης και ο νεότερος λαϊκός μας πολιτισμός. Με
την αθροιστική παρουσίαση του Οδυσσέα Ελύτη, ο αρχαίος Κούρος, εξακολουθεί να θεάται τις
εποχές που τον διαδέχονται αναπτυγμένες πάνω στο ενιαίο υπόβαθρο του Ελληνικού τοπίου.3

Φθάνουμε έτσι να εξηγήσουμε με άμεσο τρόπο τη σκοπιμότητα αυτής της εισήγησης, Τη
συσχέτισή της με ότι οι οικονομικοί διαχειριστές της ποιότητας των τόπων ζωής μας περιγράφουν,
χρησιμοποιώντας τους όρους cityκαι territory ή region branding.

Αν όμως οι όροι αυτοί επιμένουν στη συγκρότηση της φυσιογνωμίας πόλεων ή περιοχών
με σκοπό την οικονομική τους ανάπτυξη, την προσέλκυση επισκεπτών, επενδυτών ή την
επιχειρησιακή αναβάθμιση του πληθυσμού τους, η ενίσχυση των σημαντικών χαρακτηριστικών
φαίνεται να προσφέρει μια ισχυρότερη πολιτική ευκαιρία. Τη βελτίωση της αντίληψης που
διαθέτει ο γηγενής πληθυσμός για τον τόπο κατοίκησής του, την ενίσχυση αυτού που μπορούμε
να αποκαλέσουμε «αξιοπρέπεια της κατοίκησης».

Καταλήγοντας στην Αρκαδία των τοπιακών οραμάτων

To παράδειγμα της Αρκαδίας αποτελεί μάλλον ένα από τα χαρακτηριστικότερα
παραδείγματα απώτατης αρχαίας αναφοράς των νεότερων κοινωνιών. Ξεκινώντας ήδη από την
περίοδο της Ρωμαϊκής λογοτεχνικής επανεγγραφής των χαρακτηριστικών της, η Αρκαδία
μεταβάλλεται σταδιακά σε έναν φανταστικό τόπο εξιδανικευμένης αναφοράς, σε ένα «φανταστικό
βασίλειο απόλυτης ευδαιμονίας».4

1 Πρβλ. το βιβλίο του Εισαγωγή στις Πολιτικές Θεωρίες των Νεότερων Χρόνων. Τόμος Α΄. (Βλάχος, 1979).
2 Έργο μάλλον του αναγεννησιακού συγγραφέα Francesco Collonna (αγγλ. μτφρ.: Godwin, 1999). Κάποιοι επιμένουν να
αποδίδουν το έργο στον Leone Battista Alberti.
3 Πρόκειται για το γνωστό κολλάζ του μεγάλου ποιητή που έχουμε και άλλοτε καταδεικτικά χρησιμοποιήσει.
4 Μία από τις κατατοπιστικότερες παρουσιάσεις της σημασίας της Αρκαδίας στις τέχνες και τον πολιτισμό της νεότερης
Δύσης περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Erwin Panofsky, Meaning in the Visual Arts, στο κεφάλαιο με τίτλο «Pouss in
and the Elegiac Tradition», από όπου και το προηγούμενο παράθεμα (Panofsky, 1982, σελ. 300).
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Η Αρκαδία φθάνει έτσι να αποκτήσει θέλγητρα που δεν μπορούσε πραγματικά να διαθέτει.
Πλάι στην πλούσια βλάστηση, η λογοτεχνική επιθυμία την πλουτίζει με «άνοιξη αιώνια και
ατέλειωτη διάθεση για έρωτα».1 Στην προσπάθεια συγκρότησης αυτού του ιδεατού τόπου που η
σύλληψή του ανάγεται ήδη στον Βιργίλιο, η Δυτική σκέψη θα αναγκαστεί να συνταιριάσει τα
καλλίτερα χαρακτηριστικά άλλων αρχαίων τόπων. «Τα άγρια πεύκα της Αρκαδίας με τα άλση και τα
λιβάδια της Σικελίας», όπου ο Θεόκριτος είχε τοποθετήσει, στα τελευταία αυτά, τα δικά του
Ειδύλλια. Αυτή ακριβώς η επιθυμία της εξιδανικευμένης φύσης, ικανής να υποδεχθεί την απόλυτη
ανθρώπινη ευτυχία, θα χαρακτηρίσει μέσω της αναφοράς στην αρχαία Ελληνική Αρκαδία τον
νεότερο Δυτικό πολιτισμό, ταυτίζοντας το Αρκαδικό όραμα με το τοπίο εκείνο, όπου οι κάτοικοι θα
βρίσκονταν «σε τέλεια αρμονική σχέση με τη φύση και τους γύρω τους, σε απόλυτη ελευθερία». «Η
ευδαιμονία μας Αρκαδική θα γίνει και ελεύθερη», υπόσχεται ο Faust στην Ελένη, στο γνωστό
αριστούργημα του Goethe. Χίλια οκτακόσια πενήντα χρόνια μετά την ουτοπική επινόηση του
Βιργιλίου, η Δυτική σκέψη επιβεβαιώνει τη σχέση της με την Αρκαδία η οποία ήδη, ο Γερμανός
στοχαστής το γνωρίζει, αναπνέει ελεύθερη.2

Δυο χιλιετίες μετά τον Βιργίλιο, διακόσια χρόνια μετά τον Goethe, αισθάνθηκα ευτυχής και
απογοητευμένος ταυτόχρονα όταν έμαθα για τις γιορτές που οι Αρκάδες οργανώνουν, κάθε χρόνο,
για να τιμήσουν τον Νίκο Γκάτσο.

Ευτυχής αισθάνθηκα γιατί το κοινό του μεγάλου Νεοέλληνα στιχουργού και ποιητή και
πολλοί από τους σημαντικούς εκπρόσωπους της σύγχρονης Ελληνικής μουσικής δεν λησμόνησαν
την προσφορά του, ενισχύοντας επιπλέον την πολιτιστική φυσιογνωμία της γενέτειράς του.

Απογοητευμένος αισθάνθηκα, γιατί στην προσπάθεια αυτή απόδοσης πολιτιστικών και
πολιτισμικών χαρακτηριστικών σε μια περιοχή, προβάλλεται, τολμώ να παρατηρήσω, ένα
συμπληρωματικό χαρακτηριστικό του τόπου ως πρωτεύον. Όσο σημαντικός και αν υπήρξε ο Νίκος
Γκάτσος για τη νεότερη πνευματική ζωή της χώρας, όσο νωπά και αν είναι ακόμη τα ίχνη της
φυσικής και πνευματικής παρουσίας του, δεν μπορούμε να δεχθούμε την αναφορά στο όνομά του
παρά μόνο ως μια πρώτη, επικοινωνιακά ευχερέστερη ίσως ευκαιρία για την προσέλκυση του
ενδιαφέροντος σε αναφορές που θεωρούμε εντέλει παγκόσμια μη συγκρίσιμες.

Η τελευταία παρατήρηση δε μειώνει τη σημασία του Αρκάδα ποιητή ούτε παραγνωρίζει τη
σημασία της συγκέντρωσης στην πατρίδα του, κάθε χρόνο, σημαντικών εκπροσώπων του
Ελληνικού πενταγράμμου. Επιμένει όμως η τελευταία παρατήρηση πως η αναφορά στο όνομα
«Αρκαδία», η σημασία που το όνομα αυτό διαθέτει στο πλαίσιο του νεότερου Ευρωπαϊκού και
Δυτικού Πολιτισμού, η θέση που το όνομα αυτό κατέχει στη συγκρότηση των φαντασιακών
αναφορών του νεότερου Ευρωπαϊκού και Δυτικού Πολιτισμού, είναι εν τέλει γεγονός μη
συγκρίσιμο.

Ας σταθούμε εδώ. Ευθύνη της εισήγησης αυτής είναι να τονίσει, πριν από κάθε πρόταση,
πως μόνο ένας λαός μειωμένης ιστορικής και πολιτικής οξυδέρκειας θα αγνοούσε τη σημασία της
αναφοράς στην Αρκαδία για τη συγκρότηση του νεότερου Ευρωπαϊκού και Δυτικού Πολιτισμού.
Βέβαια ένας λαός ανάλογης μειωμένης οξυδέρκειας ή ελλειμματικής παιδείας δε θα χρησιμοποιούσε
καν την οραματική Αρκαδική συνθήκη, προκειμένου να την αξιοποιήσει επιχειρηματικά.

Ανάλογη δυστυχώς έλλειψη οξυδέρκειας και παιδείας χαρακτηρίζει τις αντιδράσεις της
επίσημης πολιτείας για θέματα που αφορούν επίσης πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Έτσι,
μιλώντας για τη μετριότητα του Δήμου Αχαρνών, λησμονούμε πως ο Αριστοφάνης έγραψε τους
Αχαρνείς για το Μενίδι και όχι για τη Μασσαλία ή τη Βόννη. Με ανάλογο τρόπο επιμένουμε επίσης
πως η πελοποννησιακή Μεσσήνη είναι μια ασήμαντη επαρχιακή πόλη, υποτιμώντας την παρουσία
στην περιοχή, της αρχαίας Μεσσήνης η οποία φαίνεται πως θα αναδειχθεί σύντομα σε έναν από
τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους παγκόσμια.

1 Ό.π. σελ. 299.
2Ο Faust, έργο ζωής του Goethe, ολοκληρώθηκε το 1832, έναν χρόνο πριν το θάνατό του, όταν η Ελληνική Επανάσταση
είχε πλέον στεφθεί με επιτυχία.

http://el.wikipedia.org/wiki/1832
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Θα θυμίσω πως η αρχαία Μεσσήνη και η αρχαία Μεγαλόπολη αποτελούσαν βασικές πόλεις
- εστίες της Αχαϊκής αρχαίας Συμπολιτείας που περιελάμβανε και την περιοχή της αρχαίας
Αρκαδίας. Δε διαθέτουμε επομένως στη χώρα μας τόπους με περιορισμένες μόνο, έστω και
σημαντικότατες, ιστορικές αναφορές αλλά πολύ περισσότερο εκτεταμένα δίκτυα με στοιχεία της
αρχαίας, της βυζαντινής ή της νεότερης ιστορίας που υλοποιούν την τελική πολιτιστική και
πολιτισμική σύνθεση, την πολιτική εντέλει σύνθεση επάλληλων ιστορικών εγγραφών την οποία ο
Ελύτης με εμμονή περιγράφει στα κολλάζ του. Στις καλλιτεχνικές αυτές ενοράσεις του μεγάλου
ποιητή, θυμίζω, ιστορική σπουδαιότητα, πολιτιστική ή πολιτισμική σπουδαιότητα και τοπιακή ή
περιβαλλοντική σπουδαιότητα ταυτίζονται. Θα σχολιάσω πως ο Δήμος Αχαρνών διαθέτει, πέρα
από την αρχαία δραματουργική αναφορά και τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, την εξίσου
σημαντική περιβαλλοντικά και τοπιακά παρουσία της Πάρνηθας, ενώ η Μεσσήνη την
περιβαλλοντικά σημαντική ζώνη του αρχαίου θεού-ποταμού της, του Πάμισου και το αγροτικό της
τοπίο.

Στην περίπτωση του Αρκαδικού τοπίου οι συσχετισμοί είναι ακόμη στενότεροι. Η αρχαία
Αρκαδία προβάλλεται με έμφαση στην Ευρωπαϊκή και Δυτική ιστορία, ξεκινώντας από την
Αναγέννηση, το περιγράψαμε ήδη εκτενέστατα, ως το «ιδανικό βασίλειο της τέλειας μακαριότητας
και ομορφιάς, ονειρική ενσάρκωση άφατης ευτυχίας»1, όπου οι ιδανικές συνθήκες ζωής ταυτίζονται
με την εξίσου ιδανική ποιότητα του τοπίου. Ώστε, στην περίπτωση αυτή, μυθικές και ιστορικές
αναφορές ταυτίζονται απόλυτα με τον τοπιακό προσδιορισμό, περιμένοντας ίσως να αποτελέσουν
παγκόσμια έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους τοπιακούς και περιβαλλοντικούς
προορισμούς, περιηγητικούς και εκπαιδευτικούς προορισμούς ταυτόχρονα.

Σε Θέση Επιλόγου. Από την Αρκαδία στη Σύρο

Ολοκληρώνοντας αυτήν την παρουσίαση απόψεων, ευτυχής διαπίστωσα πως μπορούσα να
επιστρέψω, έναν χρόνο μετά από την παρουσίαση μιας ανακοίνωσής μου με θέμα ανάλογο, στη
Σύρο…

Αν στην Αρκαδία οι ιστορικοί τόποι νεότεροι ή παλαιότεροι, οι αρχαιολογικοί χώροι, η
αρχιτεκτονική της νεότερης παράδοσης, οι σύγχρονες γιορτές προς τιμή του Νίκου Γκάτσου
μπορούν να συντεθούν στο ενιαίο υπόβαθρο της τοπιακής πρόσληψης, το παράδειγμα του τοπίου
της Σύρου μπορεί κατ΄ αναλογίαν να υποδεχθεί την παρουσία του μεσαιωνικού οικισμού της Άνω
Σύρας, τη νεοκλασσική Ερμούπολη, την ωρίμανση του λαϊκού ρεμπέτικου τραγουδιού και βέβαια
την άμεση ακτινοβολία της αρχαίας στεφάνης των Κυκλάδων.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το μεγάλο εγχείρημα κατασκευής κτιρίων μηδενικής

ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και την προσπάθεια μετατροπής των παλαιών (και πολλές φορές
παραδοσιακών) κτιρίων σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Στην προσπάθεια αυτή πρωτοστατεί η Ε.Ε., όπως άλλωστε και σε όλη την προσπάθεια της
κλιματικής αλλαγής. Μετά την τελευταία διάσκεψη του ΟΗΕ στο Rio της Βραζιλίας, τον Ιούνιο 2012,
γνωστό και ως Rio+20, που έληξε χωρίς δεσμευτική συμφωνία, ακολούθησε η 18η παγκόσμια
διάσκεψη του ΟΗΕ στο Κατάρ, το Νοέμβριο 2012, που αποφάσισε με συμμετοχή 200 χωρών την
επέκταση της συμφωνίας του Κυότο μέχρι το 2020. Δυστυχώς η Ρωσία, η Ιαπωνία και ο Καναδάς
απεχώρησαν, ενώ είναι γνωστό, ότι οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν στο Κυότο. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί από το
Μάρτιο του 2007 για μείωση εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020.
Στόχος της ΕΕ είναι η συγκράτηση της θερμοκρασιακής ανόδου στους 2οC μέχρι το τέλος του αιώνα
παρ’ ότι καταγράφεται σήμερα αύξηση εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα κατά 50% από το 1990.

Μέσα σε ένα αβέβαιο περιβαλλοντικό και ενεργειακό περιβάλλον ο κτιριακός τομέας, που
καταναλώνει το 41% της ενέργειας στην ΕΕ, είναι προφανές, ότι μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά
στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και αντίστοιχα στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Οι δεσμεύσεις της ΕΕ για κατασκευή των νέων κτιρίων από το 2020 με μηδενική ενεργειακή
κατανάλωση, καθώς και η αναβάθμιση σταδιακά των παλαιών, ακόμη και παραδοσιακών κτιρίων σε
κτίρια με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση μέχρι το 2050, αποτελούν αισιόδοξες προοπτικές
για την πορεία τόσο της κλιματικής αλλαγής, όσο και της ενίσχυσης των παλαιών και παραδοσιακών
κτιρίων με σύγχρονους ενεργειακούς όρους.

Λέξεις κλειδιά: Ευρώπη 2021, κτίριο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, αέρια του θερμοκηπίου.

Εισαγωγή

«Αποτυχία επικών διαστάσεων» χαρακτηρίστηκε από την πλειοψηφία των περιβαλλοντικών
οργανώσεων η διακήρυξη του Rio+20 με τίτλο «Το μέλλον που θέλουμε» (European Observer
Parliament, 2013), ενώ ανάλογες ήταν και οι εκτιμήσεις μεγάλου τμήματος των Συνέδρων.

Στο τέλος του Συνεδρίου, που έγινε στο Rio της Βραζιλίας τον Ιούνιο του 2012, οι Υπουργοί
των 190 χωρών υιοθέτησαν κείμενο απόφασης, που προβλέπει υιοθέτηση της πράσινης οικονομίας
για ένα πιο βιώσιμο κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης.

Η σύνοδος, 40 χρόνια μετά την αρχική διάσκεψη της Στοκχόλμης το 1972 και 20 χρόνια
μετά τη σύνοδο στο ίδιο μέρος το 1992 διαπίστωσε.
 Την αύξηση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 48%
 Τη συνέχιση της καταστροφής των δασών
 Την αυξητική τάση του παγκόσμιου πληθυσμού
 Τον υποσιτισμό του 16,5% του παγκόσμιου πληθυσμού

mailto:patargiasp@yahoo.gr
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Η εγκριθείσα γενικόλογη διακήρυξη του Συνεδρίου οριοθετεί το 2015 ως χρονικό όριο
λήψης και αποδοχής συγκεκριμένων στόχων. Αντιλαμβάνεται κανείς, ότι ουσιαστικές δεσμεύσεις
και λύσεις δεν αποφασίστηκαν. Θα μπορούσε π.χ. να είχαν ληφθεί πιο συγκεκριμένες αποφάσεις για
 Την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής
 Την καταπολέμηση της φτώχειας
 Την επιδείνωση των κοινωνικών ανισοτήτων
 Την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού

Η παγκόσμια σύνοδος που ακολούθησε το Νοέμβριο 2012 στο Κατάρ είχε σαν αποτέλεσμα
τη λήψη απόφασης για παράταση του πρωτοκόλλου του Κυότο μέχρι το 2020, με αντίστοιχη
αποχώρηση της Ρωσίας, Ιαπωνίας και του Καναδά.

Δυστυχώς η σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα, με την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση
που έχει ξεσπάσει αφ’ενός και τη ζητούμενη προστασία του περιβάλλοντος αφ’ ετέρου, αποτελεί
πραγματική πρόκληση για τις πολιτικές και επιστημονικές ηγεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Είναι προφανές, ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες απαιτείται πολύ προσεκτικός σχεδιασμός
και εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών για να επιτυγχάνεται ανάπτυξη, όχι μόνο χωρίς σοβαρές
επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά και αν είναι δυνατόν, να δημιουργούν περιβαλλοντική
αποφόρτιση.

Στην κατεύθυνση αυτή ο κτιριακός τομέας, που καταναλώνει το 40% της συνολικής
παραγόμενης ενέργειας, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για εξοικονόμηση ενέργειας, για μείωση
εκπεμπόμενων ρύπων, αλλά και για εκπαιδευτικό προπομπό ανάπτυξης περιβαλλοντικής
συνείδησης στους πολίτες του κόσμου, με έμφαση στις νεότερες γενεές.

1. Η σημερινή περιβαλλοντική πραγματικότητα

Η αναθεωρημένη στρατηγική της Λισαβόνας το 2010, με στόχο το 2020, έχει βασικό στόχο
την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή και κινείται στην υλοποίηση του δόγματος “20 – 20 – 20”,
που σημαίνει, ότι μέχρι το 2020 οι εκπομπές αερίων ρύπων στην Ε.Ε. - 27 θα πρέπει να μειωθούν
κατά 20% σε σχέση με το 1990, η συμμετοχή των Α.Π.Ε. θα πρέπει να φθάσει στο 20% της
ενεργειακής κατανάλωσης και η κατανάλωση ορυκτών ενεργειακών πηγών να μειωθεί κατά 20%,
με αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. (European Commission, 2009).

Από τα προβιομηχανικά επίπεδα του 1750 μέχρι σήμερα, οι εκπομπές του διοξειδίου του
άνθρακα [CO2] στην ατμόσφαιρα είναι 375 Δισεκατομμύρια τόνοι, αύξηση κατά 140%.
(Παγκόσμιος οργανισμός μετεωρολογίας του ΟΗΕ, 2012).

Σήμερα τα επίπεδα του CO2 είναι 391 μέρη ανά εκατομμύριο [ppm]. Η μισή από αυτήν την
τεράστια ποσότητα απορροφήθηκε από τα δάση και τους ωκεανούς. Ο πλανήτης μας όμως αρχίζει
να χάνει την απορροφητική του ικανότητα, διότι όλα αυτά τα δισεκατομμύρια τόνοι του άνθρακα
θα παραμείνουν για αιώνες στην ατμόσφαιρα.

Το γεγονός αυτό προφανώς επιδεινώνει τη θερμοκρασία του πλανήτη μας, επηρεάζοντας
όλες τις παραμέτρους της ζωής της γης.

Το δεύτερο σημαντικό αέριο του θερμοκηπίου είναι το μεθάνιο [CH4], με συμμετοχή 8% στα
αέρια του θερμοκηπίου, που είναι 30 φορές πιο δραστικό από το διοξείδιο του άνθρακα, ως αέριο
του θερμοκηπίου.

Το μεθάνιο παράγεται κυρίως από τα εκτρεφόμενα ζώα, τους οριζόνες και την αποσύνθεση
των σκουπιδιών στις χωματερές. Η συγκέντρωσή του σήμερα είναι 1813 ppm, που αντιστοιχεί με
αύξηση 259% ως προς τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Τέλος αύξηση παρατηρείται και στο μονοξείδιο του αζώτου [N2O], που προέρχεται από
ανθρώπινες πηγές και είναι 300 φορές δραστικότερο του διοξειδίου του άνθρακα. Η συγκέντρωσή
του σήμερα είναι 324 ppm.
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Κάτω από αυτά τα δεδομένα και χωρίς τη λήψη άμεσων μέτρων, υπάρχει κίνδυνος η μεν
θερμοκρασία του πλανήτη να αυξηθεί έως και 4 C0 μέχρι το 2100, η δε στάθμη της θάλασσας να
ανυψωθεί κατά ένα μέτρο. Αντιλαμβάνεται κανείς τις καταστρεπτικές συνέπειες για την
ανθρωπότητα και ιδιαίτερα για τους φτωχότερους αυτού του κόσμου, όπως προειδοποιεί ο Τζιμ
Γιονγκ Κιμ, πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας (Τζίμ Γιόνγκ Κιμ Πρόεδρος Παγκόσμιας
Τράπεζας, 2012).

Η μόνη δέσμευση που ανέλαβαν οι σύνεδροι στο Rio+20 ήταν η επίτευξη συμφωνίας με
δεσμευτικά μέτρα μέχρι τα 2015, με στόχο τη συγκράτηση της θερμοκρασιακής ανόδου του
πλανήτη στους 20 C. Η προσπάθεια ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2012 στο Κατάρ, με την επέκταση
του πρωτοκόλλου του Κυότο μέχρι το 2020. Οι επαπειλούμενες χώρες με καταστρεπτικές συνέπειες
είναι, το Μπαγκλαντές, η Ινδία, η Ινδονησία, η Μαδαγασκάρη, το Μεξικό, η Μοζαμβίκη, οι
Φιλιππίνες, η Βενεζουέλα, το Βιετνάμ (Ινστιτούτο για τις κλιματικές επιπτώσεις του Πότσνταμ στη
Γερμανία, 2012).

Εικ. 1: Παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί, ότι υπάρχει μία διάσταση απόψεων μεταξύ της
παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας ορισμένων προηγμένων χωρών, εάν και
κατά πόσον η κλιματική αλλαγή προέρχεται αποκλειστικά από τους ανθρώπους.

Συγκεκριμένα, μελέτη που κατέγραψε τις απόψεις 10.000 επιστημόνων σε ολόκληρο τον
κόσμο αποδεικνύει ότι το 97,1% συμφωνεί, ότι η κλιματική αλλαγή είναι αποκλειστικά
ανθρωπογενής. Στον αντίποδα η κοινωνία στις ΗΠΑ σε ποσοστό 43% δεν αποδέχεται την
ανθρωπογενή προέλευση της κλιματικής αλλαγής, ενώ ένα 12% έχει επιφυλάξεις. (Έρευνα του
Πανεπιστημίου του Κουΐνσλαντ, 2013). Ο πίνακας 1 (World Energy Projections Plus, 2008)
αποτυπώνει τις προβλεπόμενες εκπομπές CO2,μέχρι το 2030.

Κάτω από αυτά τα δεδομένα ο κτιριακός τομέας, που καταναλώνει το 41% της ενέργειας και
είναι υπεύθυνος για την εκπομπή του15% των αερίων του θερμοκηπίου, καλείται να συμβάλλει
αποφασιστικά στην ατμοσφαιρική βελτίωση, πίνακας 2. Αυτό μπορεί να γίνει.
 Με μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
 Με έμφαση στο βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτιρίων
 Με ενεργειακή αναβάθμιση των υπαρχόντων κτιρίων
 Με χρήση ΑΠΕ για την απαιτούμενη λειτουργική ενέργεια.

2. Προς κτίρια με μηδενική ενεργειακή κατανάλωση

Είναι προφανές ότι η υλοποίηση κτιριακών κελυφών με σχεδόν μηδενική ενεργειακή
κατανάλωση, στοχεύει σε μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται, καθώς και σε μείωση των
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εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου. Σήμερα ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 41% της
παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας, το 33% οι μεταφορές και το 26% οι βιομηχανίες. Το 80% της
κτιριακής ενέργειας καταναλώνεται από κτίρια με εμβαδόν μικρότερο των 1000m2, ενώ to 66% της
ενέργειας που καταναλώνει κάθε κτίριο απορροφάται από ενέργεια-ψύξη.

Εικ. 2: Κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα

Ορίζουμε ως κτίριο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης εκείνο το κτίριο που διαθέτει πολύ
υψηλή ενεργειακή απόδοση, με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση, που και αυτή
εξασφαλίζεται από ΑΠΕ..

Η Ευρωπαϊκή οδηγία οριοθετεί το 2020 ως στόχο υλοποίησης αυτών των κτιρίων
(Ευρωπαϊκή Ένωση 2010). Η προσαρμοσμένη ελληνική νομοθεσία προβλέπει, ότι όλα τα κτίρια που
θα κατασκευάζονται από το 2021 θα πρέπει να έχουν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση (ΥΠΕΚΑ,
2012). Η υποχρέωση αυτή για τα δημόσια κτίρια τίθεται σε ισχύ από 2019. Τέλος η πρόσφατη
οδηγία της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση 2012) προβλέπει, ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει από την 1-1-
2014 να ανακαινίζει κάθε χρόνο το 3% του συνολικού εμβαδού των θερμαινόμενων η ψυχομένων
δημοσίων κτιρίων, ώστε να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσής του, κατ’
εφαρμογήν του άρθρου 4 της οδηγίας 2019/31/ΕΕ. Κίνητρα για εφαρμογή της ως άνω νομοθεσίας
παρέχει ο νόμος 4967/2012 (ΥΠΕΚΑ, 2012) με αύξηση του συντελεστή δόμησης από 5-10% σε
κτίρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης.

Τα κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης πρέπει να βασίζονται στα εξής.
 Σχεδιασμός με αξιοποίηση του μικροκλίματος - βιοκλιματικός σχεδιασμός
 Παθητικά συστήματα θέρμανσης - ψύξης
 Παραγωγή ζεστού νερού με ηλιακά συστήματα
 Χρήση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων η άλλων ΑΠΕ
 Χρήση συσκευών με μικρή ενεργειακή κατανάλωση

3. Βιοκλιματικός σχεδιασμός - μικροκλίμα-παθητικά ενεργειακά συστήματα

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός αξιοποιεί το τοπικό κλίμα και στοχεύει στην εξασφάλιση
θερμικής και οπτικής άνεσης. Ουσιαστικά αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια για την εφαρμογή
παθητικών συστημάτων, τα οποία ενσωματώνονται στα κτίρια, αξιοποιώντας διάφορες
περιβαλλοντικές πηγές, όπως ο ήλιος, ο άνεμος, το έδαφος, η βλάστηση, το νερό κλπ.

Ως βασικά παθητικά ενεργειακά συστήματα μπορούν να θεωρηθούν
 Κλίμα - χωροθέτηση - προσανατολισμός
 Ηλιοπροστασία - σκίαση
 Φυσικός φωτισμός
 Φυσικός αερισμός
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 Φύτευση - φυτεμένα δώματα
 Οικολογικά υλικά

Ο σωστός προσανατολισμός του κτιρίου δηλ. ο νότιος με κάποια απόκλιση έως 30 προς
ανατολή-δύση, συμβάλλει ουσιαστικά στην καλύτερη ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με την
τοποθέτηση μεγάλων ανοιγμάτων στο νότο και περιορισμένων στο βορρά, αξιοποιείται η ηλιακή
ακτινοβολία για θέρμανση των νότιων χώρων και αντίστοιχα περιορίζονται οι θερμικές απώλειες
από το βορρά. Με αυτό το σχεδιασμό δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες διαμπερούς αερισμού
και μικρότερες απαιτήσεις για κλιματισμό.

Εικ. 3: Σύγκριση συμβατικού- ενεργειακά οικονομικού κτιρίου

Ο κατάλληλος προσανατολισμός του κτιρίου δηλ. ο νότιος με κάποια απόκλιση έως 30 προς
ανατολή - δύση, συμβάλλει ουσιαστικά στην καλύτερη ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με την
τοποθέτηση μεγάλων ανοιγμάτων στο νότο και περιορισμένων στο βορρά, αξιοποιείται η ηλιακή
ακτινοβολία για θέρμανση των νότιων χώρων και αντίστοιχα περιορίζονται οι θερμικές απώλειες
από το βορρά. Με αυτόν το σχεδιασμό δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες διαμπερούς αερισμού
και μικρότερες απαιτήσεις για κλιματισμό.

Σημαντικοί παράγοντες της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου αποτελούν
 Οι μονώσεις
 Η αεροστεγανότητα των κουφωμάτων
 Η χρήση διπλών θερμομονωτικών υαλοστασίων

Με τα παθητικά αυτά συστήματα θωρακίζουμε ενεργειακά το κτιριακό κέλυφος. Ο πίνακας
3 (Ένωση κοινοτήτων Κύπρου Σάββας Βλάχος, 2012) είναι χαρακτηριστικός των πλεονεκτημάτων
του κτιρίου μηδενικής κατανάλωσης.

Ο κατάλληλος σκιασμός έχει πολλή μεγάλη σημασία για τη θερμική και οπτική άνεση των
χώρων. Εξωτερικά σκίαστρα, όπως πχ. ο πρόβολος, εξωτερικές περσίδες, οι οποίες πρέπει να
τοποθετούνται οριζόντια στα νότια ανοίγματα και κατακόρυφα στα ανατολικά και δυτικά, ακόμη
και τέντες εξωτερικά και περσίδες εσωτερικά, προσφέρουν σημαντική προφύλαξη.

Τέλος η χρήση οικιακών συσκευών με τη μικρότερη ενεργειακή κατανάλωση προσφέρουν
σημαντικά ενεργειακά οφέλη. Σημειώνεται, ότι όλες οι οικιακές συσκευές χαρακτηρίζονται ως προς
την κατανάλωσή τους με κλίμακα από Α-F, [ελαχίστη-μεγίστη, κατανάλωση]. Ο πίνακας 4 (Ένωση
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κοινοτήτων Κύπρου Σάββας Βλάχος, 2012) εμφανίζει τις πολύ χαμηλές καταναλώσεις σε ορισμένα
ευρωπαϊκά κράτη, που υλοποιούν κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Εικ. 4: Ενδεικτικές καταναλώσεις κτιρίων χαμηλής κατανάλωσης σε kwh/m2έτος

4. Ενεργητικά ενεργειακά συστήματα

Ονομάζουμε ενεργητικά ενεργειακά συστήματα εκείνα τα συστήματα, τα οποία συλλέγουν
την ηλιακή ακτινοβολία και την αξιοποιούν θερμικά, είτε άμεσα, είτε έμμεσα (π.χ. αιολική,
γεωθερμία). Τα βασικά ενεργητικά ενεργειακά συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι
τα εξής.
 Φωτοβολταϊκά συστήματα
 Μικρές ανεμογεννήτριες
 Θερμικά ηλιακά συστήματα
 Γεωθερμικές αντλίες

4.1 Φωτοβολταϊκά συστήματα
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα (Φ/Β) είναι μία Α.Π.Ε. ιδιαίτερα διαδεδομένη τόσο στην

Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα.
Διακρίνονται σε δύο είδη, τα διασυνδεδεμένα με το κεντρικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

και το αυτόνομο δίκτυο με χρήση συσσωρευτών για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας.
Το υλικό κατασκευής τους είναι, άμορφο ή μονοκρυσταλλικό ή πολυκρυσταλλικό πυρίτιο.
Η τοποθέτησή τους απαιτεί ιδιαίτερες προδιαγραφές, ως προς τον προσανατολισμό, την

κλίση και την αποφυγή σκίασης των Φ/Β πλαισίων
Με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων στοχεύουμε σε :

 μείωση της παραγόμενης ενέργειας σε εθνικό επίπεδο από ορυκτά καύσιμα
 σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, με τον περιορισμό των εκπεμπόμενων αερίων
 οικονομικότερη παραγωγή ενέργειας

Τα πλεονεκτήματα χρήσης Φ/Β συστημάτων είναι πολλά. Μπορούμε συνοπτικά να
εστιάσουμε στα εξής.:
 Τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον, εφόσον δεν προκαλούνται ρύποι από την παραγωγή

ενέργειας
 Η ηλιακή ενέργεια είναι αποκεντρωμένο καύσιμο, διατίθεται παντού και δεν κοστίζει
 Αθόρυβη λειτουργία
 Σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης
 Μεγάλη διάρκεια ζωής (25 χρόνια)
 Δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες των

χρηστών



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ……….…………………...…Τεύχος 2014 / 2

- 34 -

 Μπορούν να εγκατασταθούν σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές
 Ευελιξία στις εφαρμογές, εφόσον λειτουργούν άριστα, τόσο ως αυτόνομα συστήματα, όσο και

ως υβριδικά συστήματα, όταν συνδυάζονται με άλλες πηγές ενέργειας (συμβατικές ή
ανανεώσιμες) και συσσωρευτές για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας.

Εκτιμάται ότι το κόστος κατασκευής ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, έχει απόσβεση σε 10
χρόνια, όταν η συνολική διάρκεια ζωής του είναι 25 χρόνια.

4.2 Θερμικά ηλιακά συστήματα
Η χρήση των ηλιακών θερμικών συστημάτων είναι ευρύτατα διαδεδομένη τόσο σε ολόκληρη

την Ε.Ε., όσο και στην Ελλάδα (Τουλιάτος Π, 2008)
Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες είναι η πλέον διαδεδομένη τεχνολογία παραγωγής ζεστού νερού.
Διακρίνονται σε ανοικτού και κλειστού κυκλώματος, με τους δεύτερους να είναι οι πλέον

διαδεδομένοι, διότι αντέχουν και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Τα συστήματα combi χρησιμοποιούνται για ταυτόχρονη παραγωγή ζεστού νερού και

θέρμανση ή ακόμα και ψύξη, με κύρια εφαρμογή, την ενδοδαπέδια θέρμανση και λειτουργία στους
40 ~ 50 οC.

4.3 Βιομάζα
Η βιομάζα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη Α.Π.Ε., όμως αποτελεί ύλη, τόσο για θέρμανση,

όσο και για παραγωγή ζεστού νερού.
Αποτελείται από υλικά φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως δασικά, βιομηχανικά,

αγροτικά, υπολείμματα, προϊόντα ενεργειακών καλλιεργειών, αστικά απόβλητα.
Η βιομάζα είτε χρησιμοποιείται απευθείας μέσω καύσης για παραγωγή θερμότητος, ή

ηλεκτρισμού, είτε μέσω θερμοχημικής ή βιοχημικής μετατροπής μετατρέπεται σε βιοκαύσιμο, υγρής
ή αέριας ή στερεάς μορφής, που στη συνέχεια χρησιμοποιείται για παραγωγή θερμότητος,
ηλεκτρισμού ή και καυσίμου μεταφοράς.

4.4 Γεωθερμικές αντλίες
Η γεωθερμία είναι μια μορφή ήπιας ανανεώσιμης ενέργειας. Είναι αποθηκευμένη ενέργεια

υπό μορφή θερμότητας, κάτω από τη σταθερή επιφάνεια της γης.
Η θερμοκρασία του υπεδάφους σε βάθος 2,00 μ. είναι περίπου σταθερή όλο το χρόνο και

κυμαίνεται από 14 - 18οC για τη χώρα μας.
Η εκμετάλλευση της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ υπεδάφους και επιφάνειας, γίνεται με

χρήση γεωθερμικών αντλιών και δικτύου σωληνώσεων εντός του υπεδάφους, έτσι ώστε να
θερμαίνουμε τους χώρους το χειμώνα και να τους ψύχουμε το καλοκαίρι.

Η γεωθερμική ενέργεια είναι διαθέσιμη όλο το χρόνο, δεν εξαρτάται από τις καιρικές
συνθήκες της ατμόσφαιρας.

Η εκμετάλλευση της ενέργειας αυτής γίνεται με δύο συστήματα:
 γεωθερμικά συστήματα κλειστού κυκλώματος
 γεωθερμικά συστήματα ανοιχτού κυκλώματος.

Τα γεωθερμικά συστήματα κλειστού κυκλώματος βασίζονται στην κατασκευή ενός
εναλλάκτη στο υπέδαφος (γεωεναλλάκτη), ο οποίος κατασκευάζεται από ένα αριθμό σωληνώσεων,
μέσα στις οποίες κυκλοφορεί νερό.

Το χειμώνα τροφοδοτείται η γεωθερμική αντλία θερμότητας με νερό θερμοκρασίας περίπου
16οC, από τον γεωεναλλάκτη, η οποία απορροφά 4–5οC πριν το επιστρέψει στη γη.

Έτσι με μικρή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, παράγεται ζεστό νερό 35 - 45οC
κατάλληλο και για θέρμανση (ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης).

Ο γεωεναλλάκτης μπορεί να τοποθετηθεί σε οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη. Η οριζόντια
διάταξη χρησιμοποιείται όταν επαρκεί η επιφάνεια του οικοπέδου.
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Τα γεωθερμικά συστήματα ανοιχτού κυκλώματος αντλούν νερό από υπόγειο ταμιευτήρα με
χρήση γεώτρησης και με τη χρήση ενός ενδιάμεσου εναλλάκτη νερού, που παρεμβάλλεται μεταξύ
της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας και του ανοιχτού κυκλώματος, προσδίδουν ή απορροφούν
ενέργεια στο σύστημα πριν το νερό επιστρέψει στον ταμιευτήρα. Το σύστημα αυτό ενδείκνυται σε
περιοχές με μικρό βάθος υδροφόρου ορίζοντα.

Η όδευση των σωλήνων στα γεωθερμικά συστήματα πρέπει να γίνεται υπόγεια, για να μην
υπάρχουν απώλειες ενέργειας κατά την εισαγωγή στο κτίριο.

4.5 Μικρές ανεμογεννήτριες
Οι ανεμογεννήτριες είναι ίσως οι πλέον διαδεδομένες Α.Π.Ε., τόσο σε ολόκληρη την

Ευρώπη, όσο και την Ελλάδα.
Τα αιολικά πάρκα τροφοδοτούν απ’ ευθείας το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο, ενώ οι μικρής

ισχύος ανεμογεννήτριες (Α/Γ) συνιστώνται για εφαρμογές μικρής κλίμακας οικιακών εφαρμογών.
Παράγουν συνεχές ρεύμα τάσεως 12 ~ 24 V, το οποίο με χρήση κατάλληλου αντιστροφέα
μετατρέπεται στην τάση του κεντρικού δικτύου.

Ο συνδυασμός μικρών Α/Γ με φωτοβολταϊκά συστήματα δημιουργεί έναν πολύ καλό
συνδυασμό Α.Π.Ε. οικιακής χρήσης.

5. Μετατροπή υπαρχόντων κτιρίων σε κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Σύμφωνα με Οδηγία της ΕΕ από το 2009, όλα τα υπάρχοντα κτίρια πρέπει μέχρι το 2050 να
έχουν αναβαθμισθεί σε κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Είναι προφανές, ότι ένα παλαιό
κτίριο κύρια θα πρέπει να εκσυγχρονίσει ενεργειακά το κτιριακό του κέλυφος, με υλικά χαμηλού
συντελεστή θερμοπερατότητας. Επίσης οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις, η εξοικονόμηση
φωτιστικής ενέργειας και η χρήση οικονομικών ενεργειακών συσκευών είναι το επόμενο στάδιο
εξοικονόμησης ενέργειας. Τέλος η προσθήκη ενός μικρού Φ/Σ θα είναι απαραίτητη για να
πλησιάσει το κτίριο τη μηδενική ενεργειακή κατανάλωση.

Η προσπάθεια αυτή της ΕΕ είναι προφανές, ότι αν υλοποιηθεί σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό,
θα εξοικονομήσει τεράστιες ποσότητες ενέργειας, περιορίζοντας συγχρόνως ανάλογα και τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η υλοποίηση αυτού του μεγάλου Ευρωπαϊκού εγχειρήματος,
απαιτεί μια σειρά προϋποθέσεων, οι βασικότερες από τις οποίες είναι οι εξής.
 Ανάπτυξη κατάλληλων τεχνολογιών.
 Ενημέρωση των υπεύθυνων επιστημονικών ομάδων.
 Ανάπτυξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων υποστήριξης.
 Ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων δημόσιων και δημοτικών αρχών.
 Ανάπτυξη σχετικών βιομηχανιών.
 Συμμετοχή των πανεπιστημίων στην ανάπτυξη και διασπορά της τεχνογνωσίας.
 Ενημέρωση της κοινωνίας των χρηστών, τόσο για τα οικονομικά, όσο και για τα περιβαλλοντικά

οφέλη.
Στην Ελλάδα μπορούμε να επιτύχουμε σήμερα έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας στα

παλαιά κτίρια, εφαρμόζοντας παθητικά συστήματα στο κέλυφος. Πιο αναλυτικά μπορούμε να
επιτύχουμε τις εξής μειώσεις (ΚΑΠΕ -Τζανακάκη Ε, 2012)
 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων 29-42%
 Θερμομόνωση δαπέδων 8-19%
 Θερμομόνωση οροφής 3-19%
 Διπλά τζάμια 8-10%
 Μείωση αεροπερατότητας 7-20%
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Αντίστοιχα μπορούμε να επιτύχουμε εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα θέρμανσης σε
σημαντικά ποσοστά, δεδομένου ότι το 60% της ενέργειας, που καταναλώνει ένα κτίριο δαπανάται
για τη θέρμανση. Πιο αναλυτικά (Πηγή: 0.Ε.Ε – ΙΕΠΒΑ – ΕΑΑ Αθήνα, 2013)
 Νέος λέβητας 18%
 Μόνωση σωληνώσεων 2%
 Θερμοστατικές βαλβίδες 20%

Τέλος θα πρέπει να επιδιώκεται και η εξοικονόμηση φωτιστικής ενέργειας, η οποία είναι το
14% της συνολικής οικιακής ενέργειας. Με τη χρήση αποδοτικών εξαρτημάτων, συστημάτων
ελέγχου και φυσικού φωτισμού, είναι εφικτή η εξοικονόμηση ποσοστού 30-50%

6. Η περίπτωση των ελληνικών βιοκλιματικών σχολείων

Η σταδιακή βελτίωση της Παιδείας ήταν βασικός στόχος τόσο στην αρχική στρατηγική της
Λισαβόνας το 2000 (Commission staff working document, 2011) όσο και στην τελική τροποποίηση
των στόχων στις αρχές του 2010.

Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι Ευρωπαίοι έχουν πλήρως ενστερνισθεί το δόγμα, ότι η
οικονομική πρόοδος και η κοινωνική συνοχή εξαρτάται καθοριστικά από την παιδεία.

Οι σχολικές υποδομές, καθώς και ο απαραίτητος ψηφιακός εξοπλισμός, παίζουν
σημαντικότατο ρόλο στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις νεότερες γενεές κάθε χώρας.

Μόνο σε ένα αναμορφωμένο μαθησιακό και εργασιακό περιβάλλον, όπως είναι το σχολείο,
μπορεί καλύτερα να αναπτυχθεί μία μεταρρυθμιστική διδασκαλία και να δημιουργεί απήχηση σ’
αυτούς που απευθύνεται.

Η Ε.Ε. πρωτοπορεί σε αυτήν την προσπάθεια, επιδιώκοντας να περιορίσει το ποσοστό των
μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο από 15% που είναι σήμερα στο 10%, ενώ παράλληλα
προσπαθεί να αυξήσει το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 25 ~ 34 ετών που έχουν Πανεπιστημιακή
Εκπαίδευση από 31% που είναι σήμερα σε 40% το 2020. Σημειώνεται ότι στην Αμερική το
αντίστοιχο ποσοστό Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 40% και στην Ιαπωνία 50%.

Σήμερα η Ελλάδα διαθέτει 14.000 σχολεία όλων των βαθμίδων. Ο ορεινός και νησιώτικος
χαρακτήρας της χώρας επιβάλλει τη λειτουργία μεγάλου αριθμού μικρών σχολικών μονάδων, που
καλύπτουν ανάγκες απομακρυσμένων γεωγραφικών περιοχών.

7. Παλαιότητα - Αντισεισμική επάρκεια σχολείων

Η παλαιότητα των ελληνικών σχολείων σε ποσοστό της τάξης 55%, θεωρείται μεγάλη
δεδομένου ότι έχουν κτισθεί προ του 1985.

Ο πίνακας 5 (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων, 2009) παρουσιάζει την ανά δεκαετία την
παλαιότητά τους.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι, ότι μόνο τα σχολεία που κατασκευάστηκαν μετά το
1985 δηλαδή το 45% με ενισχυμένο αντισεισμικό κανονισμό, διαθέτουν σημαντική στατική -
αντισεισμική επάρκεια σε μία χώρα, όπως η Ελλάδα, με πολύ μεγάλη σεισμική δράση.

Είναι λοιπόν προφανές, ότι στη χώρα μας απαιτείται να καταρτισθεί ένα μεγάλο πρόγραμμα,
όχι μόνο για τη λειτουργική και βιώσιμη νέα δομή του Ελληνικού Σχολείου, αλλά και για την
στατική και αντισεισμική του επάρκεια. Προφανώς αυτό μπορεί να σχεδιαστεί μόνο με ορίζοντα το
2020.
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Εικ. 5: Παλαιότητα των Ελληνικών Σχολείων

Από το σύνολο των 15.445 ελληνικών σχολείων, που διέθετε τότε η χώρα, από το 2005
έχουν ελεγχθεί 5.900 σχολεία για τη στατική και αντισεισμική τους επάρκεια. Με προσεισμικούς
ελέγχους 4.700, δηλαδή όλα όσα είχαν κατασκευαστεί προ του 1959, χωρίς κανένα αντισεισμικό
κανονισμό, ενώ από μετασεισμικούς ελέγχους (μετά την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων) έχουν
ελεγχθεί ακόμη 1.200 σχολεία.

Οι έλεγχοι αυτοί έγιναν σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο με ευθύνη των καθηγητών των 5
Πολυτεχνείων της Ελλάδας.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων υπέδειξαν ποσοστό Σχολείων της τάξεως του 3,5%, που
απαιτούσαν μικρότερες ή μεγαλύτερες στατικές παρεμβάσεις.

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι είχαν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση σε ορισμένες περιπτώσεις
και τη στατική αποκατάσταση σε άλλες, 410 σχολείων συνολικού κόστος 90.000.000,00 €.

Η προσπάθεια αυτή προφανώς πρέπει να συνεχισθεί για τα σχολεία που κατασκευάστηκαν
την περίοδο 1959 ~ 1985 με βάση τον πρώτο αντισεισμικό κανονισμό της Ελλάδας. Ο έλεγχος των
σχολείων αυτής της περιόδου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου, ότι έχουν κατασκευασθεί με
οπλισμένο σκυρόδεμα μέτριων προδιαγραφών και είναι αναμενόμενο να απαιτούν ιδιαίτερη
προσοχή στον έλεγχό τους.

8. Τα Βιοκλιματικά Σχολεία στην Ελλάδα

Τα πρώτα στοιχεία βιοκλιματισμού στα σχολεία στην Ελλάδα αρχίζουν να εφαρμόζονται
από το 1930, με κυριότερο στοιχείο τον προσανατολισμό των κτιρίων, παρότι η έννοια του
βιοκλιματισμού δεν είναι ακόμη γνωστή.

Αργότερα, στις δεκαετίες του 1960 - 70 και μετά τη δημιουργία του Οργανισμού Σχολικών
Κτιρίων το 1963, χρησιμοποιήθηκαν και άλλα στοιχεία και δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στον
προσανατολισμό, το φωτισμό και τον αερισμό των χώρων.

Η πρώτη συνεργασία σε επιστημονικό επίπεδο στον Ελλαδικό χώρο είναι αυτή που έχει γίνει
από το Κ.Α.Π.Ε. σε συνεργασία με τον Ο.Σ.Κ., στα πλαίσια του προγράμματος SAVE της 17ης
Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ξεκίνησε το 1993 και
ολοκληρώθηκε το 1995, με την έκδοση του εξαιρετικά χρήσιμου οδηγού για «θερμική οπτική άνεση
και εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια σχολεία».

Το πρώτο βιοκλιματικό σχολείο στη χώρα μας Πίνακας 6 (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων
2009) ξεκινάει να κατασκευάζεται τον Οκτώβριο 2004 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2005.
Πρόκειται για ένα Νηπιαγωγείο στο Π. Φάληρο στο οποίο εφαρμόσθηκαν οι εξής Βιοκλιματικές
δράσεις (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 2003):
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 Αξιοποίηση του προσανατολισμού του κτιρίου.
 Φυσικός αερισμός και δροσισμός του κτιρίου.
 Βέλτιστη αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού.
 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη μέρους των αναγκών ηλιακής

ενέργειας.
 Εφαρμογή διπλών βελτιωμένων υαλοπινάκων, η οποία επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας σε

σύγκριση με τους “απλούς” διπλούς κατά την περίοδο θέρμανσης.
 Τοποθέτηση συστήματος ηλιοπροστασίας με σταθερά σκίαστρα (εξωτερικά), η οποία επιφέρει

βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης (μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας των
προσκείμενων ζωνών).

 Τοποθέτηση φυτεμένου δώματος σε συγκεκριμένο τμήμα του κτιρίου.
 Προσάρτηση ειδικού ηλιακού χώρου (θερμοκήπιο) στην Ν - ΝΔ όψη του κτιρίου

Εικ. 6: Βιοκλιματικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου

Από το 2004 στο χώρο των Ελληνικών Σχολείων οι βιοκλιματικές Δράσεις καταλαμβάνουν
βασική προτεραιότητα και στόχευση. Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων, σε συνεργασία με πολλά
Πανεπιστήμια και ειδικούς διακεκριμένους επιστήμονες, αναπτύσσει πιλοτικά προγράμματα
(θεωρητικά και εφαρμογής) και προχωράει σε πλήρη εφαρμογή των θετικών αποτελεσμάτων, όπου
αυτά έχουν θετικά αποτελέσματα.

Σήμερα περισσότερα από 150 ελληνικά σχολεία έχουν κατασκευασθεί με βιοκλιματικές
εφαρμογές.

9. Προς σχολεία με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση

Τα σχολικά κτίρια αποτελούν σε ολόκληρο τον κόσμο τη μεγαλύτερη ομοειδή κατηγορία
δημόσιων κτιρίων. Είναι λοιπόν αυτονόητη η επιλογή τους για απόλυτη προτεραιότητα ενεργειακής
αναβάθμισης. Η πολιτική της ΕΕ ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της να εφαρμόσουν και ή δυνατόν να
ξεπεράσουν το στόχο του 3% για ετήσια ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων.

Οι μεσογειακές χώρες εστιάζονται ως πρωτοπόροι αυτής της προσπάθειας. Τέσσερις
μεσογειακές χώρες, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Γαλλία έχουν 87.000 σχολεία και για το
λόγο αυτό ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ZEMEDS [Promoting renovation of schools in a
Mediterranean climate up to nearly zero energy buildings] (European commission, 2013) με τη
συμμετοχή εννέα φορέων από τις τέσσερις χώρες είναι σε εξέλιξη. Από την Ελλάδα μετέχουν το
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Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας με το Τμήμα Φυσικής και ο Δήμος
Περιστερίου. Οι δύο κύριοι στόχοι που εστιάζει το πρόγραμμα είναι
 Ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την αναβάθμιση των μεσογειακών σχολείων
 Εξασφάλιση μέσων του Δημόσιου Τομέα για την υλοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης των

σχολείων τους.
Ως προς τον πρώτο άξονα επιγραμματικά μπορούμε να αναφέρουμε τις εξής κύριες δράσεις.

 Ισχυρή θερμομόνωση του κελύφους
 Εκσυγχρονισμός και μόνωση του συστήματος θέρμανσης
 Οικονομικός φωτιστικός εξοπλισμός
 Εξωτερική σκίαση
 Μικρές παρεμβάσεις στο κέλυφος για ενσωμάτωση παθητικών συστημάτων θέρμανσης - ψύξης
 Ανάπτυξη πράσινου περιβάλλοντος εξωτερικά
 Χρήση μικρών ΑΠΕ

Ως προς το δεύτερο άξονα μπορούμε να καταγράψουμε τα εξής.
 Δημιουργία μικρών ευέλικτων μονάδων μελέτης και υλοποίησης του έργου
 Εξασφάλιση χρηματοοικονομικών πηγών [ευρωπαϊκά προγράμματα, εθνικοί πόροι, συμπράξεις

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, χορηγίες, ίδιοι πόροι]
 Προβολή του οικονομικού και περιβαλλοντικού οφέλους για την τοπική κοινωνία

Συμπεράσματα

Σε μία κρίσιμη χρονική περίοδο για την ανθρωπότητα, που κρίνεται αν η επαπειλούμενη
κλιματική αλλαγή θα πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με κίνδυνο να πυροδοτηθεί η πιθανή αύξηση
της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 40 C, με συνέπεια την άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά 1
μέτρο, όλοι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες θα πρέπει να στραφούν στη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, μέσω περιορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης.

Ο κτιριακός τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα σε αυτήν την προσπάθεια. Η κατασκευή
κτιρίων με μηδενική ενεργειακή κατανάλωση από το 2020 και η σταδιακή μετατροπή των παλαιών
και πολλές φορές παραδοσιακών κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση, είναι δράση
μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας.

Απόλυτη προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στα σχολικά και τα άλλα δημόσια κτίρια, για τα
οποία η ΕΕ προβλέπει από το 2014 την κατά 3% ετησίως αναβάθμισή τους σύμφωνα με τα νέα
ενεργειακά πλαίσια. Μπορεί βέβαια το κόστος κατασκευής ενός κτιρίου μηδενικής ενεργειακής
κατανάλωσης να είναι αυξημένο κατά 10%, όταν υπάρχει επιχορήγηση, σε σχέση με ένα συμβατικό
κτίριο, ή κατά 20% χωρίς επιχορήγηση, αλλά η απόσβεσή του επιτυγχάνεται σε 7 χρόνια.

Πολύ μεγάλης σημασίας είναι η εξασφάλιση όλων εκείνων των παραμέτρων που είναι
απαραίτητοι για την υλοποίηση του προγράμματος. Βασικοί παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν οι
εξής:
 Ανάπτυξη απαραίτητης τεχνογνωσίας.
 Ενημέρωση φορέων και χρηστών.
 Θέσπιση κατάλληλων χρηματοοικονομικών προγραμμάτων υποστήριξης
 Ενημέρωση κοινωνίας και χρηστών για οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.
 Προτεραιότητα στα δημόσια κτίρια με έναρξη από τις σχολικές μονάδες.

Είναι σαφές, ότι αυτή η μεγάλη προσπάθεια που μόλις ξεκίνησε, μπορεί και πρέπει να
συμβάλλει σημαντικά στην ανάσχεση της επιδεινούμενης κλιματικής αλλαγής και των ακραίων
κλιματολογικών φαινόμενων που αυτή συνεπάγεται.
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Περίληψη
Σήμερα θεωρείται ως παιδαγωγική καινοτομία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση η χρήση και

λειτουργία της Διαδικτυακής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΔεξΑΕ, Web based Education). Οι
υποστηρικτές της θεωρούν ότι ανανεώνει την εκπαίδευση με υπολογιστή με τις μεθόδους και
τεχνολογίες που εξασφαλίζει το διαδίκτυο (internet), γιατί προσφέρει δυνατότητα διαρκούς ανανέωσης
του εκπαιδευτικού υλικού και μια ευέλικτη δομή που επιτρέπει την εξατομίκευση της μάθησης.

Στην εργασία αυτή γίνεται η παρουσίαση ενός προτεινόμενου εκπαιδευτικού μοντέλου (ΔεξΑΕ
για τη δημιουργία επιχειρήσεων στο διαδίκτυο από κατοίκους παραδοσιακών ορεινών ή
απομακρυσμένων περιοχών (νησιά, κλπ.). Σκοπός του είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών
διοίκησης επιχειρήσεων, η χρήση Η.Υ. και διαδικτύου όπως επίσης και η μεθοδολογία σχεδίασης και
ανάπτυξης δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce).

Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονικό εμπόριο, ΔεξΑΕ, ορεινές και απομακρυσμένες
περιοχές

1. Εισαγωγή

Η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) λαμβάνει χώρα όταν μεταξύ εκπαιδευτικού και
εκπαιδευόμενου, παρεμβάλλεται μεγάλη φυσική απόσταση ή φυσικές δυσκολίες η οποία περιορίζει
την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία και ως εκ τούτου χρησιμοποιούνται τεχνολογικά μέσα (ήχος,
εικόνα, δεδομένα κλπ.) για την κάλυψη του εκπαιδευτικού κενού.

Από την άλλη μεριά, η Διαδικτυακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ΔεξΑΕ (Web based
Education,WbE) παρέχει νέες ευκαιρίες για τη διδασκαλία και τη μάθηση και επαρκή ποικιλία
ψηφιακών μέσων που βασίζονται οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές. Στις ΔεξΑΕ πλατφόρμες, οι
εκπαιδευόμενοι πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της δικής τους μάθησης (στον εκπαιδευόμενο
βασίζεται η μάθηση), και τα συστήματα αυτά πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένα για να
διευκολύνεται η μαθησιακή διαδικασία. Η ΔεξΑΕ, προσφέρει νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπου
ο καθένας μπορεί να μάθει οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε, και να πάρει ποιοτική εκπαίδευση.
Στην ΔεξΑΕ, η εκπαίδευση θα μπορούσε να είναι είτε «σύγχρονο», πράγμα που σημαίνει ότι η
επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου είναι ταυτόχρονη, ή «ασύγχρονη», που
σημαίνει ότι ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να αλληλεπιδρά ανά πάσα στιγμή, χωρίς την παρουσία
εκπαιδευτή. Η ΔεξΑΕ, μπορεί επίσης να είναι μείξη των δύο παραπάνω τύπων (Papachristos et al.,
2010a).

mailto:dimpapachristos@yahoo.gr
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Το προτεινόμενο μοντέλο Διαδικτυακής ηλεκτρονικής μάθησης (WbE) αφορά την
εκπαίδευση με τη μέθοδο της αυτομάθησης (self-paced) με επιτήρηση και ασύγχρονη συνεργασία όπου
παρέχεται στους υποψήφιους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να εργαστούν με το υλικό προς
μάθηση στο προσωπικό χώρο τους έχοντας παράλληλα πλήρη δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας
και ανταλλαγής απόψεων με τους συνεκπαιδευμένους ή με τον εκπαιδευτή (e-mail, newsgroup
κλπ.). Το εκπαιδευτικό υλικό (υλικό παρουσιάσεων, case study, ασκήσεις κ.ά.) θα είναι
προσαρμοσμένο στο επίπεδο των εκπαιδευόμενων (Fry, 2001, Henry, 2001, Hooley, 2000, Λύτρας,
2002).

Το αντικείμενο της εκπαίδευσης είναι η απόκτηση ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την
εφαρμογή τους στη δημιουργία επιχειρήσεων στο διαδίκτυο προσανατολισμένων στην τοπική
παραγωγή και αγορά (ηλεκτρονικό εμπόριο). Αυτό θα αφορά είτε επιχείρηση προς επιχείρηση
(Business-to-Business, B2B) είτε επιχείρηση προς καταναλωτή (Business-to-Consumer, B2C) (Turban
et al, 2000, Turban et al, 2004). Η πρώτη μορφή χρησιμοποιείται για ηλεκτρονικές προμήθειες και
επιχειρηματικές συναλλαγές και προσφέρει (Δουκίδης και άλλοι, 2001, Turban και άλλοι, 2000,
Kosiur, 1997, Elsenpeter και Velte, 2001): ελάττωση του κόστους, βελτίωση της λειτουργικής
αποτελεσματικότητας, αύξηση των εσόδων, παροχή υπηρεσιών που εκσυγχρονίζουν και οργανώνουν
εργασίες ρουτίνας. Η δεύτερη μορφή χρησιμοποιείται για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών σε
πελάτες και προσφέρει (Πομπορτσής et al, 2002), (Turban και άλλοι, 2000, Δουκίδης και άλλοι,
2001, Kosiur, 1997, Elsenpeter και Velte, 2001): παροχή υπηρεσιών και προϊόντων σε φθηνότερες
τιμές, συνεχή λειτουργία, αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών πιο εύκολα, δυνατότητα για
αυτοεξυπηρέτηση (self –service) με ελαχιστοποίηση του κόστους των κέντρων τηλεφωνικής
εξυπηρέτησης (call centres). Το ηλεκτρονικό εμπόριο ή επιχειρείν (e-commerce) αλλάζει τα
επιχειρηματικά μοντέλα, ανατρέπει τους κανόνες και τους συμβατικούς νόμους της επιχειρηματικής
δραστηριότητας προς όφελος των «επιχειρηματιών» που ζουν σε απομακρυσμένες και ορεινές
περιοχές χωρίς να αναγκαστούν να εγκατασταθούν στα αστικά κέντρα εντείνοντας την ερήμωση της
υπαίθρου. Επίσης, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (πληροφορική, διαδίκτυο κ.ά.) μπορούν να
δημιουργηθούν σημαντικά κέρδη διαθέτοντας προϊόντα σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Σε αυτή την
περίπτωση, μπορούν να δημιουργηθούν έσοδα από την υποστήριξη, τη διαφήμιση κλπ. (Kosiur,
1997, Turban και άλλοι, 2000, Δουκίδης και άλλοι, 2001, Πομπορτσής και άλλοι, 2002).

2. Επισκόπηση

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) ανοίγει νέους
ορίζοντες στη διδακτική πράξη ενώ παράλληλα εμπλουτίζει την παιδαγωγική επιστήμη με νέα πιο
ισχυρά μαθησιακά εργαλεία. Υπάρχουν αρκετά παιδαγωγικά μοντέλα-θεωρίες διδασκαλίας και
μάθησης. Μεταξύ αυτών, τα πιο γνωστά είναι τα ακόλουθα (Anderson και άλλοι, 1996, Cobb, Wood
και Yakel, 1990, Ράπτης και Ράπτη, 2002, Perkins, 1992, Ρετάλης, και άλλοι, 2005, Tennant, 1997,
Von Glaserfeld, 1989, Wertsch, 1985):
 Συμπεριφοριστικό. Βασίζεται στην ιδέα ότι η μάθηση είναι μια μορφή παρατηρήσιμης

συμπεριφοράς και αποτέλεσμα ανταπόκρισης σε κάποιο ερέθισμα (Ερέθισμα→Αντίδραση).
 Γνωστικής προσέγγισης. Βασίζεται στο ότι στη βασική σχέση του προηγούμενου μοντέλου

εισέρχεται και ο όρος μανθάνων, οπότε έχουμε την νέα σχέση:
Ερέθισμα→Μανθάνων→Αντίδραση. Κεντρικοί άξονες αυτής της προσέγγισης αποτελούν η
εστίαση της προσοχής, η επεξεργασία των πληροφοριών (information processing), η
κωδικοποίηση, η αποθήκευση και η ανάκληση πληροφοριών.

 Κονστρουκτιβισμού. Σε αυτό το μοντέλο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να έχει ή να αποκτήσει την
ικανότητα να διαχειρίζεται τη διαδικασία της μάθησης. Η μάθηση, έτσι, καθοδηγείται και
εξελίσσεται μέσω της κοινωνικής διάδρασης που διενεργείται κατά τη διάρκεια του μανθάνειν,
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καθώς ο εκπαιδευτικός δημιουργεί και χρησιμοποιεί τη γνώση που προκύπτει από ενέργειες
προσαρμοσμένες στο περιεχόμενο του μαθήματος.

 Μοντέλα εγκατεστημένης μάθησης και κοινοτήτων μάθησης. Στο μοντέλο της εγκατεστημένης
μάθησης κρίνεται αναγκαίο η γνώση να τοποθετείται και να μαθαίνεται σε αυθεντικά
περιβάλλοντα-πλαίσια, δηλαδή, σε πλαίσια που περιλαμβάνουν τη γνώση μέσα σε εμπειρικές
συνθήκες. Επίσης, θεωρεί ότι η νέα γνώση και μάθηση, βρίσκεται μέσα στις κοινότητες μάθησης
και απαιτεί κοινωνική διάδραση και ομαδική συνεργασία. Ωστόσο στα μοντέλα εγκατεστημένης
μάθησης και κοινοτήτων μάθησης προσφέρονται αξιόλογες ιδέες για νέες παιδαγωγικές
πρακτικές όπως: η μάθηση να πραγματώνεται μέσα από αλληλεπιδράσεις των ατόμων και τη
βιωματική εμπειρία, οι εκπαιδευτικοί να προσφέρουν συνεχώς νέες ευκαιρίες στους
εκπαιδευόμενους, ούτως ώστε να γίνουν μέτοχοι κοινοτήτων μάθησης μέσα και έξω από την
τάξη και να υπάρχει στενή σύνδεση μεταξύ γνώσης και δράσης.

Από τη σύγκριση των σύγχρονων παιδαγωγικών μοντέλων κατά τη μελέτη τους από τον
Merrill (2002), προκύπτει ότι τα πιο δραστικά περιβάλλοντα μάθησης είναι εκείνα τα οποία
επικεντρώνονται στην επίλυση προβλημάτων (problem - centered) και θεωρούν ότι υπάρχουν
διακριτές φάσεις μάθησης. Επίσης προτείνονται από τον Merrill οι «Βασικές Αρχές Διδασκαλίας»
σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση προάγεται όταν (Σχ.1):
 Οι εκπαιδευόμενοι απασχολούνται με την επίλυση πραγματικών προβλημάτων.
 Ενεργοποιείται η προηγούμενη εμπειρία - γνώση του εκπαιδευομένου και χρησιμοποιείται ως

θεμέλιο της νέας γνώσης.
 Η νέα γνώση, δεξιότητα, παρουσιάζεται στον εκπαιδευόμενο.
 Η νέα γνώση, δεξιότητα, εφαρμόζεται από τον εκπαιδευόμενο.
 Οι αποκτώμενες γνώσεις και δεξιότητες ενσωματώνονται στο μαθησιακό κόσμο του

εκπαιδευομένου.

Σχήμα 1. Βασικές Αρχές Διδασκαλίας

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην ανάλυση του Merrill έχει κυρίαρχο ρόλο ο
εκπαιδευόμενος ως άτομο και όχι η συμμετοχή του σε ένα εκπαιδευτικό σύνολο (Merrill, 2003).

Σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως στη σχεδίαση διδακτικών συστημάτων το μη γραμμικό
μοντέλο που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον κονστρουκτιβισμό (Blumer, 1969, Kuhn, 1996, Piaget,
1970, Von Glaserfeld, 1989, Vygotsky, 1978). Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης διδακτικών συστημάτων
πρεσβεύει, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα (Ρετάλης, και άλλοι, 2005):
 Η διαδικασία ανάπτυξης ενός συστήματος χωρίζεται σε φάσεις και όχι σε βήματα (ανάλυση,

σχεδίαση, υλοποίησης, αξιολόγηση).
 Χρησιμοποιούνται ειδικές μέθοδοι διοίκησης του έργου ανάπτυξης, συνήθως υιοθετημένες από

την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων (information systems).
 Για να καλυφθεί το κενό της φάσης αξιολόγησης του προβλήματος και της κατασκευής του

συστήματος, που αποτελεί τη λύση του προβλήματος, παρεμβλήθηκε η φάση της σχεδίασης,
όπου κατασκευάζεται η αρχιτεκτονική του συστήματος υπό κατασκευή.

 Τα διδακτικά συστήματα αποτελούνται από τρία μέρη: ανθρώπινους πόρους, πόρους
μαθησιακού υλικού και πόρους τεχνολογικής υποδομής.
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 Τα συστήματα διαφοροποιούνται σήμερα ανάλογα με την εκπαιδευτική φιλοσοφία και τους
διαθέσιμους πόρους. Τα διδακτικά συστήματα πρέπει να είναι «ανοικτά», να διέπονται, από
μαθητοκεντρική εκπαιδευτική φιλοσοφία. Στο επίκεντρο του μαθησιακού περιβάλλοντος
τοποθετείται ο εκπαιδευόμενος και περιβάλλεται από τους εκπαιδευτές, από άλλους
εκπαιδευόμενους, από πόρους μαθησιακού υλικού και από εργαλεία λογισμικού που
διευκολύνουν τη μάθηση και τη διαχείριση της μαθησιακής διαδικασίας.

3. Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία αφορά τη διδασκαλία ενός τεχνολογικού γνωστικού αντικειμένου
(συμπληρωματικά ή αποκλειστικά από το διαδίκτυο). Το τεχνολογικό μάθημα ή γνωστικό
αντικείμενο περιλαμβάνει θεωρητικές γνώσεις αλλά και δεξιότητες υλοποίησης που δεν είναι
απαραίτητα μόνο χειρωνακτικές αλλά προϋποθέτουν χρήση των αισθήσεων (όραση, ακοή κλπ.).
Πέραν αυτού η διαδικασία μάθησης σε ένα τέτοιο γνωστικό αντικείμενο δεν μπορεί να
χαρακτηρίζεται από απλές διεργασίες όπως απομνημόνευση, εκλογίκευση και αναστοχασμό αλλά
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και πιο σύνθετες διαδικασίες όπως δημιουργία, πειραματισμό και
ανατροφοδότηση. Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζονται τα στάδια δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού
μοντέλου ΔεξΑΕ ανάλογα με τη χρονική σειρά δημιουργίας τους (Papachristos και άλλοι, 2010b).

Σχήμα 2. Στάδια δημιουργίας εκπαιδευτικού μοντέλου ΔεξΑΕ

4. Παιδαγωγική Ανάλυση και Σχεδίαση

Το μαθησιακό αποτέλεσμα έχει συνάφεια με τις μαθησιακές διεργασίες που λαμβάνουν
χώρα κατά τη διδασκαλία του (Σχ.3). Άρα για το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού μοντέλου θα πρέπει
να προσδιορίσουμε το μαθησιακό πλαίσιο δηλαδή τις διεργασίες που θεωρούμε ότι απαιτούνται για
να επιτευχθεί ικανοποιητικό μαθησιακό αποτέλεσμα.

Μαθησιακό
πλαίσιο

Διδακτικό
πλαίσιο

Εκπαιδευτικό
πλαίσιο

Θεωρίες & στρατηγικές μάθησης (με έμφαση
στους ενήλικες)

Στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας (με
έμφαση στους ενήλικες)

Σύνθεση του Μαθησιακού & Διδακτικού
πλαισίου

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΜΑΕΤΕΜ)

Εσωτερική δομή, επίπεδα, χρόνος
δράσεις κλπ.)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΕΤΕΜ)

Κατασκευή ασύγχρονου συστήματος (HTML, χρήση
Moodle, eclass κλπ)
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Σχήμα 3. Παράγοντες επίδρασης του Μαθησιακού αποτελέσματος

Στη μαθησιακή διαδικασία ενός γνωστικού αντικειμένου που διαθέτει θεωρητικές και
τεχνολογικές/πρακτικές διαστάσεις θα πρέπει να υπολογίζεται και η πρακτική γνώση η οποία
αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της γενικότερης γνώσης του αντικειμένου. Σε αυτό το σημείο
θα πρέπει να αναφερθούμε στη διαδικασία προσομοίωσης σαν μια διαδικασία μάθησης και
«αντικατάστασης» της πρακτικής γνώσης ως εξάσκησης σε εργαστήρια (εργαστηριακή εκπαίδευση)
ή χώρους εργασίας (μαθητεία) με ένα «εικονικό περιβάλλον» που δημιουργεί ένας υπολογιστής. H
προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο
σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT). Κυρίως, όταν πρόκειται για την ψηφιακή
εικόνα, αυτή η πλευρά είναι εμφανής. Ωστόσο η προσομοίωση δεν άπτεται μόνο του χώρου της
όρασης. Επεκτείνεται και σε άλλους ιδιαίτερα πολύπλοκους χώρους, όπως η ανθρώπινη φωνή και ο
ήχος, η συμπεριφορά επιστημονικών μοντέλων, η εξέλιξη κοινωνικοοικονομικών συστημάτων, και
βρίσκει ένα κατεξοχήν χώρο εφαρμογής, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και την εκπαίδευση (Alessi και
Trollip, 2001, Κόμης, 2004, Πλαγιαννάκος, 1995).

Ο πυρήνας του είναι οι γνώσεις (θεωρητικές, πρακτικές) που απαιτούνται να αποκτηθούν σε
ένα τεχνολογικό μάθημα από τους εκπαιδευόμενους, και ο εκπαιδευτικός λαβαίνει τη θέση του
διαμεσολαβητή-συντονιστή μεταξύ γνώσης-εκπαιδευόμενων. Αυτό ονομάζεται Mαθησιακό Πλαίσιο
(ΜΑΠ) και βασίζεται σε θεωρητική ανάλυση της βιβλιογραφίας (Σχ.4). Το ΜΑΠ υλοποιείται με την
βοήθεια των νέων τεχνολογιών και της ΔεξΑΕ (WbE).

Σχήμα 4. Σχέση εκπαιδευτή - εκπαιδευόμενου/ων στο Μαθησιακό Πλαίσιο (ΜΑΠ)

Μαθησιακές
διεργασίες

Διδακτική πράξη

Μαθησιακό
αποτέλεσμα

ενίσχυση

σύνδεση

συσχέτιση

συνδυασμός

επιλογή
εξατομίκευση

πειραματισμός

δημιουργικότητα

Θεωρητικές
γνώσεις

Πρακτικές
γνώσεις

εκπαιδευόμενοι

Φορά/Ροή
δράσης

Εκπαιδευόμενος/
οι
Πυρήνας (γνώσεις)

συνεργασία

χαρακτηριστικά

Εκπαιδευτικός/οι που διαμεσολαβεί/ουν μεταξύ της
γνώσης (πυρήνας) και των εκπαιδευόμενων
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Ο πυρήνας του ΜΑΠ που αποτελεί τις γνώσεις που δυνητικά διαθέτει το τεχνολογικό ή
επαγγελματικό γνωστικό αντικείμενο, είναι ένα δυναμικό σύνολο, που αλληλεπιδρά μέσω ενεργειών
με τον εκπαιδευόμενο/ους μέσω του εκπαιδευτικού. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν τις δράσεις που
απαιτείται να έχει το σύστημα που θα δημιουργηθεί για να πετύχει τις αρχές του ΜΑΠ. Ο
συνδυασμός των γνώσεων αυτών οδηγεί στην απόκτηση ή βελτίωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων
που ικανοποιούν τους στόχους του εκάστοτε τεχνολογικού μαθήματος (Σχ.5).

Σχήμα 5. Σύνδεση στόχων μαθήματος με ικανότητες-δεξιότητες

Στο ΜΑΠ ακολουθείται η αμφίδρομη επικοινωνία (ασύγχρονη διάσταση του προτεινόμενου
μοντέλου) (Σχ.6).

Σχήμα 6. Αμφίδρομη επικοινωνία στο ΜΑΠ

ΠΟΜΠΟΣ

Α

ΔΕΚΤΗΣ

ΔΕΚΤΗΣ

Β

ΠΟΜΠΟΣ

Μήνυμα

Ανταπόκριση

Μήνυμα

Ανταπόκριση

Πλήρης
Αμφίδρομη
Επικοινωνία

Παράλληλα, υπάρχουν και οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευόμενων οι οποίες αναπτύσσουν την
συνεργατικότητα και την ομαδική συμμετοχή στη λύση ασκήσεων, κατασκευή εργασιών. Οι σχέσεις
μεταξύ εκπαιδευόμενων φαίνονται στο επόμενο σχήμα:

Σχήμα 7. Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευόμενων στο ΜΑΠ

Στόχοι του
μαθήματος

Γνώσεις
(θεωρητικές
& πρακτικές)

Ικανότητες-
δεξιότητες

Εκπαιδευόμενος 1

Εκπαιδευόμενος 2
Εκπαιδευόμενος 3

Εκπαιδευόμενος 4

Αμφίδρομη Επικοινωνία Ομάδα 1 Ομάδα 2
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Χρησιμοποιώντας την ταξινόμηση του Bloom (1956) οι στόχοι ενός τεχνολογικού ή
επαγγελματικού μαθήματος θα πρέπει να διέπονται από τα εξής (Βρεττάρος και άλλοι, 2004,
Διαμαντοπούλου, 1990) (Σχ.8):
 Γνώση: αφορά τη γνώση τεχνικών όρων, κατατάξεων και κατηγοριών, κριτηρίων, μεθοδολογίας,

αρχών, τύπων, πορείας, δομής, διάρθρωσης, γενικοτήτων, θεωριών κλπ.
 Αντίληψη και Κατανόηση: τεχνικών εννοιών ή/και διαδικασιών (περιλαμβάνει δυνατότητα

μεταφοράς, ερμηνείας και προέκτασης της εκπαιδευτικής ύλης).
 Εφαρμογή: περιλαμβάνει εφαρμογή αφηρημένων εννοιών σε συγκεκριμένες πραγματικές

καταστάσεις, καθώς επίσης νόμων, κανόνων κλπ., διαφόρων τεχνικών προβλημάτων.
 Ανάλυση: περιλαμβάνει ικανότητα ανάλυσης θεωριών (στοιχεία συνόλων, φαινόμενα κλπ.) και

εξερεύνηση αιτιών και σχέσεων όσο αφορά την οργάνωση του συνόλου.
 Σύνθεση: περιλαμβάνει την ικανότητα για σύνθεση των στοιχείων ή μερών για την διαμόρφωση

ενός ενιαίου συνόλου ή μια ενιαίας νοητικής οντότητας (δημιουργική ικανότητα).
 Αξιολόγηση: περιλαμβάνει την ικανότητα εκτίμησης και κρίσης της αξίας τεχνικών έργων, ιδεών,

λύσεων, μεθόδων κλπ.

Στο επόμενο σχήμα φαίνεται η σύνδεση ΜΑΠ-ταξινομία του Bloom:

Σχήμα 8. Το ΜΑΠ υπό το πρίσμα της ταξινομίας Bloom

Στο επόμενο σχήμα φαίνεται συνολικά το ΜΑΠ ως προς το μαθησιακό αποτέλεσμα.

Σχήμα 9. Μαθησιακό αποτέλεσμα

Το ΜΑΠ επηρεάζεται επιπρόσθετα και από τους εξής παράγοντες λόγω της υλοποίησής του
σε ένα σύστημα WBE: (a) μεθοδολογίες σχεδίασης elearning (δομή συστήματος, χρήση πολυμέσων,
simulation, εκπαιδευτικού λογισμικού, ασύγχρονη εκπαίδευση, σύγχρονη εκπαίδευση), (b)
μεθοδολογία ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού που πλαισιώνει το προτεινόμενο ηλεκτρονικό
σύστημα μάθησης και βασίζεται συνδυαστικά στο μοντέλο γνωστικής προσέγγισης όπου ισχύει η
σχέση, Ερέθισμα→Μανθάνων→Αντίδραση βάση της οποίας δίνεται έμφαση στην επεξεργασία των
πληροφοριών, στην κωδικοποίηση, στην αποθήκευση και στην ανάκληση πληροφοριών (εσωτερικές
γνωστικές διεργασίες), στη γνωστική θεωρία του κονστρουκτιβισμού όπου η μάθηση εξελίσσεται
μέσω της διδασκαλίας, και στην ταξινομία του Bloom όσο αφορά τον γνωστικό τομέα (γνώση,
κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση) και συναισθηματικό τομέα (πρόσληψη,

Γνώσεις
(θεωρητικές
& πρακτικές)

Απόκτηση
ικανοτήτων-
δεξιοτήτων

Τροποποίηση
συμπεριφοράς

θεωρητικές γνώσεις

πρακτικές γνώσεις

γνώση

αντίληψη και κατανόηση

εφαρμογή

ανάλυση

σύνθεση

αξιολόγηση

ικανότητες-
δεξιότητες
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ανταπόκριση) (Βρεττάρος και άλλοι, 2004, Ρετάλης, και άλλοι, 2005, Τσιαντής, 2001, Φλουρής και
Κασσωτάκης, 2003). Το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνει ψηφιακό υλικό που είναι κατάλληλα
δομημένο (σταδιακά εξελισσόμενο) ώστε να μπορεί ο εκπαιδευόμενος που θα παρακολουθήσει το
σύνολο της ύλης και να την κατανοήσει σε ικανοποιητικό βαθμό και ταυτόχρονα να υλοποιήσει
εφαρμογές ή δοκιμασίες (πρακτικό αντικείμενο), συνθέτοντας και αναλύοντας τις πληροφορίες-
γνώσεις που έχει λάβει. Επιπλέον θα δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο μέσω πηγών και
εργασιών να αναζητήσει και να διερευνήσει θέματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο. Τέλος,
στην σχέση Ερέθισμα→Μανθάνων→Αντίδραση, το Ερέθισμα είναι το θεωρητικό υλικό (θεωρίας ή
εργαστηρίου), Μανθάνων, η μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, και Αντίδραση, η υλοποίηση
εργασιών και τεστ, και η αξιολόγηση.

Συνολικά, η δομή του ΜΑΠ αποτελείται από τα επόμενα αλληλοσυνδεόμενα τμήματα (RLEF-
i)(Σχ.10):

RLEF-i: { RLEF-1, RLEF-2 , …, RLEF-7} (1)

 RLEF-1:σχέση εκπαιδευτικών-εκπαιδευόμενων-μαθησιακά αποτελέσματα,
 RLEF-2:σχέση μεταξύ εκπαιδευόμενων-μαθησιακά αποτελέσματα,
 RLEF-3:σχέση μεταξύ εκπαιδευόμενων-περιορισμοί & δυνατότητες WbE- μεθοδολογίες

σχεδίασης elearning,
 RLEF-4:σχέση στόχων μαθήματος με ικανότητες-δεξιότητες-μεθοδολογίες σχεδίασης elearning-

μεθοδολογία ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού (μοντέλο γνωστικής προσέγγισης-
κονστρακτουβισμός-ταξινομία Bloom),

 RLEF-1:σχέση μεταξύ τους, περιορισμοί & δυνατότητες WbE-μεθοδολογίες σχεδίασης elear5ing,
 RLEF-6:σχέση στόχων μαθήματος με ικανότητες-δεξιότητες-μαθησιακά αποτελέσματα,
 RLEF-7:και σχέση εκπαιδευτικών-εκπαιδευόμενων-μεθοδολογία ανάπτυξης εκπαιδευτικού

υλικού-μεθοδολογία σχεδίασης elearning.

Σχήμα 10. Εσωτερική δομή ΜΑΠ

Η παρουσίαση των τεχνικών και επαγγελματικών πληροφοριών, εννοιών, ορισμών και
ευρύτερα γνώσεων σε ένα τεχνολογικό ή επαγγελματικό μάθημα μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη
βοήθεια πολλών μεθόδων διδασκαλίας. Η επιλογή των καταλληλότερων μεθόδων εξαρτάται από:
 το γνωστικό επίπεδο των εκπαιδευόμενων,
 την εμπειρία τους σε αντίστοιχες μεθόδους διδασκαλίας,
 και από άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν εν γένει τη διδακτική πράξη.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σύνδεση στόχων μαθήματος με
ικανότητες-δεξιότητες

περιορισμοί & δυνατότητες
ΔεξΑΕ

Μεθοδολογίες σχεδιασμού
elearning

Μεθοδολογία ανάπτυξης
εκπαιδευτικού υλικού

Σχέσεις μεταξύ
εκπαιδευόμενων

Σχέση εκπαιδευτικών-
εκπαιδευόμενων
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Η οργάνωση της διδασκαλίας (ΔΙδακτικό Πλαίσιο) θα πρέπει να αποτελείται από τα
ακόλουθα στοιχεία (Διαμαντόπουλου, 1990, Holmberg, 1995, Kalogiannakis, 2004, Mialeret, 2006,
Φλουρής και Κασσωτάκης, 2003) (Σχ.11):
 Οργανική συσχέτιση της νέας ύλης με την προηγούμενη ύλη που έχει διδαχθεί.
 Οργανωμένη δομή των νέων γνώσεων.
 Οργανωμένη πλοκή των διδακτικών φάσεων κάθε διδασκαλίας.
 Οργανωμένη χρήση και εκμετάλλευση των διατιθέμενων βοηθητικών μέσων διδασκαλίας.

Σχήμα 11. Οργάνωση Διδασκαλίας στο ΔΙΠ

Συνολικά το ΔΙΠ που προτείνεται για τη διδασκαλία ενός τεχνολογικού ή επαγγελματικού
μαθήματος με τη χρήση νέων τεχνολογιών, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα που
συσχετίζονται μεταξύ τους (RTEF-i) υπό το πρίσμα της WbE, (Σχ.12):

RTEF-i: { RTEF-1, RTEF-2 , …, RTEF-9} (2)

 RTEF-1: διάγνωση γνωστικού επιπέδου εκπαιδευόμενων-διαδίκτυο-με βοήθεια υπολογιστή,
 RTEF-2: οργάνωση ύλης ανάλογα με το προηγούμενο τμήμα-οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού-

διαδίκτυο-με βοήθεια υπολογιστή,
 RTEF-3: επιλογή μεθόδου/ων διδασκαλίας-με βοήθεια υπολογιστών,
 RTEF-4: επιλογή τρόπου επικοινωνίας-διαδίκτυο-με βοήθεια υπολογιστή,
 RTEF-5: σύνδεση μέσων-οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού-πολυμέσα-εκπαιδευτικό λογισμικό,
 RTEF-6: πρακτικές γνώσεις μέσω ενός «εικονικού» εργαστηρίου-διαδίκτυο-εκπαιδευτικό

λογισμικό-με βοήθεια υπολογιστή,
 RTEF-7: ατομική εργασία-εξατομικευμένη μάθηση-διαδίκτυο-με βοήθεια υπολογιστή,
 RTEF-8: ομαδική εργασία-συνεργατική μάθηση-με βοήθεια υπολογιστή-διαδίκτυο,
 RTEF-9: και αξιολόγηση-με βοήθεια υπολογιστή-διαδίκτυο.

Γνώση 1

Γνώση 2

……

Ύλη 1

2η φάση διδασκαλίαΎλη 2

Γνώση 1

Γνώση 2

……

1η φάση διδασκαλίας

Χρήση κειμένου

Χρήση
εκπαιδευτικού
λογισμικού

Χρόνος εξέλιξης της
διδασκαλίας (t)

Υλη1:νέα γνώση

Υλη 2:νέα γνώση

Tb

Yλη1,Υλη2:παλιά
γνώση

Ta
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Σχήμα 12. Εσωτερική δομή του ΔΙΠ

Το ΕΚΠΑΙδευτικό Πλαίσιο (ΕΚΠΑΙΠ), της εφαρμογής ενός τεχνολογικού ή επαγγελματικού
μαθήματος στην WbE περιλαμβάνει το ΜΑΠ και το ΔΙΠ. Αποτελείται από την τομή των ΔΙΠ και
ΜΑΠ και παρουσιάζει τα εξής αλληλοσυνδεόμενα στοιχεία (Σχ.13):

REDF-i: { REDF-1, REDF-2 , …, REDF-7} (3)

 REDF-1: σχέση εκπαιδευτικού-εκπαιδευόμενων-διάγνωση επιπέδου γνώσεων-τρόποι
επικοινωνίας-διαδίκτυο,

 REDF-2: σχέση εκπαιδευτικού-εκπαιδευόμενων-εξατομικευμένη μάθηση-διαδίκτυο
 REDF-3: σχέση μεταξύ εκπαιδευομένων-συνεργατική μάθηση-διαδίκτυο
 REDF-4: επιλογή μεθόδου διδασκαλίας-τρόπου επικοινωνίας-διαδίκτυο,
 REDF-5: σχέση μεταξύ στόχων μαθήματος με ικανότητες-δεξιότητες-οργάνωση ύλης-

εκπαιδευτικό υλικό-διαδίκτυο,
 REDF-6: σύνδεση μέσων-πολυμέσα-εκπαιδευτικό λογισμικό-πρακτικές γνώσεις μέσω ενός

εικονικού εργαστηρίου-εκπαιδευτικό υλικό-διαδίκτυο
 REDF-7: και σύνδεση αξιολόγηση-μαθησιακά αποτελέσματα-σύνδεση στόχων μαθήματος με

ικανότητες-δεξιότητες-διαδίκτυο.

Διάγνωση Οργάνωση
ύλης

Οργάνωση
εκπαιδευτικού υλικού

μέθόδοι
διδασκαλίας

Σύνδεση μέσων

πολυμέσα

Εκπαιδευτικό
λογισμικό

Πρακτικές γνώσεις
μέσω εικονικού
εργαστηρίου

Αξιολόγηση

με βοήθεια
υπολογιστή

Τρόπος
επικοινωνίας

διαδίκτυο

Συνεργατική
μάθηση

Ατομική εργασία
Ομαδική εργασία Εξατομικευμένη

μάθηση
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Σχήμα 13. Δομή ΕΚΠΑΙΠ

Συνολικά, η δημιουργία του ΕΚΠΑΙΠ προκύπτει από το συνδυασμό των ακόλουθων
επιστημονικών και τεχνολογικών αντικειμένων (Σχ.14): (α) Θεωρίες και παιδαγωγικά μοντέλα
μάθησης, (β)Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), (γ) Διδακτική της Τεχνολογίας, (δ)
Ηλεκτρονική Μάθηση (ELearning), και (ε) Διαδικτυακή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Σχήμα 14. Τα επιστημονικά και τεχνολογικά αντικείμενα του ΕΚΠΑΙΠ

5. Εκπαιδευτικό Μοντέλο

Για τη σχεδίαση του Μοντέλου Ασύγχρονης Εκπαίδευσης ΤΕχνολογικών Μαθημάτων
(ΜΑΕΤΕΜ) χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από συναφή θεωρητικά μοντέλα ασύγχρονης εκπαίδευσης
(Αρβανίτης και άλλοι, 2005, Holmberg, 1995, Papachristos και άλλοι, 2007, Papachristos και άλλοι,
2010b, Papachristos και Alafodimos, 2011). Τα προσφερόμενα μαθήματα θα λειτουργούν ως
πλήρως αυτόνομα μαθήματα στο διαδίκτυο (internet) μέσω ενός Web Site που μπορεί να εισέλθει
κάθε υποψήφιος εκπαιδευόμενος χωρίς να είναι απαραίτητο να παρακολουθήσει τον αντίστοιχο
συμβατικό τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων. To MAETEM αποτελείται από δύο τομείς: (α) τον

Σχέση εκπαιδευτικού-
εκπαιδευόμενων

Διάγνωση επιπέδου
γνώσεων

Αξιολόγηση
Μαθησιακά
αποτελέσματα

Σύνδεση στόχων μαθήματος με
ικανότητες-δεξιότητες

Μέθοδοι διδασκαλίας

Τρόποι
επικοινωνίας

Σύνδεση μέσων

πολυμέσα

Εκπαιδευτικό
λογισμικό

πρακτικές γνώσεις μέσω ενός
«εικονικού» εργαστηρίου

διαδίκτυο

Οργάνωση ύλης

Εκπαιδευτικό υλικό

Σχέσεις μεταξύ
εκπαιδευόμενων

Συνεργατική
μάθηση

Εξατομικευμένη μάθηση

Θεωρίες
μάθησης

Διαδικτυακή εξ
Αποστάσεως
εκπαίδευση

Διδακτική
της

Τεχνολογίας

ΤΠΕ
ELearning

ΕΚΠΑΙΠ
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Θεωρητικό τομέα που περιλαμβάνει την εκπαίδευση του θεωρητικού μέρους του τεχνολογικού ή
επαγγελματικού μαθήματος και (β) τον Εργαστηριακό τομέα που περιλαμβάνει την εκπαίδευση του
εργαστηριακού (πρακτικού) μέρους του τεχνολογικού ή επαγγελματικού μαθήματος. Η γενική δομή
του ΜΑΕΤΕΜ (θεωρητικός & εργαστηριακός τομέας) είναι η ακόλουθη όπως φαίνεται στο επόμενο
σχήμα:

Σχήμα 15. Γενική Δομή ΜΑΕΤΕΜ

Το Διδακτικό Μαθησιακό Τμήμα (ΔΜΤ) αποτελείται από τρία εκπαιδευτικά επίπεδα
(Papachristos και άλλοι, 2010)(Σχ.16):
 ΕΒΥ-Επίπεδο Βασικής Υποδομής (υποχρεωτικό μετά από ανεπιτυχές τεστ επιπέδου γνώσεων): σε

αυτό οι εκπαιδευόμενοι καλύπτουν τα κενά γνώσης που απαιτείται για να παρακολουθήσουν το
γνωστικό αντικείμενο. Παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό και η οργάνωση της ύλης (σταδιακή και
γραμμική δομή) είναι τέτοια ώστε να καλυφθούν τα κενά.

 ΕΕ-Επίπεδο Ειδίκευσης (υποχρεωτικό): σε αυτό οι εκπαιδευόμενοι μελετούν το γνωστικό
αντικείμενο. Παρέχεται το εκπαιδευτικό υλικό του τεχνολογικού μαθήματος.

 ΕΕΞ-Επίπεδο ΕΞειδίκευσης (προαιρετικό): σε αυτό οι εκπαιδευόμενοι εισχωρούν εφόσον
δεχτούν υπόδειξη από τον εκπαιδευτικό για εμβάθυνση της μελέτης τους αν διαπιστωθεί
(αξιολόγηση-ανατροφοδότηση) μαθησιακό πρόβλημα. Παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό δομημένο
σε ενότητες με έμφαση στη λεπτομερή ανάλυση και στις ασκήσεις.

Διδακτικό
Μαθησιακό Τμήμα

Αξιολόγηση

Ανατροφοδότηση

«Εικονικό
Εργαστήριο»

Εξάσκηση

Αξιολόγηση

Ανατροφοδότηση

Θεωρητικός τομέας Εργαστηριακός τομέας

Είσοδος/έξοδος σε τμήμα, τομέα Έξοδος από μοντέλο
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Σχήμα 16. Δομή του Διδακτικού-Μαθησιακού Τμήματος (ΔΜΤ)

Κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίζεται σε ΜΑΘήματα (ΜΑΘ) με γραμμική σειρά (ΜΑΘi όπου
i=1..n) που με τη σειρά του κάθε ΜΑΘ διακρίνεται σε θεματικές Εκπαιδευτικές Ενότητες (ΕΕΝ) που
ακολουθούν μια γραμμική σειρά στην εκπαιδευτική παρουσίαση τους (ΕΕΝj όπου j=1..n) (Σχ. 17).
Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να ολοκληρώσει το πρώτο μάθημα για να συνεχίσει στο επόμενο
(τυπική διαδικασία) και αντίστοιχα στις ενότητες (την πρώτη ενότητα για να συνεχίσει στην
επόμενη). Στο τέλος κάθε ΜΑΘ μπορεί να προστρέξει στο αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης και στο
τέλος κάθε επιπέδου υπάρχει τελική (συνολική) αξιολόγηση όπου του είναι απαραίτητη (αν είναι
θετική) για να ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαιδευτική ύλη του γνωστικού αντικειμένου (αν ήταν
στο επίπεδο ειδίκευσης) ή να συνεχίσει στο επίπεδο ειδίκευσης (αν ήταν στο επίπεδο βασικής
υποδομής). Εφόσον ο εκπαιδευτικός διαπιστώσει αδυναμίες στην τελική αξιολόγηση μπορεί να
προκρίνει τον εκπαιδευόμενο να εισέλθει στο επίπεδο εξειδίκευσης σε συγκεκριμένο ΜΑΘ για να το
παρακολουθήσει, ή ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος αν το επιθυμεί μπορεί να εισέλθει σε όποιο ΜΑΘ
επιθυμεί. Στο επίπεδο εξειδίκευσης παρέχονται μαθήματα επανάληψης με έμφαση στη λεπτομερή
ανάλυση και ασκήσεις (λυμένες και άλυτες).

Επίπεδο Βασικής
Υποδομής

Επίπεδο Ειδίκευσης

Επίπεδο ΕΞειδίκευσης

Εισάγονται όσοι εκπαιδευόμενοι δεν περάσουν
το τεστ γνώσεων (για καλύτερη προετοιμασία)

Εισάγονται όσοι πέρασαν το τεστ γνώσεων και
όσοι πέρασαν το προηγούμενο επίπεδο

Εισάγονται όσοι απαιτείται
εξατομικευμένη μάθηση για βελτίωση της
μαθησιακής απόδοσης τους

Είσοδο/έξοδος σε επίπεδο Αξιολόγηση / ανατροφοδότηση

Τεστ διάγνωσης επιπέδου γνώσεων
τεστ

Ο

Ν

Έξοδος από μοντέλο

Ν: Ναι, πέρασε το τεστ
Ο: Όχι, δεν πέρασε το τεστ

ΔΜΤ
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Σχήμα 17. Εσωτερική Δομή Εκπαιδευτικού Επιπέδου

Η δόμηση των ΜΑΘ ή ΕΕΝ θα ακολουθεί μια γραμμική σειρά γιατί βασίζεται στην
οργάνωση της ύλης (YΛ) που διέπεται από οργανική συσχέτιση της νέας ύλης με την προηγούμενη
ύλη που καλύπτει το προηγούμενο ΜΑΘ ή η προηγούμενη ΕΕΝ, στην οργανωμένη δομή των νέων
γνώσεων και στην οργανωμένη πλοκή των διδακτικών φάσεων κάθε διδασκαλίας. Επιπλέον θα
γίνεται οργανωμένη χρήση και εκμετάλλευση των μέσων και μεθόδων διδασκαλίας ανάλογα με την
εκάστοτε φύση του γνωστικού αντικειμένου. Ακολούθως ισχύουν τα εξής:

ΥΛx={εκπαιδευτικά στοιχείο1,εκπαιδευτικό στοιχείο2,…,εκπαιδευτικό στοιχείοn} (4)
όπου x=ΕΕΝ ή ΜΑΘ
επίσης,

εκπαιδευτικό στοιχείοi (ΕΣi)={ορισμός ή έννοια ή αρχή ή μαθηματικός τύπος} (5)
και
Χρονική αρχή (ta) και χρονικό τέλος (tb) της ύλης αφορά τη χρονική παρουσίαση των εκπαιδευτικών
στοιχείων ως νέα γνώση που μετά την παρουσίαση μετασχηματίζονται χρονικά (t) σε παλαιά γνώση
για τον εκπαιδευόμενο-χρήστη μέχρι να εισέλθει η νέα γνώση από το σύστημα. Η παρουσίαση της
ΥΛ πρέπει να ακολουθεί την εξής διαδρομή όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα:

Σχήμα 18. Διαδρομή της ΥΛ
Πορεία παρουσίασης και δόμησης της ύλης

ta νέα γνώση νέα γνώση νέα γνώση

t
b
παλιά γνώση παλιά γνώση παλιά γνώση

ΕΣ1 ΕΣ2 ΕΣn……..

Χρονική Αρχή Χρονικό Τέλος Χρονική Αρχή: Αρχικό χρονικό σημείο που εισέρχεται η
γνώση στον εκπαιδευόμενο
Χρονικό Τέλος: Τελικό Σημείο που τελειώνει η
παρουσίαση της γνώσης και δεν είναι πια νέα αλλά παλιά

ΜΑΘ1

ΜΑΘ2

ΜΑΘn

.

.

.

Εκπαιδευτικό Επίπεδο

ΕΕΝ1

ΕΕΝ1

ΕΕΝn

.

.

Εκπαιδευτική ΕΝότητα

Είσοδος/έξοδος σε επόμενη ενότητα ή μάθημα

έξοδο από μοντέλο

αξιολόγηση / ανατροφοδότηση
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Κάθε ΕΕΝ διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (Holmberg, 1995) (Σχ.19):
 Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ).Χρήση πολυμορφικού υλικού που αποτελείται από τα εξής:
(α) Υλικό Μαθήματος (ΥΜ): Περιλαμβάνει το βασικό μαθησιακό υλικό κάθε γνωστικού
αντικειμένου (κείμενο, simulation, case study, φωτογραφίες, σχήματα, video, software κ.α.).
(β) Υλικό Πηγών Μαθήματος (ΥΠΜ): Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές πηγές, links κάθε EEN.
(γ) Υλικό Αυτό-Αξιολόγησης (ΥΑΑ): Περιλαμβάνει ασκήσεις, test, project (με προτεινόμενες λύσεις)
που αφορούν κάθε EEN.
 Μέσα (Μ). Εκπαιδευτικό λογισμικό, animation, video, κείμενο, εικόνες όλα σε ψηφιακή
μορφή.
 Εκπαιδευτικές Μεθόδους (ΕΜ). Σε κάθε ΕΕΝ εντάσσεται ένα πλήθος εκπαιδευτικών
μεθόδων τροποποιημένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ασύγχρονης εκπαίδευσης βάση του ΔΙΠ.
Ειδικότερα χρησιμοποιούνται ανάλογα με το θέμα κάθε ΕΕΝ, οι εξής:

 ΕΙΣήγηση (ΕΙΣ)(κείμενο, σχήματα, φωτογραφίες, ήχο),
 ΕΠΊδειξη (ΕΠΙ)(video, animation),
 Ατομικές Εργασίες (ΑΕ) (χρήση email),
 Ομαδικές Εργασίες (ΟΕ) (χρήση email),
 Συζήτηση με Εκπαιδευτικό (ΣΕ) (χρήση email, τηλεφώνου),
 και Αξιολόγηση (Α).

 Χρόνος Εκπαίδευσης (ΧΕ). Ο χρόνος ποικίλει για κάθε ΕΕΝ. Σε αυτόν περιλαμβάνονται
μελέτη, εξάσκηση, αξιολόγηση. Ο χρόνος αυτός δεν είναι υποχρεωτικός για τον εκπαιδευόμενο που
μπορεί να τον αυξήσει ή να μειώσει ανάλογα με το ρυθμό μάθησής του (ασύγχρονη διάσταση του
προτεινόμενου μοντέλου) χωρίς όμως να ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο που θέτει ο
εκπαιδευτικός για τη συνολική αξιολόγηση του επιπέδου.
 Θεωρίες Μάθησης (ΘΜ). Η κάθε ΕΕΝ διέπεται από το ΜΑΠ και ειδικότερα το περιεχόμενο
του εκπαιδευτικού υλικού από το μοντέλο γνωστικής προσέγγισης και τον κονστρουκτιβισμό και η
οργάνωση της ύλης από την ταξινομία του Bloom. Επίσης στη διδακτική διαδικασία
χρησιμοποιείται η συνεργατική μάθηση μέσω της ομαδικής εργασίας ή project.

Σχήμα 19. Χαρακτηριστικά ΕΕΝ

Η εσωτερική δομή μιας τυπικής ΕΕΝ (Σχ. 3.23) αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

ΕΕΝi ={Π1, Π2,…, Πn} (6)

όπου Π: Παρουσίαση και ισχύει,

Πi={ΕΙΣj,EΠΙj,AEj,OEj,ΣΕj,Aj} (7)

Εκπαιδευτικό
υλικό

Χρόνος
εκπαίδευσης

Μέσα

Εκπαιδευτικοί
Μέθοδοι Θεωρίες

Μάθησης

ΕΕΝ
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όπου j=1..n ο αριθμός των μέσων που χρησιμοποιούνται σε κάθε εκπαιδευτική μέθοδο που διαθέτει
μια παρουσίαση (π.χ. Π1 ={ ΕΙΣ2} => j=2 σημαίνει ότι η εισήγηση κάνει χρήση 3 μέσα). Για κάθε
εκπαιδευτική μέθοδο ισχύουν τα εξής:

ΕΜj={εκπαιδευτικό λογισμικό, κείμενο, ήχος, εικόνα, animation, video} (8)

Σχήμα 20. Δομή ΕΕΝ

Η εσωτερική δομή κάθε παρουσίασης περιλαμβάνει τη χρήση μέσων (σχέση όλα με όλα)
όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα:

Σχήμα 21. Εσωτερική Δομή Παρουσίασης

Το τμήμα Εικονικό εργαστήριο φαίνεται στο επόμενο σχήμα, η δομή του:

Σχήμα 22. Δομή Εικονικού Εργαστηρίου

Το τμήμα ΔΜΤ περιέχει αντίστοιχη δομή με το τμήμα του θεωρητικού τομέα, ο Simulator
είναι το εκπαιδευτικό λογισμικό εργαστηριακής εξάσκησης που θα χρησιμοποιηθεί για
εργαστηριακή πρακτική σε ψηφιακό περιβάλλον. Το τμήμα Εξάσκησης είναι το τμήμα που παρέχει
σενάρια εργαστηριακών ασκήσεων για τη χρήση του Simulator (SIM) από το χρήστη-εκπαιδευόμενο
(Σχ.23). Τα σενάρια δίνονται σε μορφή κειμένου, σχημάτων και φωτογραφιών.

Παρουσίαση1

Παρουσίαση2

Παρουσίασηn

.

.

Είσοδος/Έξοδος σε παρουσίαση

Έξοδος από μοντέλο

Διδακτικό
Μαθησιακό Τμήμα

Simulator

Είσοδος σε τμήμα

Έξοδος από μοντέλο

Εκπαιδευτικό
λογισμικό

animation

video

κείμενο
εικόνα

Presentationi

ήχος
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Σχήμα 23. Δομή του τμήματος Εξάσκηση

Το τμήμα Αξιολόγηση έχει την ίδια δομή και στους δύο τομείς και φαίνεται στο επόμενο σχήμα:

Σχήμα 24. Δομή του τμήματος Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω των τεστ μαθημάτων και των τεστ ανά
εκπαιδευτικό επίπεδο. Το τμήμα Ανατροφοδότηση αφορά το τμήμα επικοινωνίας μεταξύ
εκπαιδευόμενου/ων και εκπαιδευτικού και έχει τη μορφή μερικής αμφίδρομης επικοινωνίας και
εξυπηρετεί τις ακόλουθες χρήσεις:
 Μεταφορά τεστ αξιολόγησης και αποτελεσμάτων.
 Μεταφορά ερωτημάτων, σχόλιων για το μάθημα.
 Εκπαιδευτική αξιολόγηση του συστήματος από τους χρήστες - εκπαιδευόμενους (μεταφορά

ερωτηματολογίων από εκπαιδευτικό προς εκπαιδευόμενους και αντίθετα).
 Απεικόνιση εκπαιδευτικών οδηγιών στο διαδίκτυο από τον εκπαιδευτικό.

Η μεταφορά γίνεται με την βοήθεια του email μέσω διαδικτύου (internet) αφού
αναφερόμαστε σε ασύγχρονο σύστημα και τηλεφωνικής επικοινωνίας. Στο επόμενο σχήμα φαίνεται
η δομή του που είναι ίδια και στους δύο τομείς:

Σχήμα 25. Δομή τμήματος Ανατροφοδότησης

Τμήμα
Μεταφοράς

Email/τηλέφωνο

Είσοδος/Έξοδος σε τμήμα

Έξοδος από μοντέλο

Επικοινωνία στο διαδίκτυο,
στο τηλέφωνο

Επίπεδο Βασικής
Υποδομής
Σεναρίων

Επίπεδο
Ειδίκευσης
Σεναρίων

Είσοδος/Έξοδος σε τμήμα

Έξοδος από μοντέλο

Επίπεδο
Εξειδίκευσης
Σεναρίων

Τεστ Eπιπέδου

Τεστ Μαθημάτων

Είσοδος/Έξοδος σε τμήμα

Έξοδος από μοντέλο
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Το τμήμα Μεταφοράς αφορά το τμήμα εκείνο που συγκεντρώνονται ερωτηματολόγια,
κείμενα με σχόλια, υποδείξεις, επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό από τον εκπαιδευτικό (μπορεί να είναι η
μνήμη του υπολογιστή του εκπαιδευτικού ή των εκπαιδευόμενων ή κάποια ιστοσελίδα του
συστήματος). Το τμήμα email/τηλέφωνο ασχολείται με την επικοινωνία μέσω διαδικτύου του
εκπαιδευτικού με τους εκπαιδευόμενους. Στο επόμενο σχήμα φαίνεται η μορφή επικοινωνίας του
τμήματος Ανατροφοδότησης.

Σχήμα 26. Μορφή επικοινωνίας του τμήματος Ανατροφοδότησης

6. Τεχνική Σχεδίαση του Συστήματος

Το μοντέλο της ασύγχρονης εκπαίδευσης είναι πολύ απλοποιημένο και δεν χρειάζεται μεγάλες
απαιτήσεις σε υποδομή, σε υλικό και λογισμικό, τόσο από την πλευρά του εξυπηρετητή που
εκπέμπει την πληροφορία (το μάθημα) όσο και από τον απλό χρήστη (εκπαιδευόμενο), που ζητά την
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Σπουδαστής1

Δέκτης

Πομπός

Σπουδαστής2

Δέκτης

Πομπός

Σπουδαστήςn

Δέκτης

Μήνυμα

Ανταπόκριση

.

.

.
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πληροφορία (μάθημα) από τον εξυπηρετητή μέσα από το διαδίκτυο. Ο σχεδιασμός της
αρχιτεκτονικής του προτεινόμενου συστήματος γίνεται ακολουθώντας την αρχή του διαχωρισμού
ανά λειτουργία (partitioning by task layer). Σύμφωνα με αυτή την αρχή, το σύστημα σχεδιάζεται
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε υποσύστημά του να εγκαθίσταται και να λειτουργεί σε ένα ξεχωριστό
εξυπηρετητή (sever). Έτσι η προτεινόμενη λύση περιλαμβάνει δύο (2) εξυπηρετητές με τις εξής
αρμοδιότητες (Βρέτταρος και άλλοι, 2004):
 Εξυπηρετητής υπηρεσιών πρόσβασης (Web Access Server): Ο εξυπηρετητής αυτός

προσαρμοσμένος στο περιβάλλον του Παροχέα υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service
Provider), θα δέχεται και θα διεκπεραιώνει τις αιτήσεις (requests) των χρηστών. Πιο
συγκεκριμένα, ο εξυπηρετητής υπηρεσιών πρόσβασης θα φιλοξενεί την κεντρική σελίδα του
κόμβου, από όπου ο χρήστης του συστήματος θα μπορεί να οδηγείται είτε στις υπηρεσίες
ενημέρωσης, είτε στις υπηρεσίες εκπαίδευσης (Ασύγχρονο Μοντέλο Μάθησης).

 Εξυπηρετητής εφαρμογών (Application Server): Στον εξυπηρετητή εφαρμογών βρίσκονται
εγκατεστημένες οι εφαρμογές του συστήματος, με τη βοήθεια των οποίων θα επιτυγχάνεται η
ενημέρωση και η εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων.

Το Σύστημα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης ΤΕχνολογικών Μαθημάτων (ΣΑΕΤΕΜ) αποτελεί την
κατασκευαστική εκδοχή του ΜΑΕΤΕΜ. Το ΣΑΕΤΕΜ μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε
λογισμικό δημιουργίας ιστοσελίδων όπως για παράδειγμα το Frontpage ή Dreamweaver ή PhP
(HTML). Μπορεί να υλοποιηθεί σε μορφή Web sites που να ακολουθεί τη δενδροειδής-ιεραραρχική
μορφή των ιστοσελίδων όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα (Papachristos και άλλοι, 2010b):

Σχήμα 27. Δομή αρχιτεκτονικής του ΣΑΕΤΕΜ

Η δόμηση του ΣΑΕΤΕΜ βασίζεται στη χρήση ιστοσελίδων. Κάθε δομική μονάδα του
ΜΑΕΤΕΜ υλοποιείται σε μορφή ιστοσελίδας: (α) παρουσίαση-ιστοσελίδα, (β) ΕΕΝ-ιστοσελίδα, (γ)
ΜΑΘ-ιστοσελίδα, (δ) επίπεδο-ιστοσελίδα, (ε) εξάσκηση-Ιστοσελίδα, και (στ) διαγνωστικό τεστ-
ιστοσελίδα. Επιπλέον, το ΣΑΕΤΕΜ διαθέτει επιλογή βοήθειας για να εξυπηρετήσει καλύτερα το
χρήστη στην πλοήγησή του στο σύστημα. Η τεχνολογική υποδομή του ΣΑΕΤΕΜ φαίνεται στο
επόμενο σχήμα:

Γνωστικό αντικείμενο
(main web site)

Διαγνωστικό Τεστ
Help Demo

Θεωρητικός τομέας
Web site

Εργαστηριακός τομέας
Web site

ΔΜΤ

Ανατροφοδότηση Αξιολόγηση «Εικονικό εργαστήριο»

Ασκήσεις

1ο επίπεδο

2ο επίπεδο

3ο επίπεδο
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Σχήμα 28. Τεχνολογική Υποδομή ΣΑΕΤΕΜ

7. Παράδειγμα: ηλεκτρονικό εμπόριο για κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών

Η επιχειρησιακή εκπαίδευση απαιτεί σύνθετες μαθησιακές διεργασίες. Οι σύγχρονες
επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις έχουν αναβαθμίσει το επίπεδο εκπαίδευσης (οι
περισσότερες ειδικότητες είναι πια πανεπιστημιακού επιπέδου) και ταυτόχρονα έχουν αυξήσει τις
απαιτήσεις. Στο παρακάτω πίνακα (Πιν.1) παρουσιάζεται η σύνδεση μαθησιακών απαιτήσεων -
επαγγελματικής & επιστημονικής γνώσης στο πεδίο του ηλεκτρονικού εμπορίου και νέων
τεχνολογιών στην εκπαίδευση όπως προκύπτει από αντίστοιχη διασύνδεση στο πεδίο της
επιχειρησιακής εκπαίδευσης (με τις αναγκαίες προσαρμογές) (Clark και Mayer, 2003, Jonassen,
2004, Mayer, 2001, 2003, O’ Neil και Perez, 2006, Papachristos και Alafodimos, 2011, Ζαβλανός,
1998).

Πίνακας 1. Παραδείγματα πεδίων χαρτογράφησης μεταξύ γνωσιακής επιστήμης & επιστημών
μάθησης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Μαθησιακές
Απαιτήσεις

(ΜΑ)
Learning

Requirements

Γνωσιακή Επιστήμη
& Επιστημών
Μάθησης

Cognitive and
learning sciences

Επιχειρησιακή
Γνώση

Business cognition

Εκπαιδευτική
Τεχνολογία
Educational
technology

ΜΑ1-MEM Memory Business case recall
(e.g. reengineering
situation etc.)

Decision aids and
reminders (interactive
multimedia systems)

ΜΑ2-KO Knowledge
organization

Mental schemata &
scripts (e.g. structure
of enterprise, etc.)

Knowledge and data
representation
(multimedia system)

ΜΑ3-PS Problem – Solving (diagnostic and
management problem-
solving (e.g. , conflict
management etc.)

Simulator

ΜΑ4-HS Heuristics and
Strategies

Reasoning strategies in
managerial decision
(e.g. business strategy
etc.)

Simulator, Intelligent
Tutoring Systems
(ITS)

ΜΑ5-DM Decision-Making Managerial decision Simulator, Intelligent
Tutoring Systems
(ITS)

Web server

Internet Web client

Web client

Web client

Application
server

Web client

ΣΑΕΤΕΜ
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ΜΑ6-CL Collaborative
Learning

Trainees learning in
teams

Collaborative tools

ΜΑ7-A Apprenticeship Cognitive learning of
patient management at
the beside (e.g. nursing
care, etc.)

-
(virtual reality an
experimental version
only)

Οι Μαθησιακές Απαιτήσεις (ΜΑ) όπως έχουν καταγραφεί δείχνουν το πλούτο των
τεχνολογιών που απαιτούνται για να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Το προτεινόμενο
μοντέλο μπορεί να καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό των απαιτήσεων και επιπλέον να προσφέρει μια
νέα διάσταση εκπαίδευσης: εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου (Σχ.29). Αυτό μπορεί να
παρέχει εκπαίδευση χωρίς να απαιτούνται μεγάλες υποδομές από πλευράς ιδρυμάτων ανώτατης
εκπαίδευσης ή ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και από την άλλη είναι ένα πολύ καλό
βοηθητικό εργαλείο διδακτικής υποστήριξης στον εκπαιδευόμενο. Ειδικότερα, το προτεινόμενο
εργαλείο αφορά κατοίκους ορεινών ή απομακρυσμένων περιοχών (π.χ. νησιά κλπ.). Απαιτείται
φυσικά να γίνει αξιολόγηση χρήσης τέτοιων εργαλείων για την καλύτερη αποτίμηση τους.

Σχήμα 29. Σχέσεις μεταξύ ΜΑ και ΜΑΕΤΕΜ & ΣΑΕΤΕΜ

Το προτεινόμενο παράδειγμα θεωρητικής υλοποίησης του μοντέλου ΜΑΕΤΕΜ στην
επιχειρησιακή εκπαίδευση αφορά τη διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου (αποκλειστικά από το
διαδίκτυο) στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το προτεινόμενο παράδειγμα σχεδίασης του
ΜΑΕΤΕΜ & ΣΑΕΤΕΜ αφορά την εκπαίδευση & κατάρτιση στη δημιουργία επιχειρήσεων στο
διαδίκτυο προσανατολισμένων στην τοπική παραγωγή και αγορά (ηλεκτρονικό εμπόριο). Χωρίζεται
σε δύο τομείς. Στον θεωρητικό που παρουσιάζονται οι θεωρητικές αρχές του μάνατζμεντ και στον
εργαστηριακό που αναφέρεται στη χρήση εργαλείων για την κατασκευή ηλεκτρονικών επιχειρήσεων.
Οι Εκπαιδευτικές Απαιτήσεις (ΕΑi) του παραδείγματος, καθορίζονται από τα ακόλουθα: ΕΑ1-
Αναλυτικό πρόγραμμα - Ύλη μαθήματος (Πιν. 2), ΕΑ2-Εργαστηριακή πρακτική (Πιν. 3), ΕΑ3-
Εκπαιδευτικός Σκοπός (Σχ. 30), ΕΑ4-Μαθησιακοί Στόχοι του γνωστικού αντικείμενου (Σχ. 31).
Επιπλέον, το παράδειγμα σχεδίασης θα πρέπει, να διαθέτει, και τα εξής, ΤΕχνικά ΧΑρακτηριστικά
(ΤΕΧΑi): ΤΕΧΑ1-Ο εξυπηρετητής του ΣΑΕΤΕΜ είναι σε κεντρικό σημείο σε μια ορεινή περιοχή (στο
μεγαλύτερο οικισμό με ασύρματη ή ενσύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο και εύκολη οδική πρόσβαση
από τους άλλους οικισμούς), ΤΕΧΑ2-Χρήση πολυμεσικών στοιχείων (multimedia) στην κατασκευή
εκπαιδευτικού υλικού, ΤΕΧΑ3-Ασφάλεια εξυπηρετητή συστήματος, ΤΕΧΑ4-Επεκτασιμότητα.
Συνολικά οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά φαίνονται στο Σχήμα 32, όπου
απεικονίζεται η συνολική σύνδεση τους.

ΜΑΕΤΕΜ&
ΣΑΕΤΕΜ

TLS VLS

Multimedia
(text,
photos,anim
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Simulator,
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ΜΑ2
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Πίνακας 2. Εκπαιδευτική Ύλη θεωρητικού μέρους
α/α Εκπαιδευτική Ύλη
1 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
2 Εισαγωγή στη χρήση υπολογιστών
3 Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
4 Υποδομή για Ηλεκτρονικό εμπόριο
5 Στρατηγική & Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Εμπορίου για ορεινές περιοχές
6 Σχεδίαση Ιστοσελίδων
7 Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
8 Λιανικές

Πωλήσεις στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
9 Καταναλωτές στο Internetκαι Έρευνα Αγοράς
10 Διαφήμιση στο Ηλεκτρονικό εμπόριο
11 Οικονομικά Επιχειρήσεων
12 Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχειρήσεων με Επιχειρήσεις
13 Νομικά θέματα για Ηλεκτρονικό Εμπόριο
14 Μελλοντικές Τάσεις για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Πίνακας 3. Εργαστηριακή πρακτική
α/α Εργαστηριακή Πρακτική
1 Εξάσκηση στη χρήση υπολογιστών
2 Web design
2 Σχεδίαση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)
3 Εξομοίωση Εικονικών η-επιχειρήσεων (επιχειρησιακά παίγνια)

Σχήμα 30. Εκπαιδευτικός Σκοπός (σε «πλούσια εικόνα», «rich picture»)

Σχήμα 31. Μαθησιακοί Στόχοι

= +

ΜΑΕΤΕΜ – ΣΑΕΤΕΜ πλατφόρμα

E-
επιχειρήσεις

Να αναλύει Να προγραμματίζει

να αποφασίζει
Να σχεδιάζει

http://www.iconarchive.com/category/avatar/urban-ppl-icons-by-iconaholic.html
http://www.iconarchive.com/category/avatar/urban-ppl-icons-by-iconaholic.html
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Σχήμα 32. Η ολική εικόνα του παραδείγματος

Η εκπαιδευτική διεργασία, που θα λαμβάνει χώρα, στο παράδειγμα του ηλεκτρονικού
εμπορίου αποτελείται, από τα εξής εκπαιδευτικά επίπεδα (βάση του προτεινόμενου μοντέλου):
Ι. Θεωρητικός τομέας (Σχ.33)
 Ενισχυτικής Μάθησης Επίπεδο, ΕΜΕ (αντιστοιχεί στο ΕΒΥ του ΜΑΕΤΕΜ): στο επίπεδο αυτό

εντάσσονται οι σπουδαστές οι οποίοι παραπέμπονται από το διαγνωστικό τεστ να
παρακολουθήσουν θέματα προαπαιτούμενων γνώσεων για το μάθημα το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Στο επίπεδο αυτό παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό για θέματα διαδικτύου, μάνατζμεντ, μάρκετινγκ,
ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και χρήσης υπολογιστών.

 Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Επίπεδο, ΕΕΕ (αντιστοιχεί στο ΕΕ του ΜΑΕΤΕΜ): το επίπεδο αυτό
αφορά τους σπουδαστές που πέτυχαν στο διαγνωστικό τεστ και θα παρακολουθήσουν το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με την εκπαιδευτική ύλη του.

 Επίπεδο Εξειδίκευσης, ΕΕ (αντιστοιχεί στο επίπεδο ΕΕΞ του ΜΑΕΤΕΜ): στο επίπεδο αυτό
γίνεται εμβάθυνση ενός γνωστικού αντικειμένου (e-Commerce) με την παρουσίαση
εξειδικευμένων γνώσεων και εφαρμογών (μεθοδολογία ίδρυσης εταιρειών ηλεκτρονικού
εμπορίου, χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε θέματα διαφήμισης, λιανικών πωλήσεων, τηλε-
υποστήριξης σε διάφορα θέματα, ανάλυση προφίλ καταναλωτών στο διαδίκτυο, ειδικά θέματα
web design π.χ. χρήση video, φωνής, ηλεκτρονικών συστημάτων κρατήσεων-πληρωμών, blogs).
Έμφαση στο κώδικα ανοικτού λογισμικού (για την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικού εμπορίου
και ελαχιστοποίηση κόστους) και σε θέματα ασφάλειας.

Εκπαιδευτική
ύλη

Πρακτική

Εκπαιδευτικός
σκοπός

Μαθησιακοί
στόχοι

Απαιτήσεις
Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΜΑΕΤΕΜ

ΣΑΕΤΕΜ

Εκπαίδευση e-Commerce

ΤΕΧΑ1

ΤΕΧΑ2

ΤΕΧΑ3

ΤΕΧΑ4

ΤΕΧΑ5
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Σχήμα 33. Θεωρητικός τομέας

II. Εργαστηριακός τομέας (Σχ.34)
 Εικονικό εργαστήριο. Διαιρείται σε δύο τμήματα:

1. Εργαστηριακή Θεωρία
o Ενισχυτικής Μάθησης Επίπεδο, ΕΜΕ (αντιστοιχεί στο ΕΒΥ του ΜΑΕΤΕΜ): στο

επίπεδο αυτό εντάσσονται οι εκπαιδευόμενοι οποίοι παραπέμπονται από το
διαγνωστικό τεστ να παρακολουθήσουν θέματα προαπαιτούμενων γνώσεων. Στο
επίπεδο αυτό παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό για πρακτικά θέματα όσο αφορά την
χρήση Η/Υ & διαδικτύου.

o Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Επίπεδο ((αντιστοιχεί στο ΕΕ του ΜΑΕΤΕΜ): το επίπεδο
αυτό αφορά τους εκπαιδευόμενους που πέτυχαν στο διαγνωστικό τεστ και θα
παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μάθημα του ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα
με την εκπαιδευτική ύλη του (web design, e-shop design).

o Επίπεδο Εξειδίκευσης (αντιστοιχεί στο επίπεδο ΕΕΞ του ΜΑΕΤΕΜ): στο επίπεδο αυτό
γίνεται εμβάθυνση του εργαστηριακού γνωστικού αντικειμένου με την παρουσίαση
εξειδικευμένων ασκήσεων και εφαρμογών (html, php, network programming,
usability issues).

2. business simulation
Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιεί ο εκπαιδευόμενος για να σχεδιάσει e-shop.

 Πρακτική. Διακρίνεται σε τρία επίπεδα ανάλογα με τα επίπεδα της Θεωρίας Εργαστηρίου:
o Ενισχυτικής Μάθησης Επίπεδο (αντιστοιχεί στο ΕΒΥ του ΜΑΕΤΕΜ): βασικές

ασκήσεις για χρήση Η/Υ & διαδικτύου.
o Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Επίπεδο ((αντιστοιχεί στο ΕΕ του ΜΑΕΤΕΜ): ασκήσεις

για web design & e-shop design.
o Επίπεδο Εξειδίκευσης (αντιστοιχεί στο επίπεδο ΕΕΞ του ΜΑΕΤΕΜ): ασκήσεις για web

design, e-shop design & usability tests.

Ενισχυτικής Μάθησης Επίπεδο
(ΕΒΥ)

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Επίπεδο (ΕΕ)

Επιτυχώς

Οι επιτυχόντες
εκπαιδευόμενοι
συνεχίζουν στο

επόμενο
επίπεδο

Ολοκλήρωση
μαθήματος

Επίπεδο Εξειδίκευσης (ΕΕ)
Συνδέονται οι εκπαιδευόμενοι
που έχουν μαθησιακά
προβλήματα σε κάποιες
ενότητες

TEST

Ανεπιτυχώς
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Σχήμα 34. Εργαστηριακός τομέας

Η διαδικασία επιλογής του κάθε επιπέδου σε κάθε τομέα θα γίνεται βάση τεστ το οποίο θα
προσδιορίζει το υπόβαθρο θεωρητικών γνώσεων που διαθέτει κάθε σπουδαστής και έτσι θα
κατανέμεται στο αντίστοιχο επίπεδο. Επιπλέον η εγγραφή κάθε σπουδαστή σε κάθε επίπεδο θα
γίνεται με συμπλήρωση σχετικού εντύπου που θα αποστέλλει ο εκπαιδευτικός στους υποψήφιους
εκπαιδευόμενους και θα του το αποστέλλουν με τη σειρά τους στον ίδιο μέσω email για αποθήκευση
και επεξεργασία από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό.

Η πλοήγηση στο παράδειγμα είναι και προς τις δύο κατευθύνσεις (αμφίδρομη). Επιπλέον η
πλοήγηση θα προσομοιάζει με εκείνης ενός βιβλίου με την επιπρόσθετη δυνατότητα των
πολυμεσικών χαρακτηριστικών που προσθέτουν νέες διαστάσεις στη διαδικασία μάθησης (χρήση
εικόνας στατικής και μη, ήχου και κειμένου). Ακολουθούν δύο παραδείγματα χρήσης-διαγράμματα
ροής του παραδείγματος σχεδίασης (θεωρητικού & πρακτικού τομέα) (Σχ. 35):

ΕΜΕ

ΕΕΕ

ανεπιτυχώς

επιτυχώς

Οι επιτυχόντες
εκπαιδευόμενοι
συνεχίζουν στο

επόμενο
επίπεδο

Ολοκλήρωση
μαθήματος

ΕΕ

Συνδέονται οι
εκπαιδευόμενοι
που έχουν
μαθησιακά
προβλήματα σε
κάποιες ενότητες

Διαγνωστικό
Τεστ

Εργ. θεωρία

ΕΜΕ (βασική
πρακτική)

ΕΕΕ (scenario web
design, e-shop)

ΕΕ (specialized
scenario)

Πρακτική

Εικονικό
εργαστήριο

Business
simulation

Πρακτική

Εργαστηριακός τομέας

Εργαστηριακή
θεωρία

Έξοδος

Virtual lab
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Σχήμα 35. Παραδείγματα χρήσης-διαγράμματα ροής

Κατά τη σχεδίαση της διεπαφής, δόθηκε βάρος στην εργονομία και στην εύκολη πλοήγηση από
πλευράς χρήστη. Μπορεί να αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε λογισμικό web design.
Ειδικότερα προσφέρει: (α) απλότητα, (β) καθαρότητα, (γ) κατάλληλη ιεραρχία, (δ) αναλογικές
διαστάσεις και (ε) ευστάθεια. Το κείμενο στο web περιβάλλον: (α) προσφέρει καλή αναγνωσιμότητα,
(β) χρησιμοποιεί λεζάντες με διαφορετικά χρώματα και έντονη γραφή, (γ) έχει μαύρο χρώμα στο
κύριο κείμενο, (δ) χρησιμοποιεί bold, italic και χρώμα στους χαρακτήρες του κειμένου, (ε)
χρησιμοποιεί πίνακες, και (στ) περιλαμβάνει πολυμεσικά στοιχεία (video, animation, photos, ήχος).
Ο σχεδιασμός της πιλοτικής διεπαφής απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα (Σχ.36):

Σχήμα 36. Διάταξη Διεπαφής Παραδείγματος Σχεδίασης

Οι τεχνικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του ΜΑΕΤΕΜ και της
συνολικής δομής του συστήματος φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

ΜΠAΡΑ
ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Πληροφορίες-

Οδηγίες

Θεωρητικός
Τομέας

1

1

ΔΜΤ Μάθημα 1:
Αρχές ΗΕ

Τεστ

Παρουσίαση 2

Παρουσίαση 1

Παρουσίαση1

ΕΕΝ1:Ει
σαγωγή

ΕΕΝ2:Βασι
κοί Ορισμοί

«Η-ΕΜΠΟΡΙΟ»

«Η-
Εμπόριο»

Ηλεκτρονικό Εμπόριο για Ορεινές Περιοχές
Εικονίδιο

τίτλος

Χρωματικό
background

Επιλογές
των κάτω
επιπέδων

Επιλογές του ίδιου επιπέδου

εικονίδιο

Demo 1.0
Έκδοση demo
εφαρμογής

φωτογραφία
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Σχήμα 37. Τεχνικές πηγές του παραδείγματος

Η αρχιτεκτονική δομή του παραδείγματος, βασίζεται στο προτεινόμενο μοντέλο και τα
περιεχόμενα παρουσιάζονται ιεραρχικά ακολουθώντας τις προδιαγραφές του μοντέλου. Κάθε
γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος και πρακτική,
ανατροφοδότηση και τμήματα αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, υπάρχουν τμήματα για οδηγίες, χρήση
υπολογιστών και demo πλοήγησης.

8. Συζήτηση και Συμπεράσματα

Στην εργασία αυτή γίνεται η παρουσίαση ενός προτεινόμενου εκπαιδευτικού μοντέλου
ηλεκτρονικής αυτομάθησης για τη δημιουργία επιχειρήσεων στο διαδίκτυο από κατοίκους ορεινών
ή απομακρυσμένων περιοχών (νησιά, παραμεθόριες περιοχές κλπ.). Σκοπός του είναι η εκμάθηση
των βασικών αρχών διοίκησης επιχειρήσεων, η χρήση Η.Υ. και διαδικτύου όπως επίσης και η
μεθοδολογία σχεδίασης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce acts).
Η αρχιτεκτονική του συστήματος (hardware, software) ακολουθεί την αρχή του διαχωρισμού ανά
λειτουργία (partitioning by task layer). Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό μοντέλο ηλεκτρονικής
αυτομάθησης στο ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει: ευέλικτη χρήση μέσων και εργαλείων,
συνθετική παρουσίαση επιλεγμένων βιβλιογραφικών κειμένων που καλύπτουν όλο το γνωστικό
αντικείμενο, ανάπτυξη συνεργατικότητας και ποιότητα εκπαίδευσης.

Η μάθηση μπορεί να ορισθεί ως η σχετικά μόνιμη μεταβολή της συμπεριφοράς ή του
συμπεριφορικού δυναμικού του εκπαιδευόμενου, που προκύπτει ως αποτέλεσμα εξάσκησης,
πρακτικής δράσης ή εμπειρίας (Ellis, 1978). Η μάθηση λαμβάνει χώρα εντός του μαθητευόμενου,
στον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα. Μιλάμε για διαδικασία μάθησης, επειδή η μάθηση δεν
συντελείται αυτόματα, αλλά συνιστά μια πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία εντός του οργανισμού,
που δεν έχει γίνει ακόμα πλήρως κατανοητή (Tσιαντής, 2001).

Για τη δημιουργία του προτεινόμενου παιδαγωγικού μοντέλου μάθησης του συστήματος e-
learning στο αντικείμενο του «Ηλεκτρονικού Εμπορίου» τέθηκαν οι εξής σκοποί:
 Η απόκτηση ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την εφαρμογή τους στη δημιουργία

επιχειρήσεων στο διαδίκτυο προσανατολισμένων στην τοπική παραγωγή και αγορά (ηλεκτρονικό
εμπόριο),

 και επίσης θα αφορά και τις δύο κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου (B2B, B2C).
Ο σχεδιασμός του παιδαγωγικού μοντέλου μάθησης του συστήματος βασίστηκε στη δομή

του εκπαιδευτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό (υλικό παρουσιάσεων, case study, ασκήσεις κ.ά.)
θα είναι προσαρμοσμένο στο επίπεδο των εκπαιδευόμενων. Αποτελείται από τρία εκπαιδευτικά
επίπεδα (Jonassen, 1991, 1994, 1996, Κόμης, 2004, Ματσαγγούρας, 1998):
 Βασικό επίπεδο Ι (αρχάριοι στη χρήση πληροφορικής και επιχειρηματικών διεργασιών). Στο

επίπεδο αυτό παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό σε βασικές γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων (αρχές

Html code

website
material

Word,
Video,
photos,
Case studies
software
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οικονομίας, λογιστική, management κ.ά.), όπως επίσης και βασικές γνώσεις χειρισμού Η.Υ
(Windows, MSOffice, Internet).

 Επίπεδο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΙ (γνώση ηλεκτρονικών επιχειρηματικών διεργασιών ή
χρήσης πληροφορικής). Στο επίπεδο αυτό παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό (αναβαθμισμένο σε
γνώσεις και ασκήσεις στο αντικείμενο που κατέχει ο εκπαιδευόμενος) και στα δύο αντικείμενα:
διοίκηση επιχειρήσεων, web design, e-shop design.

 Επίπεδο εξειδίκευσης ΙΙΙ (προϋποθέτει εκμάθηση ενός από τα προηγούμενα επίπεδα). Στο επίπεδο
αυτό γίνεται διασύνδεση των δύο γνωστικών αντικειμένων με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων
δημιουργίας ηλεκτρονικών επιχειρήσεων στο διαδίκτυο, με έμφαση στην τοπική οικονομία και
αγορά. ακόλουθα συστατικά μέρη

Για την αρχική ένταξη σε ένα επίπεδο, κάθε υποψήφιος εκπαιδευόμενος υποβάλλεται σε
ηλεκτρονικό τεστ ερωτήσεων όσο αφορά την γνώση επιχειρηματικών διεργασιών (κατανόηση
βασικών γνώσεων στη διοίκηση επιχειρήσεων) και σε πρακτική δοκιμασία στη χρήση Η.Υ. (χρήση
Η/Υ, πακέτων του Windows Office, Internet).

Τέλος, τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα: κατά
το δυνατόν απλούστερη διατύπωση, φιλικό προς τον εκπαιδευόμενο, κατατετμημένη παρουσίαση
της ύλης, σαφώς καθορισμένοι στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα για κάθε ενότητα,
ασκήσεις αυτοαξιολόγησης συνοδευόμενες από τις σωστές απαντήσεις και συζήτηση για πιθανές
δυσκολίες και λάθη, πολλά παραδείγματα και εφαρμογές, συμβουλές για το πώς πρέπει να
μελετηθεί το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό, συχνές αναφορές στην εμπειρία του εκπαιδευόμενου,
απεικονίσεις όπου μπορούν να αντικαταστήσουν ένα εκτενές κείμενο, επεξηγηματικοί τίτλοι,
πλαίσια όπου συνοψίζονται σημαντικά σημεία και επεξηγούνται δύσκολες έννοιες, κατάλογοι
βιβλιογραφικών αναφορών, προτάσεις για παραπέρα διάβασμα, οδηγίες για την ανεύρεση
συμπληρωματικών πηγών, χρήση εναλλακτικών τρόπων παρουσίασης του υλικού όπου κρίνεται
απαραίτητο, σαφώς διατυπωμένη επίγνωση των διαφόρων δυσκολιών που πιθανότατα θα
αντιμετωπίσει ο εκπαιδευόμενος.

Το προτεινόμενο σύστημα και μοντέλο (ΜΑΕΤΜ & ΣΑΕΤΕΜ), θα αξιολογηθεί από τους
εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές με τη χρήση συνδυασμού μεθόδων εκπαιδευτικής αξιολόγησης
(ποιοτικών & ποσοτικών) για ευχρηστία και εκπαιδευτική ωφελιμότητα.
Ελπίζουμε, το μοντέλο αυτό (MAETEM), να αποτελέσει το έναυσμα για τη δημιουργία και
υλοποίηση παρόμοιων προσπαθειών, με στόχο την ανάπτυξη των απομακρυσμένων περιοχών της
Ελλάδος και την προσέγγισή τους στην κοινωνία της γνώσης, της καινοτομίας και της
επιχειρηματικότητας.
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ΣΜΥΡΝΗ: ΦΩΣ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ…
Η ΕΠΑΥΡΙΟΝΜΙΑΣ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ

Κωνσταντίνος Χατζηφραγκιός Μακρυδάκης
Δρ. Μηχανικός Πολεοδομίας & Χωροταξίας ΕΜΠ
conhatzi@gmail.com

Περίληψη
Η Σμύρνη ήταν πρωτίστως πόλη - λιμάνι, το σημαντικότερο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας

και της Ανατολικής Μεσογείου και συνάμα κέντρο του διεθνούς εμπορίου, σταυροδρόμι όπου τα
καραβάνια της ανατολής συναντούσαν τους θαλάσσιους δρόμους του Αιγαίου για τη δύση. Καθ’ όλη τη
διάρκεια του 19ου αιώνα υπήρξε ως πόλη μη μουσουλμανική, όσον αφορά την πλειονότητα των
κατοίκων της, γεγονός που της απέδωσε τον χαρακτηρισμό της πιο ανεκτικής ισλαμικής πόλης. Ήταν η
πλουραλιστική και πολυσύνθετη Σμύρνη, μια πόλη σαφώς κοσμοπολίτικη, καθώς οι κάτοικοί της,
παρότι ανήκαν σε πολλαπλές και διαφορετικές εθνικές και θρησκευτικές ομάδες, κατάφεραν να
αποτελέσουν ένα συνεκτικό σύνολο σε μια λειτουργία συνύπαρξης, που διαμόρφωσε κοινή κουλτούρα
και κοινά συμφέροντα. Ζώντας σε διαφοροποιημένους κι εκτεταμένους χώρους πέρα από τον τόπο
κατοικίας ή ακόμη και τον τόπο καταγωγής τους ανάχθηκαν σε πολίτες του κόσμου. Μια πόλη που
πέρα από το εμπόριο και τον κοσμοπολιτισμό της, καταξιώθηκε με την καλλιτεχνική, πολιτισμική και
πνευματική ακτινοβολία της ως «μικρό Παρίσι της Ανατολής» ή «Παρίσι του Λεβάντε». Πόλη-λιμάνι
και συνάμα πόλη ανταλλαγών υλικών και πολιτισμικών, ένα πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της
Μεσογείου, τόσο λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των σχέσεων που διατηρούσε με τον υπόλοιπο
κόσμο, κυρίως με τη δύση, όσο και λόγω της ποικιλόμορφης σύνθεσης του πληθυσμού της και της
ιδιαίτερης κοινωνικής δυναμικής που αυτή μπορούσε να αναπτύξει. Αποτέλεσμά της μια πόλη στην
οποία η νεωτερικότητα απαντιόταν όχι μόνο στην κουλτούρα, την καλλιτεχνική και την πνευματική
παραγωγή, αλλά και στην πολεοδομία και την αρχιτεκτονική «του ωραιότερου λιμανιού του λεβάντε».

Λέξεις κλειδιά: Σμύρνη, κοσμοπολιτισμός, Λεβαντίνικη αρχιτεκτονική

…στο βάθος του γαλάζιου κόλπου διακρίναμε μια πολιτεία από πέτρα. Ήταν η Σμύρνη…είναι
απόμακρη και θαυμαστή.

Εικ.1: Το λιμάνι της Σμύρνης

…Ήταν μπροστά μας σύγχρονη και βάρβαρη, νεότατη και γηραλέα, ελληνική, γαλλική, ιταλική
και τούρκικη, παράξενα σύνθετη, κοσμοπολίτισσα και πολύγλωσση˙ με τους μιναρέδες της εποχής του

mailto:conhatzi@gmail.com
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Μωάμεθ,1 το μουσουλμανικό νεκροταφείο της, με το πέπλο των κυπαρισσιών, τα λευκά καμπαναριά
και τους πράσινους θόλους των ορθόδοξων εκκλησιών της, το γκρίζο κοπάδι των οθωμανικών
σπιτιών που είχε καταφύγει πολύ μακριά προς τα άγρια υψώματα του Πάγου,2 και κατά μήκος της
θάλασσας αυτή την περήφανη πρόσοψη των ευρωπαϊκών σπιτιών πάνω στα οποία κυμάτιζαν οι
προξενικές σημαίες των Δυνάμεων, λες και η Δύση είχε εγκατασταθεί κυρίαρχος στην πιο όμορφη και
πολυπόθητη από τις σκάλες3 της Εγγύς Ανατολής.

«Ίσμιρ», λέει ένα παλιό αραβικό τραγούδι, «Ισμίρ, μάτι του
Λεβάντε, μαργαριτάρι της Ανατολίας…»

Deschamps G., «Στους δρόμους της Μικρασίας. Οδοιπορικό 1890»

Εισαγωγή / Αφόρμηση

Λίγες είναι οι περιοχές στον κόσμο με τόση ιστορία συμπυκνωμένη σε τόσο μικρό χώρο.
Ούτε υπήρξαν πολλές περιοχές όπου η ώσμωση διαφορετικών πολιτισμών συνέβαλε στη
διαμόρφωση μιας ανεκτικής κι ακόμη περισσότερο κοσμοπολίτικης φυσιογνωμίας, που εμφάνισε
τέτοια διάρκεια, αλλά και τόσο αποτρόπαια κι αμείλικτη διακοπή.

Ενενήντα χρόνια μετά την Μικρασιατική καταστροφή προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Σμύρνη
η καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης πόλης, 1900 - 1922» της Μαρίας Ηλιού. Μια πόλη μαγική «με
αναρίθμητα σταυροδρόμια πάνω στα οποία ανταμώθηκαν πολιτισμοί, θρησκείες, μυστήρια» (Βατίδου
Ο., 1965), την πολυσύνθετη Σμύρνη, που χάθηκε στις στάχτες της μεγάλης πυρκαγιάς, προσπάθησε
να ιχνηλατήσει η σκηνοθέτης. Όπως η ίδια αναφέρει «Από τα πρώτα χρόνια της ζωής µου η Σµύρνη
µε στοίχειωνε. Ήταν εκεί, στις κουβέντες µας, στα όνειρά µας και στους εφιάλτες µας. Η αποδοχή του
διαφορετικού, οι καινούργιες ιδέες, η μουσική, τα γέλια αλλά και η νοσταλγία για τον μαγικό τρόπο
που περιέγραφε ο πατέρας µου υπήρχαν µε κάθε τρόπο στην καθηµερινότητά µας. Καµία άλλη πόλη
στη Γη δεν ήταν τόσο μοναδική».

Εικ. 2: Τοπίο της Σμύρνης

Για την πραγματοποίηση του ντοκιμαντέρ διεξήγαγε έρευνα, που διήρκησε τέσσερα
ολόκληρα χρόνια, σε συνεργασία με τον ιστορικό σύμβουλο Αλέξανδρο Κιτρόεφ. Ο μη
κερδοσκοπικός οργανισμός Πρωτέας πρωτοστάτησε στην ανακάλυψη και συντήρηση φιλμ και
φωτογραφιών της λησμονημένης πόλης. Ανέκδοτες φωτογραφίες βρέθηκαν στα αρχεία των
Πανεπιστήμιων του Πρίνστον και του Χάρβαρντ, της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, του
Αµερικανικού Ερυθρού Σταυρού, του Αυτοκρατορικού Πολεµικού Μουσείου του Λονδίνου και

1Μωάμεθ Δ΄ (1642-1692). Δέκατος ένατος Οθωμανός σουλτάνος. Επί της βασιλείας του (1648-1987) κατακτήθηκε η Κρήτη.
2Πάγος. Λόφος ύψους 190 μέτρων, που δεσπόζει της Σμύρνης. Βρίσκεται στη ΝΑ άκρη της πόλης και αποτελεί την προς τη θάλασσα
άκρη του βουνού Κουκλουτζά.
3Σκάλες ονομάζονταν οι μικρές προβλήτες που εξυπηρετούσαν την εμπορική και επιβατική κίνηση της Σμύρνης πριν γίνουν τα έργα
διαμόρφωσης της προκυμαίας (1867-1874) που τις εξαφάνισαν. Τα χαρακτηριστικά τους όμως ονόματα διατηρήθηκαν ως τοπωνύμια
στα αντίστοιχα σημεία της νέας προκυμαίας.
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συλλεκτών όπως ο Γάλλος Πιερ ντε Ζιγκόρ, ο οποίος συγκέντρωνε όλη του τη ζωή φωτογραφικό
υλικό από την ιστορία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.

Η δημιουργία αυτής της ακαδημαϊκού τύπου ταινίας τεκμηρίωσης ήταν αποτέλεσμα
συλλογικής προσπάθειας, που στηρίχθηκε σε ιστορικούς μελετητές από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη,
καθώς και σε μαρτυρίες Σμυρνιών πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς. Μέσα από τις προσωπικές
τους ιστορίες ξεδιπλώνεται η Ελληνική, η Αρμένικη, αλλά και η Τούρκικη αφήγηση σε σχέση με τα
γεγονότα, από τα χρόνια του κοσμοπολιτισμού έως εκείνα της καταστροφής. Αυτόπτης μάρτυρας
είναι ο υπερήλικας Αρμένης Τζακ Ναλμπαντιάν, ενώ από Ελληνικής πλευράς η διήγηση
αναπτύσσεται από την Ελένη Μπαστέα και από Τουρκικής από την Λεϊλά Νεϊζί, η οποία
καταγράφει την προσωπική ιστορία της Ιρέν Γκουλφέμ, μέλος μιας από τις μεγάλες μουσουλμανικές
οικογένειες της Σμύρνης. «Αφήσαμε την πόλη να καεί» λέει η τελευταία σε μια σπάνια μαρτυρία
σχετικά με το ποιος έβαλε τη φωτιά που κατάστρεψε τη θρυλική πόλη.1 Ο κύριος κορμός της
ιστορίας ξετυλίγεται μέσα από την κυνική κι αποστασιοποιημένη απέναντι στα γεγονότα αφήγηση
του αμερικανού ιστορικού, συγγραφέα του βιβλίου «Χαμένος Παράδεισος - Σμύρνη 1922», Τζάιλς
Μίλτον, ενώ μιλούν ακόμη οι ιστορικοί Θάνος Βερέμης, Αλέξανδρος Κιτροέφ και Βικτώρια
Σολομωνίδου. Η μουσική του Νίκου Πλατύραχου δεν έχει σχέση με τα ρεμπέτικα τραγούδια των
προσφύγων. «Ακούμε ό,τι άκουγαν στη Σμύρνη τα κοσμοπολίτικα χρόνια: καντσονέτες, γαλλικά και
ιταλικά τραγουδάκια. Βεβαίως υπήρχαν και τα ανατολίτικα μοτίβα, αλλά τα άλλα ήταν που
κυριαρχούσαν» διευκρινίζει η σκηνοθέτης και συνεχίζει: «Μιλάμε για την κοσμοπολίτικη Σμύρνη και
για την καταστροφή τιμώντας τις οικογένειές μας και τον κόσμο που χάθηκε αλλά και την επιστήμη της
Ιστορίας. Από τη μια φέρνουμε πίσω τις ξεχασμένες εικόνες σε κλειστά ντουλάπια από ευρωπαϊκά κι
αμερικάνικα αρχεία και από την άλλη ρίχνουμε μια νέα ματιά στην ιστορία της Σμύρνης. Μια ματιά
που κρατά αποστάσεις τόσο από μια υπέρμετρα εθνικιστική αφήγηση όσο και από νεότερες απόπειρες
που αποσιωπούν τα τραγικά γεγονότα της καταστροφής παραμορφώνοντας την αλήθεια. Η Σμύρνη
εξακολουθεί να είναι μια ιδέα, ένας τρόπος ζωής που έχει να κάνει με τον κοσμοπολιτισμό, τη χαρά
της ζωής αλλά και τους θρήνους. Τη Σμύρνη μπορεί να την έχει κανείς πάντα μαζί του».

«Η πόλις θα σε ακολουθεί»2 είχε γράψει εύστοχα ο μέγας Κ. Π. Καβάφης για την δική του
πόλη. Τούτο συμβαίνει ακόμη κι όταν μιλάς για τη Σμύρνη δίχως να την κατονομάζεις, όπως ο
Κοσμάς Πολίτης στο μυθιστόρημα «Στου Χατζηφράγκου», όπου την αναπλάθει δίχως ν’ αναφέρει
ούτε μια φορά το όνομά της. Διότι, όπως εξηγεί ο ίδιος στην πρώτη έκδοση του βιβλίου στον Γ. Π.
Σαββίδη: «Για τους αγαπημένους νεκρούς του μιλάει κανείς συχνά χωρίς να τους ονομάζει, νιώθοντας
πως θα ’ταν ασέβεια στη μνήμη τους να προφέρει το όνομά τους».

Σμύρνη, η πόλη

Η Σμύρνη ήταν πρωτίστως πόλη - λιμάνι, το σημαντικότερο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας
και της Ανατολικής Μεσογείου και συνάμα κέντρο του διεθνούς εμπορίου, σταυροδρόμι όπου τα
καραβάνια της ανατολής συναντούσαν τους θαλάσσιους δρόμους του Αιγαίου για τη δύση. Καθ’
όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα υπήρξε ως πόλη μη μουσουλμανική, όσον αφορά την πλειονότητα
των κατοίκων της, γεγονός που της απέδωσε τον χαρακτηρισμό της πιο ανεκτικής ισλαμικής πόλης.
Ήταν η πλουραλιστική και πολυσύνθετη Σμύρνη, μια πόλη σαφώς κοσμοπολίτικη, καθώς οι
κάτοικοί της, παρότι ανήκαν σε πολλαπλές και διαφορετικές εθνικές και θρησκευτικές ομάδες
κατάφεραν να αποτελέσουν ένα συνεκτικό σύνολο σε μια λειτουργία συνύπαρξης, που διαμόρφωσε
κοινή κουλτούρα και κοινά συμφέροντα. Ζώντας σε διαφοροποιημένους κι εκτεταμένους χώρους
πέρα από τον τόπο κατοικίας ή ακόμη και τον τόπο καταγωγής τους ανάχθηκαν σε πολίτες του

1Η μεγάλη πυρκαγιά του 1922 εξαφάνισε κι ένα μεγάλο μέρος της πολιτιστικής και πολεοδομικής κληρονομιάς της Σμύρνης, καθώς
2.600.000 τ.μ. κατοικήσιμης ζώνης και 25.000 κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ, σύμφωνα με αναφορά της Στατιστικής
Υπηρεσίας τον Μάρτιο του 1923, από τις 42.945 κατοικίες οι 14.000 καταστράφηκαν.
2Κ. Π. Καβάφης «Η Πόλις» ποίημα 1910.
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κόσμου. Μια πόλη που πέρα από το εμπόριο και τον κοσμοπολιτισμό της, καταξιώθηκε με την
καλλιτεχνική, πολιτισμική και πνευματική ακτινοβολία της ως «μικρό Παρίσι της Ανατολής» ή
«Παρίσι του Λεβάντε». Πόλη-λιμάνι και συνάμα πόλη ανταλλαγών υλικών και πολιτισμικών, ένα
πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της Μεσογείου, τόσο λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των
σχέσεων που διατηρούσε με τον υπόλοιπο κόσμο, κυρίως με τη δύση, όσο και λόγω της
ποικιλόμορφης σύνθεσης του πληθυσμού της και της ιδιαίτερης κοινωνικής δυναμικής που αυτή
μπορούσε να αναπτύξει. Αποτέλεσμά της μια πόλη στην οποία η νεωτερικότητα απαντιόταν όχι
μόνο στην κουλτούρα, την καλλιτεχνική1 και την πνευματική παραγωγή, αλλά και στην πολεοδομία
και την αρχιτεκτονική «του ωραιότερου λιμανιού του Λεβάντε» (Deschamps G., 1990).

Εικ.3: Άποψη του λιμανιού

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι εκείνα που συνέθεσαν τη φυσιογνωμία της και την
προσδιόρισαν κυρίως από το 19ο αιώνα έως και τις αρχές του 20ου, επιτρέποντάς της καταρχήν να
υπάρξει, αλλά και να εδραιώσει την ιδιομορφία της πλέον ανεκτικής ισλαμικής πόλης μέχρι την
παράδοσή της στις φλόγες το 1922, παρά το γεγονός ότι το τελικό διάστημα της ύπαρξής της ως
τέτοια πόλη, το έζησε σε χρόνο «δανεικό» πέρα από την ιστορική αφήγηση, όπως επισημαίνει το
ντοκιμαντέρ αναζητώντας το «χαμένο» χρόνο, που της επέτρεψε να μεταλλαχθεί τελικά σε
αλησμόνητη μνήμη και τρόπο ζωής.

Η πόλη της Σμύρνης χωροθετήθηκε στη δυτική ακτή της Ανατολίας κι αποτέλεσε
σταυροδρόμι διαφορετικών πολιτισμών, καθώς για πολλά χρόνια υπήρξε το σημαντικότερο
εμπορικό κέντρο της Μικράς Ασίας. Ήδη από τον 16ο αιώνα, την εποχή του μερκαντιλισμού με την
ανάπτυξη του ευρωπαϊκού αποικιακού εμπορίου, καραβάνια κι εμπορεύματα κάθε λογής
κατέκλυζαν το λιμάνι της αφικνούμενα από τα βάθη της Ανατολής.

Εικ.4: Ο λόφος του Πάγου

Η αρχική συγκρότηση της πόλης τοποθετείται στους πρόποδες του λόφου του Πάγου, -με
την ακρόπολη και το αρχαίο θέατρο στην κορυφή- όπου εδράζονταν οι ιστορικές ελληνικές

1Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη από το 1896 ανοίγει η πρώτη κινηματογραφική αίθουσα Σμύρνη. Να σημειωθεί ότι η «γέννηση» της
τέχνης του κινηματογράφου τοποθετείται στις 28 Δεκεμβρίου 1895, όταν οι αδελφοί Λυμιέρ πραγματοποίησαν την πρώτη δημόσια
προβολή ταινιών στο Παρίσι.
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συνοικίες του «Απάνω Μαχαλά» και του «Αϊ Βούκλα» («Αγίου Βουκόλου»). Ακολούθως οι
τούρκικοι μαχαλάδες κατηφόριζαν προς τη θάλασσα μέχρι το παλιό εμπορικό κέντρο, που
δημιουργήθηκε ήδη από τον 18ο αιώνα με τα μπεζεστένια, τα χάνια τα τζαμιά και τα χαμάμ. Στα
τέλη του 18ου με τις αρχές του 19ου αιώνα, την εποχή της κοινωνικό - οικονομικής ανάπτυξης της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η πόλη με τον εθνικά ανομοιογενή πληθυσμό αποτέλεσε το κυριότερο
λιμάνι της ανατολικής Μεσογείου και συνάμα μεταβλήθηκε σ’ ένα ιδιαίτερο πολύ-πολιτισμικό
κέντρο, που ζούσε από και για το εμπόριο. Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα πλάι στους τούρκικους
μαχαλάδες υπήρχαν η εβραϊκή κι η αρμένικη συνοικία και ακολουθούσαν αστικοί πυρήνες των
κατοπινών μεγάλων ελληνικών συνοικιών της Αγίας Φωτεινής, του Αγίου Γεωργίου, του Νέου
Μαχαλά και των Σερβατάδικων.

Την ίδια εποχή ευρωπαίοι έμποροι από την Γαλλία, τη Βενετία, την Αυστρία, αλλά και
απόγονοι Γενοβέζων εμπόρων από τη Χίο, εγκαταστάθηκαν στην περιοχή κι αποτέλεσαν την
πληθυσμιακή κοινότητα των Λεβαντίνων, των δυτικής καταγωγής κατοίκων της Ανατολής που με
την πάροδο του χρόνου είχαν εγκλιματιστεί κι εν μέρει αφομοιωθεί. Έξω απ’ την πόλη και κατά
μήκος της θάλασσας απλωνόταν το στενόμακρο, βάθους ενός οικοδομικού τετραγώνου, προάστιο
του Φραγκομαχαλά1, που οριοθετούνταν από την οδό των Φράγκων και την οδό των Ρόδων. Η
δημιουργία του ανάγεται τον 16ο αιώνα κι αποτέλεσε την ευρωπαϊκή συνοικία της Σμύρνης με
εμπορικό και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα «…μια γωνιά του Λεβάντε που δεν ήταν απόλυτα Ανατολή
και που έμοιαζε Ευρώπη». Για τους Λεβαντίνους η Σμύρνη είναι η κληρονόμος της αντίστοιχης
αρχαίας ιωνικής πόλης και συνάμα μια ανατολίτικη πόλη, που τους προσελκύει με την εξωτική και
φυσική ομορφιά της, καθώς βρίσκεται στο βάθος ενός κόλπου κι είναι ακουμπισμένη σε δύο λόφους,
χτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές τους, με τα παζάρια της και την αφθονία των εμπορευμάτων, τα
τζαμιά, τις συναγωγές και τις εκκλησίες της, που συνυπάρχουν σε ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους,
-είναι χαρακτηριστικό το θέαμα των μιναρέδων και των τρούλων που πρωτοαντικρίζει κανείς
μπαίνοντας στο λιμάνι- τα στενά κι ελικοειδή σοκάκια της και τις διάφορες συνοικίες της, με τον
καταγωγικό προσδιορισμό των κατοίκων κάθε μιας, που χαρακτηρίζουν τον αστικό της χώρο
διαμορφώνοντας ένα μωσαϊκό εθνοτήτων και μια πλουραλιστική πληθυσμιακή σύνθεση με
ποικιλομορφία γλωσσών και ενδυμασιών. Ευρωπαίοι έμποροι, αλλά και πλούσιοι Έλληνες
κατοικούσαν στους ιδιότυπους βερχανέδες του Φραγκομαχαλά, στα ισόγεια των οποίων βρίσκονταν
τα καταστήματα και οι αποθήκες, ενώ από τις παραθαλάσσιες σκάλες τους διακινούταν το εμπόριο
της Σμύρνης.

Εικ.5: Η φράγκικη συνοικία

1Η φράγκικη συνοικία της Σμύρνης ήταν η μεγαλύτερη κι η γνωστότερη από τις φράγκικες συνοικίες της Ανατολής. Ήταν ένα ενιαίο
οικοδομικό τετράγωνο χτισμένο ολόκληρο με φράγκικα σπίτια (βερχανέδες), στο οποίο ήταν συγκεντρωμένη όλη η πνευματική,
καλλιτεχνική, πολιτική και εμπορική ζωή της Σμύρνης.
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Από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα έως τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922 και τη
μεγάλη πυρκαγιά που καταστρέφει ολοσχερώς την αρμένικη και την ελληνική συνοικία, η πόλη της
Σμύρνης γνωρίζει ραγδαία εμπορική και οικονομική ανάπτυξη που επιδρά στην πολεοδομική της
συγκρότηση και την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της. Με το αυτοκρατορικό διάταγμα του
Γκιουλχανέ (1839) εξαγγέλθηκε η ισότητα μεταξύ όλων των οθωμανών υπηκόων, ενώ η διακήρυξη
των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ (1848) αποτέλεσε την αφετηρία μιας περιόδου έντονης
αναδιοργάνωσης και οικονομικής διείσδυσης της Δύσης στην Ανατολή, προσελκύοντας πλούσιους
ευρωπαίους έμπορους κι επιχειρηματίες, με αποκορύφωμα τη δημοσίευση του πρώτου Οθωμανικού
Συντάγματος το 1876 που παρείχε στην Οθωμανική αυτοκρατορία κοινοβουλευτικό πολίτευμα
αντίστοιχο των δυτικών χωρών. Ταυτόχρονα η συνθήκη της Κάνλιτζας (1855) με την οποία η
Υψηλή Πύλη παραχώρησε στο Ελληνικό Βασίλειο τη ρήτρα του πλέον ευνοούμενου κράτους,
συντελεί στη αθρόα έλευση Ελλήνων, με αποτέλεσμα προς το τέλος του αιώνα το ελληνικό στοιχείο
της πόλης να αγγίζει το μισό του συνολικού πληθυσμού της, που περιελάμβανε επίσης τους
Τούρκους, που διαρκώς έφθιναν, τους Αρμένιους, τους Εβραίους και τους Ευρωπαίους
(Λεβαντίνους). Πρόκειται για την Γκιαούρ Ιζμίρ, τη Σμύρνη των απίστων όπως την αποκαλούσαν
πλέον οι Τούρκοι. Από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα η Σμύρνη ήταν η δεύτερη πόλη της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας με πληθυσμό εκατό χιλιάδες κατοίκους περίπου. Έναν αιώνα αργότερα
ο πληθυσμός της κυμαίνονταν μεταξύ των εκατόν πενήντα και των διακοσίων χιλιάδων κατοίκων,
για να φθάσει τις διακόσιες τριάντα χιλιάδες τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα.

Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα εκτεταμένα έργα υποδομής κατασκευάζονται από
Ευρωπαίους επιχειρηματίες, όπως το δίκτυο φωταερίου και ύδρευσης, ενώ και το σιδηροδρομικό
δίκτυο επεκτείνεται κι ολοκληρώνεται το 1885 ενώνοντας την Βαγδάτη με τη Σμύρνη και
προσδίδοντάς της προστιθέμενη αξία ως πόλης εμπορικής. Το σημαντικότερο όμως έργο, που
κατέστησε την Σμύρνη εμπορικό κέντρο της Ανατολής, είναι η δημιουργία του νέου λιμανιού (1874)
με εκτεταμένες προσχώσεις που πρόσθεσαν δύο νέα οικοδομικά τετράγωνα μπροστά από το
παραθαλάσσιο μέτωπο του Φραγκομαχαλά με τους ονομαστούς δρόμους του και του Παράλληλου.
Πλέον το στολίδι της Σμύρνης, η προκυμαία της, εκτεινόταν σε μήκος 3.325 μ. διαγράφοντας μια
ζώνη πλάτους 28 μ.

Εικ.6: Η προκυμαία της Σμύρνης Εικ.7: Η γέφυρα των καραβανιών

Όσον αφορά τις βιοτεχνικές μονάδες της πόλης, ακολουθώντας αντίστροφη διαδρομή,
επεκτάθηκαν στα γύρω χωριά του Μπουρνόβα, του Μπουτζά, του Γκοζτεπέ και του Καρσιγιακά,
όπου εντυπωσιακά μεγάλες εγκαταστάσεις ανεγέρθηκαν, ακολουθώντας δυτικούς μορφολογικούς
κανόνες και θυμίζοντας αγγλικά σπίτια της επαρχίας και γαλλικούς πύργους.

Το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα ο Φραγκομαχαλάς χάνει πλέον τη σημασία του ως
κοσμοπολίτικο κέντρο της Σμύρνης με τη σταδιακή εγκατάλειψή του από τους Ευρωπαίους
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κατοίκους του, που μετακομίζουν στη διαμορφωμένη από τη νέα οδό του περιοχή και στις συνοικίες
της Πούντα και της Μπέλλα Βίστα. Διατηρεί όμως την αίγλη του ως εμπορικό και οικονομικό
κέντρο της πόλης, με επίκεντρο τη Φράγκικη οδό, καθώς μεταβιβάζεται κυρίως σε Έλληνες, αλλά
και σε Αρμένιους εμπόρους. Οι ελληνικές συνοικίες, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα σημαντική
πληθυσμιακή αύξηση, επεκτείνονται πλέον και ενώνονται με το Φραγκομαχαλά. Είναι σχεδόν
αμιγείς κι αναπτύσσονται στο αλίπεδο της Σμύρνης κι εκατέρωθεν των κεντρικών οδών των Ρόδων
και των Μεγάλων Ταβερνών που ένωναν από παλιά τον Φραγκομαχαλά με τη Γέφυρα των
Καραβανιών.1 Αλλά και στις συνοικίες που δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν με την κατασκευή
του νέου λιμανιού της πόλης και οριοθετούνται πέρα από το Φραγκομαχαλά και προς το μυχό της
Σμύρνης, κατοικούν κυρίως Λεβαντίνοι μαζί με Έλληνες. Ιδιαίτερα η Πούντα θεωρείται ως ο νέος
Φραγκομαχαλάς εξαιτίας του μεγάλου αριθμού πλούσιων Ευρωπαίων, αλλά και Ελλήνων που
διαμένουν εκεί. Το νέο κοσμοπολίτικο κέντρο της πόλης είναι πλέον ο παραθαλάσσιος δρόμος του,
και με το Θέατρο της Σμύρνης (μικρογραφία του γαλλικού θεάτρου Chatelet, έργο του Ιγνάτιου
Βαφειάδη) τον κινηματογράφο Pathe, το Sporting Club (έργο του Ρόκου Βιτάλη, που είναι ο
αρχιτέκτονας και του Τούρκικου Διοικητηρίου / Κονάκι), τα ξενοδοχεία Huck και Krammer, την
Τράπεζα της Ανατολής (έργο του Ιγνάτιου Βαφειάδη) και τις πολυτελείς κατοικίες. Αλλά και στις
αμιγώς ελληνικές συνοικίες ανεγείρονται σημαντικά κτίσματα ευαγών ιδρυμάτων της ελληνικής
κοινότητας όπως η Ευαγγελική Σχολή2 το Κεντρικό Παρθεναγωγείο (έργο του Π.
Καραθανασόπουλου), το Γραικικό Νοσοκομείο κλπ. Η κοινωνική συμπόρευση Ευρωπαίων κι
Ελλήνων που διαφαίνεται κατ’ αυτή τη χρονική περίοδο πιστοποιείται κι από την ανέγερση επί των
ελληνικών συνοικιών καθολικών εκκλησιών, όπως η Νέα Κατεντράλα του Αγίου Ιωάννου, αλλά και
παρεκκλήσια νοσοκομείων και σχολείων.

Εικ.8: Το θέατρο της Σμύρνης Εικ.9: Ο κινηματογράφος Pathe

1Ιστορική γέφυρα που περιέγραψαν και ύμνησαν όλοι σχεδόν οι ξένοι περιηγητές που επισκέφθηκαν τη Σμύρνη. Ως χρόνος
κατασκευής της αναφέρεται ο 2ος π.Χ. αιώνας. Σύμφωνα με την παράδοση , αλλά και με τους περισσότερους ιστοριοδίφες και
περιηγητές , η γέφυρα είναι χτισμένη πάνω από τον Μέλητα ποταμό. Το «γιοφύρι» όπως το ονόμαζαν οι Σμυρνιοί, ήταν ο
σπουδαιότερος συγκοινωνιακός κόμβος, αφού ήταν η μόνη γέφυρα που μπορούσε να αντέξει βαριά φορτία.
2Στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης φοίτησαν: ο Αδαμάντιος Κοραής, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του νεοελληνικού
διαφωτισμού, ο εθνομάρτυρας Γρηγόριος ο Ε', Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, ο ποιητής Ηλίας Τανταλίδης, ο ιστορικός
Παύλος Καρολίδης, ο αρχιστράτηγος Λεωνίδας Παρασκευόπουλος, ο λογογράφος Στέφανος Ξένος, ο ποιητής Στέλιος Σπεράντζας, ο
πασίγνωστος εφοπλιστής Αριστοτέλης Ωνάσης, ο μουσικός και ακαδημαϊκός Μανώλης Καλομοίρης.
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Η Λεβαντίνικη Αρχιτεκτονική της Σμύρνης

Στην αρχιτεκτονική δημιουργία, τα τελευταία πενήντα χρόνια, πριν την Μικρασιατική
καταστροφή, αναπτύχθηκε ένας συνδυασμός ευρωπαϊκής εκλεκτίστικης αρχιτεκτονικής και τοπικής
παράδοσης της Ανατολής. Η φόρμα που επικράτησε ήταν ο νεοκλασικισμός, προσαρμοσμένος όμως
στις επιθυμίες μιας αναπτυσσόμενης κοσμοπολίτικης κοινωνίας, υπό τη μορφή ενός εκλεπτισμένου
εκλεκτικισμού με αναφορές στο ευρύ ανάγλυφο ρεπερτόριο του μπαρόκ.

Εκτός όμως από τα δημόσια κτίρια και στα κτίρια κατοικίας, είναι εμφανής η επιρροή της
δυτικής κουλτούρας. Περί τα τέλη του 19ου αιώνα το αστικό περιεχόμενο της Σμύρνης αποτελούσαν
τυπικά τούρκικα σπίτια της Ανατολίας, αλλά και μεγάλος αριθμός Λεβαντίνικων κι Ευρωπαϊκών
κατοικιών που αντανακλούσαν ένα πολιτισμικό μωσαϊκό αρχιτεκτονικών τάσεων. Γεγονός που δεν
οφειλόταν μόνο στην ανάμιξη εθνικά διαφορετικών κοινοτήτων, αλλά και στους αρχιτέκτονες που
ήταν υπεύθυνοι για την κατασκευή τους, πολλοί εκ των οποίων είχαν σπουδάσει στη δύση.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Ξενοφώντα Λάτρη (1825-1914), που σπούδασε αρχιτεκτονική
στη Βαυαρία κι αναφέρεται ως αρχιμηχανικός στη διαμόρφωση της νέας προκυμαίας της Σμύρνης,
ενώ άλλα σημαντικά έργα του ήταν το κωδωνοστάσιο της Αγίας Φωτεινής - το πλέον υψηλό κι
επιβλητικό τοπόσημο της πόλης - ο ναός της Αγίας Αικατερίνης και το Ομήρειο Παρθεναγωγείο.

Εικ.10: Το κωδωνοστάσιο της Αγίας Φωτεινής

Στον απόηχο των βερχανέδων του Φραγκομαχαλά και σε αντιδιαστολή με το ανατολίτικο
τουρκόσπιτο, εμφανίσθηκε ένας νέος τύπος στενόμακρων κατοικιών, οι μακρυνάρες (10μ x 20μ
περίπου) που περιελάμβαναν στο βάθος κήπο περίκλειστο με ψηλή μάνδρα. Απ’ την άλλη μεριά
υπήρχε το μεγάλο χολ για την οικογένεια, αλλά και η σάλα και το σαλόνι (η τραπεζαρία) που
άνοιγαν μόνο για τους επισκέπτες. Στο βάθος και σε πτέρυγα ήταν οι καθημερινοί βοηθητικοί χώροι
της οικογένειας η κουζίνα, η σκευοθήκη της τραπεζαρίας και το πλυσταριό. Στο μεσοπάτωμα και
πάνω από την πτέρυγα ήταν τα δωμάτια του προσωπικού, το σιδερωτήριο και πάνω το δώμα που
χρησίμευε για το άπλωμα των ρούχων. Στο δεύτερο όροφο ήταν τα υπνοδωμάτια της οικογένειας.
Μπροστά από το μεγαλύτερο υπήρχε το γνωστό σμυρναίικο μπαλκόνι το σαχνισί, κομψοτέχνημα
ξυλογλυπτικής και χώρος συνάντησης της οικογένειας τα απογεύματα. Κατά περίπτωση και σε
παραλλαγές, ο συγκεκριμένος τύπος κατοικίας εμφανίστηκε σε μονώροφα, διώροφα και τριώροφα
κτίσματα κατασκευασμένα με συμμετρική οργάνωση στις προσόψεις, μ’ ένα κλειστό ξύλινο
μπαλκόνι και τοποθετημένα συχνά σε σειρά παρουσιάζοντας όμοια αρχιτεκτονικά στοιχεία σε
διάφορα στυλ. Ο τύπος αυτός της σμυρναίικης κατοικίας γνώρισε τέτοια αποδοχή ώστε να



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ……….…………………...…Τεύχος 2014 / 2

- 79 -

αναφέρεται και στο γαλλικό αρχιτεκτονικό περιοδικό της εποχής «La Construction Monderne» (9
Νοεμβρίου 1901) ενώ πιστό αντίγραφό της υπάρχει σήμερα στη Μυτιλήνη υποδηλώνοντας την
τεράστια επιρροή που ασκούσε η Σμύρνη στα περιφερειακά κέντρα. Εκεί διασώζονται ακόμη
τέσσερις κατοικίες του αρχιτέκτονα του Θεάτρου της Σμύρνης Ιγνάτιου Βαφειάδη, που παραμένουν
ως πολύτιμοι μάρτυρες της κοσμοπολίτικης ταυτότητας της λησμονημένης πόλης.

Συμπεράσματα

Η Σμύρνη αντιπροσώπευσε έναν τόπο υλικών και πολιτιστικών ανταλλαγών, που τον
χαρακτήρισε ένας εντελώς ιδιαίτερος δυναμισμός, έναν τόπο όπου ιθαγενείς και ξένες δομές
συναντήθηκαν και συγχωνεύθηκαν μέσα στη χοάνη της σύνθεσης των αντιφάσεων. Η Λεβαντίνικη
αρχιτεκτονική της, όπως περιγράφηκε, ουσιαστικά αποτέλεσε ένα αμάλγαμα τάσεων από το μπαρόκ
μέχρι τον νεοκλασικισμό, ενσωματώνοντας, επίσης, διακοσμητικά στοιχεία που προέρχονταν από
την αρτ νουβό. Το αποτέλεσμα ενός τέτοιου αξιομνημόνευτου συνδυασμού μορφών μας επιτρέπει
να μιλήσουμε για έναν ιδιάζων εκλεκτικισμό με αναφορά σε νεοκλασικές φόρμες, που είναι δυνατόν
να παρατηρηθεί ακόμα και σήμερα στη Σμύρνη. Πράγματι 1.702 σπίτια Λεβαντίνικης
Αρχιτεκτονικής, που σώζονται στις περιοχές από το Αλσαντσάκ ως το Καντιφέ Καλέ κι από το
Κονάκ ως τα Χιώτικα1, στέκουν ως φάροι που μεταλαμπαδεύουν στη σύγχρονη εποχή, της βαθιάς
οικονομικής κι ανθρωπιστικής κρίσης, ένα κοσμοπολίτικο «Φως εξ Ανατολών», όπως έγραφε
κάποτε η επιγραφή του Ιώνιου Πανεπιστημίου της λησμονημένης πόλης, ως απάντηση σε κάθε
είδους απειλή ρατσισμού, μισαλλοδοξίας και ξενοφοβίας.

1Σύμφωνα με την εισήγηση, της αρχιτέκτων μηχανικού Δρ. Ελένης Κανετάκη και του συντηρητή της 3ης Ε.Β.Α. Βασίλη Αγιαννίδη,
με τίτλο «Levantine Architecture in Smyrne/ Izmir: Tracing the architectural Classification of its residential Buildings», που
παρουσιάστηκε στο 20ο Συμπόσιο της Διεθνούς Επιτροπής Οθωμανικών και Προ-Οθωμανικών σπουδών (Comité International des
Etudes Ottomanes et Pre-Ottomanes), που διοργάνωσε το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης και το
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-FORTH, στο Ρέθυμνο από 27 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 2012.
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία διερευνάται ένας σημαντικός τομέας της ανάπλασης, που αφορά στην

επανάχρηση παλαιών βιομηχανικών κτιρίων και τη στέγαση σε αυτά νέων δραστηριοτήτων. Αυτό,
αποφέρει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα και συνδέεται με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς
αξιοποιείται το υπάρχον κτιριακό απόθεμα (building recycling). Στόχος είναι η προβολή της
βιομηχανικής πολιτιστικής κληρονομιάς, η καλύτερη χωροθέτηση βασικών αστικών λειτουργιών και η
επανάχρηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων και εκτάσεων στην πόλη.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η αποκατάσταση και επανάχρηση πέντε εργοστασίων στην πόλη
του Βόλου, τα οποία χωροθετούνται εντός του αστικού ιστού: το πλινθοκεραμοποιείο Τσαλαπάτα, το
Μεταξουργείο, οι καπναποθήκες Παπαστράτου στην παραλία του Βόλου, το κτίριο Σπίρερ και η
παλαιά Ηλεκτρική. Σκοπός είναι να διερευνηθεί κατά πόσο οι χώροι αυτοί διαδραματίζουν ρόλο στη
μεταμόρφωση της εικόνας της πόλης του Βόλου, στα πλαίσια του προσανατολισμού προς βιώσιμους
τρόπους ανάπτυξης.

Λέξεις κλειδιά: Βιομηχανική κληρονομιά, επανάχρηση, ανάπλαση.

Εισαγωγή

Ο γεωγραφικός τόπος που φιλοξενεί μια πόλη συγκεντρώνει πληθώρα λειτουργιών, οι οποίες
εξυπηρετούν οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
Όμως, με το χρόνο οι πόλεις αλλάζουν «πρόσωπο» προσπαθώντας να προσαρμοστούν κάθε φορά
στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται.

Στις μέρες μας, οι σύγχρονες αλλαγές που παρατηρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο σχετίζονται
σε μεγάλο βαθμό με το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Κύρια χαρακτηριστικά του σε σχέση με
την οικονομική του διάσταση, είναι η ευελιξία που έχουν αποκτήσει οι αγορές (markets) και το
κεφάλαιο (capital), που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα μιας χώρας και διεισδύουν σε άλλες οικονομίες,
ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση που αυτές βρίσκονται. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι πόλεις
αποτελούν τους κύριους αποδέκτες των νέων αλλαγών, με μεγάλες επιπτώσεις στην κοινωνικο-
οικονομική ζωή τους και όχι μόνο. Τα φαινόμενα αυτά αποτυπώνονται εμφανώς στο δομημένο
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περιβάλλον. Έτσι, συχνά εμφανίζονται φαινόμενα ομοιομορφίας με αποτέλεσμα οι πόλεις να
χάνουν την ταυτότητά τους. Στον αντίποδα των παραπάνω πρακτικών, είναι οι προσπάθειες για
ανάπλαση κτιρίων και ευρύτερων περιοχών. Η ανάπλαση, συμβάλει στη γενικότερη επιδίωξη για
αστική βιώσιμη ανάπτυξη και εξυγίανση των υποβαθμισμένων περιοχών. Επίσης, συμβάλει στην
ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων των πόλεων. Αυτό, δίνει τη δυνατότητα στις πόλεις
να αξιοποιήσουν τα πεπαλαιωμένα εγκαταλελειμμένα δομικά στοιχεία (αρχιτεκτονικό ύφος,
πολεοδομία, μνημεία, κ.ά.), εντάσσοντάς τα εκ νέου οργανικά στην πόλη, ενώ ταυτόχρονα συμβάλει
στη γενικότερη διατήρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των τόπων (Στεφάνου Ι., Μητούλα Ρ, 2003).

Επομένως, με την ανάπλαση επιτυγχάνεται ένας διπλός στόχος: α) η προβολή της πόλης
(αυτό που σήμερα συναντάται με τον διεθνή όρο «place or city marketing») και β) ο
επαναπροσδιορισμός της ταυτότητας του εκάστοτε αστικού χώρου (place indentity).

Στην παρούσα εργασία διερευνάται ένας σημαντικός τομέας της ανάπλασης, που αφορά
στην επανάχρηση παλαιών βιομηχανικών κτιρίων και τη στέγαση σε αυτά νέων δραστηριοτήτων.
Αυτό, αποφέρει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα και συνδέεται με όρους βιώσιμης ανάπτυξης,
καθώς αξιοποιείται το υπάρχον κτιριακό απόθεμα (building recycling) (Hutton, 2004). Στόχος είναι
η προβολή της βιομηχανικής πολιτιστικής κληρονομιάς, η καλύτερη χωροθέτηση βασικών αστικών
λειτουργιών και η επανάχρηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων και εκτάσεων στην πόλη.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η αποκατάσταση και επανάχρηση πέντε εργοστασίων στην
πόλη του Βόλου, τα οποία χωροθετούνται εντός του αστικού ιστού: το πλινθοκεραμοποιείο
Τσαλαπάτα, το Μεταξουργείο, οι καπναποθήκες Παπαστράτου στην παραλία του Βόλου, το κτίριο
Σπίρερ και η παλαιά Ηλεκτρική. Σκοπός είναι να διερευνηθεί κατά πόσο οι χώροι αυτοί
διαδραματίζουν ρόλο στη μεταμόρφωση της εικόνας της πόλης του Βόλου, στα πλαίσια του
προσανατολισμού προς βιώσιμους τρόπους ανάπτυξης.

Οι Βιομηχανικές Πόλεις

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας ως φαινόμενο, επέφερε σημαντικές επιπτώσεις στο δομημένο
περιβάλλον των πόλεων όπου αναπτύχθηκε. Έτσι, μία βιομηχανική πόλη γίνεται εύκολα
αναγνωρίσιμη από την οπτική εικόνα που αυτή παρουσιάζει, δηλαδή από τον εντοπισμό των
εργοστασίων στον ιστό της. Ακολούθως, αυτά επηρεάζουν το περίγραμμα της πόλης (φουγάρα,
οδοντωτές στέγες, κ.ά.). Επηρεάζουν, επίσης, το αρχιτεκτονικό ύφος της πόλης. Ιδιαίτερα όταν
πρόκειται για εργοστάσια του 19ου και του 20ου αιώνα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως
αρχιτεκτονική κληρονομιά και έχουν ως βασικά υλικά τους την πέτρα, το ξύλο και το κεραμίδι.

Η βιομηχανική αρχαιολογία είναι η επιστήμη που διερευνά το δευτερογενή τομέα του
άμεσου παρελθόντος, δηλαδή του τρόπου παραγωγής και των συνεπειών που αυτή επέφερε στους
ρυθμούς και στις σχέσεις των ανθρώπων και της πόλης. (Palmer M., 2007), (Αγριαντώνη, 2006)
Στόχος αυτής της έρευνας είναι η κατανόηση, διατήρηση και προβολή της συλλογικής μνήμης σε
τόπους και κυρίως σε πόλεις που έλαβε χώρα η βιομηχανική ανάπτυξη εντοπίζοντας όλα αυτά τα
στοιχεία που αποτελούν μνημεία, δηλαδή τεκμήρια ιστορίας και σημεία αναφοράς του αστικού
χώρου. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, εντάσσονται και τα κτίρια, τα οποία είναι τα απτά και ορατά
υποκείμενα μέσα στην πόλη και αποτελούν βεβαίως μνημεία της βιομηχανικής κληρονομιάς
(Palmer M. and Neaverson P., 1998).

Η έννοια του μνημείου στη βιομηχανική αρχαιολογία, δεν περιλαμβάνει αποκλειστικά
στοιχεία που υπακούουν σε αισθητικούς κανόνες αλλά οτιδήποτε σχετίζεται με την ανάπτυξη της
βιομηχανίας (πχ εξοπλισμός και αρχεία εργοστασίων) και μάλιστα του αντίκτυπου που είχε στο
ευρύτερο περιβάλλον (Palmer M. and Neaverson P., 1998). Επίσης, στην έννοια του μνημείου
περιλαμβάνεται και η προβιομηχανική περίοδος κατά την οποία δημιουργήθηκε σε περιφερειακό
γεωγραφικό επίπεδο, γύρω από τις μετέπειτα βιομηχανικές πόλεις μια σημαντική κουλτούρα
παραγωγής, η οποία είχε εμφανή αντίκτυπο σε θέματα τεχνογνωσίας, εργατικότητας και
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επιχειρηματικότητας (Αγριαντώνη, 2006). Από αυτά, γίνεται αντιληπτό ότι το βιομηχανικό μνημείο
αποτελεί κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς και της φυσιογνωμίας ενός τόπου και η διατήρηση
και ανάδειξή του, σημαίνει κατ’ επέκταση και διατήρηση και ανάδειξη της φυσιογνωμίας αυτού του
τόπου.

Όσον αφορά στα εργοστάσια του 18ου κα 19ου αιώνα, χαρακτηρίζονται από επιβλητικότητα
λόγω του όγκου τους. Εμφανίζουν στοιχεία που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό ύφος,
όπως για παράδειγμα εφαρμογή των αρχών του νεοκλασικισμού (μεγαλοπρέπεια, υποβλητικότητα,
πλαστικότητα, ογκώδης σύνθεση, αρθρωμένη τάξη), συνδέοντας την αισθητική με τη δυναμική και
επιβλητική εικόνα που η εκάστοτε επιχείρηση ήθελε να δώσει στα εργοστάσια (Μαχαίρας, 1986).
Με αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνεται μια μοναδική μορφή στο σύνολο της πόλης που φιλοξενούνταν
τα βιομηχανικά συγκροτήματα. Τα συγκεκριμένα κτίρια, επίσης, φέρουν τη φυσιογνωμία της εποχής
από την οποία πέρασε η πόλη και στη συγκεκριμένη περίπτωση τη βιομηχανική εποχή, και
απέκτησε τα απτά μνημεία της που της θυμίζουν αυτή την εποχή. Τα συγκεκριμένα στοιχεία, δίνουν
ιδιαίτερο χαρακτήρα και φυσιογνωμία σε μία πόλη (Στεφάνου και Συνεργάτες, 2000), στην
περίπτωσή μας βιομηχανικής. Η ανάπλασή τους, επομένως, θα διατηρήσει και θα αναδείξει αυτή τη
φυσιογνωμία.

Άλλωστε, σύμφωνα με τον Rossi A., η αρχιτεκτονική λειτουργεί ως το πλέον σημαντικό
δομικό στοιχείο του αστικού χώρου, συμβάλλοντας στη δημιουργία της πόλης ως τόπου συλλογικής
μνήμης. Τα μνημεία, αποτελούν στοιχεία που παρουσιάζουν διαχρονικότητα, ακόμα κι αν άλλαξαν
χρήση και λειτουργίες από αυτές που είχαν αρχικά (Rossi A., 1991). Αυτό συμβαίνει σήμερα με τις
πρακτικές επανάχρησης των βιομηχανικών κτιρίων, τα οποία αντιμετωπίζονται αφενός ως μνημεία
και αφετέρου με την επανάχρησή τους στεγάζονται διαφορετικές χρήσεις από αυτές που αρχικά
προοριζόταν (π.χ. μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, δημόσιες υπηρεσίες, κ.ά.).

Όσον αφορά στις ελληνικές πόλεις, δεν παρατηρήθηκε το μέγεθος και το εύρος ανάπτυξης
άλλων ευρωπαϊκών βιομηχανικών πόλεων, σε σημείο που να αμφισβητείται ακόμη και η χρήση του
όρου «βιομηχανική επανάσταση». Παρατηρήθηκε όμως εκβιομηχάνιση, η οποία άλλαξε ριζικά τα
δεδομένα της εποχής και επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη των πόλεων. Μάλιστα, σε
αρκετές περιπτώσεις η ανάπτυξη του δευτερογενή τομέα παρουσίασε γεωγραφική αποκέντρωση, με
τη δημιουργία βιομηχανικών κέντρων πόλεων όπως της Ερμούπολης, του Πειραιά, της Πάτρας, της
Θεσσαλονίκης (Καλογρή κ.ά., 1986) και βεβαίως του Βόλου.

Σε αυτές τις πόλεις, τα εργοστάσια του δευτερογενούς τομέα, συχνά λειτουργούν ως σημεία
αναφοράς της πόλης και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Lynch K (Lynch K., 1988), τα
βιομηχανικά κτίρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την «ανάγνωση» των βιομηχανικών αστικών
κέντρων: αποτελούν εκείνα τα μνημεία που λειτουργούν ως σύμβολα - σημεία αναφοράς
συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση της συλλογικής ταυτότητας, ενώ ταυτόχρονα φορτίζονται με
έννοιες που ξεπερνούν τη λειτουργικότητα που αρχικά εξυπηρετούσαν. Με άλλα λόγια, πέρα από
την παραγωγική διαδικασία η οποία έλαβε χώρα, τα εργοστάσια φορτίζονται με το συμβολισμό
ολόκληρης της βιομηχανικής περιόδου και της αίγλης που δημιουργήθηκε λόγω της ραγδαίας
οικονομικής ανάπτυξης. Περιλαμβάνουν κοινωνικά και πολιτιστικά δεδομένα, συμβολισμούς οι
οποίοι αποτυπώνονται στα κτίρια και εν προκειμένω σε εργοστάσια αλλά και γενικότερα στο
σύνολο μιας βιομηχανικής πόλης (Καρύδης, 1999)

Έτσι, οι βιομηχανικές πόλεις παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον μελέτης και η
επανάχρηση των βιομηχανικών κτιρίων αποτελεί σημαντική επιλογή για τη διατήρηση και προβολή
της ιστορίας, της ταυτότητας και της φυσιογνωμίας τους.
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Η ανάπλαση βιομηχανικών κτιρίων ως παράγοντας ανάδειξης της ταυτότητας και της
βιώσιμης ανάπτυξης μιας πόλης

Οι οικονομικές αλλαγές που επέρχονται σε μία πόλη αλλά και η ολοκλήρωση της διάρκειας
ζωής μιας βιομηχανίας, έχει προφανείς επιπτώσεις στο χώρο και στον αστικό ιστό, όπου εντάσσεται.
Αυτό συμβαίνει διότι οι χώροι οι οποίοι στέγαζαν την παραγωγή και οι οποίοι σε πολλές
περιπτώσεις χωροθετούνταν εντός του αστικού ιστού, έμειναν για μεγάλα χρονικά διαστήματα
ανενεργοί και επομένως αναξιοποίητοι ως προς ποικίλες αστικές χρήσεις.

Τα τελευταία χρόνια, η αποκατάσταση των εγκαταλειμμένων βιομηχανικών περιοχών και η
επανάχρησή τους, αποτέλεσε ένα από τα προτεινόμενα μέτρα για την προσέλκυση νέων επενδύσεων
και την οικονομική τόνωση των πόλεων αυτών. Προτάθηκε επίσης και ως πρακτική για την
ανάδειξη της ταυτότητας που χαρακτηρίζει ένα πρώην βιομηχανικό αστικό κέντρο. Σημειώνεται ότι
από τα βασικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν τα βιομηχανικά συγκροτήματα, είναι η κατά κανόνα
πολύ καλή χωροταξική τους θέση μέσα στην πόλη, η οποία τους επιτρέπει να βρίσκονται σε μικρή
απόσταση είτε από δημόσιες υπηρεσίες είτε από δίκτυα μεταφορών (Sousa, 2003).

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη
ανάπτυξη των πόλεων, εφόσον κρίνει απαραίτητη την ανάπλαση και επανάχρηση των βιομηχανικών
κτιρίων που χωροθετούνται εντός του αστικού ιστού. Αυτό, αποτρέπει αφενός την εξάπλωση των
πόλεων και την κατασπατάληση γης και αφετέρου συμβάλλει στην καλύτερη χωροθέτηση βασικών
αστικών λειτουργιών. Επίσης, με την ανάπλαση και επανάχρηση επιτυγχάνεται η αναζωογόνηση
υποβαθμισμένων περιοχών, στις οποίες κατά κανόνα εντοπίζονται τα βιομηχανικά κτίρια.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η παγκόσμια κοινότητα. Σύμφωνα και με τον ορισμό
του ΟΟΣΑ (OECD, 2000) η επανάχρηση των εγκαταλειμμένων βιομηχανικών περιοχών
(brownfields) αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών
οικονομικής ανάπτυξης, την αντιμετώπιση προβλημάτων χρήσεων γης (land use) σε αστικές
περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση δραστηριοτήτων, τον έλεγχο της αστικής διάχυσης (urban sprawl),
και τέλος τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής (Moore, N., 2002).

Γενικά όμως, η ανάπλαση και επανάχρηση, συμβάλει στη διατήρηση της φυσιογνωμίας της
πόλης, εφόσον οι χώροι αυτοί αντιμετωπιστούν ως μνημεία της βιομηχανικής αρχαιολογίας. Βέβαια,
οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να σέβονται και να μην αλλοιώνουν την αρχική μορφή, τόσο την
εσωτερική όσο και την εξωτερική (τυπολογία και μορφολογία των όψεων) αυτών των κτιρίων
(Τραγανού-Δεληγιάννη, 2003).

Η ανάπλαση των βιομηχανικών κτιρίων ως παράγοντας ανάπτυξης της τριτογενούς αστικής
οικονομίας

Τα τελευταία χρόνια, η αντιμετώπιση της πόλης ως ενιαίου οργανισμού έχει οδηγήσει την
αστική πολιτική σε ολοκληρωμένα προγράμματα αστικής αναγέννησης. Αυτό σημαίνει εφαρμογή
έργων αστικής ανάπλασης, ώστε η πόλη να αποκτήσει τις κατάλληλες υποδομές για την
προσέλκυση επενδύσεων και κατ’ επέκταση οικονομική ενδυνάμωση. Τα παλιά βιομηχανικά κτίρια
μπορούν να συνεισφέρουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να
αντιμετωπιστούν μόνο ως στοιχεία συλλογικής μνήμης, δηλαδή «μουσειακά» και απομονωμένα από
την υπόλοιπη ζωή της πόλης, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως σημαντικά τμήματα της
πολιτιστικής ταυτότητας του αστικού ιστού, που προσφέρουν αξιόλογες δυνατότητες για την
ανασυγκρότηση των αστικών κέντρων, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει ο
αρχιτεκτονικός, πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός (Beriatos, Gospodini, 2004).

Θα πρέπει λοιπόν, να συνδεθούν με την ανανέωση της εικόνας της πόλης και τη στροφή της
αστικής οικονομίας στον τριτογενή τομέα και ιδιαίτερα εκείνων των υπηρεσιών που σχετίζονται με
τον αστικό τουρισμό. Τελευταία, ο αστικός τουρισμός έχει αναγνωριστεί ως αξιόλογος παράγοντας
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παραγωγής πλούτου που κερδίζει διαρκώς έδαφος, αφού οι τοπικές αρχές δίνουν ολοένα και
περισσότερο βάρος προκειμένου να γίνει η πόλη τους ένας σημαντικός τόπος προορισμού.

Ο αστικός τουρισμός αποτελεί μορφή του τουρισμού και αναφέρεται στην αξιοποίηση των
πολιτιστικών, φυσικών και άλλων πόρων που διαθέτει μια πόλη. Με εξαίρεση τους παραδοσιακούς
ευρωπαϊκούς αστικούς προορισμούς, αποτελεί μια νέα μορφή τουρισμού: Η πόλη αντιμετωπίζεται
συνολικά ως τουριστικό προϊόν, το οποίο μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού και της απόκτησης
υποδομών (αθλητικών, πολιτισμού, αναψυχής), στόχο έχει την ανανέωση της συνολικής της εικόνας,
την αύξηση της τουριστικής προσφοράς και την προσέλκυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.
Η νέα αυτή μορφή παροχής υπηρεσιών, μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη,
προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε μια διευρυμένη τουριστική αγορά, δηλαδή σε
τουρίστες με διαφορετικά ενδιαφέροντα (Moore, 2002).

Με βάση τα παραπάνω, πόλεις που διαθέτουν βιομηχανική κληρονομιά μπορούν να την
αξιοποιήσουν με όρους πολιτιστικούς. Σε μια μεταβιομηχανική εποχή, η στέγαση άλλων χρήσεων
σε παλιά βιομηχανικά κτίρια με στόχο την ανάδειξη και διατήρηση της φυσιογνωμίας, την
αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των δημόσιων χώρων και την αξιοποίησή τους για την
προσέλκυση τουριστών (π.χ. δημιουργία θεματικών μουσείων βιομηχανικής κληρονομιάς) μπορεί
να ενισχύσει την πόλη προς την κατεύθυνση του τριτογενούς τομέα οικονομίας.

Σημαντικός παράγοντας για έναν αποδοτικό αστικό τουρισμό είναι η επιτυχημένη προβολή
της πόλης, αυτό που διεθνώς αποκαλείται “place/city marketing” (Page, 1995). Η οργανωμένη
δηλαδή προώθηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, σύμφωνα με τις συνθήκες της
ελεύθερης αγοράς και τους κανόνες του marketing (έρευνα αγοράς, ανάλυση S.W.O.T., κανάλια
διανομής, προώθηση του προϊόντος σε πιθανά target groups). Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα μιας
οργανωμένης προσπάθειας, είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής εικόνας της
πόλης και κατά συνέπεια, η αύξηση της επισκεψιμότητάς της.

Η βιομηχανική, λοιπόν, κληρονομιά και η προβολή της, κυρίως μέσω της επανάχρησης των
εργοστασίων, διαθέτει μια σημαντική δυναμική για τον αστικό χώρο που φιλοξενεί στον ιστό του
αυτές τις εγκαταστάσεις. Μπορεί να κάνει κοινωνούς της ιδιαίτερης κουλτούρας της τους
επισκέπτες που θα αναζητήσουν να γνωρίσουν την αίγλη ενός παλιού βιομηχανικού κέντρου.

Αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς στην πόλη του Βόλου

Ο Βόλος παρουσιάζει όμοια οικονομικά, αλλά και χωροταξικά χαρακτηριστικά με
αντίστοιχες ευρωπαϊκές πόλεις, αφού η βιομηχανική ύφεση κατέστησε ανενεργές τις παλιές
παραγωγικές εγκαταστάσεις. Η αποκατάσταση και η επανάχρηση αυτών των εγκαταστάσεων,
ενσωματώνοντας νέες χρήσεις, αποτέλεσαν σημαντική πρωτοβουλία του Βόλου σε εθνικό επίπεδο,
σε σχετικά αλλά και σε απόλυτα μεγέθη. Τόσο η ανάγκη για διατήρηση της ιδιαίτερης ιστορικής-
βιομηχανικής φυσιογνωμίας, όσο και η ανάγκη για την κάλυψη σύγχρονων λειτουργιών, σε μια
πόλη που σπανίζουν οι διαθέσιμοι μη κτισμένοι χώροι, αποτέλεσαν τους λόγους για την υλοποίηση
σημαντικών έργων ανάπλασης παλιών βιομηχανικών κτιρίων. Τα κτίρια αυτά σήμερα στεγάζουν
νέους δημόσιους χώρους κοινωνικότητας (πανεπιστήμιο, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά κτίρια,
καθώς και αθλητικούς χώρους) και συνιστούν ισχυρά σημεία αναφοράς της πόλης.

Η ένταξη νέων χρήσεων στα ανακαινισμένα βιομηχανικά κτίρια του Βόλου, κατέστη εφικτή
λόγω των πλεονεκτημάτων μεγέθους και θέσης που αυτά έχουν. Συγκεκριμένα, πρόκειται για
μεγάλες εγκαταστάσεις που συχνά καταλαμβάνουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, με ευρύχωρα
κτίσματα και με εσωτερικούς χώρους ελεύθερους από υποστυλώματα και επομένως κατάλληλους
για τη στέγαση μιας ποικιλίας νέων χρήσεων. Επίσης, έχουν γεωγραφική διασπορά στον αστικό ιστό,
ως αποτέλεσμα της έλλειψης αστικού σχεδιασμού που δεν προέβλεψε τις διαδοχικές οικιστικές
επεκτάσεις, οι οποίες και «εγκλώβισαν» στο εσωτερικό των περιοχών κατοικίας, τα πρώην
περιφερειακά εργοστάσια.
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Η παρουσία των σημερινών εγκαταλειμμένων χώρων, οφείλεται στη βιομηχανική ύφεση
κατά τη διάρκεια της οποίας οι οικονομικά υπερχρεωμένες και τεχνολογικά απαξιωμένες
βιομηχανίες, περιήλθαν στην ιδιοκτησία πιστωτικών οργανισμών και με τον τρόπο αυτό
διασώθηκαν τα 35 από τα 45 εργοστάσια που λειτουργούσαν στην πόλη (Χαστάογλου, 2002). Οι
παρεμβάσεις σε αυτούς τους χώρους είναι κατεξοχήν πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης και
του ιδιωτικού τομέα και λιγότερο της κεντρικής εξουσίας. Η πρώτη προσπάθεια ξεκινά στη δεκαετία
του ΄80 με την πρόταση για την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου στον κεντρικό ιστό της πόλης,
μέσω της επανάχρησης τεσσάρων παλαιών βιομηχανικών συγκροτημάτων. (www.demekav.gr)

Μετά την επιτυχημένη υλοποίηση της ένταξης του πανεπιστημίου εντός του αστικού ιστού
με την επανάχρηση παλαιών βιομηχανικών κτιρίων, η δημοτική αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με
τοπικούς φορείς (ΤΕΕ, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, 5η εφορία Νεώτερων μνημείων, τοπικά μέσα
ενημέρωσης), ανέλαβε την επέκταση της πρωτοβουλίας για αξιοποίηση παλιών βιομηχανικών
χώρων. Συγκεκριμένα, το πρόγραμματο οποίο συμπεριελάμβανε επανάχρηση 13 εργοστασίων στην
πόλη. Από το 1988 που ξεκίνησε η αποκατάσταση της καπναποθήκης Σπίρερ και εντάθηκε τη
δεκαετία 1990, απέδωσε στην πόλη περίπου 100 στρέμματα ανανεωμένης οικοπεδικής επιφάνειας
για δημόσια χρήση και πάνω από 27.000 τ.μ. ανακαινισμένων κτιριακών χώρων για κοινωφελείς και
κοινόχρηστες λειτουργίες (Χαστάογλου, 2002).

Σήμερα (Αδαμάκης, 2007), 28 συνολικά βιομηχανικές μονάδες βρίσκονται σε τροχιά
επανάχρησης από το σύνολο των 42 που έχουν καταγραφεί στο πολεοδομικό συγκρότημα, ποσοστό
70%, έξι εργοστάσια βρίσκονται σε διαδικασία μελέτης και κατασκευής, σε πέντε εργοστάσια έχει
ήδη διασφαλιστεί η διατήρηση τους και πρόκειται να αξιοποιηθούν στο εγγύς μέλλον. Οι χρήσεις
που δόθηκαν στα 28 βιομηχανικά κτίρια του Βόλου είναι: 1) πολιτισμός - μουσεία 17%, 2) διοίκηση
- υπηρεσίες 5%, 3) εκπαίδευση 29%, 4) κατοικία 5%, 5) εμπόριο 5%, 6) μικτές χρήσεις - πολιτισμός
- εμπόριο - αναψυχή 28%, 7) αναψυχή 12%.

Χάρτης 1. Ο χάρτης της πόλης του Βόλου με τη θέση των τεσσάρων εργοστασίων

Πηγή: www.demekav.gr

Εργοστάσιο Τσαλαπάτα

Μεταξουργείο
. Silk factory

Καπναποθήκη Παπαστράτου

Κτίριο
Σπίρερ παλιό ηλεκτρικό

Εργοστάσιο

http://www.demekav.gr/
http://www.demekav.gr


Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ……….…………………...…Τεύχος 2014 / 2

- 87 -

Μελέτη περίπτωσης της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση της αποκατάστασης και
επανάχρησης πέντε βιομηχανικών χώρων οι οποίοι χωροθετούνται εντός της πόλης: το
πλινθοκεραμοποιείο Τσαλαπάτα, το «Μεταξουργείο», η καπναποθήκη Παπαστράτου, η
καπναποθήκη Σπίρερ και η παλαιά Ηλεκτρική Εταιρία. Στόχος είναι να γίνει κατανοητός ο
πολύπλευρος ρόλος που διαδραματίζουν οι χώροι αυτοί στη μεταβολή της εικόνας της πόλης του
Βόλου, στα πλαίσια της επιδίωξης για διατήρηση της φυσιογνωμίας της πόλης και του
προσανατολισμού προς βιώσιμους τρόπους ανάπτυξης μέσω της απόκτησης νέων υποδομών σε
όλους τους τομείς της πόλης.

- Εργοστάσιο Τσαλαπάτα

Το ατμοκίνητο εργοστάσιο ιδρύθηκε το 1925 από τους αδερφούς Τσαλαπάτα για την
παραγωγή τούβλων και κεραμιδιών και λειτούργησε έως το 1975. Είκοσι χρόνια αργότερα, το 1995
το βιομηχανικό συγκρότημα αγοράσθηκε από το Δήμο Βόλου στα πλαίσια υλοποίησης του
ευρωπαϊκού προγράμματος URBAN (www.erih.net). Βρίσκεται στη συνοικία «Παλαιά» και
καταλαμβάνει συνολική έκταση 22.650 τμ., η οποία χωροθετείται εντός του πολεοδομικού ιστού της
πόλης.

Το βιομηχανικό συγκρότημα αποτελεί σπάνιο δείγμα στο είδος του σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Διασώζονται τόσο οι εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της καμίνου Hoffman, στην οποία
γίνονταν το ψήσιμο των προϊόντων του εργοστασίου, όσο και ο εξοπλισμός σε όλα τα στάδια
παραγωγής (από την ατμοκίνηση έως και τη χρήση ηλεκτρισμού). Το σύνολο του συγκροτήματος
έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο από το Υπουργείο Πολιτισμού. (ΦΕΚ 593/6.7.95)

Η χρηματοδότηση του έργου στο μεγαλύτερο ποσοστό του (95%), προήλθε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από την κοινοτική πρωτοβουλία URBAN Ι, ενώ το υπόλοιπο
ποσοστό συμμετοχής καλύφθηκε από το Δήμο (www.demekav.gr). Η συγκεκριμένη κοινοτική
πρωτοβουλία αφορούσε στη χρονική περίοδο 1994 - 1999 και συμπεριλάμβανε σε εθνικό επίπεδο 6
πόλεις, μεταξύ των οποίων και το Βόλο. Οι στόχοι της αξιοποίησης του μέχρι πρόσφατα
εγκαταλελειμμένου εργοστασίου, αφορούσαν στην αύξηση του αστικού τουρισμού, στην ένταξη του
πολεοδομικού ιστού σημαντικής έκτασης προκειμένου η πόλη να αποκτήσει δημόσιους χώρους,
στην αναβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής, όπου και στεγάζεται το εργοστάσιο και στη μείωση
της ανεργίας.

Σε ότι αφορά τις αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις που έγιναν, δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στη
διατήρηση της εξωτερικής μορφής των κτιρίων αλλά και του συγκροτήματος στο σύνολό του με τη
χρήση υλικών συμβατών με τα αρχικά υλικά κατασκευής (πέτρα, ξύλο, μέταλλο και τούβλα).

Επίσης, το έργο αντιμετωπίστηκε ως περίπτωση πιλοτικής εφαρμογής χαμηλής
κατανάλωσης ενέργειας, εφαρμόζοντας βιοκλιματικές τεχνικές αρχιτεκτονικής, χρησιμοποιώντας
φωτοβολταϊκά πάνελ, μεθόδους φυσικού φωτισμού και ελέγχου της θερμοκρασίας. Στα πλαίσια των
νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν, επιδιώχθηκε η μεγιστοποίηση της χρήσης της ηλιακής
ενέργειας. Οι σχετικές θέσεις και διαστάσεις των παραθύρων (συμπεριλαμβανομένων και
παραθύρων οροφής) και της στέγης, σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα
μέγιστου δυνατού φωτισμού κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ταυτόχρονα να παρέχουν σκιά το
καλοκαίρι. Παράλληλα, η στέγη είναι κατασκευασμένη με τέτοιον τρόπο, ώστε να τροφοδοτούνται
τα φωτοβολταικά πάνελς από τις ηλιακές ακτίνες, ενώ προβλέφθηκε και η μόνωση της στέγης, των
δαπέδων και των τοίχων. Επίσης, οι καμινάδες αποκαταστάθηκαν σε «ηλιακές» καμινάδες που
επιτρέπουν το φυσικό αερισμό στον εσωτερικό χώρο, ενώ έχουν τοποθετηθεί σε αυτές ηλιακοί
συλλέκτες. Έπειτα από περιοδικούς ελέγχους για την κατανάλωση ενέργειας, διαπιστώθηκε μείωση
της κατανάλωσης σε ποσοστό 70%.
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Στις σημερινές χρήσεις του εργοστασίου περιλαμβάνονται: η λειτουργία μουσείου
Βιομηχανικής ιστορίας όπου παρουσιάζονται οι μέθοδοι παραγωγής των προϊόντων του
εργοστασίου καθώς και ο εξοπλισμός του. Οι χώροι αναψυχής όπως: εστιατόρια, μπαρ, και μια
αίθουσα εκδηλώσεων καταλαμβάνουν ένα σημαντικό μέρος της αξιοποίησης του χώρου, ενώ
λειτουργεί σχολή χορού και ένα κατάστημα κατασκευής κεραμικών. Τέλος, στεγάζονται τα γραφεία
μιας τεχνικής υπηρεσίας η οποία σχετίζεται με τη σημερινή εκμετάλλευση του χώρου καθώς και τα
γραφεία της επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (www.palaia.gr).

Πηγή: αρχείο ΔΕΜΕΚΑΒ

Συμπερασματικά, η αποκατάσταση του παλαιού πλινθοκεραμοποιείου Τσαλαπάτα αποτελεί
τη χαρακτηριστικότερη περίπτωση επανάχρησης βιομηχανικού συγκροτήματος στην πόλη του
Βόλου. Η θέση του στον πολεοδομικό ιστό και η πληρότητα των εγκαταστάσεων, δίνουν συγκριτικά
πλεονεκτήματα για την αναβάθμιση της συνοικίας των Παλαιών, αλλά και του συνόλου του αστικού
χώρου, καθώς η στέγαση νέων χρήσεων και η δημιουργία ενός πολυδύναμου πολιτιστικού κέντρου
συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.
- Μεταξουργείο

Το εργοστάσιο χωροθετείται στο δήμο Ν. Ιωνίας, (όμορο δήμο με το Δ. Βόλου που
αποτελούν μαζί το πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου), στη δυτική όχθη του χειμάρρου Κραυσίδωνα.
Ιδρύθηκε το 1926 και από το 1930 στο εργοστάσιο παράγονταν ετησίως πάνω από 150 τόνοι
μεταξιού το οποίο διοχετεύονταν σε αγορές της Ευρώπης, ενώ η λειτουργία του σταμάτησε το 1991
(Δημόγλου, 1998). Καταλαμβάνει μια έκταση 4 στρεμμάτων και τα κτίρια έχουν συνολική έκταση
2.750 τμ.

Το 1995 κηρύχθηκε διατηρητέο από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το 1996 περιήλθε στην ιδιοκτησία
του Δήμου Ν.Ιωνίας. Πραγματοποιήθηκε πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το
σχεδιασμό της επανάχρησης του εργοστασίου, ενώ η κατασκευή έγινε από τη Δημοτική Επιχείρηση
Μελετών και Κατασκευών του Δ. Ν. Ιωνίας (Χαστάογλου, 2002). Η χρηματοδότηση προήλθε από
την ένταξη στο κοινοτικό πρόγραμμα URBAN με υποβολή πρότασης από κοινού με το Δήμο Βόλου.

Το εν λόγω εργοστάσιο επιλέχθηκε για τη δημιουργία ενός επαγγελματικού και πολιτιστικού
κέντρου. Στις σημερινές του χρήσεις συμπεριλαμβάνονται:
 τα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Μελετών και Κατασκευών Ν. Ιωνίας
 ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Ν. Ιωνίας
 το Μουσείο μεταξιού
 η Κινηματογραφική Λέσχη με προβολή ταινιών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
 πολιτιστικές δραστηριότητες (εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, κτλ)
 Στον αύλειο χώρο του μεταξουργείου λειτουργεί κέντρο εστίασης (τσιπουράδικο)

http://www.palaia.gr
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Πηγή: αρχείο ΔΕΜΕΚΑΒ

- Καπναποθήκη Παπαστράτου

Η συγκεκριμένη καπναποθήκη κτίστηκε το 1926 στα πλαίσια επέκτασης της Ανώνυμης
Καπνεμπορικής Εταιρείας των Αδελφών Παπαστράτου και λειτούργησε έως και το Σεπτέμβριο του
1969, οπότε και νοικιάστηκε το κτίριο στον Εθνικό Οργανισμό Καπνού.

Η καπναποθήκη χωροθετείται στην παραλία του Βόλου και αποτελούσε ήδη από εκείνα τα
χρόνια σημείο αναφοράς για την πόλη. Στα δύο κτίρια του συγκροτήματος, το αρχικό τριώροφο
κτίριο των αποθηκών και το πενταόροφο κτίριο με τους δύο χαρακτηριστικούς τρούλους, γινόταν η
εναποθήκευση, η μηχανική επεξεργασία των καπνών και η διάθεσή τους στο εμπόριο (www.uth.gr).

Η επανάχρηση της καπναποθήκης συνδέεται με την ίδρυση του πανεπιστημίου Θεσσαλίας
με έδρα το Βόλο. Σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς επιλέχθηκε η χωροθέτηση του
πανεπιστημίου εντός του αστικού ιστού αποφεύγοντας παλαιότερες πρακτικές (π.χ. στα Ιωάννινα
και στην Πάτρα όπου τα πανεπιστημιακά κτίρια ήταν πλησίον αλλά όχι εντός του αστικού χώρου).
Η πρακτική η οποία εφαρμόστηκε στην πόλη του Βόλου ήταν η δημιουργία ενός πολυκεντρικού
πλέγματος πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων χωροθετημένων καταρχήν στο κέντρο της πόλης και
δευτερευόντως στην περίμετρό της (Χαστάογλου, 2002) Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν τα εξής
βιομηχανικά συγκροτήματα:
 Καπναποθήκη Παπαστράτου στην παραλία του Βόλου (αγοράστηκε το 1985)
 Μηχανουργείο Παπαρήγα στο Πεδίον του Άρεως στη δυτική είσοδο της πόλης
 Καπναποθήκη Ματσάγγου στη Ν.Ιωνία
 Καπνεργοστάσιο Ματσάγγου, στο κέντρο της πόλης.

Στο σύνολό τους οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου καλύπτουν πάνω από 75.000 τ.μ.
κτιριακών χώρων από τα οποία 14.820 τ.μ. ανήκουν στο παραλιακό συγκρότημα, ενώ σε ότι αφορά
τη χρηματοδότηση του έργου, αυτή προήλθε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ στη
συνέχεια εντάθηκε στο ΚΠΣ, ΠΕΠ Θεσσαλίας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις που έγιναν στο παραλιακό
βιομηχανικό συγκρότημα, το οποίο περιελάμβανε την καπναποθήκη, την παρακείμενη τριώροφη
αποθήκη και τμήμα του διπλανού οικοδομικού τετραγώνου. Η καπναποθήκη διατήρησε το αρχικό
της κέλυφος με τους χαρακτηριστικούς τρούλους και έπειτα από κατάλληλες παρεμβάσεις σήμερα
στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες καθώς και τα γραφεία της πρυτανείας. Η τριώροφη αποθήκη
γκρεμίστηκε και στη θέση της κτίστηκε ένα πενταόροφο κτίριο (κτίριο Δελμούζου) το οποίο
περιλαμβάνει: Συνεδριακό κέντρο, αίθουσες διδασκαλίας και το μεγάλο αμφιθέατρο. Τέλος,
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ανοικοδομήθηκε ένα οκταόροφο κτίριο επί της οδού Αργοναυτών. Τα δυο νέα κτίρια παρουσιάζουν
αφαιρετικά μορφολογικά στοιχεία, προκειμένου να τονίζεται το χαρακτηριστικό βιομηχανικό κτίριο
Παπαστράτου.

Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθεί και η ενσωμάτωση του μικρού κάθετου δρόμου
(Μαυροκορδάτου) που βρισκόταν ανάμεσα στο κτίριο της καπναποθήκης και στο οκταόροφο κτίριο.
Με τον αποχαρακτηρισμό του συγκεκριμένου δρόμου, και τη χρησιμοποίησή του ως εσωτερικής
πλατείας-εισόδου με τον χαρακτηριστικό γυάλινο θόλο που τον περιβάλει, λειτουργεί ως κεντρικό
σημείο ενοποίησης των τριών κτιρίων (Χαστάογλου, 2002).

Πηγή: www.diki.gr

- Σπίρερ

Η καπναποθήκη Σπίρερ κτίστηκε το 1926, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ι. Βιλάνιτς, για να
στεγάσει την καπναποθήκη του εμπορικού οίκου Χέρμαν Σπίρερ και Σία. Για πολλά χρόνια η
καπναποθήκη απασχολούσε πάνω από 500 εργάτες, κυρίως Μικρασιάτες. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο στον ίδιο χώρο λειτούργησε η καπνεμπορική αποθήκη του Η. Κοέν, ο Οργανισμός Καπνού
και στη συνέχεια περιήλθε στην ιδιοκτησία των Κ.Τ.Ε.Λ.

Το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο κτίριο από το Υπουργείο Πολιτισμού
(1985). Περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου Βόλου το 1988. Αποτέλεσε το πρώτο από τα
βιομηχανικά κτίρια που αποκαταστάθηκε για να στεγάσει δραστηριότητες του Δ. Βόλου, ενώ η
αποκατάσταση του κτιρίου πραγματοποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η πρώτη
φάση της αποκατάστασης ολοκληρώθηκε το 1991 και περιελάμβανε τη συντήρηση του εξωτερικού
κελύφους και την εσωτερική διαμόρφωση του κτιρίου και των γραφείων,

Το 1995 έγινε η συντήρηση της δυτικής πτέρυγας, ενώ οι εργασίες ανακαίνισης της
ανατολικής πτέρυγας ολοκληρώθηκαν το 1997. Το 2002 ολοκληρώθηκε το σύνολο της
αποκατάστασης του κτιρίου (www.diki.gr).

Το κτίριο καταλαμβάνει ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο και χωροθετείται πλησίον του
Δημαρχείου, του Δημοτικού Θεάτρου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Η έκτασή του είναι 4.780
τμ. Η Καπναποθήκη Σπίρερ στο Βόλο αποτελείται από δύο κτίσματα. Το βασικό κτίριο των
αποθηκών είναι τριώροφο με ημιυπόγειο και σοφίτα, έχει σχήμα Γ και καταλαμβάνει το βόρειο και
δυτικό τμήμα του οικοπέδου. Στη νοτιοανατολική πλευρά του οικοπέδου βρίσκεται το διώροφο
κτίριο των γραφείων. Το κτίριο ακολουθεί το αρχιτεκτονικό ύφος των βρετανικών βιομηχανικών
κτιρίων της βιομηχανικής επανάστασης, επηρεασμένο από τον νεοκλασικισμό (διακοσμητικά
μοτίβα στις όψεις) κτισμένο όμως με παραδοσιακές κατασκευαστικές μεθόδους και υλικά
(Αδαμάκης, 2007).

Η σημερινή χρήση του κτιρίου αφορά στη στέγαση των παρακάτω δραστηριοτήτων:
 Ανατολική πτέρυγα: δραστηριότητες του δημοτικού ωδείου

http://www.diki.gr
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 Κεντρική - ανατολική πτέρυγα:
- Ισόγειο κ 1ος όροφος: γραφεία Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης
- 2ος όροφος: στεγάζεται η οργανωτική επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων 2013
- Σοφίτα: τμήμα μελετών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Βόλου
- Υπόγειο:

Αρχείο πολεοδομίας Δ. Βόλου
Μέρος του αρχειοστασίου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας

 Δυτική πτέρυγα:
- Ισόγειο: Τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου
- 1ος όροφος: (με ενοικιοστάσιο) στεγάζεται το παράστημα του Missuri Druri university
- 2ος όροφος: δημοτικός εκπαιδευτικός οργανισμός
- Σοφίτα: εκθεσιακός χώρος

Πηγή: Αδαμάκης Κ.

- Ηλεκτρική Εταιρία

Η Ηλεκτρική Εταιρία Βόλου, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής
ηλεκτρισμού στην Ελλάδα. Το 1926 υπογράφεται σύμβαση με το Δήμο Παγασών. Με τη σύμβαση
αυτή η Ηλεκτρική Εταιρεία αναλαμβάνει το αποκλειστικό προνόμιο ηλεκτροδότησης της Πόλης του
Βόλου, η οποία για ένα μακρύ σχετικώς διάστημα είχε μικτό σύστημα φωτισμού (φωταέριο και
ηλεκτρικό). Το 1957 εξαγοράζεται από τη ΔΕΗ η οποία χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις της μέχρι
και τη 10ετία του '80.

Το συγκρότημα βρίσκεται επί των οδών Ρήγα Φεραίου, Κουταρέλια και Χατζηαργύρη
Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στον άξονα του γραμμικού πάρκου της οδού Ρήγα Φεραίου. Το
συγκρότημα περιλαμβάνει τρία βασικά κτίσματα συνολικού εμβαδού 1.185 τ.μ σε οικόπεδο 1.774
τ.μ. (από Χαστάογλου). Συγκεκριμένα συναντάμε: Το βασικό ισόγειο χώρο παραγωγής, «το
εργοστάσιο», το διώροφο κτίριο των γραφείων της Ηλεκτρικής Εταιρίας και ένα επίσης διώροφο
κτίριο μεταγενέστερης κατασκευής στο οποίο λειτουργούσαν τα γραφεία της ΔΕΗ για το κεντρικό
τμήμα της πόλης μέχρι τη δεκαετία του ’80. Αργότερα το κτίριο χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη
υλικού (www.volos-m.gr).

Τα τρία κτίρια του συγκροτήματος αποκαταστάθηκαν και από το 2001, μετά τις απαραίτητες
επεμβάσεις, στεγάζουν νέες χρήσεις, όπως έναν πολυχώρο πολιτισμού: το Κέντρο Μουσικού
Θεάτρου με θεατρική σκηνή 300 ατόμων και τη Δημοτική Σχολή Χορού.

http://(www.volos-m.gr
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Πηγή: Δήμος Βόλου 1994 Πηγή: Αδαμάκης Κ.

Συμπεράσματα

Η παρούσα εργασία είχε ως σκοπό την έρευνα του θέματος της επανάχρησης βιομηχανικών
κτιρίων στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων και συγκεκριμένα της πόλης του Βόλου.

Από το κείμενο που προηγήθηκε, προκύπτει ότι η ανάπλαση επιφέρει θετικά αποτελέσματα
σε μία πόλη, που μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξή της. Άλλωστε, σκοπός των πόλεων
είναι η δημιουργία κατάλληλων υποδομών για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, οι οποίες με τη
σειρά τους θα οδηγήσουν σε μια σειρά από πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα, όχι μόνο στον
οικονομικό τομέα αλλά και στους υπόλοιπους τομείς των αστικών κέντρων. Αυτό γίνεται διότι η
ανάπλαση αυτών των χώρων συμβάλει στην προστασία και ανάδειξη της φυσιογνωμίας μιας πόλης.
Επίσης, συμβάλλει και στην αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση περιοχών που είναι
υποβαθμισμένες. Ταυτόχρονα, συμβάλει στην ενίσχυση του τριτογενούς τομέα της οικονομίας μέσω
του αστικού τουρισμού (συνεδριακός, πολιτιστικός κ.ά.). Τέλος, συμβάλει στην ομαλή λειτουργία
της πόλης, μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των χρήσεων γης και στην αναχαίτηση της αστικής
διάχυσης, εφόσον η πόλη αξιοποιεί ανενεργούς χώρους.

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, γίνεται αντιληπτό ότι η πρακτική της επανάχρησης
εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών χώρων, αποτελεί πολιτική η οποία υιοθετείται σε ένα σημαντικό
αριθμό περιπτώσεων όπου αναζητούνταν λύσεις στέγασης ποικίλων χρήσεων (οικονομικών,
διοικητικών πολιτιστικών κ.ά.) εντός του αστικού ιστού, παρουσιάζοντας σημαντικά πλεονεκτήματα.
Συγκεκριμένα, εντάσσεται στο πολεοδομικό συγκρότημα μεγάλη έκταση γης, η οποία εξασφαλίζει
νέους δημόσιους χώρους στον αστικό ιστό και ταυτόχρονα αναβαθμίζονται οι συνοικίες όπου
χωροθετούνται τα εργοστάσια. Αυτό φάνηκε από την περίπτωση του συγκροτήματος Τσαλαπάτα, το
οποίο χωροθετείται στην περιοχή των «Παλαιών» και η οποία μέχρι πρόσφατα ήταν
περιθωριοποιημένη.

Η επανάχρηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων με τη στέγαση νέων χρήσεων, δεν μπορεί
να ιδωθεί αποσπασματικά, αλλά στα πλαίσια της εφαρμογής ενός ευρύτερου στρατηγικού
σχεδιασμού με στόχο την ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα και ιδιαιτέρως του αστικού τουρισμού.
Το πλεονέκτημα που προσφέρει η εφαρμογή στρατηγικού σχεδιασμού, είναι η ολιστική
αντιμετώπιση του αστικού χώρου με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή του. Με άλλα λόγια, η πόλη
αντιμετωπίζεται ως ενιαίος οργανισμός και τα προβλήματα ή τα σχέδια ανάπτυξης δεν είναι
αποσπασματικά. Εδώ ακριβώς θα πρέπει να τονιστεί και ο αναβαθμισμένος ρόλος του
αρχιτεκτονικού, πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού ως τα κατεξοχήν εργαλεία για την
αναβάθμιση του αστικού τοπίου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η παρουσίαση των συγκεκριμένων εργοστασίων, δεν αποτελεί παρά ορισμένους από τους
πολλούς βιομηχανικούς χώρους που διαθέτει η πόλη. Η συνεργασία μεταξύ των φορέων,
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προκειμένου να γίνει σχεδιασμός που θα αφορά στο σύνολο των χώρων αυτών, η αξιοποίησή τους
και η δημιουργική ένταξή τους στη ζωή της πόλης, τόσο προς όφελος των πολιτών, όσο και για την
αύξηση του αστικού τουρισμού, είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη του Βόλου σε
όρους βιωσιμότητας.

Σε ότι αφορά την περίπτωση της αξιοποίησης του βιομηχανικού συγκροτήματος Τσαλαπάτα,
η λειτουργία του πολυδύναμου πολιτιστικού κέντρου αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικά θετικά
αποτελέσματα στην πόλη του Βόλου. Αφενός, εξασφαλίζει τους απαραίτητους δημόσιους χώρους
συμβάλλοντας στην ανανέωση της εικόνας της πόλης και καθιστώντας την έναν ελκυστικό τόπο
προορισμού. Αφετέρου, συνεισφέρει στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην
ανάδειξη των χώρων αυτών σε σημαντικά σημεία αναφοράς του αστικού χώρου, σε τόπους
συλλογικής μνήμης.
Άλλωστε η ανάπτυξη του αστικού τουρισμού είναι αλληλένδετη με την ιστορική και πολιτιστική
ταυτότητα των πόλεων εφόσον επιλέγονται προς αξιοποίηση εκείνα τα κτίρια που έχουν ιστορική
σημασία για την πόλη, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς (Αυγερινού - Κολώνια, 2003). Από την άποψη αυτή λοιπόν, ο χαρακτηρισμός του
βιομηχανικού συγκροτήματος από το Υπουργείο Πολιτισμού ως διατηρητέο μνημείο, το
προστατεύει από πιθανές απαλλοτριώσεις, ενώ η φιλοξενία ήπιων τουριστικών χρήσεων, όπως για
παράδειγμα η λειτουργία μουσείου βιομηχανικής ιστορίας, εξασφαλίζει την επανάχρησή του χωρίς
να γίνεται εντατικοποίηση χρήσεως ενός ιστορικού χώρου της πόλης.

Το πιο σημαντικό όμως στοιχείο που παρουσιάζει η μελέτη περίπτωσης, αφορά στη συμβολή
της στην ανάπτυξη του αστικού τουρισμού του Βόλου που πρόκειται να αποτελέσει σημαντικό
άξονα ανάπτυξης της πόλης, μετά τη στροφή της τοπικής οικονομίας από το δευτερογενή τομέα
στην παροχή υπηρεσιών. Η λειτουργία του αναμένεται να προκαλέσει μια σειρά από
πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα που θα σχετίζονται τόσο με τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων, όσο και με την αύξηση της επισκεψιμότητας της πόλης.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την ανάπτυξη του αστικού τουρισμού μέσω της
ανάπλασης των βιομηχανικών κτιρίων, μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:
 Επέκταση της τουριστικής περιόδου με συνεπαγόμενη αύξηση της συνολικής επισκεψιμότητας

της πόλης από ημεδαπούς και αλλοδαπούς τουρίστες.
 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 Βελτίωση της εικόνας της πόλης και κατά συνέπεια της ανταγωνιστικότητάς της.
 Βελτίωση των συνθηκών ζωής για τους ντόπιους μετά την υλοποίηση των απαραίτητων

υποδομών (π.χ. ανάπτυξη βελτιωμένου οδικού δικτύου).
 Αύξηση των εσόδων της πόλης.

Επομένως, κρίσιμο σημείο χάραξης στρατηγικών ανάπτυξης είναι οι όποιες προτάσεις, να
πληρούν προϋποθέσεις βιωσιμότητας. Πρακτικά, αυτό σημαίνει σεβασμός και αξιοποίηση της
ιστορίας των τόπων, δηλαδή του παρελθόντος, η οποία μπορεί να ενσωματωθεί στη σύγχρονη ζωή
των πόλεων. Ταυτόχρονα, οι στρατηγικές θα πρέπει να χαράσσονται με βάθος χρόνου και
λαμβάνοντας υπόψη τους μοναδικούς πόρους που διαθέτει κάθε πόλη, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
ανανέωσή τους ή τουλάχιστο η αποφυγή της εξάντλησής τους, με σκοπό οι πόροι αυτοί να είναι
διαθέσιμοι και στις επόμενες γενεές. Η τριτογενοποίηση των τοπικών αστικών οικονομιών, όπως για
παράδειγμα η ανάπτυξη του αστικού τουρισμού, μέσω της αξιοποίησης των ιδιαίτερων τοπικών
χαρακτηριστικών, διαθέτει το ισχυρό πλεονέκτημα της αποφυγής κατασπατάλησης φυσικών πόρων
και συνεπάγεται τη δημιουργία βιώσιμων λύσεων που θα οδηγήσουν περαιτέρω στη γενικότερη
ανάπτυξη των πόλεων.
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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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